Nieuwsbrief

02-12-2012

Geachte collega,
In onze nieuwsbrief van 31 oktober jl. hebben we reeds onze twijfels geuit omtrent de
mededelingen van de beroepsvereniging:
“ Ik heb sterk de indruk dat de aankondiging van Axxon op zijn website en via
electronisch bericht vooral past in een strategie ter voorbereiding op” het slechte nieuws
waarvoor de overheid verantwoordelijk zal zijn”, eerder dan de kinesitherapeut op het
terrein correct in te lichten over de ware toedracht van de “vrijwaring van de indexmassa
2012”.
Op woensdag 28-11 heeft de commissie voor begrotingscontrole het ontwerp van 4e
wijzigingsclausule bij de overeenkomst M 10 afgewezen, wegens een tekort van
703.000 euro in de zoektocht naar € 8,573 miljoen structurele besparingen.
Deze afwijzing is uitsluitend te wijten aan eigen incompetentie van de
onderhandelaars, die een goedkeuring vroegen voor bijkomende indexatie met 1,39 %
voor 2012, terwijl het te besparen bedrag niet volledig rond was.
De Axxonvoorzitter maakt hierop allusie in zijn jongste “blog” als volgt:
“De Commissie Begrotingscontrole van het RIZIV dient zich ook nog uit te spreken op 12
december en daar blijken merkwaardige wendingen mogelijk.”
Axxon kan nu niet anders dan de verplaatsingsvergoeding nog verder te verlagen om het
te besparen bedrag te halen. De piste van de outliers wordt momenteel dus uitgesteld,
maar zal in 2013 worden heropgevist.
De brief die de Antwerpse provinciale koepel op 17-11 jl. heeft geschreven naar het
Axxonbureau heeft zijn effect niet gemist.
Het huidige deelbudget voor de verplaatsingsvergoeding moet volgens de Antwerpse
kringbesturen uitsluitend voorbehouden blijven voor de collega’s die huisbezoeken
verrichten, en dient niet om diegenen die niet solidair zijn cadeautjes te doen. Anderen
zijn ons inmiddels bijgetreden.
Er zijn 3 nieuwe voorstellen besproken op de overeenkomstencommissie van 28-11, en
die werden u afgelopen donderdag voorgesteld door Axxon via zijn nieuwsbrief.
De beroepsvereniging wenst nu haar leden te raadplegen omtrent de aanwending van de
beschikbare indexmassa. Axxon legt zijn leden 3 mogelijke opties voor.

Zonder in technische details te treden geef ik u als stemadvies de tweede optie.
Deze optie sluit exact aan bij wat we vroegen vanuit onze actieve provincie, en werkt de
discriminatie wel/geen huisbezoeken weg.
Uiteraard stemt elkeen zelf in eer en geweten naar zijn keuze !
Geef uw advies in elk geval vóór dinsdag 4 december 12.00 uur.
De bevraging is anoniem. Het resultaat is beslissend voor de stelling die wordt
ingenomen bij de besprekingen in de Overeenkomstencommissie van 6
december.

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.
Collegialiter,
Luk Dieleman

Voorzitter KRM

