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Axxon : RIZIV-dotatie stijgt, aantal betalende leden daalt
RIZIV-dotatie
In 2011 betaalde het RIZIV onderstaande bedragen als subsidie voor de representatieve
beroepsverenigingen, in het kader van hun opdracht (vertegenwoordiging) bij overleg in
de commissies en raden. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast.
Voor kinesitherapeuten ging het om Axxon, de enige representatieve beroepsvereniging
in België. In het budget voor Axxon zat een bedrag vervat per stem uitgebracht op de
vereniging bij de laatst gehouden verkiezingen (2008).
Artsen

€ 1.085.032

Tandartsen

€

384.945

Kinesitherapeuten

€

384.945 (sinds 2007)

Apothekers

€

364.398

Logopedisten

€

226.952

Totaal

€ 2.446.286

Op voorstel van onze Overeenkomstencommissie (25-01-2013) wordt de financiering van
de werking van de representatieve beroepsorganisaties van kinesitherapeuten vanaf
2013 geregeld via een gewijzigde berekeningsbasis. Daardoor kan Axxon aanspraak
maken op een recorddotatie van 405.890,14 euro.
Het aan een representatieve beroepsorganisatie van kinesitherapeuten jaarlijks
toegekende bedrag zal voortaan bestaan uit :



een basisbedrag per representatieve beroepsorganisatie (€ 92.774,89)
een aanvullend bedrag dat afhankelijk is van het aantal leden van de
organisatie en van het percentage van geconventioneerde zorgverleners in
de sector

Dit bedrag wordt betaald uit het administratief budget van het RIZIV, en de betaling
gebeurt in 2 schijven :
• 75 %, voor 31 maart van het desbetreffende jaar en voor 2013 in de maand van de
bekendmaking van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad;
• 25 %, binnen de 3 maanden nadat de door de algemene vergadering goedgekeurde
jaarrekening voor het desbetreffende jaar aan het RIZIV werd bezorgd;

De tegemoetkoming moet dienen om de uitgaven betreffende personeel en werking te
dekken die betrekking hebben op de vertegenwoordiging van de representatieve
beroepsorganisaties in het kader van de verplichte verzekering, zoals uitkeringen,
bezoldigingen, sociale lasten en kleine bureaukosten.
Het RIZIV kan beslissen de laatste schijf niet te betalen indien wordt vastgesteld dat het
bedrag niet volledig werd gebruikt voor de voorziene doeleinden.
Concreet gaat het in 2013 om een maximum toegelaten bedrag van 405.890,14
euro, verdeeld over



92.774,89 euro basisbedrag per organisatie
27,26 euro x aantal stemmen bij de verkiezingen voor kinesitherapeuten

Deze verkiezingen vonden niet plaats in 2012 omdat er vandaag slechts één
representatieve beroepsorganisatie erkend is.
In dat geval wordt een andere formule gebruikt :
27,26 euro x (aantal zorgverleners) x (% actieve geconventioneerde
zorgverleners)
Bijzonder merkwaardig is dat twee verschillende begrippen door elkaar worden gebruikt
in dezelfde formule.
Inzake aantal zorgverleners weerhoudt men in de formule het aantal kinesitherapeuten
dat een erkenningsnummer bezit (28.419), en vermenigvuldigt dat met het forfait van
27,26 euro per persoon. Dit aantal wijkt zeer sterk af van het aantal actieve
kinesitherapeuten, aantal dat attesteert in onze nomenclatuur en dus een
verstrekkersprofiel heeft : 18.682 in 2011.
Indien men uitsluitend rekening zou houden met het aantal actieve collega’s zou de
berekening veel minder gunstig uitvallen.
Vervolgens gebruikt men het percentage tot de overeenkomst toegetreden
kinesitherapeuten (85%), percentage dat slaat op de 18.682 actieve verstrekkers.
Voor 2013 begroot het voorstel van KB dus een theoretisch bedrag van (27,26 x 28.419
kinesitherapeuten x 85%) = 658.496,64 euro, vermits enkel Axxon erkend is als
representatieve beroepsorganisatie.
Het K.B. bepaalt echter ook een maximum toegelaten plafond op jaarbasis van
405.890,14 euro. Dat is dus de dotatie die Axxon dit jaar toegewezen krijgt van het
RIZIV als het aan alle voorwaarden voldoet.
Vanaf 2014 tot en met 2016 worden de bedragen aangepast aan de index van de
consumptieprijzen die van kracht zijn op 1 maart van het betrokken jaar.
De wortel die het RIZIV de beroepsverenigingen voorhoudt is duidelijk: hoe
meer collega’s toetreden tot de overeenkomst, des te hoger de dotatie voor de
beroepsvereniging.
Ziedaar een reden waarom Axxon sinds zijn ontstaan o.i. de kinesitherapeuten gijzelt in
opeenvolgende overeenkomsten, ongeacht of de voorwaarden waaronder deze werden
afgesloten worden nageleefd. Axxon speculeert daarmee schaamteloos op het feit dat
geen 40% van de collega’s de overeenkomst zal durven weigeren, gezien de
discriminatie van patiënten die in dat geval 25% minder worden terugbetaald. Op die
manier is uiteraard geen eerlijke keuze voor of tegen mogelijk.

Axxon – aantal betalende leden daalt

Bij de fusie in 2009 telde Axxon ruim 5000 leden. Vandaag blijkt daarvan 20%
verdampt.
In februari jl. telde Axxon nog 4037 betalende leden.


4/5e daarvan zijn nederlandstalig



86% is zelfstandige in hoofdberoep en betaalt € 200 lidgeld



amper 6 % zijn loontrekkende; zij betalen € 120 per jaar



de resterende 8% betalen slechts € 75 lidgeld (gepensioneerd, 2e op praktijk)

Daarnaast zijn er 433 niet-betalende leden.

Tijd voor Axxon om dringend uit een ander vaatje te tappen ?
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