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BETREFT : Begroting 2023. Vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor 

de financiering van de sector. 

 

 

INHOUD VAN DE WIJZIGINGEN :  

In opvolging van de begrotingsprocedure 2023 wordt aan de overeenkomsten- en akkoorden- 
commissies de opdracht gegeven om tegen uiterlijk 8 september 2022 prioritaire wijzigingen 2023 
te formuleren waarbij rekening gehouden wordt met het begrotingskader en de beleidsmatige 
prioriteiten inzake nieuw beleid en bijsturingen van het bestaande beleid zoals meegedeeld door 
het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.    
 
Bovendien dient de sector, cf. artikel 38 van de GVU-wet, bij een overschrijding van de TR juni 
ten opzichte van de partiële doelstelling 2022 compenserende maatregelen voor te stellen.  
 
Deze nota bevat de concrete instructies aan de overeenkomsten- en akkoordencommissies, 
alsook de in te vullen templates. 
 

 

BUDGETTAIRE WEERSLAG : N.v.t. 

 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG: Werking van de overeenkomsten- en akkoordencommissies. 

 

 

PROCEDURE : Wettelijke basis : artikel 38 van de GVU-wet. 

 

 

OPDRACHT VAN HET VERZEKERINGSCOMITE : 

Het Verzekeringscomité wordt verzocht kennis te nemen van deze nota.  
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Betreft : Begroting 2023. Vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk 

zijn voor de financiering van de sector. 
 
In artikel 38 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, is bepaald dat de overeenkomsten- en 
akkoordencommissies de financiële middelen vaststellen die ze voor de financiering van hun 
sector onontbeerlijk achten. Daartoe winnen ze het advies van de overeenstemmende 
technische raad in.  
 
Deze prioritaire aanpassingen houden rekening met het begrotingskader en de beleidsmatige 
prioriteiten inzake nieuw beleid en bijsturingen van het bestaande beleid zoals meegedeeld 
door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.  
 
Als er globaal een marge is binnen de begroting voor geneeskundige verstrekkingen dan zal 
deze aangewend worden voor acties die gezondheidszorgdoelstellingen realiseren, 
vertrekkende vanuit de 5AIM-doelstellingen.  
 
In afwachting van het proces meerjarentraject dat deze gezondheidszorgdoelstellingen zal 
verankeren, wordt in 2023 een eventuele beschikbare marge in eerste instantie aangewend 
worden voor prioritaire doelstellingen die bij de tot de totstandkoming van het intermediair 
rapport naar voor kwamen, en  hernomen worden in het wetenschappelijk rapport, met name 
geestelijke gezondheidszorg, geïntegreerde zorg en toegankelijkheid van de zorg.  
 
In tweede instantie kunnen acties naar voor worden geschoven die de prioriteiten voorzien in 
het regeerakkoord, met name de uitbreiding van het verzekerd pakket, het verbeteren van de 
toegankelijkheid, een versterking van de eerste lijn, het verbeteren van de kwaliteit, het 
introduceren van innovatie ten dienste van de patiënt, het mogelijk maken van ‘change 
management’ en het bevorderen van geïntegreerde zorg’, ondersteunen.  
 
Elke overeenkomsten- of akkoordencommissie kan in dit kader maximaal 3 transversale 
voorstellen indienen, die prioritair bekeken zullen worden. Hiernaast kan elke overeenkomsten- 
of akkoordencommissie gecibleerde en gemotiveerde voorstellen doen met het oog op het 
sluiten van tariefakkoorden. Deze voorstellen moeten eveneens passen in het hierboven 
geschetste kader, en met bijzondere aandacht voor het verhogen van de conventiegraad.  Het 
aantal voorstellen wordt per overeenkomsten- en akkoordencommissie beperkt aangezien de 
budgettaire situatie sowieso niet toelaat deze allen te realiseren. 
 
Elke overeenkomsten- of akkoordencommissie kan tenslotte voorstellen doen  om met oog op 
en conform de principes van appropriate care binnen de eigen partiële begrotingsdoelstelling 
marge te creëren, die vervolgens en in hetzelfde kader kan worden gebruikt om nieuwe 
beleidsmaatregelen te financieren, ook binnen de eigen partiële begrotingsdoelstelling. 
 
De inventarisatie van de wijzigingen van de nodige financiële middelen, vertrekkende van het 
uitgavenniveau bij constante wetgeving zoals het is opgemaakt door de Dienst voor 
geneeskundige verzorging van het Instituut, dient in zijn diverse componenten te worden 
meegedeeld en gerechtvaardigd door de betrokken Overeenkomsten- of 
Akkoordencommissies. Deze componenten moeten toelaten de invloed van prijsfactoren, 
consumptiefactoren en alle andere factoren te onderscheiden.  
  



