De activiteitsdrempel in het kader van het sociaal statuut 2017
Administratieve procedure voor de artsen die deze drempel niet bereiken
Uit de ramingen van het RIZIV blijkt dat ± 2.800 artsen hun sociaal statuut zullen verliezen
omdat ze de activiteitsdrempel voor hun discipline niet bereiken.
Wij krijgen steeds meer vragen van artsen uit bepaalde categorieën die wel een voltijdse
klinische of leidinggevende activiteit uitoefenen in een verzorgingsinstelling of -praktijk, maar
zelf de minimumactiviteitsdrempel niet halen.
Teneinde een massa individuele betwistingsprocedures te vermijden, keurde de Nationale
Commissie Artsen-Ziekenfondsen (medico-mut) op 5 december 2016 volgende
assimilatieprocedure goed.
Het aanvraagformulier voor het sociaal statuut, dat doorgaans in de maand maart wordt
verzonden, zal in 2017 vergezeld zijn van een begeleidende brief waarin de nieuwe
reglementering uitvoerig wordt beschreven. De geconventioneerde artsen die de
activiteitsdrempel niet bereiken, kunnen hun specifieke activiteitssituatie aan het RIZIV
meedelen. Het aanvraagformulier voor het sociaal statuut 2017 en het antwoordformulier
waarin de specifieke activiteitssituatie wordt beschreven, moeten uiterlijk op 30 juni 2017 naar
het RIZIV worden teruggestuurd.
Op basis van een analyse van de ontvangen antwoordformulieren zal de medico-mut
voorstellen welke categorieën van artsen in aanmerking komen voor het sociaal statuut zonder
dat ze de minimumactiviteitsdrempel bereiken. Dit assimilatiemechanisme zal worden
toegevoegd aan het KB van 16 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart
2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, en
retroactief in werking treden vanaf 2017.
De voorstellen van de medico-mut zullen bekendgemaakt worden tijdens het derde kwartaal
van 2017.
Besluit:
1) als u geen supplementen kunt of mag vragen, is het altijd nuttig om vóór 30 juni 2017
uw dossier voor het aanvragen van het sociaal statuut in te dienen vergezeld van de
nodige argumentatie waarom de minimale activiteitsdrempel niet werd bereikt in 2015;
2) als u wel supplementen kunt en mag vragen en op zeker wilt spelen, kunt u zich vóór
15.12.2016 deconventioneren en eventueel supplementen aanrekenen naar
evenredigheid van het bedrag van het sociaal statuut dat verloren gaat als gevolg van
uw deconventionering.
3) indien u zich reeds gedeconventioneerd hebt voor het jaar 2017 en indien u uw
beslissing wilt herzien in het licht van de hogervermelde informatie omtrent de
mogelijkheid tot betwisting van de weigering van uw sociaal statuut, kunt u nog steeds
op uw beslissing terugkomen door een aangetekende brief te sturen naar het RIZIV ten
laatste op 31.12.2016 (stempel van de post geldt als bewijs) waarin u meldt dat u zonder
onderbreking wel degelijk de conventietarieven verder zult respecteren en waarmee u
uw deconventie dus ongedaan maakt.

