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Inleiding

De context waarin de begroting van de gezondheidszorg voor 2018 werd opgesteld, was eerder ongewoon. Ten 
eerste is de organisatie van het sociale overleg tijdens de voorbereidende werkzaamheden aanzienlijk gewijzigd. 
Het wettelijk kader waarin de meerderheden worden vastgelegd die nodig zijn om een begrotingsvoorstel aan 
het Verzekeringscomité te valideren, is herzien1. De balans tussen de banken van verzekeringsinstellingen en 
zorgverleners is opnieuw in evenwicht gebracht, waardoor zorgverleners meer betrokken worden bij de voorbereiding 
van dit voorstel.
Ten tweede heeft de budgettaire toepassing van het “toekomstpact”, dat buiten de officiële overlegorganen van het 
RIZIV werd gesloten tussen de minister van Sociale Zaken en de farmaceutische industrie, een aanzienlijk aantal 
vragen opgeworpen en een grote impact gehad op het begrotingskader voor 2018 van de ziektekostenverzekering 
als geheel.
Net als in 2015, 2016 en 2017 zullen de beslissingen van de begrotingsconclaven van de regering ook een aanzienlijke 
invloed hebben gehad op de besparingsmaatregelen die in het begrotingsjaar 2018 moeten worden genomen. 
Hoewel minder substantieel dan in 2017, blijven de totale besparingen echter aanzienlijk, met een inspanning van 
238 miljoen in het kader van de begrotingsdoelstelling voor 2018.
Ondanks deze moeilijke context en deze strenge begroting, werd het begrotingsvoorstel bijna unaniem goedgekeurd 
door het Verzekeringscomité, waaruit blijkt hoe volwassen de sociale dialoog zich heeft kunnen aanpassen aan deze 
nieuwe situatie.
De begrotingsdiscipline van de regering en de voorbereiding van de gezondheidszorgbegroting van jaar tot jaar 
mogen ons er echter niet van weerhouden een langetermijnvisie voor de toekomst te ontwikkelen. Wij moeten nu 
al denken en werken aan de uitdagingen van morgen zoals de aanpassing van het gezondheidszorgaanbod aan 
veranderende behoeften (meer bepaald door de vergrijzing van de bevolking), transparante en betere geregelde 
prijzen en tarieven, alsook een betere naleving van procedures op het vlak van diagnose en therapieën.

Sleutelwoorden: gezondheidszorgbegroting, begrotingsuitdagingen, besparingen, nieuwe initiatieven, overleg

 1 Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, werd gewijzigd.

1. Een stap achteruit: de structurele besparingen van 
2015, 2016 en 2017.

In de afgelopen drie jaar, die gekenmerkt werden door 
begrotingsdiscipline, is de bijdrage van de ziekteverzekering 
aan de consolidatie van de overheidsfinanciën aanzienlijk 
geweest. In de jaren 2015 tot 2017 is bijna 1,3 miljard euro aan 
nettobesparingen opgelegd aan de gezondheidszorg.

Voor 2015 werd de begrotingsdoelstelling op 23,851 miljard euro 
vastgelegd. De verwezenlijking van deze begrotingsdoelstelling 
vereiste nettobesparingen van in totaal 355,11 miljoen euro 
(waarvan 324,3 miljoen aan structurele besparingen). Dit kwam 
uiteindelijk neer op een budgettaire groei van 1,44%.
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2 Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat een deel van de financiële middelen van de ziekenhuizen (delen A1/A3) gefederaliseerd werd op 1 
januari 2016.

3 We houden hier geen rekening met de bedragen buiten de programmawet die door de Minister zijn aangekondigd in aanvulling op de groeinorm en die aan 
een welomlijnd project zijn toegekend. Als we die bedragen in aanmerking zouden nemen, zou de reële groei 1,02% bedragen.

4 In werkelijkheid komt dit overeen met het verschil tussen de technische ramingen van het RIZIV en de wettelijke begroting.

