Antwerpse provinciale koepel van kringen
Antwerpen , 17-11-2012

Aan Dhr. Simon D’Hooghe
Secretaris Generaal Axxon Ptib
cc. de leden van het Axxonbureau,
cc. de voorzitters der provinciale koepels.

Betreft : Vierde wijzigingsclausule bij de overeenkomst M/010.
Geachte secretaris generaal, beste collega,
Op 8 november jl. vond de provinciale koepelontmoeting plaats in
Antwerpen. Daar kwam ondermeer de inhoud van hogervermelde
wijzigingsclausule aan bod.
De schrapping van de kleine nummers en de tweede kleine prestatie per
dag in E-pathologie -een voorstel dat we volkomen steunen- is goed voor
een structurele besparing van 3,503 miljoen euro, ongeveer 40 % van de
gevraagde besparingsinspanning voor 2012 (8,693 miljoen euro).
Axxon stelt daarnaast voor de huidige verplaatsingsvergoeding te
halveren, wat naar onze schatting tot 5,3 miljoen euro kan opleveren,
ruim voldoende om de resterende indexmassa van 2012 te vrijwaren voor
de toekomst. Het leeuwendeel van de besparingen wordt dus gepuurd uit
deze maatregel, en daar hebben we enkele belangrijke opmerkingen bij.
De voorgestelde “creatieve” besparingsmaatregel druist o.i. regelrecht in
tegen het standpunt dat Axxon de voorbije drie jaar heeft ingenomen
inzake verplaatsingsvergoeding in zijn eigen publicaties evenals in diverse
commissies en raden.
Dit lijkt ons allerminst een coherente beslissing, die bovendien
ongewenste neveneffecten in het leven roept.
Huisbezoeken worden namelijk verricht op uitdrukkelijk voorschrift,
vergen een extra tijdsinvestering vergeleken met de praktijk (filerijden en
tekort aan parkeerplaatsen in centrumsteden, grotere afstanden buiten de
agglomeraties), en kosten de kinesitherapeut een veelvoud van de
vergoeding die daar vandaag tegenover staat (betalend parkeren,
brandstofprijzen).

Vandaag weigeren een aantal kinesitherapeuten nog huisbezoeken af te
leggen. Door dat gebrek aan collegialiteit zadelen ze de overige collega’s
op met meer huisbezoeken dan gewenst. Door de verplaatsingsvergoeding
te verminderen tot € 0,47 , gekoppeld aan een indexering van alle
prestaties zonder onderscheid, doet Axxon diegenen die vandaag al niet
solidair zijn bovendien een extra cadeau.
 Hypothese A :
Een collega verricht 4000 prestaties in kabinet en 1000 huisbezoeken.
Door de voorgestelde maatregelen verliest hij vanaf 2013 € 550
verplaatsingsvergoeding, en krijgt er € 300 bij door de indexering van
€ 0,30, netto dus een verlies van € 250.
In zijn kabinet realiseert hij 4000 x 0,3 = € 1200 extra inkomsten.
Saldo = € 950 extra in 2013
 Hypothese B :
Een collega werkt uitsluitend in kabinet en weigert elk huisbezoek; hij
realiseert 5000 x 0,30 = € 1500 extra in 2013, of ruim 50% meer dan
voorgaande collega.
Wie huisbezoeken verricht levert dus in ten voordele van de collega’s die
dit systematisch weigeren !?
Het huidige deelbudget voor de verplaatsingsvergoeding moet o.i.
uitsluitend voorbehouden blijven voor de collega’s die huisbezoeken
verrichten.
Aan het eind van de provinciale koepelontmoeting bleek dit voorstel reeds
getekend te zijn door Axxon de dag voordien. Wij zijn op 8 november jl.
weliswaar geïnformeerd, doch niet geconsulteerd. Vandaar dit
schrijven.
In de veronderstelling dat de getekende wijzigingsclausule goedgekeurd
wordt door het Verzekeringscomité, dringen we bij deze sterk aan op de
enig mogelijke correctie in het belang van de goedwerkende collega die
nog huisbezoeken verricht.
We vragen concreet dat Axxon per 01-01-2013 de vrijgekomen
indexmassa eerst en vooral besteedt aan een herwaardering van de
relatieve waarde van de sleutelletter voor alle huisbezoeken, zodat het
honorarium voor deze prestaties verhoogt met € 0,55 vooraleer het saldo
te verdelen over alle grote verstrekkingen. Enkel op die wijze worden de
collega’s die huisbezoeken verrichten niet gediscrimineerd t.o.v. hen die
dat weigeren, en respecteert Axxon zijn eerdere engagementen ten
aanzien van zijn leden.
Uw antwoord inwachtend, groeten wij u inmiddels,
namens hun kringleden,
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