Brussel, 5 september 2019
Advies 2019/10
Uitgebracht op vraag van de ministers van Zelfstandigen en van Sociale Zaken
Artikel 110, §1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende
geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor
2019
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Samenvattend
Aan het Comité wordt voor advies een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat voor 2019
de bedragen vastlegt die bestemd zijn voor de Globale Beheren in het kader van de
saldofinanciering voor de sector Geneeskundige Verzorging (§1 quater). Voor het
werknemersstelsel gaat het om 4.466.005 duizend EUR en voor het zelfstandigenstelsel om
446.879 duizend EUR. Het Comité brengt een positief advies uit.
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1

Het principe van de saldofinanciering

De sector Geneeskundige Verzorging wordt gefinancierd met eigen ontvangsten van het RIZIV
en met een beperkte financiële tussenkomst vanuit de Globale beheren. Het verschil tussen
deze ontvangsten enerzijds, en de behoeften van de sector Geneeskundige Verzorging
anderzijds, wordt gedekt door een saldofinanciering1. Beide Globale Beheren voorzien in die
saldofinanciering. Ter compensatie ontvangen zij via het mechanisme van de alternatieve
financiering een deel van de BTW-opbrengsten2 die deze uitgaven volledig moet ondervangen.
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Het voorstel

Het ontwerp van KB dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd, legt voor 2019 de
bedragen vast die bestemd zijn voor de Globale Beheren in het kader van de saldofinanciering
voor de sector Geneeskundige Verzorging (§ 1 quater). Voor het werknemersstelsel gaat het om
4.466.005 duizend EUR en voor het zelfstandigenstelsel om 446.879 duizend EUR.
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Het advies van het Comité

Het Comité brengt een gunstig advies uit met betrekking het ontwerp van KB dat voor advies
wordt voorgelegd.
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1

Het mechanisme van de beperkte financiële tussenkomst en de saldofinanciering (gedekt door
alternatieve financiering) werd uitgedacht om de Globale Beheren niet volledig verantwoordelijk te
maken voor de financiering van de sector Geneeskundige Verzorging, aangezien het beheer van deze
sector niet enkel door de sociale partners gebeurt en de overheid de facto een grote impact heeft op de
uitgaven.
2
Voor het Globaal Beheer Zelfstandigen is dit geregeld in artikel 6, §1quater van het koninklijk besluit van
18 november 1996
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