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Inleiding
In 2013 werd het studieveld van het Prijzenobservatorium uitgebreid. De wet van 3 april 2013 houdende
invoeging van boek V “De mededinging en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht
verduidelijkt dat het Prijzenobservatorium niet alleen kan overgaan tot de noodzakelijke analyses van de
prijzen (zowel in termen van evolutie als van niveau) maar ook tot analyses van de marges en van de
marktwerking.
De studie over de sector van de hoorapparaten valt binnen dit kader. Ze werd uitgevoerd door het
Prijzenobservatorium op verzoek van de heer Vande Lanotte, toenmalig federaal minister van Economie. Ze
is bedoeld om meer transparantie te brengen in de werking van deze sector.
Na de beschrijving van de gebruikte gegevensbronnen analyseert het tweede hoofdstuk de algemene
werking van de markt van hoorapparaten in België. Het begint met enkele basisbegrippen over
hoorapparaten, en ook de terugbetalingscriteria en terugbetalingsniveaus komen aan bod. De verschillende
marktspelers worden vervolgens geanalyseerd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de verschillende merken
die aanwezig zijn op de Belgische markt.
Het derde hoofdstuk heeft betrekking op de evolutie en het gemiddelde niveau van de prijzen. Het
analyseert de evolutie van de terugbetalingen en de supplementen ten laste van de patiënten. Het beoogt
vervolgens het gemiddelde prijsniveau van de hoorapparaten in België te evalueren. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met een analyse van de evolutie van de gemiddelde aankoopprijs tussen 2009 en 2013.
Het vierde hoofdstuk heeft betrekking op de distributie van hoorapparaten in België. Het beschrijft de
verschillende distributieschema’s. Het analyseert vervolgens de import van hoorapparaten en wordt
afgesloten met een financiële analyse van de belangrijkste actoren in de sector, zowel voor de groothandel
als voor de detailhandel.
Het laatste hoofdstuk, tot slot, vergelijkt de situatie in België met die in de buurlanden. De focus ligt op de
werking van de markt en op de terugbetalingsprocedures.
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1 Methodologie en Gegevensbronnen
Studies over de sector van de hoorapparaten, in België of in het buitenland, wijzen op de moeilijke toegang
tot gegevens over de werking van deze markt1.
Om dit tekort aan informatie te overbruggen, is deze studie gebaseerd op vier belangrijke bronnen: een
enquête uitgevoerd bij bedrijven die actief zijn in de sector, de statistieken van het RIZIV betreffende de
terugbetalingen en de supplementen ten laste van de patiënten, de jaarrekeningen van de belangrijkste
bedrijven in de sector, evenals ontmoetingen en gesprekken met de verschillende marktdeelnemers.

1.1 Enquête bij de leden van UNAMEC
Naar aanleiding van het gebrek aan gegevens en studies over de Belgische sector van de hoorapparaten
heeft het Prijzenobservatorium van de FOD Economie een enquête uitgevoerd bij de leden van de sectie
“hoorapparaten” van de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën (UNAMEC). De
christelijke en socialistische mutualiteiten werden ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête.
De enquête bestond uit twee delen: een vragenlijst betreffende de groothandel in hoorapparaten en een
andere betreffende de detailhandel. De bedrijven beantwoordden het deel (of de delen) die betrekking
hadden op hun type(n) activiteit(en).
De vragenlijst betreffende de groothandel bestond uit vier onderdelen:


algemene statistieken: namelijk het aantal partnerverkooppunten en het aantal verkochte
hoorapparaten per merk en per jaar;



de lijst van de twintig meest verdeelde modellen per jaar: met de verkochte hoeveelheid, de
aankoopprijs bij de fabrikant, de groothandelsprijs voor de audicien en de aanbevolen
consumentenprijs;



de structuur van de omzet voor het jaar 2013: met een uitsplitsing volgens de belangrijkste
kostenposten;



een kostenstructuur per type hoortoestel (achter het oor of intra-auriculair).

De vragenlijst betreffende de detailhandel bevatte de volgende elementen:

1



algemene statistieken: namelijk het aantal eigen verkooppunten en het aantal verkochte
hoorapparaten per merk en per jaar;



de lijst van de twintig meest verkochte modellen in de detailhandel: met de verkochte hoeveelheid,
de aankoopprijs bij de fabrikant of bij de groothandelaar en de uiteindelijke consumentenprijs;



de structuur van de omzet voor het jaar 2013: met een uitsplitsing volgens de belangrijkste
kostenposten;



een kostenstructuur per prijsklasse van hoorapparaten (> 2.000 EUR, tussen 1.500 en 2.000 EUR,
tussen 1.000 en 1.500 EUR, < 1.000 EUR).

Zie met name: Alcimed (2009), Cours des Comptes française (2013) en KCE (2008).
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De gegevens van de enquête werden verzameld tussen juni en juli 2014. De gegevens hebben betrekking op
de jaren 2011, 2012 en 2013.
Zeven bedrijven hebben volledig deelgenomen aan de enquête. Het gaat om de bedrijven Acoustique
Médicale du Hainaut, Amplifon, Audiocomfort, Hoorcentrum Aerts, Lapperre BHAC, Phonak Belgium en
Veranneman sprl. Samen zijn deze bedrijven goed voor de verkoop (rechtstreeks aan de eindgebruiker of via
een zelfstandige audicien) van meer dan 62.000 hoorapparaten in 2012, dat wil zeggen ongeveer 80 % van
het aantal hoorapparaten dat in de loop van diezelfde periode werd verkocht op de Belgische markt. Naast
deze zeven deelnemers, hebben twee andere bedrijven hun jaarlijkse verkoopstatistieken verstrekt. Het gaat
om de bedrijven Oticon NL en AudioNova.

1.2 Statistieken van het RIZIV
Sinds augustus 2008 sturen de ziekenfondsen hun gegevens betreffende de terugbetalingen van
hoorapparaten maandelijks naar het RIZIV. Deze gegevens worden verzameld om de evolutie van de
terugbetalingen en de supplementen ten laste van de patiënten te kunnen analyseren.
Deze statistieken werden tijdens deze studie gebruikt om de evolutie van de gemiddelde consumentenprijs
per verkochte eenheid en het totale aantal apparaten dat jaarlijks wordt verkocht op de markt te benaderen
(zie het derde hoofdstuk van de studie).

1.3 Jaarrekeningen van de bedrijven
De jaarrekeningen van de belangrijkste actoren in de sector werden verzameld voor de fiscale jaren 2006 tot
2012, via de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Deze jaarrekeningen werden gebruikt bij
de financiële analyse van de sector en om de evolutie van de belangrijkste kostenposten te schatten (zie het
vierde hoofdstuk van de studie).

1.4 Ontmoetingen met de actoren in de sector
In het kader van deze studie hebben we de volgende personen en entiteiten gesproken en geraadpleegd:


Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)



Controledienst voor de ziekenfondsen (OCM-CDZ)



FOD Economie, Prijzendienst



Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, sectie hoorapparaten
(UNAMEC)



Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (INAMI – RIZIV)



InterMutualistisch Agentschap (IMA-AIM)



Uitvoerend Comité van de Beroepsverenigingen van de Audiciens (CEUPA-UCBA)



Nationale Unie der Audiciens (UNAS-NUAS)



Federatie van verenigingen voor slechthorende en dove mensen (OPDOSS)
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1.5 Andere bronnen: studie van de KCE, literatuur, website
De studie over de sector van de hoorapparaten van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
(KCE), die werd uitgevoerd in 2008, diende als uitgangspunt voor de reflectie over de werking van de markt in
België. Dit werk was een belangrijke bron in onze hele studie.
Andere internationale studies hebben ook als inspiratiebron gediend voor deze analyse, met name de studies
van Alcimed (2009) over de werking van de Franse en Duitse markt, evenals die van EuroTrak (2012) over de
penetratiegraad van hoorapparaten in Europa.
Alle bronnen (studies, jaarverslagen, websites) die tijdens deze studie gebruikt zijn, zijn opgenomen in de
bibliografische referenties aan het einde van het document.
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2 De markt van hoorapparaten in België
2.1 Basisbegrippen over hoorapparaten
2.1.1 Definitie en werking van een hoorapparaat
Een hoorapparaat wordt gedefinieerd als “elk toestel bestemd om akoestische signalen op te vangen, te
versterken, te bewerken en aan te passen zodanig dat de personen met slechthorendheid binnen de grenzen
van hun perceptie- en tolerantievermogen de informatie die ze inhouden kunnen ontvangen”2.
Een hoorapparaat is een complex communicatietoestel dat helpt om gehoorverlies te compenseren. Er
bestaan evenveel soorten als er soorten gehoorverlies zijn. Elk apparaat bestaat echter ten minste uit de
volgende onderdelen3:


een microfoon die het geluid opvangt;



een versterker die het geluid verwerkt en versterkt;



een oortelefoon die het versterkte geluid levert in het oor;



een energiebron (accu, batterij, …).

Geluid kan verwerkt worden met twee verschillende technologieën: analoge geluidsverwerking, het geluid
wordt dan verwerkt zoals een elektrische impuls; of digitale geluidsverwerking, het geluid wordt dan
omgezet in digitale karakters die verwerkt worden in het hoorapparaat en daarna opnieuw omgezet worden
in een signaal dat begrijpelijk is voor de luisteraar. De overgrote meerderheid van de hoorapparaten die
vandaag verkocht worden, zijn digitaal4.

2.1.2 Paramedische sector en diensten die inbegrepen zijn in de aankoopprijs
De aflevering van een hoorapparaat in België wordt uitgevoerd in het kader van een paramedisch beroep
(audicien) en over het algemeen op basis van een medisch voorschrift van een -neus-keeloorarts (NKO-arts).
Om een hardhorige toe te rusten met een hoorapparaat moet men als audicien erkend zijn door de FOD
Volksgezondheid.
Er zij op gewezen dat de aankoop van een hoorapparaat ook een reeks diensten omvat die verstrekt worden
door de audicien. Deze laatste zal het gehoorverlies van de patiënt evalueren, het apparaat instellen en
aanpassen aan zijn behoeften, en instaan voor de prothetische opvolging en begeleiding van de patiënt.

