
NATIONAAL AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 2017

Krachtens de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14
juli 1994, heeft de Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen (hierna NCAZ)
onder het voorzitterschap van de heer Johan De COCK op 27 maart 2017 het
navolgende akkoord gesloten voor de periode van 27 maart 2017 tot en met 31
december 2017.

De NCAZ heeft op 27 maart 2017 kennis genomen van de reactie van de regering
op de vragen van de NCAZ geformuleerd op 26 januari 2017 en 24 februari 2017
en gericht aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid waarin een
afsprakenkader voor verder overleg met de regering werd voorgesteld.

Gelet op deze reactie en de noodzaak om aan het overleg de nodige kansen te
bieden enerzijds en teneinde iedere juridische onduidelijkheid die in verband met
de ontbinding van het Nationaal akkoord van 22 december 2015 zou kunnen
ontstaan te vermijden anderzijds, komen partijen het volgende overeen:

Een akkoord wordt afgesloten voor de periode van 27 maart 2017 tot en met 31
december 2017.

De bepalingen van het akkoord van 22 december 2015 die niet gewijzigd worden
blijven tot 31 december 2017 van kracht. De punten uit het akkoord van 22
december 2015 die reeds werden gerealiseerd worden niet hernomen, maar
blijven onverminderd van toepassing.

Het sociaal statuut is voor het ganse jaar 2017 verworven voor de artsen die voor
2017 volledig of gedeeltelijk toegetreden zijn tot het akkoord van 22 december
2015 en onderhavig akkoord.

De artsen worden geacht tot de bepalingen van dit akkoord te zijn toegetreden,
behoudens wanneer zij binnen de dertig dagen na publicatie in het Belgisch
Staatsblad volgende kennisgeving hebben verricht via een beveiligde
onlinetoepassing die hun ter beschikking is gesteld door het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze kennisgevingsprocedure vervangt de
procedure beschreven in de punten 14.1, 14.2 en volgende, 14.3 en 14.4 van het
akkoord van 22 december 2015:



“14.1. De artsen die weigeren toe te treden tot de bedingen van dit akkoord,
geven kennis van hun weigering binnen de 30 dagen na de bekendmaking van dit
akkoord in het Belgisch Staatsblad via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV
daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.

14.2. De andere artsen dan die welke, overeenkomstig de bepalingen die zijn
vermeld onder 14.1, kennis hebben gegeven van hun weigering tot toetreding tot
de bedingen van het akkoord dat op 27 maart 2017 in de NCAZ is gesloten,
worden ambtshalve geacht tot dit akkoord te zijn toegetreden voor hun volledige
beroepsactiviteit, behalve als zij binnen de 30 dagen na de bekendmaking van dit
akkoord in het Belgisch Staatsblad, de voorwaarden inzake tijd en plaats hebben
meegedeeld waaronder zij, overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, de
honorariumbedragen zullen toepassen enerzijds en de honorariumbedragen niet
zullen toepassen, anderzijds. Deze mededeling gebeurt via de beveiligde
webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.

14.3. Alle latere wijzigingen van de voorwaarden inzake tijd en plaats waaronder
de onder 14.2 bedoelde artsen, overeenkomstig de bedingen van het akkoord, de
daarin vastgestelde honorariumbedragen zullen toepassen, mogen worden
toegepast van zodra ze worden meegedeeld via de beveiligde webtoepassing die
het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.

14.4 De wilsuitingen onder 14.1, 14.2 en 14.3 worden geacht te zijn uitgebracht

op de datum van registratie in de webtoepassing.”.

Opgemaakt te Brussel, 27 maart 2017

De vertegenwoordigers van de artsen (BVAS-ABSyM, AADM en Kartel-Cartel).

De vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.


