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Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging

Op verzoek van Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Zelfstandigen, en van
Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken, en overeenkomstig artikel
109, §2, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen,
heeft het Algemeen Beheerscomité onderstaand advies uitgebracht aangaande het
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve
financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging
bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen
voor het jaar 2012.
Het ontwerp van koninklijk besluit, waarover het advies van het Comité gevraagd
wordt, moet het mogelijk maken om de bedragen voor de alternatieve financiering te
storten aan de globale beheren, zoals bedoeld in artikel 66, § 13 van de
programmawet van 2 januari 2001, volgens het nieuwe systeem ter financiering van
de ziekteverzekering, voortvloeiend uit titel V, hoofdstuk V, van de wet van 23
december 2005 betreffende het generatiepact
Het Comité stelt vast dat de bedragen, bedoeld in artikel 66, § 13 van de
programmawet van 2 januari 2001, voor 2012 vastgelegd zijn op een bedrag van:
1.377.854 duizend euro voor het stelsel van sociale zekerheid voor
werknemers; en
135.924 duizend euro voor het stelsel van sociale zekerheid voor
zelfstandigen.

Het Comité stelt vast dat deze bedragen conform zijn aan de bedragen die
goedgekeurd zijn door de Algemene Raad van het RIZIV van 12 december 2011.
Het brengt een gunstig advies uit over het voorliggende ontwerp van koninklijk
besluit.
Dit advies werd via elektronische weg goedgekeurd op 22 februari 2012 en zal
worden bevestigd tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering .
Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, op
22 februari 2012,
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