2

Art. 3 van het KB van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het
beroep van audioloog en van audicien.
3

KCE (2008).

4

In België is dat zelfs een van de criteria om recht te hebben op een terugbetaling (behoudens uitzonderingen): zie deel
2.2.
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De aankoopprijs van een hoorapparaat in België is een globale prijs die het apparaat als dusdanig en een
reeks complementaire diensten omvat. De volgende onderdelen zijn in ieder geval inbegrepen in de
aankoopprijs5:


het apparaat als dusdanig;



de aanvankelijke instellingen;



het oorstukje en het afgietsel van de gehoorgang;



een proefperiode van minstens twee weken;



de opvolging van de patiënt en het behoud van de prothetische doeltreffendheid gedurende een
periode van vijf jaar;



een garantie van twee jaar tegen elke fabricagefout.

Naast deze aankoopprijs zijn de belangrijkste kosten waarmee de dragers van een hoorapparaat
geconfronteerd worden, de aanvullende verzekeringen (uitbreiding van de garantie, verzekering tegen
diefstal of verlies van het apparaat) en de accessoires (afstandsbediening, communicatie-interface6, …). De
batterijen, die regelmatig vervangen moeten worden, zijn ook extra kosten voor de gebruiker7. De prijs van
een batterij en de gebruiksduur ervan zijn afhankelijk van het formaat, het merk en het distributiekanaal8.

2.1.3 Modellen van hoorapparaten en soorten toerusting
Hoorapparaten kunnen worden onderverdeeld in twee grote categorieën: de apparaten achter het oor (BTE:
behind the ear, RIC: receiver in the canal) en in het oor (CIC: completely in the canal). Deze laatste zijn in de
vorm van oortjes die volledig in de gehoorgang zitten. Binnen deze twee grote categorieën bestaan er
meerdere varianten. De BTE-apparaten vormen de grote meerderheid van de verkochte apparaten (tussen
60 en 70 % wereldwijd9) want hun vermogen kan beter aangepast worden aan de verschillende niveaus van
doofheid. De apparaten in het oor lijken niet krachtig genoeg te zijn om ernstige doofheid te compenseren.
Twee soorten toerusting zijn mogelijk. Wanneer iemand aan één enkel oor toegerust is, is de toerusting
monofonisch. Wanneer iemand aan beide oren toegerust is, is de toerusting stereofonisch. Bij gehoorverlies
5

Dit zijn de basiscomponenten, zoals bepaald door de nomenclatuur van het RIZIV. Andere diensten kunnen ook
inbegrepen zijn in de prijs, afhankelijk van de verkoper. Zie artikel 31 van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen ( via het koninklijk besluit van 22 oktober 2012).
6

Communicatie-interfaces maken het met name mogelijk om telefoontjes en televisie rechtstreeks via de
hoorapparaten te ontvangen.
7

Sommige hoorapparaten werken echter op oplaadbare batterijen.

8

Er bestaan vier formaten van batterijen voor hoorapparaten: batterij 10, batterij 312, batterij 13 en batterij 675. De
gemiddelde levensduur van batterij 675 (ongeveer 400 uur) is acht keer langer dan die van batterij 10 (ongeveer 50 uur).
Het gebruik van bepaalde draadloze functies kan echter de levensduur van een batterij halveren. Een gebruiker zou 10
tot 100 batterijen per apparaat per jaar nodig hebben, afhankelijk van het type apparaat. Gezien hun gestandaardiseerd
formaat kunnen deze batterijen via vele distributiekanalen worden gekocht. Hun prijzen variëren van het ene
distributiekanaal tot het andere. Bijvoorbeeld, de gemiddelde prijs van de batterijen die verkocht worden door het
bedrijf Lapperre is 44 cent (exclusief btw en Bebat-bijdrage).
9

Financière de la Cité (2011).
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aan beide oren maakt een stereofonische toerusting het mogelijk de geluiden beter te lokaliseren en
gesprekken beter te begrijpen in een lawaaierige omgeving.

2.1.4 Gehoorverlies
Geluid wordt gekenmerkt door de frequentie en intensiteit. De frequentie, uitgedrukt in Hertz (Hz), komt
overeen met het aantal trillingen per seconde. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger het geluid. Omgekeerd
heeft een laag geluid een lage frequentie. De intensiteit, uitgedrukt in decibel (dB), komt overeen met het
volume. Ze hangt af van de trillingsamplitude: hoe groter de amplitude, hoe sterker het geluid10.
Slechthorendheid kan worden ingedeeld volgens de omvang van het gehoorverlies11. Het niveau van
gehoorverlies, op verschillende frequentieniveaus, wordt gemeten in decibel:


verlies < 25 dB: normaal gehoor;



verlies tussen 26 en 40 dB: licht gehoorverlies;



verlies tussen 41 en 70 dB: matig gehoorverlies;



verlies tussen 71 en 90 dB: ernstig gehoorverlies;



verlies > 91 dB: zeer ernstig gehoorverlies.

Hoorapparaten zijn een hulpmiddel bij licht, matig of ernstig gehoorverlies. Bij zeer ernstig gehoorverlies
kunnen hoorapparaten nog doeltreffend zijn, maar worden ze vaak vervangen door een cochleair
implantaat.

2.2 Terugbetaling van hoorapparaten
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) stelt de regels op voor de terugbetaling van
geneeskundige verstrekkingen in België. Artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september
198412 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt de voorwaarden voor terugbetaling van
een hoorapparaat in België. Verschillende voorwaarden moeten vervuld zijn, zowel op medisch als op
technisch vlak. Bovendien moet een duidelijk omschreven procedure worden gevolgd.

2.2.1 Medische voorwaarden (met betrekking tot de patiënt)
Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming van het ziekenfonds moet het gehoorverlies
minstens 40 dB zijn (gemiddelde van de metingen tegen de frequenties van 1000 Hz, 2000 Hz en 4000 Hz)
aan het toe te rusten oor. Deze voorwaarde geldt dus voor beide oren in geval van een stereofonisch
apparaat. Bovendien moet de meerwaarde van de toerusting bewezen zijn: een gehoorwinst van ten minste
5 dB tegen de vocale index of 5 % winst in de spraakverstaanbaarheid.

10

Bij wijze van voorbeeld: een opstijgend vliegtuig zou een geluidsintensiteit hebben van ongeveer 140 dB. Een gewoon
gesprek zou de 60 dB naderen.
11

Definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (in het Frans).

12

Het koninklijk besluit van 22 oktober 2012 bevat de huidige versie van artikel 31 van de nomenclatuur. Zie koninklijk
besluit van 22 oktober 2012.
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Sinds 1 december 2012 is de terugbetaling uitgebreid tot een aantal specifieke gevallen met een
gehoorverlies van minder dan 40 dB13. Deze uitzonderingen op de algemene regel worden gedefinieerd in de
nomenclatuur. Bijvoorbeeld: een persoon jonger dan 18 jaar met een gehoorverlies van minder dan 40 dB
dat echter een negatieve invloed heeft op de spraakontwikkeling zal in aanmerking komen voor een
terugbetaling onder bepaalde voorwaarden.

2.2.2 Technische voorwaarden (met betrekking tot het apparaat)
Op technisch vlak moet het apparaat voldoen aan de in de nomenclatuur gedefinieerde
minimumkarakteristieken. Daarvoor moet het apparaat:


digitaal zijn, met uitzondering van een analoog super power hoorapparaat (meer dan 80 dB verlies)
of een apparaat met beengeleiding14;



een normaal gebruik van 5 jaar toelaten. Het mag geen tweedehands apparaat zijn;



een minimumfrequentiebereik tot 5.500 Hz hebben, over niet-lineaire versterking beschikken en een
distorsieniveau hebben dat lager is dan 5 % op de frequenties 800-1600 Hz.

Het RIZIV publiceert een niet-exhaustieve lijst van modellen van hoorapparaten die aan deze
minimumkarakteristieken voldoen (zie punt 2.5).

2.2.3 Voorwaarden met betrekking tot de procedure
Om recht te hebben op de terugbetaling moet de volgende procedure gevolgd worden.
De hardhorige moet naar een neus-keel-oorarts (NKO -arts) gaan die, na enkele gehoortesten (otoscopie15,
audiometrie16), een hoorapparaat kan voorschrijven. De patiënt gaat met dit voorschrift naar een audicien
voor een toerusting. De audicien zal testen uitvoeren, een afgietsel van de gehoorgang maken en, in overleg
met de patiënt, bepalen welk apparaat het best voldoet aan zijn noden. Het apparaat zal vervolgens getest
worden voor een periode van minimaal twee weken. Aan het einde van de test maakt de audicien een
testverslag op dat overgemaakt moet worden aan de NKO-arts.
Indien de NKO-arts tevreden is over de resultaten van de testen, kan hij het hoorapparaat voorschrijven.
Vervolgens stuurt de audicien een aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming naar de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling van de patiënt met het voorschrift van de NKO-arts in bijlage. Het
apparaat zal slechts definitief afgeleverd kunnen worden aan de patiënt na akkoord van de adviserend
geneesheer.

13

Deze uitzonderingen vertegenwoordigen echter slechts zeer weinig gevallen ten opzichte van de algemene regel
(minder dan 400 gevallen in 2013).
14

Een apparaat met beengeleiding zet het geluid om in een trillingssignaal dat zich via de beenderen van de schedel
rechtstreeks naar het binnenoor verspreidt (in tegenstelling tot andere soorten apparaten die het geluid doorgeven via
een luchtgeluidsgolf).
15

Otoscopie is een onderzoek van het trommelvlies en de uitwendige gehoorgang.

16

Audiometrie is een test om voor elk oor de gehoordrempels te bepalen op verschillende frequenties. Een
gehoordrempel is het laagste niveau waarop het geluid wordt waargenomen.
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Schema 1: Procedure voor terugbetaling van een hoorapparaat

KNO
(voorschrift
voor testen)

Audicien
(testen en
proefperiode)

KNO (schrijft
het apparaat al
dan niet voor)

Adviserend
geneesheer
Ziekenfonds

Terugbetaling
RIZIV

Bron: Nomenclatuur RIZIV

Het RIZIV machtigt de vervanging van de apparaten om de vijf jaar voor volwassenen en om de drie jaar voor
kinderen. Deze termijn wordt echter opgeheven bij een verslechtering van het gehoorverlies met minstens
20 dB.