5 Merk op dat het bedrag van de ontsporing geen rekening houdt met een overwaardering van de begrotingsdoelstelling voor 2016 van ongeveer 100 miljoen 
euro. De begrotingsdoelstelling voor 2016 is berekend op basis van de begrotingsdoelstelling voor 2015 na aftrek van een bedrag van 486,7 miljoen euro, 
wat overeenkomt met de dotatie voor investeringskosten van ziekenhuizen die per 1 januari 2016 aan de gefedereerde entiteiten zijn overgedragen. In 
werkelijkheid zijn de uitgaven voor deze investeringskosten echter groter dan aanvankelijk geraamd, wat heeft geleid tot een geschil in het Overlegcomité 
een geschil tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten.

6 Aan het einde van de begrotingscontrole van april 2016 werd vastgesteld dat aanvullende structurele besparingsmaatregelen ten belope van 84 miljoen euro 
nodig zouden zijn, waarvan 25 miljoen euro in 2016 zou moeten worden gerealiseerd door "de tenuitvoerlegging van een proactief beleid ter vermindering van 
frauduleuze facturering, overconsumptie en medisch afval". In de kennisgevingen wordt dit niet gespecificeerd, maar in principe worden deze besparingen 
aan de uitgavenzijde van de begrotingsdoelstelling gerealiseerd. Daarnaast een "extra structurele onderbenutting van 59 miljoen euro". In de kennisgevingen 
is bepaald dat deze onderbenutting "binnen of buiten de begrotingsdoelstelling" zal plaatsvinden. Uit de cijfers die op 25 april aan de taskforce zijn 
meegedeeld, blijkt dat 34,5 miljoen euro besparingen zouden worden gerealiseerd buiten de begrotingsdoelstelling om (dit is de afschaffing van de B7B (20,6 
miljoen euro) die voor 100% wordt betaald door de administratieve kosten van het RIZIV en de "herwaardering van de inkomsten van het RIZIV" voor 13,9 
miljoen euro). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het saldo van 24,5 miljoen euro aan de uitgavenzijde van de begrotingsdoelstelling wordt bereikt.

7 Er moest rekening mee worden gehouden dat de spilindex in 2017 (+28,5 miljoen euro) eerder moest worden overschreden dan verwacht; er moest rekening 
worden gehouden met de invoering van de NIPT-tests (5 miljoen euro, waardoor de structurele blokkering werd verminderd); de regering besloot 12,3 miljoen 
euro toe te kennen voor het FPC Antwerpen; en 6,7 miljoen voor de masterplan internering. Voor de berekening van het bedrag van de structurele blokkering 
is rekening gehouden met de ontvangsten betreffende de terugbetaling door farmaceutische bedrijven van een deel van de te hoge uitgaven in verband met 
de zogenaamde "artikel 81"-geneesmiddelen ten bedrage van 135 miljoen euro (nettoisering).

In 2016 werd door toepassing van de groeinorm van 1,5%2 de 
algemene begrotingsdoelstelling op 23,813 miljard euro 
vastgelegd. In de conclaven van juli en augustus 2015 heeft de 
regering echter besloten een volgens haar “structurele 
onderbenutting” van de begroting te blokkeren, “zonder dat dit 
een aanpassing van de begrotingsdoelstelling of de groeinorm 
impliceert”. De algemene begrotingsdoelstelling is namelijk 
een “maximumbedrag” en de wet vereist niet dat dit in zijn 
geheel voor de financiering van de uitgaven wordt gebruikt. 
Zonder	de	groeinorm	van	1,5 %	aan	te	passen,	heeft	dit	besluit	
bijgevolg geleid tot het structureel versterken van het meerjarig 
begrotingstraject door niet het volledige budget toe te kennen 
dat op basis van deze norm is berekend. Concreet betekent dit 
dat, als gevolg van de opgelegde bezuinigingen, de uitgaven in 
2016 niet hoger mogen zijn dan 23,605 miljard euro en dat de 
daadwerkelijk toegestane groei van de begroting slechts 0,96%3 
en niet 1,5% zal bedragen, zoals oorspronkelijk in de wet was 
voorzien.

