
 
 
 
Beste collega, 
 
Met deze tekst willen we jullie wat meer achtergrondinformatie bezorgen over het hoe 
en waarom van het feit dat de tarieven momenteel vrij zijn. Je kan dit gebruiken om 
patiënten/ouders te informeren of hun vragen te beantwoorden. 
 
Ons honorarium wordt per 2 jaar vastgelegd in een conventie tussen RIZIV en 
logopedisten, vertegenwoordigd door onze beroepsvereniging VVL en de Waalse 
beroepsvereniging UPLF.  
 
Reeds tientallen jaren wordt ons werk als logopedist miskend door ons niet te voorzien 
van een correct honorarium. Dit honorarium dient volgende kosten te dekken: 

- de vergoeding voor de intellectuele act als logopedist op bachelorniveau 
- de kosten om de praktijk uit te rusten conform de minimumvoorwaarden voor 

het logopedisch kabinet 
- de kosten eigen aan het zelfstandig statuut (verzekering tegen ziekte, 

pensioenopbouw,…) 
 
Ook op het vlak van indexaanpassingen hinken wij steeds achterop. 
 
Er ontstond daardoor een grote kloof tussen ons honorarium en de toenemende kosten 
van een praktijk (onderzoeks- en therapiemateriaal, cursussen en bijscholingen, 
specialisaties, verzekeringen, voorbereidingstijd, administratie, verplaatsingen voor 
huisbezoeken en behandelingen op school…). Verschillende accountancykantoren 
berekenden dat ons honorarium op € 38 per half uur behoort te liggen om een praktijk 
rendabel te houden. Daar zitten we met € 28,55 nog ver af. Gevolg is dat de financiële 
leefbaarheid van praktijken ernstig bedreigd is, dat zelfs praktijken stopgezet moeten 
worden en dat wachtlijsten spectaculair toenemen. Jonge collega’s starten, maar 
houden niet vol en vinden een job in dienstverband. Veel mensen vinden geen 
logopedist.    
 
Begin dit jaar was er een princiepsakkoord met de ziekenfondsen voor een honorarium 
van € 33,40: een compromis. Helaas vindt men nu de middelen niet om dit akkoord uit 
te voeren. Het budget voor logopedie wordt reeds verschillende jaren onderschreden. 
Dit overschot aan budget kan volgens het RIZIV niet gebruikt worden om de toename 
van het honorarium te bekostigen.  
Donderdag 24 maart 2022 was er nog een overleg op het kabinet van Sociale Zaken, 
in aanwezigheid van RIZIV en ziekenfondsen. Daar bleek dat men het benodigde 
budget niet ter beschikking kan stellen. Daardoor blijft de patstelling bestaan en is er 
momenteel geen conventie waardoor de tarieven vrij zijn. 