2.2.4 Bedragen van de terugbetalingen
Het terugbetaalde bedrag verschilt naargelang de leeftijd van de patiënt en het type toerusting
(monofonisch, stereofonisch of contralateraal17). Op 1 januari 2014 zijn de bedragen van de terugbetalingen
als volgt18:


monofonisch voor onder de 18 jaar: 1.136,11 EUR



monofonisch voor boven de 18 jaar: 666 EUR



stereofonisch voor onder de 18 jaar: 2.250,37 EUR



stereofonisch voor boven de 18 jaar: 1.318,27 EUR

Zoals blijkt uit grafiek 1 zijn de bedragen van de terugbetalingen met meer dan 42 % gestegen tussen januari
2006 en januari 201419. De grootste stijging werd opgetekend in augustus 2008, met een stijging van 22 %
van alle terugbetalingstarieven20. Daarnaast werden de technische minimumkarakteristieken waaraan het
hoorapparaat moet voldoen ook naar boven aangepast in augustus 2008 (zie paragraaf 2.2.2).

17

Een contralateraal apparaat bestaat uit de aankoop van een nieuw apparaat dat de vorige toerusting aanvult en
toelaat om van een monofonische toerusting over te schakelen op een stereofonische toerusting.
18

Deze bedragen gelden bij een geconventioneerde audicien. Indien een patiënt bij een niet-geconventioneerde
audicien gaat, beloopt de terugbetaling 75 % van deze bedragen. Zie: RIZIV, Omzendbrief OA nr. 2013/431 van 18
december 2013.
19

In 2006 bedroeg de terugbetaling voor een monofonische toerusting voor boven de 18 jaar 468,20 EUR en 926,70 EUR
voor een stereofonische toerusting. Voor onder de 18 jaar was de terugbetaling 798,60 EUR voor een monofonische
toerusting en 1.581,90 EUR voor een stereofonische toerusting.
20

De stijging met 22 % van de terugbetalingstarieven op 1 augustus 2008 werd mogelijk gemaakt dankzij de toekenning
aan de sector van een extra budget van meer dan zes miljoen EUR met het doel om de terugbetaling van hoorapparaten
te verbeteren en zo de supplementen ten laste van de patiënten te verlagen.
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Grafiek 1: Evolutie van de bedragen van de terugbetalingen (2006-2014)
(In EUR, per type toerusting, prijs op 1 januari van elk jaar)
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Bron: Jaarlijkse omzendbrieven van het RIZIV over de terugbetalingstarieven voor audiciens

2.3 Algemeen overzicht van de Belgische markt
De Belgische markt voor hoorapparaten is in volle expansie. Zo kwam het aantal door het RIZIV
terugbetaalde apparaten in 2013 uit op 80.48621, terwijl het er in 2006 slechts 46.242 waren. In zeven jaar
tijd is het aantal terugbetaalde apparaten dus gestegen met 74 %. Gezien het marginale karakter van de nietterugbetaalde apparaten (geschat op minder dan 2 % van de markt22) geeft deze indicator een correct beeld
van de algemene evolutie van het aantal verkochte apparaten in België.

21

Dit cijfer geeft het totaal aantal door het RIZIV terugbetaalde hoorapparaten. Het wordt berekend op basis van het
aantal terugbetaalde gevallen voor stereofonische, monofonische en contralaterale toerustingen: de gevallen die
betrekking hebben op stereofonische toerustingen worden vermenigvuldigd met twee om het totaal aantal
hoorapparaten te verkrijgen. De apparaten met beengeleiding zijn niet opgenomen in het totaal.
22

Inlichtingen verkregen bij audiciens van het Uitvoerend Comité van Beroepsverenigingen van Audiciens (UCBA –
CEUPA).
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Grafiek 2: Evolutie van het aantal terugbetaalde hoorapparaten
(2006 – 2013, in eenheden)
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Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

Het groeipotentieel in de verkoop van hoorapparaten blijft echter vrij groot in België. Het aandeel mensen
met een hoorapparaat in de totale populatie van mensen met een gehoorverlies van meer dan 25 dB (dat wil
zeggen de penetratiegraad van de markt) zou vrij laag zijn in België in vergelijking met de buurlanden23. Ter
vergelijking, de jaarlijkse verkoop van hoorapparaten als een percentage van de totale bevolking bedroeg
0,7 % in België in 2012, tegenover 1,6 % in Nederland, 1,1 % in Duitsland en 0,8 % in Frankrijk24.
Bovendien speelt de vergrijzing ook in het voordeel van een groei van de verkoop. De vraag naar een
hoorapparaat neemt immers toe met de leeftijd. Grafiek 3 laat zien dat de mensen van 65 jaar en ouder
78,1 % vertegenwoordigden van het totaalbedrag aan terugbetalingen van het RIZIV voor hoorapparaten in
2013. Het percentage kwam uit op 56,2 % voor de 75-plussers. Aan het andere uiteinde vertegenwoordigde
de groep onder de 19 jaar minder dan 2,6 % van het totale bedrag aan terugbetalingen voor hoorapparaten.
Bijlage 1 toont de evolutie van het aantal terugbetaalde apparaten per leeftijdsgroep in de periode 20062013.

23

Er bestaan echter geen exacte cijfers over de penetratiegraad in België. De studie van het KCE (2008) schatte een
penetratiegraad van 15 %.
24

Zie het deel “Internationale vergelijking”.
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Grafiek 3: Verdeling van het totale bedrag aan terugbetalingen voor hoorapparaten per leeftijdsgroep
(2013, in %)
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Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

Zoals blijkt uit grafiek 4 wordt België geconfronteerd met een vergrijzing van de bevolking. Zo is de bevolking
van 65 jaar en ouder met 32,9 % gestegen tussen 1990 en 2013, van 1,5 miljoen naar bijna 2 miljoen mensen.
In dezelfde periode is de totale bevolking met 11,6 % gestegen. Het aandeel van de mensen van 65 jaar en
ouder in de totale bevolking was 14,8 % in 1990, tegenover 17,6 % in 201325. Volgens Eurostat-voorspellingen
voor België26 zou de bevolking van 65 jaar en ouder tegen 2040 toenemen met 39,3 % en daarmee 22,7 %
van de totale bevolking vertegenwoordigen27. Naar alle waarschijnlijkheid zal de vergrijzing van de bevolking
de verkoop van hoorapparaten bevorderen.

25

FOD Economie, AD Statistiek – Statistics Belgium, Structuur van de bevolking naar leeftijd en geslacht.

26

Eurostat – Database ”Population projections”.

27

Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (2014) schatten dat het aandeel 65plussers in de totale Belgische bevolking uit zal komen op 25,8 % in 2060.
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Grafiek 4: Evolutie van de bevolking van 65 jaar en ouder, in België
(Basis 1990 = 100)
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Bronnen: FOD Economie, AD Statistiek – Statistics Belgium

Tabel 1 toont de verdeling van het aantal gevallen van terugbetaling op duizend inwoners per gewest en per
leeftijdsgroep. In 2013 bedroeg het aantal gevallen van terugbetaling op duizend inwoners 4,8 in Vlaanderen,
4,5 in Wallonië en 3,4 in Brussel28. Voor de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder was het aantal gevallen van
terugbetaling op duizend inwoners relatief vergelijkbaar in Wallonië (20,4), Brussel (20,3) en Vlaanderen
(19,8). Tussen 2006 en 2013 is het aantal gevallen van terugbetaling op duizend inwoners voor heel België
gestegen van 3,1 naar 4,6. Van de 80.486 terugbetaalde apparaten in 2013 werden 47.809 verkocht in
Vlaanderen, 26.006 in Wallonië en 6.495 in Brussel29.
Tabel 1: Aantal terugbetaalde gevallen op duizend inwoners, per gewest en per leeftijdsgroep
(2006 en 2013, in ‰)

< 18 jaar
18 - 64 jaar
> 65 jaar
Totaal

Brussel
0,3
0,7
14,9
2,8

2006
Vlaanderen
Wallonië
0,2
0,2
1,0
1,0
13,7
14,5
3,1
3,1

België
0,2
0,9
14,1
3,1

Brussel
0,4
0,9
20,3
3,4

2013
Vlaanderen
Wallonië
0,4
0,3
1,7
1,5
19,8
20,4
4,8
4,5

België
0,4
1,5
20,1
4,6

Bronnen: RIZIV, FOD Economie, AD Statistiek – Statistics Belgium

28

RIZIV, FOD Economie en eigen berekeningen.

29

Het gewest van verkoop werd niet geïdentificeerd voor de overige 176 apparaten.
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De meerderheid van de door de ziekenfondsen terugbetaalde gevallen hebben betrekking op stereofonische
toerustingen. Het aandeel stereofonische toerustingen is overigens gestegen tussen 2006 en 2013, van
59,9 % naar 78 % van de gevallen. In 2013 vertegenwoordigden de monofonische toerustingen 21,6 % van de
gevallen, tegenover 38,8 % in 2006.