In oktober 2015, bij opmaak van de begroting 2016, werd deze 
“blokkering” van de begroting geraamd op 195 miljoen euro, 
waarvan 117 miljoen euro oorspronkelijk werd beschouwd als 
de pijnloze inbeslagname van een natuurlijke en structurele 
“onderbenutting” van de begroting voor gezondheidszorg4.

In januari 2016 heeft het RIZIV zijn uitgavenramingen voor 2016 
echter geactualiseerd, waaruit blijkt dat de door de regering als 
structureel beschouwde “onderbenutting” in feite hoofdzakelijk 
het gevolg was van boekhoudkundige achterstand in de 
registratie van de uitgaven. De overschrijding van de begroting 
2016 werd toen geraamd op 110,5 miljoen euro5. Met de 
bedoeling om een antwoord te vinden op deze 
budgetoverschrijding, besloot de minister van Sociale Zaken in 
februari om binnen de Algemene Raad van het RIZIV een 
taskforce op te richten om voor 1 juni 2016 structurele 
besparingen te formuleren om deze al te optimistische raming 
van de uitgaven te corrigeren.

In de loop van het jaar vonden verschillende gebeurtenissen 
plaats, zoals het begrotingsconlaaf van april, waardoor het totaal 
van de in 2016 vereiste besparingen verder werd aangepast6. 
Rekening houdend met deze verschillende elementen en rekening 
houdend met eerdere besparingsmaatregelen die niet de 
verwachte effecten of de sneller dan verwachte overschrijding 
van de centrale index in 2016 hadden gehad, raamde de regering 
ten slotte dat de “structurele patstelling” van de 
begrotingsdoelstelling eind 2016 uiteindelijk 140,2 miljoen euro zou 
bedragen.

Voor het jaar 2017 werd, conform de ZIV-wet, het budget 
vastgesteld op 24,627 miljard euro in oktober 2016. Maar 
nogmaals bepaalde de regering een “structurele blokkade” 
(bedrag dat niet besteed kan worden). Aanvankelijk bedroeg 
deze blokkering 371 miljoen. Daardoor zou de som van de 
deeldoelstellingen voor de verschillende zorgsectoren dus in 
werkelijkheid niet hoger kunnen zijn dan 24,256 miljard euro, 
wat overeenkomt met een onofficiële verlaging van de 
groeinorm van de begroting tot 0,5% in plaats van de 
aangekondigde 1,5%. Om dit traject te kunnen volgen, moesten 
voor 2017 alleen al, 887 miljoen besparingen worden begroot 
binnen de begrotingsdoelstelling voor de gezondheidszorg.

Ook in 2017 werd de begrotingsdoelstelling voor 2017 door vier 
maatregelen aangepast, waarna deze werd verhoogd tot 24,675 
miljard euro (en de structurele blokkering werd teruggebracht 
naar 130 miljoen euro)7.

Welke sectoren worden het meest getroffen door deze 
besparingsmaatregelen van meer dan 1 miljard over drie jaar? 
Wat voor beleid weerspiegelen zij?

Het is moeilijk een leidraad te vinden voor de vereiste 
inspanningen. De opgelegde besparingen zijn zeer substantieel 
geweest en de indruk bestaat dat de overheid in alle sectoren 
van de gezondheidszorg daadwerkelijk heeft moeten bezuinigen.

22 CM-Informatie 271  •  maart 2018



Sommige maatregelen hebben betrekking op de “sanering” van 
structurele onderbenutting en lijken daarom meer op 
boekhoudkundige trucs (bv. de aftrek van de onderbenutting 
van internationale verdragen voor 176 miljoen euro of de 
confiscatie van de onderbenutting van de GMD+-begroting 
voor 17 miljoen). Anderen streven naar een efficiënter gebruik 
van middelen (zoals de 20 miljoen waarop de overheid rekent 
door de uitbreiding naar de voorschriften van de goedkoopste 
geneesmiddelen van bijvoorbeeld 55% naar 60%). Een 
aanzienlijk aantal maatregelen is echter bijzonder willekeurig 
en lineair van aard (zoals de 11,73 miljoen die oorspronkelijk 
werden verwacht door de verblijfsduur voor normale 
bevallingen te verkorten of de confiscatie van “hoofdstuk IV”-
honoraria voor apothekers van 13,6 miljoen euro). Op korte 
termijn zijn er weinig structurele aanpassingen mogelijk en op 
lange termijn zijn er weinig efficiëntieverbeteringen mogelijk in 
ons gezondheidszorgstelsel 

