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De nieuwe overeenkomst M15: met de felicitaties van de jury …….
is Axxon plat op z’n buik gegaan, in ruil voor een lege doos.

Vorige vrijdag heeft Axxon -namens alle Belgische kinesitherapeuten- een nieuwe overeenkomst
ondertekend voor 2015, die 12 maand loopt. De commissie voor Begrotingscontrole van het RIZIV, en
nadien het Verzekeringscomité dienen hier nog hun goedkeuring aan te hechten. Pas dan wordt de
nieuwe overeenkomst van kracht.
Sinds 1 januari 2015 leveren de zelfstandige zorgverleners hun volledige index in, maar door de
dalende olieprijzen en het effect daarvan op de inflatie, komt er dit jaar geen indexsprong voor de
loontrekkenden, ambtenaren en forfaitaire sectoren in de gezondheidszorg, maar wel een
belastingverlaging en een verhoging van de laagste uitkeringen. In de nijverheidssectoren wordt
momenteel zelfs onderhandeld over een loonsverhoging. De regering geeft dus een
koopkrachtinjectie, maar niet aan de nomenclatuursectoren.
De artsen en tandartsen zijn erin geslaagd extra geld uit de brand te slepen onder vorm van een
bijkomende forfaitaire betoelaging (artsen) of het recht om ingeval van een niet kostendekkend
honorarium extra supplementen te mogen aanrekenen (tandartsen).

Trendbreuk ?
Axxon heeft de onderhandelingen voor een nieuwe conventie aangevat met een uitgebreid dossier
en een reeks concrete prioriteiten, in akkoord met de mutualiteiten (lees Axxon Exclusief september
2014, pag.10-11). De nieuwe overeenkomst zou een trendbreuk realiseren.
De beroepsvereniging heeft een verwachtingspatroon gecreëerd dat vandaag onrealistisch blijkt, net
zoals met de accrediteringstoelage. Dus, leidt je je leden om de tuin, en dat werkt contraproductief
op het terrein.

In onze sector is al genoeg bespaard, en de mutualiteiten evenals het RIZIV tonen nul respect voor de
kinesitherapeuten. Tussen 2008 en 2013 werden twee meerjarenplannen voor de
kinesitherapiesector onderschreven door de mutualiteiten in de Overeenkomstencommissie. Een
forse herwaardering van de honoraria was één van de belangrijkste afspraken.
In 2012-2013 werd de sector verzocht de helft van de indexmassa te besparen. 70 % van die
besparing werd afgewenteld op de huisbezoeken, een zware vergissing, zo geeft nu één van de
auteurs zelf toe.
Er is voor het 7e jaar op rij geen geld voor geaccrediteerde kinesitherapeuten, evenmin voor een
billijke verplaatsingsvergoeding of een behoorlijk sociaal statuut. Op geen enkel van de punten die
voor de kinesitherapeut belangrijk zijn is er sinds 2008 enige concrete vooruitgang geboekt.

Met meer dan 15 jaar ervaring in de overeenkomstencommissie, technische raad en commissie voor
begrotingscontrole ben ik ervan overtuigd dat er evenmin iets zal veranderen in 2015 EN 2016.
Axxon heeft namelijk zelf zijn enig wapen uit handen gegeven door tegen wil en dank een
overeenkomst voor 1 jaar te ondertekenen, met vijf prioriteiten, die ik hieronder van enig
commentaar voorzie.

1. De aanpassing van het sociaal statuut is een vestzak-broekzak-operatie die de overheid geen
cent kost, enkel de goedkeuring van de minister vergt, en die trouwens al veel langer had
kunnen doorgevoerd worden, in het belang van de voltijds zelfstandige kinesitherapeuten.
2. De maatregel i.v.m. de huisbezoeken zal het aantal noodzakelijke huisbezoeken niet doen
dalen. Waar blijft de kostendekkende verplaatsingsvergoeding die Axxon nu (hypocriet)
schandalig laag noemt ? Wanneer mogen we een fueltoeslag aanrekenen wegens nietkostendekkend honorarium zoals de tandartsen ?
3. De verschillen inzake terugbetaling wegwerken zal de kinesitherapeut niets opleveren. De
mutualiteiten zullen nooit akkoord gaan om ook maar een fractie van de terugbetalingsmassa te herinvesteren in opwaardering van honoraria . Zij wensen maar één ding:
tariefzekerheid voor hun leden, en die hebben ze cadeau gekregen.
4. Er is nog nooit één collega aangepakt wegens onvoldoende innen van remgeld sinds die
maatregel bestaat, om de eenvoudige reden dat het IMA (intermutualistisch agentschap),
dat daarvoor betaald wordt, deze gegevens verzamelt, anoniem verwerkt, en de
“overtreders” vergoeilijkt door de zogenaamde” sociale kenmerken van hun cliënteel” in te
roepen. Daar zal een nieuw rondje controles niets aan veranderen.
Geschatte opbrengst: 0 euro.
5. De opbrengst van de outliersregeling herinvesteren in ons eigen budget tenslotte is o.i. nog
iets te voorbarig. Eerst zien of de commissie voor begrotingscontrole zo’n trekkingsrecht
aanvaardt voor onze sector.