2.4 Actoren in de markt voor hoorapparaten
Verschillende actoren zijn betrokken bij de productie en de distributie van hoorapparaten: de producent van
de componenten en van de hoorapparaten, de importeur - groothandelaar, de audicien en de eindgebruiker
(zie schema 2). Alvorens elke schakel in de keten te analyseren, wijzen we op de theoretische aard van dit
distributietraject. Er kunnen immers varianten bestaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een audicien zijn
hoorapparaten rechtstreeks bij een producent koopt, zonder via een onafhankelijke groothandelaar te gaan.
Schema 2: Actoren die betrokken zijn bij de productie en de distributie van hoorapparaten

Producent van de
componenten
Producent van
het hoorapparaat
Importateur /
Distributeur
v
Audicien

Eindgebruiker
Bronnen: KCE (2008), gesprekken met de actoren in de sector

Bovendien wordt de sector gekenmerkt door een verticale integratie: verschillende stadia van het
distributiecircuit kunnen gegroepeerd worden binnen eenzelfde bedrijf. Zo kan een groothandelaar zijn eigen
verkooppunten met audiciens in dienstverband hebben, terwijl een producent zijn hoorapparaten
rechtstreeks kan verdelen bij audiciens. Daarnaast zijn er multinationals die alle stadia, van productie en
distributie tot detailhandel integreren via hun verschillende filialen.
De sector wordt ook gekenmerkt door een horizontale integratie. Tabel 2 geeft een overzicht van de fusies
en overnames die sinds 1990 hebben plaatsgevonden in de sector. Deze fusies betreffen producenten (bv.
GN Re Sound verwerft Beltone in 2000), maar ook distributeurs-detailhandelaars (Amplifon verwerft
Dialogue in 2009). Producenten hebben ook distributienetwerken verworven (bv. Phonak verwerft
distributeur Lapperre in 1996).
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Tabel 2: Belangrijkste fusies en overnames in de sector van de hoorapparaten, met gevolgen voor de Belgische markt,
sinds 1990
1995

Producent William Demant verwerft Zwitserse producent Bernafon

1996

Producent Phonak verwerft Belgische distributeur Lapperre

1996

Alliantie tussen de producenten GN Danavox en Re Sound (om GN ReSound op te richten)

1997

Producent William Demant verwerft producent Phonic Ear

1999

Producent Beltone verwerft de productieactiviteit van Phillips

2000

Producent Phonak verwerft Canadese producent Unitron

2000

Producent GN ReSound verwerft Amerikaanse producent Beltone

2003

Distributeur Amplifon verwerft Nederlandse distributeur Beter Horen

2005

Producent GN ReSound verwerft Duitse producent Interton

2009

Distributeur Amplifon verwerft Belgische distributeur Dialogue

2010

Producent William Demant verwerft Amerikaanse producent Sonic Innovations

Bronnen: De websites van de verschillende bedrijven, KCE (2008)

2.4.1 Producenten van componenten en hoorapparaten
De producenten van hoorapparaten assembleren componenten die geproduceerd zijn door andere
bedrijven, zoals microfoons, batterijen en oortjes. De digitale versterker lijkt de enige component te zijn die
door de producenten van hoorapparaten gemaakt wordt.
De productie van hoortoestellen wordt wereldwijd gedomineerd door minder dan 10 bedrijven. Van deze
ondernemingen produceren sommige alleen hoorapparaten (Widex, Starkey), terwijl andere veel meer
gediversifieerd zijn (Siemens30). In 2012 werden naar schatting wereldwijd 10,8 miljoen apparaten verkocht,
voor een totale verkoopwaarde van 5,4 miljard USD31.
In 2012 bezaten de zes belangrijkste producenten samen wereldwijd 98 % van de marktaandelen, tegenover
92 % in 2005 (zie tabel 3). De groepen Sonova, William Demant, Siemens en GN Store Nord
vertegenwoordigden samen 80 % van de marktaandelen. Siemens, dat de wereldwijde marktleider was in
2005, lijkt nu ingehaald te zijn door Sonova en William Demant.
Tabel 3: Evolutie van de wereldwijde marktaandelen
(In verkochte eenheden, in %)
32

Sonova Holding AG
William Demant
Siemens
GN Store Nord
Starkey
Widex

2005
17
18
23
14
11
9

2012
24
23
17
16
9
9

Estimation du nombre d’unités vendus en 2012
2,6 millions
2,5 millions
1,8 million
1,7 million
1 million
1 million

Bron: Bernstein (2013)

De sterke concentratie van de wereldwijde markt voor de productie van hoorapparaten is te wijten aan het
grote aantal fusies die hebben plaatsgevonden in de laatste twintig jaar evenals aan een aantal
belemmeringen voor de toegang tot de markt. De hoge kosten van het ontwikkelen van een digitaal
30

Naast hoorapparaten produceert de Siemens-groep ook elektrische huishoudtoestellen, beveiligings- en
automatiseringssystemen en huistelefonie.
31

Bernstein (2013).

32

En 2005, le groupe s’appelait Phonak Holding AG.
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hoorapparaat, de beschermde octrooien en licenties evenals de schaalvoordelen die noodzakelijk zijn om
concurrerend te kunnen blijven op wereldwijde schaal maken de toegang tot of het voortbestaan van kleine
bedrijven op de markt immers moeilijk33.

2.4.2 Importeurs - Groothandelaars – Geïntegreerde bedrijven
De producenten van hoorapparaten leveren aan de Belgische markt via importeurs. Deze laatsten kunnen de
hoorapparaten verkopen aan zelfstandige audiciens, ze zijn dan groothandelaars. Zij kunnen deze apparaten
ook via hun eigen verkooppunten verkopen waarin ze audiciens tewerkstellen, ze zijn dan importeurdetailhandelaar (= geïntegreerd bedrijf).
Volgens de ComExt-database van Eurostat vertegenwoordigden de vijf grootste importeurs in België 94 %
van het aantal geïmporteerde “hoorapparaten voor hardhorigen (GN-code 9021 40 00) 34“ in 2013. De
overige 6 % werd geïmporteerd door ziekenhuizen, gespecialiseerde bedrijven in cochleaire implantaten en
onafhankelijke hoorcentra of hoorcentra die afhangen van de ziekenfondsen.
De vijf belangrijkste importeurs kunnen worden onderverdeeld in twee groepen op basis van hun type
hoofdactiviteit: enerzijds de importeurs-groothandelaars Phonak Belgium en Veranneman; anderzijds de
geïntegreerde bedrijven Amplifon, AudioNova en Lapperre BHAC.
Uit de enquête bij de leden van UNAMEC blijkt dat de importeurs in België met verschillende merken
werken, maar elk een dominant merk hebben dat tussen 70 % en 95 % van hun omzet vertegenwoordigt. Ze
hebben dus een quasi-monopolie op de distributie of verkoop in de detailhandel van hun dominant merk.
Tabel 4: Aangeboden merken en dominante merken van de belangrijkste importeurs van hoorapparaten
Bedrijven
Amplifon
Lapperre
Phonak
Veranneman
AudioNova

Aangeboden merken (in 2012-2013)
GN Resound, Phonak, Siemens
Baha, Beltone, Cosegli, Bruckhoff, Lapperre, Oticon,
Phonak, Sona, Unitron, Hansanton
Phonak, Unitron
Siemens, Widex, Bruckhoff
AudioService, Baha, Bernafon, Resound, Oticon,
Phonak, Siemens, Unitron, Veenhuis, Starkey

Dominant merk (in 2012-2013): > 70 % van de verkoop
GN Resound
Lapperre
Phonak
Widex
Siemens

Bron: Enquête bij leden van UNAMEC

2.4.3 Audiciens
De eindgebruiker koopt het hoorapparaat bij een audicien. De audicien is “degene die het gestoorde gehoor
corrigeert door middel van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen. Tot zijn bevoegdheid
behoort ook:

33



de gehoorbeschermingssystemen tegen lawaaioverlast (vb. anti-geluidkoptelefoon, oordopjes op
maat);



de bescherming van de auditieve functie;

Bundeskartellamt (2007).

34

Deze categorie, gebaseerd op de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) van de Europese Commissie voor
geïmporteerde of geëxporteerde goederen, omvat hoorapparaten, maar ook cochleaire implantaten en assisterende
luisterapparaten (GN 9021 40 00). De term “hoorapparaten voor hardhorigen” is de officiële naam van deze
nomenclatuurcode.
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de aflevering van uitwendige elektronische systemen die de akoestische signalen uitgestuurd door de
stemgestoorden versterken.”35

Om een hardhorige toe te rusten met een hoorapparaat moet men als audicien erkend zijn door de FOD
Volksgezondheid. Daarvoor moet men op zijn minst houder zijn van een diploma van bachelor in de
audiologie. Dit diploma van het hoger onderwijs wordt verkregen na het slagen voor een opleiding van drie
jaar36. Tijdens deze opleiding moet de audicien met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 300
uren in de aanpassing van hoortoestellen. Bovendien is de erkende audicien verplicht om zijn beroepskennis
en –vaardigheden via bijscholing te onderhouden en bij te werken37. De audicien is dus een
gezondheidszorgprofessional die de patiënt helpt en begeleidt bij het corrigeren van zijn gehoorverlies, maar
hij heeft ook een commerciële rol in de verkoop van hoorapparaten.
Volgens het Uitvoerend Comité van Beroepsverenigingen van Audiciens (CEUPA – UCBA) kent de rol van de
audicien in het toerusten vele facetten38. Ten eerste moet hij de behoeften van de patiënt beoordelen en
diens gehoorprofiel identificeren door middel van verschillende testen en gesprekken. Ten tweede moet hij
hoorapparaten voorstellen, aanpassen en testen die voorzien in de behoeften van de patiënt. Dit wordt
gedaan door het instellen en controleren van de doeltreffendheid van de apparaten. Ten derde moet hij
opvolging en ondersteuning verlenen aan de patiënt door middel van gebruiksaanwijzingen,
gehoortrainingen en regelmatige controlebezoeken. Ten vierde zal de audicien zorgen voor eventuele
reparaties en voor de technische follow-up van de hoorapparaten.
Volgens het CEUPA – UCBA kan de periode tussen de eerste komst van de patiënt en de uiteindelijke
aflevering van het hoorapparaat enkele maanden duren, zonder de zekerheid dat het apparaat uiteindelijk
wordt gekocht door de patiënt. De proefperiode van ten minste twee weken zou feitelijk veel langer duren
afhankelijk van de instellingen, het aantal geteste modellen en de aanpassing van de patiënt. Deze
verschillende testen kunnen aanzienlijke kosten genereren voor de audicien. Na het testen moet de audicien
nog een verslag opstellen waaruit de gehoorwinst als gevolg van de toerusting blijkt, evenals de tevredenheid
van de gebruiker39. Hij moet vervolgens wachten op het voorschrift van de NKO-arts en het akkoord van de
raadgevend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt alvorens te kunnen overgaan tot de definitieve
aflevering van het hoorapparaat.
Om een hardhorige te mogen toerusten, moet de audicien bovendien voldoen aan de installatie- en
inrichtingsvoorwaarden voor lokalen zoals beschreven in bijlage drie van het KB van 4 juli 2004 betreffende
de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien
40
. Zo moet er in de praktijk een geluidsarme kamer, een afzonderlijk wachtlokaal, een toon- en
35

Art. 3 van het KB van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het
beroep van audioloog en van audicien.
36

Deze opleidingsvereisten zouden de loonkosten van de audiciens kunnen opdrijven in vergelijking met die van de
buurlanden.
37

Art. 4 van het KB van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het
beroep van audioloog en van audicien.
38

Zie de Europese norm EN 15927.