En wat met de patiënt? Helaas zal deze niet gespaard blijven 
van deze besparingsmaatregelen. Meer dan 100 miljoen van de 
opgelegde besparingen hebben een directe impact op deze 
laatste (zoals de verhoging van het remgeld voor specialisten 
van 33 miljoen, de aanpassing van de terugbetalingscategorieën 
voor antibiotica van 15 miljoen of het schrappen van de 
terugbetaling van neuscorticosteroïden van 15,3 miljoen, de 
verhoging van de plafonds voor de maximumfactuur met 14 
miljoen en de vertraagde invoering van de derde-betaler voor 
specialisten van 39 miljoen...).

Deze besparingen hebben echter ook een indirecte weerslag 
op de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg 
(deconventionering van artsen, ambulante supplementen, 
verkorting van het ziekenhuisverblijf na een bevalling zonder 
planning voor thuiszorg voor jonge ouders, moratorium op 
wijkgezondheidscentra, enz.). Het is namelijk vooral door de 
impact die deze kostenbesparende maatregelen hebben gehad 
op de mechanismen voor het sluiten van tariefafspraken met 
zorgverleners (akkoord artsen-ziekenfondsen bijvoorbeeld) dat 
zij van invloed zijn op de patiënt. Tussen 2015 en 2017 vereisten 
de begrotingsinspanningen dat men stelselmatig vasthield aan 
de indexmassa van de honoraria voor dienstverleners. Dit heeft 
de overheid in drie jaar tijd 400 miljoen bespaard, maar het 
heeft wel geleid tot aanzienlijke frustratie en vragen bij 

zorgverleners over de toegevoegde waarde van het stelsel van 
verdragen en overeenkomsten. De fundamenten van ons stelsel 
van ziekteverzekering zijn dus verzwakt, met alle risico’s van 
dien voor de veiligheid van de tarieven voor de burgers.

In absolute termen worden de meeste budgettaire inspanningen 
gedaan op het vlak van geneesmiddelen (ongeveer 520 miljoen 
tussen 2015 en 2017). Deze sector is de laatste jaren echter 
sterk gegroeid8. Tussen 2010 en 2014 bedroeg de gemiddelde 
brutogroei op jaarbasis 1,33% en bedroeg de nettogroei 0,44%. 
Sinds 2015 is de groei sterk gestegen tot gemiddeld 3,19% bruto 
en 2,12% netto tussen 2015 en 2017.

Vervolgens moet worden opgemerkt dat deze inspanning voor 
de sector deels relatief pijnloos is door het mechanisme van 
“retrocessies” in het kader van innovatieve geneesmiddelen 
bekend als “artikel 819” (van het geld dat door de 
ziekteverzekering wordt uitgegeven enerzijds, waarvan een 
deel later wordt teruggegeven anderzijds). Tussen 2015 en 2017 
bedroegen de “artikel 81”-retrocessies 439 miljoen euro (55 
miljoen in 2015, 123 miljoen in 2016 en 261 miljoen in 2017). 
Hierdoor wordt de structurele inspanning van de sector 
aanzienlijk verminderd. Structurele besparingen werden vooral 
gerealiseerd op “geneesmiddelen zonder octrooi”. Deze 
besparingen lijken echter onvoldoende te zijn om de uitgaven te 
dekken die de afgelopen jaren zijn ontstaan door de 
terugbetaling van geneesmiddelen met patent en moeten 
worden vergeleken met de aanzienlijke overschrijding van de 
niet terugbetaalde sector die in 2017 netto op 237 miljoen netto 
wordt geraamd10, een overschrijding die door de gemeenschap 
wordt gefinancierd.

