Nieuwsbrief

20-04-2016

Eenzijdig dictaat mist elke juridische grond !

Het jaar is inmiddels meer dan een kwartaal ver, en nog steeds ontbreekt een ontwerp
van overeenkomst voor 2016 dat aan de kinesitherapeuten kan worden voorgelegd.
De onwil van de mutualiteiten om tot een redelijk voorstel te komen is
hier volledig debet aan. Het RIZIV verslikt zich intussen in foute verklaringen en
publicaties op zijn website.
Op 21-12-2015 publiceerde het RIZIV de “tarieven voor kinesitherapeuten vanaf 1
januari 2016”. Het verwees daarbij eenvoudigweg naar de regeringsbeslissing van
oktober dat er geen indexmassa beschikbaar was voor 2016. Er was wat betreft de
honoraria echter nog geen enkele beslissing genomen in de conventiecommissie.
Half januari werd een nieuwe versie van de Infobox voor kinesitherapeuten op de RIZIVwebsite gepubliceerd. In deze versie (jan 2016) staat op pag. 20 te lezen :
“ Op 31 januari 2016 was er nog geen enkele overeenkomst ondertekend. De prijzen en
honoraria vastgelegd in de overeenkomst 2015 blijven de basis voor de berekening van
de verzekeringstegemoetkoming, totdat een nieuwe overeenkomst of elke andere tekst,
die deze wettelijk vervangt, in werking treedt.”
Op 22 maart vergaderde onze overeenkomstencommissie opnieuw. Verwarring alom bij
het RIZIV, dat beweerde dat de overeenkomst (die eindigde op 31-12-2015, cfr. de
tekst) nog steeds van kracht was. Door hogerhand (Dir. Gen. Ri De Ridder) werd
verklaard dat onze conventie M15 stilzwijgend verlengd was …
Wij waren dan ook niet weinig verbaasd dat er op 25 maart 2016 een “aangepaste versie
van dezelfde Infobox voor kinesitherapeuten” verscheen op de website van het RIZIV.
Plots stond op pagina 20 te lezen :
“Op 31 januari 2016 was er nog geen enkele overeenkomst ondertekend. De
overeenkomst 2015 wordt stilzwijgend verlengd. “

De afgelopen overeenkomst M15 werd op bevel van de leidend ambtenaar ”stilzwijgend
verlengd”, en blijft in voege tot een nieuwe in voege treedt. U behoudt dus als
kinesitherapeut uw status zoals die in M15 bestond, u bent geconventioneerd of niet.
Geconventioneerde kinesitherapeuten kunnen enkel supplementen aanrekenen in
situaties die in de overeenkomst worden toegestaan, of bij duidelijk niet in de
nomenclatuur opgenomen prestaties mits informed consent.
De vertegenwoordigers van Axxon voelden zich bedrogen door dit spelletje dat volledig
indruist tegen de geest van de tot dan gevoerde onderhandelingen. Een juridische strijd
hierover aangaan met het RIZIV is verspilling van geld en tijd.
Wij hoeven ons echter geenszins gebonden te voelen door het dictaat van een leidend
amb(etan)tenaar. Geraadpleegde juristen wezen reeds op fouten in de argumentatie van
het RIZIV.
Op 2 maart schreef ondergetekende de grootste mutualiteit aan als volgt :
Een van onze patiënten werd met zijn getuigschrift voor verstrekte zorgen terug naar ons
verwezen omdat -aldus de loketbediende in … die haar voorthielp- wij te veel zouden
aanrekenen. Sinds 31-12-2015 is er geen overeenkomst meer van kracht tussen de VI’s
en de kinesitherapeuten. Wij kunnen evenmin toetreden tot een nieuwe conventie, net
omdat er geen overeenkomst van kracht is.
Op dit ogenblik volgen wij de directieven van de beroepsorganisatie, die duidelijk stellen
dat sinds 01-01-2016 de honoraria in principe vrij zijn, en de terugbetaling van
kinesitherapieprestaties gebaseerd wordt op de honoraria die vastgelegd werden in de
verstreken overeenkomst, van kracht tot 31-12-2015, conform art.51 § 1 van de
gecoördineerde wet van 14-07-1994
We ontvingen dit antwoord :
Wij hebben uw klacht goed ontvangen. We zullen hiervoor het nodige doen. Alvast onze
excuses voor dit ongemak. De patiënt mag zich terug aanbieden met het getuigschrift bij
het kantoor. Wij danken u alvast voor de melding.

KRM handhaaft zijn standpunt tot nader order !!
Ook op 20 april is er nog steeds geen overeenkomst van kracht. Uw honoraria mag u dus
vrij blijven bepalen, de terugbetaling blijft gegarandeerd op basis van de tarieven van
2015. KRM schuift een ereloon naar voor van € 25 als richtlijn, en € 2 supplement per
verplaatsing, al doet elke collega daarmee wat hij wil.
Aangezien we vaststellen dat er toenemende verwarring heerst onder collega’s, en we
geen éénsluidend antwoord krijgen vanwege de ziekenfondsen, heeft een groot deel van
de Kringen in Vlaanderen een schrijven ondertekend, gericht aan de leidend ambtenaar
met vraag om tekst en uitleg (juridisch). Deze brief vertrekt een dezer aangetekend naar
het RIZIV. We besparen u de juridische argumenten die hierin zijn opgenomen, maar
houden u verder op de hoogte.
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