39

Via de COSI-vragenlijst (Client Oriented Scale of Improvement).

40

Het KB van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van
audioloog en van audicien.
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spraakaudiometer en het materiaal dat nodig is voor de aanpassing, de controle en het onderhoud van de
hoorapparaten aanwezig zijn. De audicien moet beschikken over een voldoende voorraad hoorapparaten om
alle mogelijke gehoorverliezen te verbeteren en een minimale aanwezigheid van een halve dag per week
verzekeren.
Op 31 december 2013 waren er 1.251 erkende audiciens in België41. 77,1 % van hen woonden in Vlaanderen,
17,5 % in Wallonië en 5,4 % in Brussel.
Er bestaan vijf categorieën van audiciens die hoorapparaten verkopen in België:


zelfstandige audicien die de apparaten koopt bij een fabrikant in het buitenland;



zelfstandige audicien die de apparaten koopt bij een groothandelaar42;



audicien die voor een winkelketen werkt;



audicien die in een hoorcentrum van een ziekenfonds werkt;



audicien die in een revalidatiecentrum werkt, in een multidisciplinair team (vooral voor kinderen).

Volgens de studie van het KCE (2008) zouden winkelketens en zelfstandige audiciens voornamelijk de
producten van één leverancier verkopen. Het aantal merken dat vertegenwoordigd is in elk verkooppunt zou
dus beperkt zijn. Dat wordt bevestigd in de enquête bij de leden van UNAMEC door de aanwezigheid van een
dominant merk (> 70 % van de verkoop) bij de meeste detailhandelaars.
Volgens het KCE (2008) zouden de groothandelaars een aanbevolen verkoopprijs vaststellen voor elk model
van apparaat in de detailhandel, maar is elk verkooppunt vrij om zijn uiteindelijke prijs te bepalen. Deze
praktijk wordt bevestigd door de enquête bij de leden van UNAMEC.

2.5 Aanwezige merken op de Belgische markt
Het RIZIV stelt een niet-exhaustieve lijst van modellen van hoorapparaten die voldoen aan de
minimumkarakteristieken van de nomenclatuur43 ter beschikking van de raadgevend geneesheren van de
ziekenfondsen. Indien het apparaat niet in de lijst staat, moet de audicien de raadgevend geneesheer een
technische fiche verstrekken waarin staat dat het apparaat wel degelijk voldoet aan de
minimumkarakteristieken van de nomenclatuur.
Deze lijst bevat 26 verschillende merken van hoorapparaten44. Gezien de aanwezigheid van horizontale
integratie in de sector zijn veel merken met elkaar verbonden en behoren tot dezelfde bedrijfsgroep. Tabel 5
groepeert de verschillende merken per internationale groep.

41

FOD Volksgezondheid, Jaarstatistieken Gezondheidsberoepen in België 2013.

42

Bovendien zouden sommige zelfstandige audiciens rechtstreeks bevoorraad worden via distributeurs in het
buitenland die bijgevolg niet onderworpen zijn aan dezelfde regels als de distributeurs in België.
43

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/liste_appareils_auditifs_caracteristiques_minimales.pdf.

44

Op basis van de in augustus 2014 bijgewerkte lijst.

21

Tabel 5: Lijst van de vermelde merken door het RIZIV, ingedeeld per internationale groep
(lijst van augustus 2014)
GN Store
Nord

Sonova AG

William
Demant

Siemens

Beltone,
Interton,
ReSound

Phonak,
Lapperre,
Sona,
Unitron

Oticon, Sonic,
Sonic
Innovations

Siemens,
A&M,
Hansaton,
Audio Service

Starkey

Starkey,
Vivatone

Widex

Widex

AudioNova

Andere45

Novasense,
Selectic

Varibel,
SeboTek,
Puretone,
ExSilent,
Retro-X

Bronnen: Website van het RIZIV, websites van de internationale groepen en van de verschillende merken

Uit de enquête bij de leden van UNAMEC blijkt dat zes merken van hoorapparaten ongeveer 90 % van de
verkoop op de Belgische markt zouden vertegenwoordigen (meer dan 70.000 eenheden in 2012), namelijk:
Lapperre, Oticon, Phonak, Resound, Siemens en Widex. Eén van deze merken zou 29 % van de verkoop
vertegenwoordigen. Drie andere merken zouden respectievelijk 17 %, 16 % en 14 % van de verkoop
vertegenwoordigen. De overige twee merken zouden respectievelijk 10 % en 6 % van de verkoop op de
Belgische markt vertegenwoordigen.

45

De categorie “andere” bevat de onafhankelijke merken of de merken waarvoor geen enkel verband met een
internationale groep geïdentificeerd kon worden.
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3 Prijsevolutie en -niveau
3.1 Terugbetaling en supplement ten laste van de patiënt
De aankoopprijs van een hoorapparaat bestaat uit drie componenten: de terugbetaling die wordt verleend
door het ziekenfonds, het remgeld en het supplement ten laste van de patiënt (zie schema 3). Zowel het
remgeld als het supplement zijn ten laste van de patiënt. Het remgeld is vastgelegd bij koninklijk besluit46 en
hangt niet af van het model van het gekozen hoorapparaat. De som van het terugbetaalde bedrag en het
remgeld vormt de nomenclatuurprijs. Het supplement ten laste van de patiënt is het verschil tussen de
aankoopprijs van het apparaat en de nomenclatuurprijs. Bijgevolg verschilt het naargelang de aankoopprijs
van het hoorapparaat. De terugbetaling is dan weer forfaitair en verschilt naargelang de leeftijd van de
patiënt (jonger dan 18 jaar of niet) en het type apparaat (monofonisch of stereofonisch)47.
Schema 3: Samenstelling van de aankoopprijs van een hoorapparaat

Aankoopprijs voor de consument
Nomenclatuurprijs

Terugbetaling

Remgeld

Supplement

Ten laste van de patiënt
Bron: RIZIV

De apparaten aan de onderkant van het gamma, zonder supplement ten laste van de patiënt, worden
verkocht tegen de nomenclatuurprijs. Voor deze apparaten komt het bedrag dat de patiënt moet betalen
overeen met het remgeld. Op 1 januari 2014 bedraagt dit 44,30 EUR voor een monofonisch apparaat en
88,70 EUR voor een stereofonisch apparaat48. Dit remgeld is alleen van toepassing voor volwassen patiënten.
Voor patiënten onder de 18 jaar komt de nomenclatuurprijs overeen met het bedrag van de terugbetaling:
het remgeld is dus nul.
In het vervolg van deze studie is het, overeenkomstig schema 3, belangrijk in gedachten te houden dat de
analyses betreffende de supplementen ten laste van de patiënten niet rekening houden met het remgeld
(maar alleen met het verschil tussen de aankoopprijs en de nomenclatuurprijs).
46

Koninklijk besluit van 19 november 2012 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de
kostprijs van sommige verstrekkingen van de audiciens.
47

Zie paragraaf 2.2.4.

48

RIZIV, Omzendbrief OA nr. 2013/431, Tarieven Audiciens 01-01-2014.

23

Het totale bedrag van de terugbetalingen voor hoorapparaten was groter dan 53 miljoen EUR in 2013
(grafiek 5)49. Ten opzichte van 2009 is het totaal van de terugbetalingen aldus gestegen met 32,4 %. Het
totaal van de supplementen ten laste van de patiënten (met uitzondering van het remgeld) bedroeg dan
weer meer dan 59 miljoen EUR in 2013, een stijging van 27,9 % ten opzichte van 2009.
Grafiek 5: Evolutie van het totale bedrag aan terugbetalingen en aan supplementen voor hoorapparaten
(In EUR)
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Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

Het aantal terugbetalingen door de ziekenfondsen voor hoorapparaten is gestegen van 38.910 in 2009 naar
46.275 in 201350. Deze stijging van 18,9 % verklaart gedeeltelijk de stijging van het totale bedrag van de
terugbetalingen en van de supplementen voor hoorapparaten. Bij meer dan 75 % van de terugbetalingen
was er ook een supplement ten laste van de patiënt. Deze verhouding is stabiel gebleven tussen 2009 en
2013.
Voor de patiënten boven de 18 jaar (die 98,4 % van de terugbetalingen vertegenwoordigen in 2013)
genereerde 75,9 % van het aantal terugbetaalde gevallen met een stereofonische toerusting een supplement
49

In 2012 kwam het totaal van de terugbetalingen voor hoorapparaten overeen met 0,2 % van alle uitgaven in de
gezondheidszorg en met 5,1 % van het totaal van de uitgaven voor paramedische zorgverstrekkers (bron: kerncijfers van
de sociale uitgaven in België, jaar 2012).
50

