
 

 

 

 

PERSMEDEDELING 27 juni 2012 

BESLISSINGEN DOOR MEDICOMUT 25.06.2012 AANGAANDE BESPARINGSMAATREGELEN 

Op de medicomut-vergadering van maandag 25 juni werd beslist over een besparing van € 64,81 miljoen. Het 

aandeel van de radiologen in de besparingen is aanzienlijk; zij nemen een bedrag van € 30 miljoen voor hun 

rekening. Er dient wel opgemerkt dat de originele regeringsmaatregelen een besparing van € 47 miljoen in de 

radiologie voorzag. De BVAS bekwam dus toch een reductie van die besparing met 36,2 % in vergelijking met de 

regeringsbeslissing.  

Door deze besparing staat het vast dat de huisartsen voor hun consultaties en huisbezoeken op 1 augustus 

2012 het resterende deel van hun index zullen krijgen. Op 01.01.2012 kregen de huisartsen reeds een index 

van 1,50 %, op 01.08.2012 krijgen ze de resterende 1,49 %. Hetzelfde geldt voor de specialisten die ook op 

01.08.2012 hun “aanvullende” 1,49 % index bij krijgen voor hun consultaties en toezichtshonoraria. 

Technisch gesproken kunnen er daarvoor voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt via een 

vermindering van de waarde van de sleutelletter om het herstel van de volledige index voor die “intellectuele” 

verstrekkingen te realiseren op 01.08.2012. Aan de ene kant wordt er via de sleutelletter bespaard, aan de 

andere kant wordt er op hetzelfde moment via de sleutelletter opgewaardeerd tot de 2,99 % index.  

Aangezien aanpassingen van de waarde van de sleutelletter een bevoegdheid van de medicomut zijn, kunnen 

zij onmiddellijk ingaan na de beslissing van de NCGZ. In de praktijk valt de beslissing op 09.07.2012 en volgt de 

besparing /opwaardering op 01.08.2012.  

De overige besparingen moeten worden gerealiseerde via nomenclatuurwijzigingen. Dat kan enige maanden in 

beslag nemen en moet uitmonden in een publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

De geformuleerde besparingsvoorstellen ten bedrage van € 64,81 miljoen zijn lang niet voldoende om alle 

andere disciplines hun volledige index toe te kennen. Daarvoor zou € 150 miljoen besparing nodig zijn geweest 

op jaarbasis.  

Er werd maandagavond beslist € 52,88 miljoen toe te wijzen aan enerzijds bovenvermelde indexeringen en 

anderzijds de andere financieringen uit het akkoord van 21.12.2011 waar nog middelen voor nodig waren, 

zijnde het accrediteringsforfait en de praktijktoelage voor huisartsen.   

Voor wat betreft de resterende € 11,922 miljoen (€ 64,81 - € 52,88), werd door de medicomut principieel 

beslist deze middelen toe te wijzen aan de financieel zwakkere disciplines.  De BVAS stelde als eerste 

bestemmeling de neurologen (en de kinderneurologen) voor, gevolgd door de psychiatrie (en zeer in het 

bijzonder de kinder- en jeugdpsychiatrie), de reumatologie, de dermatologie en de algemene inwendige 

geneeskunde. Het debat over de toewijzing van die € 11,922 miljoen wordt op maandag 09.07.2012 verder 

gezet. 
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