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Kinesitherapie - vierde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst M/10
tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen

INHOUD VAN DE WIJZIGINGEN:
De bijgevoegde wijzigingsclausule omvat aanpassingen aan de vermenigvuldigingscoëfficient
M vanaf 1 januari 2013 wat betreft:
1. Het zetten op nul voor alle kleine zittingen met uitzondering van de verstrekkingen
560523 en 561260 (voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen);
2. Het zetten op nul van alle tweede zittingen op dezelfde dag met uitzondering van de
verstrekkingen van §12 van de nomenclatuur;
3. De vermindering van het forfaitair supplement voor de reiskosten;
4. Een lineaire indexering met 1,391% van alle verstrekkingen.
Motivering
Deze aanpassingen van de vermenigvuldigingscoëfficiënt M passen in het kader van de
structurele compenserende besparingsmaatregelen die aan de sector werden gevraagd voor
het jaar 2012.
Vier maatregelen werden uitgewerkt:
1. De schrapping van alle kleine zittingen behalve de verstrekkingen 560523 en 561260
(voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen)
2. De schrapping van alle tweede zittingen op dezelfde dag met uitzondering van de
verstrekkingen van §12 van de nomenclatuur;
Deze beide maatregelen rechtvaardigen zich ook door het beperkt gebruik van deze
verstrekkingen en door het feit dat de duurtijd ervan moeilijk toelaat om kwaliteitsvolle
verzorging te verlenen aan de verzekerden. Samen met de schrapping van de tweede
zittingen op dezelfde dag zal een nomenclatuurwijziging worden uitgewerkt zodat de gevallen
van acute ademhalingsinsufficiëntie van neurologische oorsprong het recht openen op
verstrekkingen van minimum 60 minuten, verdeeld over minstens twee behandelingsperiodes,
die momenteel enkel kunnen voor de aandoeningen omschreven in het punt j) van de lijst van
de zware aandoeningen. Deze nomenclatuurwijziging wordt momenteel afgewerkt door de
Technische Raad voor kinesitherapie.
3. De vermindering van het forfaitair supplement voor de reiskosten;
De verzekerden worden niet geraakt door deze maatregel die een bijkomende stimulans is
voor verzorging in de praktijkkamer waarvan de Commissie unaniem akkoord is om te
bevestigen dat dit de beste plaats is om kwaliteitsvolle verzorging te verlenen.
4. Met een lineaire indexering van 1,391% wordt de totale indexering voor het jaar 2012
bereikt, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad met betrekking tot de
vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling 2012 en de verdeling ervan in partiële
begrotingsdoelstellingen (nota CGV 2011/419).

BUDGETTAIRE WEERSLAG:
De punten 1 tot 3 uit de inhoud van de wijzigingen worden uitgevoerd in het kader van de
structurele compenserende besparingsmaatregelen. De verwachte besparing van die drie
punten bedraagt 8.573.000 euro (respectievelijk 2.437.000, 1.066.000 en 5.070.000 euro).
Samen zouden deze maatregelen de 8.573.000 euro aan besparingen, gevraagd aan de sector,
moeten opleveren, zonder de kwaliteit van de verzorging aan de verzekerden te verminderen.
Deze structurele compenserende besparingsmaatregelen leiden dus tot het nodige budget om
de 1,391% index (punt 4) te realiseren.
De Commissie voor Begrotingscontrole wordt verzocht advies uit te brengen.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG:
NIHIL

PROCEDURE:
Wettelijke basis:
- artikel 16, 7°, 22, 3° en 26 W 140794
- artikel 37, §1 W 140794
De
Overeenkomstencommissie
Kinesitherapeuten-Verzekeringsinstellingen
wijzigingsclausule op 6 december 2012 afgesloten.
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De wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst wordt voorgelegd aan de Commissie voor
Begrotingscontrole, het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.
De wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst treedt in werking op 6 december 2012.

OPDRACHT VAN HET VERZEKERINGSCOMITE:
Het Verzekeringscomité wordt verzocht de in bijlage gevoegde wijzigingsclausule bij de
overeenkomst M/10 goed te keuren, rekening houdende met de beslissing van de Algemene
Raad over de begroting.
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VIERDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE OVEREENKOMST
TUSSEN DE KINESITHERAPEUTEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten –
verzekeringsinstellingen van 6 december 2012, onder het voorzitterschap van de heer Alain
Ghilain, adviseur-generaal, daartoe gedelegeerd door de heer Henri DE RIDDER, leidend
ambtenaar, is overeengekomen als volgt tussen:
enerzijds,
de verzekeringsinstellingen,
en anderzijds,
AXXON, Physical Therapy in Belgium.