Dit is het aantal gevallen waarin een terugbetaling werd verleend. Aangezien een terugbetaling betrekking kan hebben
op de aankoop van twee hoorapparaten (stereofonisch geval) komt het aantal terugbetalingen niet overeen met het
aantal terugbetaalde apparaten. De 46.275 terugbetalingen in 2013 hadden betrekking op de totale aankoop van meer
dan 80.000 hoorapparaten, door de aanwezigheid van deze stereofonische gevallen.
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ten laste van de patiënt (77,5 % van de gevallen van terugbetaling voor monofonische apparaten) (tabel 6).
Het supplement ten laste van de patiënt bedroeg gemiddeld 145 % (155 % voor monofonische apparaten)
van het gemiddelde bedrag van terugbetaling. Voor een terugbetalingsbedrag van 1.301 EUR betekent dit
dat het supplement ten laste van de patiënt gemiddeld 1.890 EUR bedroeg voor een stereofonische
apparaat. Het is belangrijk eraan te herinneren dat zelfs in de gevallen zonder supplement het remgeld ten
laste van de patiënten blijft.
Het aandeel stereofonische apparaten met supplement ten laste van de patiënt was 52,2 % voor de
patiënten onder de 18 jaar waarbij het gemiddelde supplement ten laste van de patiënt 34,9 % bedroeg van
het gemiddelde bedrag van de terugbetaling (tabel 6). Dit verschil wordt verklaard door een hoger
terugbetalingsniveau voor de patiënten onder de 18 jaar.
Tabel 6: Aandeel van de gevallen met supplement en het niveau van het supplement uitgedrukt in percentage van het
gemiddeld bedrag van de terugbetalingen, per nomenclatuur
(2013, in eenheden en in %)
Terugbetaalde
gevallen
Mono (> 18)
Stereo (> 18)
Mono (< 18)
Stereo (< 18)
Totaal

9.879
35.676
187
533
46.275

Gevallen met
supplement
7.656
27.088
113
278
35.135

% van de gevallen met
supplement
77,5
75,9
60,4
52,2
75,9

Niveau van het supplement /
Niveau van de terugbetaling
(in %)
155,8
145,2
71,9
34,9
143,9

Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

3.2 Prijsniveau van de hoorapparaten
Aan de hand van het bedrag van de terugbetaling, van het remgeld en van het gemiddelde supplement kan
dus de gemiddelde aankoopprijs van een hoorapparaat in België berekend worden.
In 2013 was het terugbetalingstarief vastgelegd op 657,50 EUR per hoorapparaat (wat overeenkomt met
40 % van de geschatte gemiddelde aankoopprijs)51. Het gemiddelde supplement per apparaat bedroeg
945,40 EUR (57,4 % van de geschatte gemiddelde aankoopprijs) en het remgeld 43,70 EUR (2,6 % van de
geschatte gemiddelde aankoopprijs). Op basis van deze elementen wordt de gemiddelde prijs per apparaat
geschat op 1.646,70 EUR. Deze gemiddelde prijs verschilt echter aanzienlijk al naargelang het een
stereofonisch of monofonisch apparaat betreft.
Op basis van de verzamelde gegevens via de enquête onder de leden van UNAMEC is de verdeling van de
twintig meest verkochte modellen volgens hun prijsniveau voor de consument (of de aanbevolen
consumentenprijs) als volgt in 2013: 17,3 % van deze apparaten kostten minder dan 1.000 EUR, 15,3 %
kostten tussen 1.000 en 1.500 EUR, 54,6 % kostten tussen 1.500 en 2.000 EUR en 12,6% kostten meer dan
2.000 EUR52.

51

Deze redenering is gebaseerd op het bedrag van de terugbetaling voor een monofonische toerusting.

52

In zijn studie van 2008 gaf het KCE voor het jaar 2006 aan dat 22,8 % van de verkochte hoorapparaten minder dan
1.000 EUR kostten, 36,8 % tussen 1.000 en 1.500 EUR kostten en 40,3 % meer dan 1.500 EUR kostten. Over het geheel
van de catalogus van de door het KCE geïnventariseerde apparaten varieerden de prijzen tussen 500 en 2.475 EUR (incl.
btw), bij een gemiddelde prijs van 1.473 EUR en een mediane prijs van 1.450 EUR.
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3.3 Evolutie van de prijzen van de hoorapparaten
3.3.1 Algemene evolutie
Uit de statistieken van het RIZIV blijkt dat de gemiddelde prijs van hoorapparaten niet veel geëvolueerd is
tussen 2009 en 2012, van 1.575,3 EUR naar 1.587,6 EUR, een stijging van 0,8 % (zie tabel 7). Tussen 2012 en
2013 zou de prijs daarentegen met 3,7 % gestegen zijn, en kwam de gemiddelde prijs uit op 1.646,7 EUR53.
Na een uniforme stijging met 22 % van de terugbetalingstarieven in 2008 is het niveau van de
terugbetalingen met 6,8 % gestegen tussen 2009 en 2013, van 615 EUR naar 657 EUR (net als het remgeld,
dat steeg van 41 EUR naar 43,70 EUR). Het gemiddelde supplement daalde met 1,5 % tussen 2009 en 2012
en steeg met 4,4 % tussen 2012 en 2013.
Het is belangrijk er op te wijzen dat de analyse voor de globale prijsevolutie, gebaseerd is op de evolutie van
de terugbetalingen voor monofonische apparaten. Aangezien de terugbetaling voor stereofonische
apparaten iets minder is dan het dubbel van dit bedrag, riskeert deze benadering lichtjes het niveau van de
gemiddelde aankoopprijs te overschatten. Dit deel wil echter voornamelijk focussen op de evolutie van de
verschillende componenten in de gemiddelde aankoopprijs.
Tabel 7: Evolutie van de gemiddelde prijs van een hoorapparaat, van de gemiddelde terugbetaling, van het
gemiddelde supplement en van het remgeld
(2009-2013, in EUR en basis 2009 = 100)

Terugbetaling
Gemiddeld supplement
Remgeld
Gemiddelde aankoopprijs

2009
615,5
918,8
41,0
1.575,3

Bedrag (in EUR)
2010
2011
2012
621,2
629,9
639,9
921,0
914,0
905,1
41,3
41,9
42,6
1.583,6
1.585,8
1.587,6

2013
657,5
945,4
43,7
1.646,7

2009
100,0
100,0
100,0
100,0

Index (basis 2009 = 100)
2010
2011
2012
100,9
102,3
104,0
100,2
99,5
98,5
100,9
102,3
104,0
100,5
100,7
100,8

2013
106,8
102,9
106,8
104,5

Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

Deze algemene trend verschilt al naargelang het om een stereofonische dan wel monofonisch apparaat gaat.
In de volgende delen komen deze verschillende evoluties aan bod.
Deze prijsstijging tussen 2012 en 2013 wordt echter niet waargenomen in het indexcijfer van de
consumentenprijzen van de FOD Economie. De indexcijfers voor hoorapparaten zijn pas sinds eind 2012
beschikbaar en wijzen op een prijsstabiliteit tussen december 2012 en juni 2014. Het lijkt zelfs te zijn gedaald
in 2014, tot 98,93 in juni 2014 (basis 2013 = 100).

53

Dit is een prijs per verkochte eenheid voor alle terugbetaalde modellen samen. De evolutie van deze gemiddelde prijs
hangt af van het type en van de kwaliteit van de terugbetaalde modellen, die kunnen variëren van het ene jaar tot het
andere.
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3.3.2 Prijs van stereofonische apparaten (> 18 jaar)
Zoals blijkt uit tabel 8 is de terugbetaling voor een stereofonische apparaat (> 18 jaar) 54 met 6,8 % gestegen
tussen 2009 en 2013, van 1.218 naar 1.301 EUR. Het gemiddelde supplement ten laste van de patiënt is
relatief stabiel gebleven tussen 2009 en 2012, met een stijging met 1,5 % in 3 jaar: in 2012 bedroeg het
1.795,1 EUR tegenover 1.768,4 EUR in 2009. Het gemiddelde supplement is vervolgens met 4,8 % gestegen
tussen 2012 en 2013. De gemiddelde prijs van stereofonische hoorapparaten voor volwassenen steeg met
6,6 % tussen 2009 en 2013.
Tabel 8: Terugbetaling en supplement voor stereofonische apparaten
(> 18 jaar, 2009-2013, in EUR en basis 2009 = 100)
2009
Terugbetaling
1.218,3
Gemiddeld supplement
1.768,4
Remgeld
82,0
Gemiddelde aankoopprijs 3.068,7

2010
1.229,7
1.824,3
82,7
3.136,6

Bedrag (in EUR)
2011
2012
1.246,9
1.266,5
1.825,0
1.795,1
83,9
85,2
3.155,8
3.146,8

2013
1.301,5
1.881,7
87,6
3.270,8

2009
100,0
100,0
100,0
100,0

Index (basis 2009 = 100)
2010
2011
2012
100,9
102,3
104,0
103,2
103,2
101,5
100,9
102,3
104,0
102,2
102,8
102,5

2013
106,8
106,4
106,8
106,6

Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

3.3.3 Prijs van monofonische apparaten (> 18 jaar)
Zoals blijkt uit tabel 9 is het bedrag voor de terugbetaling voor een monofonisch apparaat (> 18 jaar) 55 met
6,8 % gestegen tussen 2009 en 2013. Het bedroeg 657,5 EUR in 2012 tegenover 615,5 EUR in 2009. In
dezelfde periode is het gemiddelde supplement ten laste van de patiënt gedaald. Het bedroeg 1.020,4 EUR in
2013 tegenover 1.127,9 EUR in 2009. Het remgeld bedroeg 40,9 EUR in 2009 en 43,7 EUR in 2013. De
gemiddelde prijs daalde met 3,5 % tijdens deze periode, van 1.784,5 EUR in 2009 naar 1.721,6 EUR in 2013.
De gemiddelde prijs ging echter weer in stijgende lijn tussen 2011 en 2013.
Tabel 9: Terugbetaling en supplement voor monofonische apparaten
(> 18 jaar, 2009-2013, in EUR en basis 2009 = 100)

Terugbetaling
Gemiddeld supplement
Remgeld
Gemiddelde aankoopprijs

2009
615,5
1.127,9
40,9
1.784,4

Bedrag (in EUR)
2010
2011
2012
621,2
629,9
639,9
1.015,4
960,6
989,6
41,3
41,9
42,6
1.678,0 1.632,4 1.672,0

2013
657,5
1.020,4
43,7
1.721,6

2009
100,0
100,0
100,0
100,0

Index (basis 2009 = 100)
2010
2011
2012
100,9
102,3
104,0
90,0
85,2
87,7
100,9
102,3
104,0
94,0
91,5
93,7

2013
106,8
90,5
106,8
96,5

Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

54

De stereofonische apparaten voor volwassenen vertegenwoordigden meer dan 77 % van het aantal terugbetaalde
apparaten in 2013. Aangezien het aantal niet-terugbetaalde apparaten minimaal is, vertegenwoordigen de
stereofonische apparaten het grootste deel van de verkopen op de markt.
55

De aankoop van een monofonisch apparaat door een volwassene vertegenwoordigde 21,3 % van de door de
ziekenfondsen terugbetaalde gevallen in 2013.