 
Rekening houdend met de huidige economische omstandigheden, vragen we U om U te 
beperken tot de essentiële behoeften nodig voor de financiering van uw sector. In geval van 
relatief dure uitbreidingen is het aangewezen om het dossier aan te vullen met mogelijke 
compenserende besparingen.  
 
Hetzelfde artikel 38 bepaalt dat de overeenkomsten- en akkoordencommissies 
compenserende maatregelen voorstellen enerzijds indien er op basis van de technische 
ramingen, zoals opgemaakt door de Dienst uiterlijk op 31 mei van het jaar dat voorafgaat aan 
het begrotingsjaar, er een overschrijding geraamd wordt van de partiële begrotingsdoelstelling 
waarvoor de overeenkomsten- en akkoordencommissie bevoegd is en anderzijds om 
eventueel een nieuw beleid te financieren. De financiële middelen en compenserende 
maatregelen moeten worden geraamd aan prijzen 2022.  
 
In bijlage vindt U de individuele typeformulieren die U uiterlijk op 8 september 2022 dient te 
bezorgen aan de Directie Actuariaat en Budget, die de informatie zal overmaken aan het 
Verzekeringscomité, de Algemene Raad, de Commissie voor Begrotingscontrole en de 
Ministers van Sociale Zaken en van Begroting.  
 
 
 
De leidend ambtenaar, 
 
 
 
 
Jelle COENEGRACHTS 

Directeur-generaal a.i. 



A. Prioritaire Wijziging 2023 

Modification prioritaire 2023 
 
1. Omschrijving - Description :  

 

Budget op jaarbasis :  

Budget sur base annuelle   

Reglementaire basis :  

Base réglementaire   

Reglementaire wijziging ?  :  

Modification réglementaire ?   

 

 

 

Te doorlopen traject :  

Trajet à suivre   

 

Realistische toepassingsdatum  :  

Date d’application réaliste   

Stand van zaken  :  

Etat de la situation   

 

 

 

 

 

Commentaar - Commentaire  :  

 

 

 

 



 

2. Compenserende structurele maatregel – Mesure structurelle compensatoire 

Omschrijving - Description :  

 

Budget op jaarbasis :  

Budget sur base annuelle   

Reglementaire basis :  

Base réglementaire   

Reglementaire wijziging ?  :  

Modification réglementaire ?   

 

 

 

Te doorlopen traject :  

Trajet à suivre   

 

Toepassingsdatum  :  

Date d’application   

Stand van zaken  :  

Etat de la situation   

 

 

 

 

 

Commentaar - Commentaire  :  

 

 



B.  Overschrijding doelstelling 2022 

  Dépassement objectif 2022 
 

1. Bedrag van overschrijding inclusief gereserveerde bedragen :  

Montant du dépassement, montants réservés inclus 

 

2. Oorzaak van overschrijding – Cause du dépassement 

 

 

 

3. Detail positief gereserveerde bedragen – Détail des montants réservés positifs : 

 
3.1. Omschrijving - Description :  

 

 Budget op jaarbasis :  

 Budget sur base annuelle   

 Gereserveerd bedrag :  

 Montant réservé   

 Effectieve of realistische toepassingsdatum  :  

 Date d’application effective ou réaliste   

 
 

3.2. Omschrijving - Description :  

 

 Budget op jaarbasis :  

 Budget sur base annuelle   

 Gereserveerd bedrag :  

 Montant réservé   

 Effectieve of realistische toepassingsdatum  :  

 Date d’application effective ou réaliste   

  



 

4. Compenserende structurele maatregel – Mesure structurelle compensatoire * 

* onverminderd de uitvoering van besparingsmaatregelen waarvoor reeds een beslissing werd genomen 

inzake het begrotingsdoelstelling 2022, maar nog geen concrete uitvoeringsmaatregelen werden 

genomen. 

* sous réserve de l’exécution des mesures d’économie qui doivent encore être exécutées, pour lesquelles 

une décision a déjà été prise en ce qui concerne l’objectif budgétaire 2022, mais pour lesquelles aucune 

mesure d’exécution concrète n’a encore été prise. 

 

Omschrijving - Description : * schrapping van nog niet uitgevoerde positieve nieuwe 

initiatieven – suppression des nouvelles initiatives 

positives non encore exécutées 

 

  * andere – autres  

 

 

Besparing op jaarbasis :  

Economie sur base annuelle   

 

Reglementaire basis :  

Base réglementaire   

 

Reglementaire wijziging ?  :  

Modification réglementaire ?   

 

Te doorlopen traject :  

Trajet à suivre   

 

Realistische toepassingsdatum  :  

Date d’application réaliste   

 

Stand van zaken  :  

Etat de la situation   

 

Commentaar - Commentaire  :  
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