Iedereen nu tevreden ? Vanzelfsprekend !
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Het RIZIV zeer zeker: ook ambtenaren moeten tegenwoordig het resultaat van behoorlijk
bestuur aantonen, o.m. door het garanderen van de business-continuïteit (cfr. de
bestuursovereenkomst met de overheid). De voorzitter van de overeenkomstencommissie
kan dus opgelucht ademhalen nu er een afgesloten conventie op tafel ligt. De felicitaties van
de jury lieten niet lang op zich wachten. Lees onderaan zijn reactie op het afsluiten van M15.
Axxon uiteraard ook: de € 411.000 werkingstoelage voor 2015 zijn verzekerd.
Ook PQK valt nogmaals in de prijzen: de werkingstoelage voor 2015 is binnen (€ 500.000).
Het kwaliteitspromotieproject op het terrein is evenwel op sterven na dood door het
uitblijven van een positieve incentive voor de deelnemers.
De mutualiteiten kunnen nauwelijks hun glimlach onderdrukken: de tariefzekerheid voor hun
leden is binnengehaald zonder één enkele toegeving, en zonder één enkele garantie naar
2016 toe.
Een belangrijk deel van de Axxonleden heeft ook reden om tevreden te zijn: 64% stemde
voor het tekenen van M15 bij de enquête, meer zelfs dan de bestuursleden van Axxon, die
stemden met 62% voor.
Hierbij weze aangestipt dat de leden van Axxon 22 % uitmaken van het totaal aantal actieve
Belgische kinesitherapeuten in 2015.

Conclusie
Ik wens deze handtekening van de beroepsvereniging onder geen beding te verdedigen bij de
achterban, maar respecteer de opinie van 64% van de Axxon-leden, een meerderheid.
De beroepsvereniging van alle kinesitherapeuten is er in geslaagd door zijn handtekening een
aantal cruciale punten naar de Griekse kalender te verwijzen.
Voor mij geld slechts één conclusie : Axxon is plat op z’n buik gegaan voor een lege doos.
Afspraak in oktober 2015, dan evalueren we het soortelijk gewicht van de
”onderhandelingsbonus” die Axxon claimt, en zullen we zien of dat hoger ligt dan de gebakken
lucht van heden.

Luk Dieleman
Voorzitter KRM
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Brief van de voorzitter van de overeenkomstencommissie aan Axxon

Mevrouwen,
Mijne Heren,
Beste leden van de Overeenkomstencommissies logopedisten en kinesitherapeuten –
verzekeringsinstellingen,
De nieuwe overeenkomsten konden gisteren worden gesloten enkel dankzij uw geduld, uw ernstige
aanpak, uw professionele benadering en uw verantwoordelijkheidszin. Ik zou u hiervoor hartelijk
willen bedanken.
Ik ben ervan overtuigd dat deze kwaliteiten waarvan u blijk heeft gegeven een duurzame sfeer van
vertrouwen en eerlijke relaties tussen de partners zal doen ontstaan.
We hebben nog heel wat voor de boeg om de nieuwe overeenkomst uit te voeren.
Ik reken zeker op uw constructieve medewerking in de komende maanden.
Zoals gewoonlijk zal u kunnen terugvallen op mijn team en ikzelf voor de nodige ondersteuning om
alle werkzaamheden succesvol te laten verlopen.
Vriendelijke groeten,
Alain GHILAIN
Adviseur-generaal RIZIV