27

4 Analyse van de distributie van hoorapparaten in België
4.1 Distributieschema’s
Het theoretisch distributiecircuit van een hoorapparaat doorloopt verschillende fasen om het apparaat van
de fabrikant tot bij de eindgebruiker te brengen, namelijk: de productie, de import in het land, de
groothandel en de detailhandel in gespecialiseerde winkels (door audiciens). Elke fase wordt afgehandeld
door een specifieke speler. Meerdere fasen kunnen echter binnen eenzelfde bedrijf geïntegreerd worden.
Schema 4: Theoretisch distributiecircuit

Productie

Import

Groothandel

Detailhandel

Eindgebruiker

Er dienen twee distributieschema’s beschouwd te worden op de Belgische markt. Het eerste, het
zogenaamde “klassieke schema” (zie schema 5), omvat de tussenkomst van twee spelers: de importeurgroothandelaar en de detailhandelaar. De importeur-groothandelaar zal het hoorapparaat bij een
buitenlandse fabrikant kopen en het doorverkopen aan een onafhankelijk hoorcentrum (de detailhandelaar)
welke het apparaat zal verkopen aan de eindgebruiker. De bedrijven “Veranneman” en “Phonak Belgium”
zijn voorbeelden van importeurs-groothandelaars die aanwezig zijn op de Belgische markt.
Schema 5: Schema van de klassieke distributie

Productie

Importeur +
Groothandelaar

Kleinhandelaar

Eindgebruiker

Het tweede distributieschema, het zogenaamde “geïntegreerde schema” (zie schema 6), bevat een enkele
speler: het geïntegreerde bedrijf. Deze laatste zal het hoorapparaat bij een buitenlandse fabrikant kopen en
het rechtstreeks doorverkopen aan de eindgebruiker via zijn eigen verkooppunten. In dit schema is er dus
geen andere tussenpersoon tussen de fabrikant en de detailhandelaar. De bedrijven “Amplifon”,
“AudioNova” en “Lapperre” zijn voorbeelden van geïntegreerde bedrijven die aanwezig zijn op de Belgische
markt.
Schema 6: Schema van de geïntegreerde distributie

Productie

Importeur +
Detailhandelaar

Eindgebruiker
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De analyse van de distributie van hoorapparaten moet worden uitgesplitst op basis van deze twee schema’s.
De kostenstructuur en de marges van een onderneming hangen af van het soort activiteit uitgeoefend wordt,
van het feit dat ze als groothandelaar, detailhandelaar dan wel als geïntegreerd bedrijf actief zijn.
Paragraaf 4.2 heeft betrekking op de import van hoorapparaten in België. In deze paragraaf worden de vijf
belangrijkste importeurs van hoorapparaten in België geanalyseerd. Paragraaf 4.3 behandelt het schema van
de klassieke distributie en analyseert de importeurs die groothandel bedrijven. Paragraaf 4.4 behandelt het
schema van de geïntegreerde distributie en analyseert de importeurs die kleinhandel bedrijven in hun eigen
verkooppunten (geïntegreerde bedrijven). In paragraaf 4.5 wordt ten slotte ingegaan op de analyse van de
financiële ratio’s rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit voor het geheel van de belangrijkste marktspelers.

4.2 Importeurs van hoorapparaten
4.2.1 Import van hoorapparaten voor hardhorigen
Volgens de Eurostat-databank over de buitenlandse handel van de lidstaten van de Europese Unie
(“ComExt”) is het aantal geïmporteerde “hoorapparaten voor hardhorigen (GN-code 9021 40 00)” in België
met 39 % gestegen tussen 2009 en 2013: het ging om 71.931 eenheden in 2009 en 100.101 eenheden in
2013. Deze categorie, gebaseerd op de gecombineerde nomenclatuur (GN) van de Europese Unie voor
geïmporteerde of geëxporteerde goederen, omvat hoorapparaten, maar ook cochleaire implantaten en
andere assisterende luisterapparaten.
Volgens deze “ComExt”-databank is de waarde per geïmporteerde eenheid van een “hoorapparaat voor
hardhorigen” met 25 % gedaald tussen 2009 en 2012, alvorens te stijgen tussen 2012 en 2013. De
gemiddelde waarde per geïmporteerde eenheid in 2013 bedroeg 87 % van de gemiddelde waarde in 200956.
De herkomst van de import is aanzienlijk veranderd in enkele jaren. In 2013 was 36 % van de geïmporteerde
apparaten afkomstig uit China tegenover slechts 3 % in 200457. Nederland (30 %), Denemarken (13,6 %) en
Duitsland (13,5 %) zijn de andere belangrijkste landen van herkomst van hoorapparaten voor hardhorigen
(zie grafiek 6). Zwitserland, dat in 2004 goed was voor 40 % van de import, vertegenwoordigt minder dan
0,5 % in 2013. Dit kan verklaard worden door het feit dat de Zwitserse groep Sonova productievestigingen
heeft opgericht in China58.

56

Dit is een gemiddelde waarde voor alle geïmporteerde modellen samen. De evolutie van deze waarde hangt af van het
type en van de kwaliteit van de geïmporteerde modellen, die van jaar tot jaar kunnen verschillen.
57

Databank van Eurostat over de buitenlandse handel (ComExt).

58

Geschiedenis van de groep Phonak.

29

Grafiek 6: Landen van herkomst van de import van hoorapparaten voor hardhorigen
(2013, in %)

6,9%
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36,0%

China
Nederland
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Duitsland
Andere

30,1%
Bron: ComExt (Eurostat)

4.2.2 De vijf belangrijkste importeurs van hoorapparaten
Vijf bedrijven vertegenwoordigden samen meer dan 94 % van het totaal van de import van “hoorapparaten
voor hardhorigen” in 2013. Het gaat om de bedrijven Amplifon, AudioNova, Lapperre, Phonak Belgium en
Veranneman. Het resterende saldo wordt geïmporteerd door ziekenhuizen of firma’s die gespecialiseerd zijn
in cochleaire implantaten.
De gecumuleerde omzet van deze vijf belangrijkste importeurs bedroeg meer dan 100 miljoen EUR in 2012.
Dit is een stijging van 38 % ten opzichte van 2008 en een stijging van 12 % ten opzichte van 2010. Deze
bedrijven vertegenwoordigen een totale werkgelegenheid van 450 voltijdse equivalenten in 2013, een
stijging van 32 % ten opzichte van 2010. Deze bedrijven hebben geprofiteerd van de stijgende vraag naar
hoorapparaten die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Daarnaast werd het jaar 2009 gekenmerkt
door de overname van het bedrijf Dialogue door de internationale groep Amplifon (waardoor de omvang van
dit bedrijf op de Belgische markt vergrootte), maar ook door de komst op de markt, op grotere schaal, van
het bedrijf AudioNova.
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Op basis van de omzet van de bedrijven is het mogelijk de Herfindahl-Hirshman index (HHI) te berekenen van
de sector van de distributie van hoorapparaten in België59. Deze index meet de concentratie en de
asymmetrie in een economische sector. Het is de som van de kwadraten van de marktaandelen van de
bedrijven.
Volgens de US Horizontal Merger Guidelines60 wijst een HHI van meer dan 0,25 (of 2500) op een hoge
concentratie van de markt en een HHI tussen 0,15 (of 1500) en 0,25 (of 2500) op een matige concentratie. De
verkregen HHI voor de sector van de distributie van hoorapparaten in België is 0,2380 (of 2380) voor het jaar
2012, wat overeenkomt met een gematigd hoge concentratie.

4.3 Klassiek schema: import-groothandel en kleinhandel
In dit deel is de analyse gericht op de kostenstructuur van de groothandelaars in hoorapparaten en op de
samenstelling van de prijzen in de groothandels- en detailhandelsfase. De geïntegreerde bedrijven, dat wil
zeggen de importeurs die detailhandel bedrijven, worden niet in aanmerking genomen in dit deel (zie deel
4.4).

4.3.1 Evolutie en kostenstructuur
Tabel 10 toont de evolutie van de drie belangrijkste kostenposten waarmee de groothandelaars in
hoorapparaten geconfronteerd worden: namelijk handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60), diensten en
diverse goederen (61) en bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62). Deze kosten worden berekend op
basis van de jaarrekeningen van de groothandelaars Phonak Belgium en Veranneman sprl.
De handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60) vormen de grootste kostenpost, met een gemiddeld niveau
van 53,9 % van de omzet over de periode 2006-2012, vóór diensten en diverse goederen (61) en
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62), die respectievelijk 24,5 % en 10,8 % van de omzet
vertegenwoordigen.
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Methodologie voor de berekening van de HHI: de bedrijven die hebben deelgenomen aan de enquête
vertegenwoordigen 80 % van de sector (op basis van het aantal verkochte apparaten in verhouding tot het aantal door
het RIZIV terugbetaalde apparaten). De verdeling van deze 80 % van het marktaandeel is evenredig met de omzet van de
verschillende bedrijven. De overige 20 % komt gedeeltelijk toe aan AudioNova (op basis van de in zijn jaarrekening
vermelde omzet), de rest wordt verondersteld verdeeld te zijn onder een groot aantal kleine bedrijven die geen invloed
kunnen hebben op de uiteindelijke waarde van de HHI.
60

http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf.
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Tabel 10: Evolutie en kostenstructuur voor de groothandel, in percentage van de omzet
(2006-2012, in EUR tenzij anders aangegeven)
2006
Handelsgoederen,
grond- en
hulpstoffen (60)
Diensten en diverse
goederen (61)
Bezoldigingen,
sociale lasten en
pensioenen (62)
Omzet (70)
Totaal (60+61+62)
Totaal (60+61+62)/70

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gem.
06-12 (in %
van 70)