Artikel 1. Artikel 3, §2 van de nationale overeenkomst M/10, gesloten op 8 december 2009
wordt vervangen als volgt:
“§ 2. Vanaf 1 januari 2013, wordt de waarde van de vermenigvuldigingsfactor M vastgesteld op:
- 0,890399 voor de verstrekkingen, 560011, 560092, 560114, 560195, 560210, 560291,
560313, 560394, 560501, 560652, 560733, 560770, 560851, 560895, 560976,
561094, 561595, 561610, 561632, 561654, 561702, 563010, 563091, 563113,
563194, 563216, 563290, 563312, 563393, 563614, 563695, 563710, 563791,
563813, 563894, 563916, 563990, 564211, 564270, 564292, 564314, 564336 ;
- 0,883276 voor de verstrekkingen 562332, 562354, 562376, 562391, 639656, 639671,
639693, 639715 ;
- 0,693944 voor de verstrekkingen 560523, 561260 ;
- 0,799714 voor de verstrekkingen 560055, 560151, 560254, 560350, 563054, 563150,
563253, 563356, 563651, 563754, 563850, 563953;
- 0,875416 voor de verstrekkingen 560416, 560571, 561131, 561190, 561352, 561411,
561676, 563415, 563474, 563496, 563555, 564012, 564071, 564093, 564152,
564351, 564373 ;
- 0,876153 voor de verstrekkingen 563452, 563533, 564056, 564130 ;
- 0,756677 voor de verstrekkingen 560534, 560545, 561315, 561326, 561713, 561724,
563570, 563581, 564174, 564185 ;
- 0,786668 voor de verstrekkingen 560453, 560615 ;
- 0,705270 voor de verstrekkingen 561551, 561562 ;
- 0,971343 voor de verstrekkingen 561013, 561245 ;
- 0,735867 voor de verstrekkingen 561433, 561455, 561470, 561492, 561514, 561540,
561573 ;
- 0,816367 voor de verstrekking 564255 ;
- 0,715658 voor de verstrekkingen 639494, 639516, 639531, 639553, 639575, 639601,
639612, 639623, 639634 ;
- 0,461226 voor de verstrekkingen 639730, 639752 ;
- 0,688278 voor de verstrekkingen 639774, 639785 ;
- 0,849660 voor de verstrekkingen 560711, 560836, 560954, 561072, 563076, 563172,
563275, 563371, 563673, 563776, 563872, 563975 ;
- 0,772840 voor de verstrekkingen 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 561304,
562413, 562435, 562450, 562472, 639332, 639354, 639376, 639391, 639413,
639446, 639450, 639461, 639472;
- 0 voor de verstrekkingen 560033, 560136, 560232, 560335, 560431, 560556, 560560,
560593, 560674, 560792, 560910, 561035, 561153, 561330, 561341, 561374,
563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636,
563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196, 564200, 560696, 560814,
560932, 561050, 561175, 561282, 561396, 564233.
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de
toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging, kan de waarde van de vermenigvuldigingsfactor M
vanaf 1 januari van elk jaar, worden aangepast aan de evolutie van de waarde van het in artikel
1 van dat koninklijk besluit bedoeld gezondheidsindexcijfer tussen 30 juni van het tweede jaar
ervoor en 30 juni van het jaar ervoor. Daartoe constateert de Overeenkomstencommissie dat er
een toereikende begrotingsmarge is met hetzelfde quorum als het quorum dat noodzakelijk is
voor het sluiten van een overeenkomst.

De honoraria van bepaalde verstrekkingen thuis 560313, 560350, 560394, 561013, 561094,
561116, 561654, 562391, 563312, 563356, 563393, 563916, 563953, 563990, 564211,
564336, 639391, 639553 en 639715 worden bepaald als volgt:
(coëfficientgetal dat de betrekkelijke waarde aangeeft) x (waarde van de factor M)
+
1 x (waarde van de factor E, bepaald op 0,38 EUR op 1 januari 2013)
Het deel van de honoraria gelijk aan 1 E stemt overeen met een forfaitair supplement voor de
reiskosten ».
De honoraria van de verstrekking thuis 562472 wordt bepaald als volgt:
(coëfficientgetal dat de betrekkelijke waarde aangeeft) x (waarde van de factor M)
+
2 x (waarde van de factor E, bepaald op 0,38 EUR op 1 januari 2013)
Het deel van de honoraria gelijk aan 2 E stemt overeen met een forfaitair supplement voor de
reiskosten.”
Art. 2 Deze wijzigingsclausule treedt in werking op 6 december 2012.
Opgemaakt te Brussel, op 6 december 2012.
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