In relatieve termen ligt de inspanning voor de meer “klassieke” 
zorgsectoren over het algemeen tussen 2,5 en 4,5% van hun 
respectieve begrotingsdoelstellingen. Het zijn echter de kleine 
zorgsectoren die de grootste relatieve inspanning leveren. De 
top drie wordt ingenomen door de sector van de woonzorgcentra 
met een inspanning van 4,2 miljoen die 22% van hun budget 
vertegenwoordigt (een deel bleef federaal na de 
staatshervorming), vroedvrouwen met een inspanning van 3,9 
miljoen die 17% van hun budget vertegenwoordigt, en 
wijkgezondheidscentra met een inspanning van 7 miljoen die 
7% van hun budget vertegenwoordigt.

8 In 2017 zou de ziektekostenverzekering op basis van technische ramingen in 2017 een overschot vertonen, zonder dat de uitgaven in de farmaceutische sector 
achteruitgaan.

9 Het "artikel 81"-systeem bestaat sinds 2010. Hierdoor kan de staat geneesmiddelen, die over het algemeen zeer duur zijn en waarvan de therapeutische 
werking of de kosten-batenverhouding nog onzeker is, terugbetalen, zodat patiënten er zo snel mogelijk van kunnen profiteren. De prijzen van deze 
geneesmiddelen worden onderhandeld tussen de farmaceutische bedrijven en de overheid en vervolgens vastgelegd in volledig vertrouwelijke 
overeenkomsten. Deze laatste zijn geldig voor een beperkte periode, meestal drie jaar, met als doel dat de ondernemingen de ontbrekende gegevens 
gedurende deze periode produceren. Deze overeenkomsten worden echter soms na de eerste drie jaar verlengd.

10 Nota OCA 2017/056- 24 november 2017.
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2. Vastlegging van de gezondheidszorgbegroting 2018

De gezondheidszorgbegroting wordt berekend op basis van de 
begroting van het voorgaande jaar waarop de groeinorm wordt 
toegepast (in 2014 nog vastgesteld op 3%, sinds 2015 
teruggebracht tot 1,5%) en vervolgens de index. Voor 2018 had 
de begrotingsdoelstelling dus 25,450 miljard euro moeten 
bedragen (tabel 1). Op basis hiervan stelt het Verzekeringscomité 
van het RIZIV traditioneel een voorstel op voor een globale 
begroting en een voorstel per sector voor de Algemene Raad 
en de minister.

Tabel 1:  Wettelijk begrotingskader voor 
de gezondheidszorgbegroting 
van 2018 (in duizenden euro)

De door het RIZIV in september 2017 opgestelde 
uitgavenramingen voor 2018, waarop het gezondheidsbudget 
officieel werd vastgesteld, bedroegen 25,611 miljard. Deze 
lagen dus 161,547 miljoen boven de normatieve 
begrotingsdoelstelling. Bij ongewijzigd beleid moest tegen 2018 
een besparing van 161,5 miljoen euro worden voorzien om het 
wettelijke begrotingstraject te respecteren.

Net als in 2015, 2016 en 2017 heeft de regering tijdens de 
conclaven van de zomer echter aan de uitgavenramingen voor 
2018 een bedrag van 76,35 miljoen euro toegevoegd voor 2018 
dat niet kon worden uitgegeven12.

Gelet op deze extra bedragen worden de totale besparingen als 
gevolg van de conclaafbesluiten van juli 2017 derhalve geraamd 
op 237,897 miljoen euro aan structurele besparingen in 2018 
(tabel 2).

11 Interdepartementaal Begrotingsfonds

12 Naast de zogenaamde "structurele blokkering" die destijds op 64,35 miljoen euro werd geraamd, kreeg het Verzekeringscomité te horen dat de 12 miljoen 
euro voor 2018 in verband met de 236 miljoen "teller" die de regering aan het begin van de legislatuur oplegde, binnen de doelstelling van de begroting voor 
de gezondheidszorg zou vallen.

Hoe kan deze inspanning worden geleverd?

Eind 2016 hadden artsen zich er al toe verbonden om 29,862 
miljoen euro te sparen om de prijsverhogingen binnen hun 
begroting te compenseren.

