
 

PERSBERICHT, Brussel, 12.01.2016 

Van rechtswege ontbinding akkoord artsen-ziekenfondsen 2017 

Zoals in het RIZIV aangekondigd in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen 
(05.12.2016), in de Algemene Raad (12.12.2016), in het Verzekeringscomité (19.12.2016) en 
bij herhaling in de media, heeft de BVAS-directie bij zijn eerste vergadering van zijn raad van 
bestuur in het nieuwe jaar op 11.01.2017 het voorstel formeel ter stemming voorgelegd om 
de van rechtswege ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2015 voor 
het jaar 2017 in te roepen. 

De Raad van bestuur heeft het voorstel unaniem goedgekeurd zodat de BVAS vandaag, 
12.01.2017, deze beslissing per aangetekende brief aan Jo De Cock, voorzitter van de 
Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen heeft overgemaakt. De verzending van deze 
aangetekende brief gebeurt binnen de voorzien tijdsspanne van 15 dagen na de publicatie 
van de eenzijdige besparingsmaatregel door de regering in het Belgisch Staatsblad. Het 
betreft het artikel 16 van de Programmawet van 25.12.2016 die op 29.12.2016 werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het begrenst de index van de honoraria van 2,51 % 
tot 0,83%. 

De BVAS heeft die beslissing steeds aangevochten. De regering heeft toch blind bespaard en 
moet de gevolgen ervan nu dragen: dertig dagen na de publicatie van de aanslag op onze 
index, met andere woorden op 28 januari 2017, houdt door onze démarche het akkoord op 
te bestaan. 

Op 21.10.2016 hebben de drie erkende artsensyndicaten in een gemeenschappelijk 
persbericht geëist dat het akkoord artsen-ziekenfondsen zou worden ontbonden als er 
eenzijdige besparingsmaatregelen werden genomen. 

We stellen vast dat alleen het huisartsensyndicaat AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus 
Medica) zijn woord breekt. Zijn argumentatie kon zo uit de pen gevloeid zijn van een politieke 
partij of van een mutualiteit die de creatie van AADM in 2014 mogelijk maakte dankzij 
politieke spitsvondigheden. Betreurenswaardig! Een vereniging die beweert de belangen van 
de artsen te behartigen verkiest deze eenzijdige besparingen door de regering te verdedigen. 
Een duidelijke boodschap aan de collegae die zich in 2014 vergisten en op de politieke creatie 
AADM stemden in plaats van op een artsensyndicaat.  
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