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Betreft : Begroting 2021. 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 elk wat hun betreft, 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.  
 
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 2020.  
 
In bijlage vindt U de individuele typeformulieren die U uiterlijk op 31 augustus 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, 
 
 
 
Mickaël DAUBIE 

Directeur-generaal a.i. 
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A. Prioritaire Wijziging 2021 

Modification prioritaire 2021 
 
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  :  
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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  :  
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B.  Overschrijding doelstelling 2020 

  Dépassement objectif 2020 
 

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   
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4. Compenserende structurele maatregel – Mesure structurelle compensatoire * 

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

inzake het begrotingsdoelstelling 2020, 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 2020, 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  :  