In het Toekomstpact, dat in juli 2015 door de minister en de 
farmaceutische industrie is ondertekend, werd ook toegezegd 
een stabiel meerjarig begrotingskader voor de jaren 2016-2018 
te respecteren. Dit pact beoogde een gemiddelde jaarlijkse 
groei van de sector van 0,5% bruto per jaar. Zoals reeds vermeld, 
is de groei in deze sector de afgelopen jaren echter aanzienlijk 
geweest. Sinds 2015 maken de verzekeringsinstellingen zich 
zorgen over ontsporingen van de begroting in de sector 
farmaceutische specialiteiten en met name over de explosie 
van de uitgaven voor geneesmiddelen die op grond van artikel 
81-overeenkomsten worden vergoed. Zij hebben regelmatig om 
opheldering gevraagd over de verwachte lezing van het Pact 
door de minister en de farmaceutische industrie.

Op 11 september werd het Verzekeringscomité op de hoogte 
gebracht van het feit dat het kabinet van de minister bij lezing 
van het Toekomstpact van geneesmiddelen de netto partiële 
begrotingsdoelstelling 4,135 miljard euro voor farmaceutische 
specialiteiten voor 2018 heeft vastgesteld. De verzekerings-
instellingen blijven het oneens met de interpretatie van het pact 
door het kabinet, met name omdat zij van mening zijn dat de 
netto- en brutobedragen niet correct in aanmerking worden 
genomen en de wijze waarop de filosofie van het gemiddelde 
groeipercentage van “0,5%” wordt bereikt, ambivalent blijft.

Geconfronteerd met de technische ramingen voor 2018 voor 
deze sector, impliceert deze partiële doelstelling een inspanning 
van 183,85 miljoen euro voor deze sector.

Tabel 2:  Begrotingskader post-conclaaf 
voor de gezondheidszorg-
begroting van 2018.

(000 €)

Begrotingsdoelstelling 2017 24.674.703

Groeinorm 1,5% 370.121

Indexering van de honoraria 253.732

Meerkosten indexering 2017 64.244

Masterplan internering 13.000

IBF11-bevordering werkgelegenheid 
ziekenhuizen

58.788

Integratie van geïnterneerden 15.000

Begrotingsdoelstelling 2018 25.449.588

(000 €)

Begrotingsdoelstelling 2018 25.449.588

Ramingen RIZIV (p2018) 25.611.135

Structurele blokkering + teller. 76.350

Ramingen RIZIV (p2018) met blokkering 25.675.485

Saldo (nota CSS2017/299) -225.897

Raming van de uitgaven 2018 
(blokkering + teller)

25.687.485

Eindsaldo 2018 -237.897
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(000 €) Besparingen Van kracht

Artsen -6.000 01/01/2018

Tandartsen -729 01/01/2018

Farmaceutische specialiteiten -4.000 diverse

Beoefenaars van de 
verpleegkunde -1.172 01/01/2018

Thuiszorgdiensten -21 01/01/2018

Kinesitherapeuten -600 01/01/2018

Bandagisten en orthopedisten -191 01/01/2018

Implantaten -8.000 01/01/2018

Opticiens -25 01/01/2018

Audiciens -54 01/01/2018

Verloskundigen -23 01/01/2018

Verpleegdagprijs -2.500 01/01/2018

Dialyse -328 01/01/2018

Woonzorgcentra -15 01/01/2018

Revalidatie -313 01/01/2018

Logopedie -86 01/01/2018

Wijkgezondheidscentra -132 01/01/2018

TOTAAL -24.189 01/01/2018

Naast de 29,8 miljoen aan artsenhonoraria en de 183,9 miljoen 
bestemd voor merkgeneesmiddelen, moest het Verzekerings-
comité nog 24,189 miljoen aan compensaties plannen, in de 
verschillende sectoren van de gezondheidszorg (tabel 3).

