8 augustus 2018
Persbericht

Moeten er nog ziekenfondsen zijn?
N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel kondigde enkele dagen geleden aan dat ze een wetsvoorstel
zou indienen om ‘strengere straffen’ te voorzien voor ‘kwistige ziekenfondsen’ die
onterechte betalingen niet terugvorderen. In 2017 alleen al zou het om 159 miljoen euro
gaan voor alle Belgische ziekenfondsen samen.
LM verzet zich met klem tegen dergelijke stemmingmakerij die kadert in een bredere aanval
van N-VA op de sociale organisaties.
Die 159 miljoen euro, een bedrag dat overigens nergens wordt aangetoond, is uiteraard 159
miljoen te veel, maar wat mevrouw Van Peel er niet bij zegt is dat de ziekenfondsen het
succes van de terugvorderingen niet volledig in eigen handen hebben.
Zonder veel kennis van zaken doet mevrouw Van Peel alsof de boetes van 125 euro een
lachertje zijn en de ziekenfondsen niet aanzetten tot efficiënter werken, maar die boetes
gelden wel per dossier!
In dezelfde ongenuanceerde zin stelt ze ook dat de ziekenfondsen ‘beloond’ worden omdat
ze hun werk doen. In werkelijkheid worden de administratiekosten (de subsidies) die de
ziekenfondsen ontvangen, berekend in functie van hun aantal leden, waarbij sommige
categorieën zwaarder doorwegen. Liefst 10% van het voorziene bedrag wordt echter
voorwaardelijk toegekend in functie van de uitvoering van hun taken. Beloond voor hun
werking worden ze dus niet, gesanctioneerd voor eventuele fouten des te meer. Dat
systeem wordt overigens jaar na jaar strenger! Daarbij komt dat het aandeel van 10% vanaf
volgend jaar tot 2022 geleidelijk aan wordt verhoogd tot 20%.
Volgens N-VA zouden de ziekenfondsen nog meer controleur moeten spelen dan ze nu al
doen en nog meer bestraffend moeten optreden tegenover langdurig zieken, waardoor ze
steeds verder af komen te staan van hun oorspronkelijke rol als sociale organisaties.
Hoewel Kamerlid Valerie Van Peel begin augustus 2018 haar wetsvoorstel indiende om de
ziekenfondsen zwaarder te bestraffen voor de niet-terugvordering van onverschuldigde
bedragen, is de bedoeling van N-VA al duidelijk van bij het begin van de huidige legislatuur:
de werking van het middenveld onmogelijk maken om het op termijn te vervangen door een
autonoom overheidsbedrijf. We roepen de andere partijen in de regering dan ook op om
niet mee te gaan in die waanzin…
Geert Messiaen
Secretaris-generaal
Landsbond van Liberale Mutualiteiten

