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Zaventem, 10 december 2020 
 
Aan de Heer A. De Croo 
Eerste minister 
Wetstraat, 16 
1000 Brussel 
 
Aan de Heer F. Vandenbroucke 
Vice-eersteminister en Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Wetstraat, 23 
1000 Brussel 
 
Aan de Heer V. Van Quickenborne 
Vice-eersteminister en Minister van 
Justitie, belast met Noordzee 
Finance Tower 
Kruidtuinlaan, 50/65 - 6de verd. 
1000 Brussel 
 
 
 

 
PER AANGETEKEND SCHRIJVEN MET ONTVANGSTBEWIJS & EN PER E-MAIL 
(INFO@VANDENBROUCKE.FED.BE, CONTACT@PREMIER.BE EN 
CONTACT.KABINETVVQ@JUST.FGOV.BE)  
 
 
O. Ref.: Artikelen 85 - 87 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 

gezondheidszorg 
 
U. Ref.: Ibidem 
 
Geachte Mijnheer de Eerste Minister, 
Geachte Mijnheer de Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Geachte Mijnheer de Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met Noordzee, 

Wij schrijven u aan als Axxon Physical Therapy in Belgium vzw, een beroepsvereniging van 
kinesitherapeuten. Onze vzw heeft onder meer als doel: de behartiging van de materiele en morele 
beroepsbelangen van de Belgische of in België werkende kinesitherapeuten, de verdediging van de 
gemeenschappelijke belangen op het vlak van de volksgezondheid in het algemeen en de kinesitherapie 
in het bijzonder, evenals de vertegenwoordiging van de aangesloten kinesitherapeuten bij alle officiële 
instanties. 
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Wij waren verheugd vast te stellen dat met de artikelen 85 en 86 van de Wet van 22 april 2019 inzake 
de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (B.S. 14 mei 2019; de “Kwaliteitswet”) eindelijk 
een einde gemaakt wordt aan twee soorten ongelijkheden: 

- enerzijds de ongelijkheid tussen kinesitherapeuten en andere zorgverleners zoals artsen 
waarvoor de verminderde terugbetaling aan de patiënt bij niet-conventionering nooit geldt;  

- anderzijds de verschillende behandeling van patiënten van de geconventioneerde en de niet-
geconventioneerde kinesitherapeut.  

Deze artikelen kwamen er na goedkeuring van een amendement, ingediend door Mevrouw Catherine 
Fonck. Zij motiveerde de noodzaak van het amendement treffend als volgt:1 

“De kwaliteit van de gezondheidszorg wordt mee bepaald door de toegankelijkheid ertoe. Er moet dan ook 
een einde worden gemaakt aan de vermindering met 25 % van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling 
voor de prestaties van niet-geconventioneerde vroedvrouwen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en 
paramedische medewerkers wanneer het quorum van 60 % individuele toetredingen tot het tariefakkoord 
is bereikt. Deze maatregel moet worden afgevoerd omdat ze directe financiële gevolgen heeft voor de 
patiënt – hij krijgt immers een lager bedrag terug –, terwijl ze eigenlijk het gevolg is van een keuze van de 
zorgverlener. Het is dus ontoelaatbaar dat de patiënt wordt “gestraft” voor een beslissing van zijn 
zorgverlener. 

Bovendien valt deze maatregel moeilijk te rechtvaardigen omdat ze alleen geldt voor welbepaalde 
gezondheidswerkers (kinesitherapeuten, logopedisten enzovoort), maar niet voor andere (artsen, 
tandartsen).” 

Hoewel de bepalingen van de Kwaliteitswet in principe in werking treden op 1 juli 2021, ligt dat voor 
de artikelen 85 en 86 van de Kwaliteitswet anders. 

Volgens artikel 87 van de Kwaliteitswet bepaalt de Koning namelijk, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, de datum van inwerkingtreding ervan.  

Het is dus wachten op een Koninklijk Besluit. Dit is er nog steeds niet. Nochtans zijn er intussen 
ongeveer 1 jaar en 7 maanden verstreken sinds de publicatie van de Kwaliteitswet in het Belgisch 
Staatsblad. Naar wij weten, werden nog geen stappen ondernomen om een inwerkingtredingsdatum 
voor de artikelen 85 en 86 vast te leggen. 

Wij begrijpen uiteraard dat u momenteel alles op alles zet om de COVID-19-pandemie onder controle 
te krijgen. Maar toch willen wij u vragen om de inwerkingtreding van deze artikelen 85 en 86 niet uit 
te stellen. Ook deze artikelen dragen namelijk bij tot een kwalitatieve gezondheidszorg, en het belang 
van een kwalitatieve gezondheidszorg blijkt nu juist méér dan ooit. 

Wij verzoeken u daarom om zo spoedig mogelijk het nodige Koninklijk Besluit op te maken en te laten 
publiceren tegen uiterlijk 1 februari 2021. 

Met de meeste hoogachting en met vriendelijke groeten 

 
Peter Bruynooghe                                    Bernard Laplanche                             Dirk Verleyen 
Voorzitter AXXON PTiB                         Président AXXON QEK                     Voorzitter AXXON 
KiK 
 

 
1  Amendement (C. FONCK) op het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 

gezondheidszorg, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3441/002. 