De toewijzing van de resterende begrotingsinspanning was niet 
gemakkelijk gezien de moeilijke economische context van de 
afgelopen jaren en de belangrijke onvervulde behoeften in de 
gezondheidszorg. Idealiter zou het nodig zijn geweest om een 
gemeenschappelijke langetermijnvisie te hebben om de 
budgettaire afwegingen in de verschillende sectoren te sturen. 
Aangezien dit instrument echter niet bestaat, heeft het 
Verzekeringscomité op 2 oktober 2017 een voorstel goedgekeurd 
dat is opgesteld in overleg tussen ziekenfondsen en 
zorgverleners en waarin iedereen wordt opgeroepen om bij te 
dragen aan de begrotingsinspanning, voornamelijk door de 
uitvoering van lineaire in plaats van structurele 
besparingsmaatregelen. In de eerste stemronde hebben alle 
vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen en 
zorgverleners dit voorstel met één onthouding goedgekeurd. 
Deze stemming, die bijna unaniem is, is een teken dat de sociale 
dialoog functioneert en dat de ziekenfondsen, de initiatiefnemers 
van deze begrotingsdialoog in het Verzekeringscomité, in staat 
zijn hun verantwoordelijkheden als medebeheerder van de 
ziektekostenverzekering op zich te nemen.

Er werd besloten dat de precieze inhoud van de verschillende 
besparingsmaatregelen in elke sector (tabel 4) aan sociaal 
overleg zou worden overgelaten en door elke 
Overeenkomstencommissie zou worden vastgesteld en 
vervolgens door de Algemene Raad bevestigd. Aan de 
ziekenfondsen werd de garantie gegeven dat de te realiseren 
besparingen geen gevolgen zouden hebben voor de patiënten 
en dat de tariefafspraken die voor het einde van het jaar moeten 
worden gemaakt, niet van invloed zouden zijn op de 
betaalbaarheid of de kwaliteit van de zorg.

Tabel 3:  Inspanningen voor een collectieve 
verdeling over de verschillende 
zorgsectoren voor 2018.

Tabel 4:  Verdeling van de 
begrotingsinspanning voor elke 
Overeenkomstencommissie

De regering heeft nota genomen van dit voorstel en heeft 
waardering uitgesproken voor de bereidheid van de 
verschillende betrokken partijen om met een voorstel te komen 
om ervoor te zorgen dat de begrotingsdoelstelling daadwerkelijk 
wordt gehaald. Het voorstel van de Algemene Raad werd 
derhalve slechts aangevuld met een reeks elementen die het 
voorstel van het Verzekeringscomité niet hebben gewijzigd: de 
inspanningen voor de farmaceutische sector zijn vertaald in 
concrete maatregelen na overleg tussen het kabinet en de 
sector en de modaliteiten en termijnen voor de uitvoering van 
de maatregelen in de andere sectoren zijn verfijnd.

Tussen oktober 2017 en januari 2018 hebben de 
Overeenkomstencommissies zich dan ook toegelegd op het 
concretiseren van deze verschillende inspanningen. 
Verschillende oplossingen werden overwogen. Sommige 
hebben zich toegelegd op de indexmassa door middel van 
gedeeltelijke of selectieve indexering, andere hebben deze 
bijvoorbeeld vrijgegeven door middel van efficiëntie-
inspanningen of op de bedragen die zijn gereserveerd voor 
bevroren en nog niet in de praktijk gebrachte nieuwe initiatieven.

(000 €)

(1) Begrotingsdoelstelling 2018 25.449.588

(2) Uitgaven 2018 25.687.485

(3) Beginsaldo = (1) - (2) -237.897

(4) Compensatie voor “voorschot op 
gereserveerde bedragen” in 
artsenhonoraria

29.862

(5) Compensatie voor de farmaceutische 
specialiteiten waartoe de minister namens 
het “Toekomstpact” heeft besloten.

183.846

(6) Saldo = (3) + (4) + (5) -24.189
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3. Positieve maatregelen

De beslissingen van de federale regering tijdens het 
begrotingsconclaaf van juli 2017 en de daaruit voortvloeiende 
kennisgevingen die door de Ministerraad van 28 juli 2017 
werden goedgekeurd, vereisten daarom een inspanning van 
237 miljoen euro aan besparingen in de gezondheidszorg.

Tegelijkertijd werd in hetzelfde conclaaf aangekondigd dat 
extra middelen voor de gezondheidszorg zouden worden 
uitgetrokken. Er werd een budget vrijgemaakt om de financiering 
van klinisch psychologen mogelijk te maken (22,5 miljoen euro). 
Er moet ook 15 miljoen euro beschikbaar worden gesteld voor 
de integratie van geïnterneerden in het stelsel van de 
ziekteverzekering, en in totaal wordt 100 miljoen euro 
uitgetrokken voor het IFIC (Instituut Functieclassificatie)13 in 
ziekenhuizen, gespreid over meerdere jaren, indien een sociaal 
akkoord wordt bereikt. Ten slotte werd 10,6 miljoen euro 
gereserveerd voor het bevorderen van de klinische studies van 
farmaceutische bedrijven met als meer algemeen doel om van 
België de “Europese Farmacy Valley” te maken.

Tot op heden is er geen verdere verduidelijking gekomen over 
de effectieve uitvoering van deze maatregelen en de precieze 
koppeling ervan aan de begrotingsdoelstelling van de 
gezondheidszorg.

4. Blik op de toekomst

In de nota inzake de “Beginselen die door het Verzekeringscomité 
worden verdedigd bij de voorbereiding van het begrotingsvoorstel 
2018-19” (documenten CSS 2017/274 en 2017/274 add.) geeft het 
Verzekeringscomité aan dat er dringend behoefte is aan een 
alomvattende langetermijnvisie op de gezondheidszorg en een 
methodologie voor transversale reflectie. Het zou daarom 
noodzakelijk zijn om geleidelijk de middelen te ontwikkelen om 
transversaal te denken en te handelen op basis van een 
sectoroverschrijdende meerjarenvisie.

De besparingen van de afgelopen vier jaar zijn bijna uitsluitend 
gebruikt voor begrotingsconsolidatie, waardoor er weinig 

13 Met andere woorden: een nieuwe sectorale functieclassificatie en een nieuw salarismodel: ideaal aangezien deze beter zijn afgestemd op de complexiteit 
van de zorg.

speelruimte is gelaten voor de financiering van nieuwe 
initiatieven en de aanpassing van ons gezondheidszorgstelsel 
aan de uitdagingen van morgen. Bovendien bevestigen de 
analyses dat we, om de uitdaging van de vergrijzing het hoofd 
te kunnen bieden, behoefte hebben aan revalidatiebedden in 
woonzorgcentra, maar ook aan versterking van de 
eerstelijnszorg met een centrale rol voor de huisartsen bij de 
follow-up van chronische patiënten en bij de ontwikkeling van 
thuiszorg. Een deel hiervan kan worden bereikt door verbetering 
van de financiering van zorg, efficiëntie, transparantie van 
prijzen en tarieven en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Een toekomstgerichte visieverklaring “2020-2030”, met inbegrip 
van deze verschillende uitdagingen, zou het Verzekeringscomité 
in staat stellen het boekjaar in de toekomst uit te voeren met 
een kompas dat als leidraad kan dienen bij het uitvoeren van 
deze verschillende projecten en een zuiver lineaire redenering 
kan vermijden. Dit kan de kwaliteit van het sociale overleg 
alleen maar ten goede komen.

5. Besluit

Net als in 2015, 2016 en 2017 werd bij de voorbereiding van de 
gezondheidszorgbegroting van 2018 opnieuw een aanzienlijk 
aantal besparingen opgetekend, voor een totaal bedrag van 
bijna 238 miljoen euro.

De context van bezuinigingen mag ons er echter niet van 
weerhouden een toekomstgerichte langetermijnvisie te 
ontwikkelen, die de leden van het Verzekeringscomité zouden 
verwelkomen. Wij moeten nu al denken en werken aan de 
uitdagingen van morgen zoals de aanpassing van het 
gezondheidszorgaanbod aan veranderende behoeften (meer 
bepaald door de vergrijzing van de bevolking), transparante en 
betere geregelde prijzen en tarieven, alsook een betere 
naleving van procedures op het vlak van diagnose en 
therapieën. Met een gemeenschappelijke visie “2030” van het 
Verzekeringscomité zou men in het volgende boekjaar in deze 
richting kunnen evolueren.
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