8.102.379

8.752.165

9.840.392

11.405.161

12.058.229

12.302.732

11.807.462

53,9%

3.876.139

4.631.506

4.427.436

4.901.347

4.977.082

5.335.917

5.606.324

24,5%

1.549.688

1.686.971

1.834.131

2.077.430

2.211.634

2.356.604

3.176.136

10,8%

15.308.811
13.528.206
88,4%

17.984.303
15.070.642
83,8%

18.404.608
16.101.959
87,5%

21.036.535
18.383.938
87,4%

20.967.455
19.246.945
91,8%

22.052.962
19.995.253
90,7%

21.945.692
20.589.922
93,8%

100,0%
89,3%

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)

De handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60) toonden een stijging evenredig aan die van de omzet tijdens
de bestudeerde periode. Het totaal van deze kosten steeg van 8,1 miljoen EUR in 2006 naar 11,8 miljoen EUR
in 2012. Deze kostenpost bedroeg gemiddeld 52,9 % van de omzet in 2006 en 53,8 % in 2012. Het gewicht
van deze categorie is dus vrij stabiel gebleven in de loop van deze periode.
De diensten en diverse goederen (61) zijn de kosten in verband met door derden verleende diensten of
geleverde goederen, tenzij ze onder handelsgoederen, grond- en hulpstoffen vallen. Het totaal van deze
kosten is gestegen tussen 2006 en 2012, van 3,8 miljoen EUR naar 5,6 miljoen EUR. Als percentage van de
omzet zijn deze kosten stabiel gebleven in de loop van de periode: van 25,3 % in 2006 naar 25,5 % in 2012.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62) is de kostenpost die (verhoudingsgewijs) de grootste stijging
heeft gekend in deze periode, van 1,5 miljoen EUR in 2006 naar 3,2 miljoen EUR in 2012. Het aandeel van
deze kosten in de omzet steeg van 10,1 % in 2006 naar 14,5 % in 2012. Zowel het aantal werknemers61 als de
loonkosten per uur62 zijn toegenomen in de loop van deze periode.
Het totaal van deze drie kostenposten (60, 61 en 62) steeg van 88,9 % van de omzet in 2006 naar 93,8 % in
2012.

4.3.2 Samenstelling van de prijzen
Voor de groothandelaars kwam het gecumuleerde totaal van de gekochte goederen overeen met 53,8 % van
de gecumuleerde omzet voor het jaar 2012, volgens de jaarrekeningen van de verschillende bedrijven. Dit
wordt bevestigd door de enquête bij de leden van UNAMEC: de aankoopprijs aan de producent zou tussen
40 % en 65 % van de verkoopprijs aan de audicien vertegenwoordigen, al naargelang het model van
hoorapparaat.
Volgens de enquête zou deze verkoopprijs aan de audicien tussen 45 % en 55 % van de aanbevolen
verkoopprijs voor de consument vertegenwoordigen. De aanbevolen verkoopprijs is een adviesprijs die
wordt vastgelegd door de distributeur, maar die niet bindend is voor de kleinhandelaar.

61

Het aantal werknemers van de groothandelaars is gestegen van 31 voltijds equivalenten in 2006 naar 46 voltijds
equivalenten in 2012.
62

De evolutie van de loonkosten per uur van de groothandel in hoorapparaten kan worden geschat op basis van die van
het geheel van de NACE-sector 464 'Groothandel in andere consumentenartikelen", die tussen 2006 en 2012 gestegen is
met 20,1 %. Deze loonkosten per uur worden berekend op basis van gegevens van de RSZ.
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Ervan uitgaande dat de door de groothandelaar aanbevolen verkoopprijs een goede indicator is van de
verkoopprijs die daadwerkelijk door de kleinhandelaar aangerekend wordt, zou de onafhankelijke audicien
het hoorapparaat kopen tegen een prijs tussen de 45 % en 55 % van de uiteindelijke prijs voor de consument.
Dit lijkt bevestigd te worden door de gegevens van de jaarrekeningen van verschillende bedrijven die
kleinhandel bedrijven63, waarvoor de aankoop van goederen ongeveer 45 %-55 % van de omzet
vertegenwoordigde in 2012.
Deze resultaten wijzen erop dat tussen 65 % en 80 % van de waarde van het product voor de consument dus
gecreëerd wordt in de fase van de groothandel en kleinhandel. De groothandel zou 20 tot 25 % van de
waarde van het product vertegenwoordigen. Voor de kleinhandel zou dat tussen 45 en 55 % zijn, hetgeen de
omvang van de door de audicien verstrekte diensten en van de personeelskosten in de uiteindelijke
consumentenprijs bevestigt.

4.4 Geïntegreerd schema: directe verkoop aan de consument
De analyse in dit deel is gericht op de kostenstructuur en de samenstelling van de prijzen voor geïntegreerde
bedrijven, dat wil zeggen importeurs die hoorapparaten verkopen in hun eigen verkooppunten.

4.4.1 Evolutie en kostenstructuur
Op basis van de jaarrekeningen van de geïntegreerde bedrijven is het mogelijk een gemiddelde
kostenstructuur vast te stellen. Tabel 11 toont de evolutie van de drie belangrijkste kosten waarmee de
geïntegreerde bedrijven (importeur en detailhandelaar in hoorapparaten) geconfronteerd worden. Ze
worden berekend op basis van de jaarrekeningen van de geïntegreerde bedrijven Amplifon, AudioNova en
Lapperre voor de periode van 2006 tot 2012.
Voor de periode 2006-2012 vormen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60) de grootste kostenpost,
met een gemiddelde van 38 % van de omzet, terwijl diensten en diverse goederen (61) en bezoldigingen,
sociale lasten en pensioenen (62) respectievelijk 28,1 % en 28,4 % van de omzet bedragen. In 2012
bedroegen deze kostenposten elk zelfs ongeveer 30 % van de omzet.
Tabel 11: Evolutie en kostenstructuur voor de geïntegreerde bedrijven, in percentage van de omzet
(2006-2012, in EUR tenzij anders aangegeven)
2006
Handelsgoederen, gronden hulpstoffen (60)
Diensten en diverse
goederen (61)
Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen (62)
Omzet (70)
Totaal (60+61+62)
Totaal (60+61+62)/70

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gem. 06-12
(in % van 70)

20.620.403 23.150.677

24.513.855

28.687.967

22.983.976

25.475.678

24.971.843

38,0

10.499.533 11.684.490

13.654.230

19.584.121

22.829.755

23.287.636

24.532.486

28,1

11.346.654 13.563.642

15.690.548

18.199.821

20.318.295

23.315.933

25.095.712

28,4

44.891.365 49.765.344
42.466.590 48.398.809
94,6 %
97,3 %

56.433.924
53.858.633
95,4 %

65.025.881
66.471.909
102,2 %

70.975.101
66.132.026
93,2 %

80.175.330
72.079.247
89,9 %

81.016.462
74.600.041
92,1 %

100,0
94,6

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)

Terwijl de omzet bijna verdubbeld is tussen 2006 en 2012, zijn de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
(60) relatief stabiel gebleven in deze periode, van 20,6 miljoen EUR in 2006 naar 24,9 miljoen EUR in 2012.
Deze kostenpost bedroeg gemiddeld 30,8 % van de omzet in 2012, tegenover 45,9 % in 2006. In 2006 was de
63

Op basis van de gecumuleerde gegevens van de jaarrekeningen van de volgende kleinhandelaars: Audition Confort,
Audiolink, ‘t Hoorhuis, Hoorcentrum Melakos, Acousticonsult en DB Audition.
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aankoop van goederen (60) de grootste kostenpost, hij is nu even belangrijk als de bezoldigingen (62) en de
diensten en diverse goederen (61).
De diensten en diverse goederen (61) zijn de kosten in verband met door derden verleende diensten of
geleverde goederen, tenzij ze onder de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen vallen. Deze kosten stegen
van 10,5 miljoen EUR in 2006 naar 24,5 miljoen EUR in 2012. Als percentage van de omzet stegen ze in deze
periode van 23,4 % van de omzet in 2006 naar meer dan 30 % van de omzet in 2012. Volgens de enquête bij
de geïntegreerde bedrijven zouden de marketingkosten ongeveer 23 % van het totaal van de diensten en
diverse goederen vormen. De huurprijzen zouden 12 % van het totaal van deze kostencategorie bedragen.
Het aandeel van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62) nam in deze periode ook toe: van 25,3 %
van de omzet in 2006 naar 30,9 % in 2012. In 2012 was het de grootste kostenpost, met meer dan 25 miljoen
EUR (tegenover 11,3 miljoen EUR in 2006). Zowel het aantal mensen in dienst van de geïntegreerde
bedrijven64 als de loonkosten per uur65 stegen in deze periode.

4.4.2 Samenstelling van de prijzen
Op basis van de jaarrekeningen van de verschillende geïntegreerde bedrijven kwam het gecumuleerde totaal
van de gekochte goederen (60) overeen met 30,8 % van de gecumuleerde omzet voor het jaar 2012. Dit
wordt bevestigd door de enquête: de door de geïntegreerde bedrijven aan de fabrikant betaalde
aankoopprijs zou tussen 30 % en 35 % van de uiteindelijke verkoopprijs aan de consument
vertegenwoordigen, al naargelang het model van hoorapparaat. Tussen 65 en 70 % van de waarde van het
product wordt dus in deze geïntegreerde detailhandelsfase gecreëerd.

4.5 Financiële ratio’s
De financiële ratio's zijn berekend voor de periode van 2006 tot 201266 op basis van de jaarrekeningen van de
vijf belangrijkste importeurs van hoorapparaten in België. Op basis van deze vijf bedrijven zijn drie groepen
samengesteld om de analyse te nuanceren: de groep "importeurs" die alle vijf de bedrijven bevat, de groep
"groothandelaars", die de bedrijven Phonak Belgium en Veranneman bevat, en de groep “geïntegreerde
bedrijven”, die de importeurs bevat die detailhandel bedrijven (Amplifon, AudioNova en Lapperre).
De financiële ratio-analyse moet met de nodige voorzichtigheid worden bekeken, gezien het kleine aantal
bedrijven waaruit de steekproef bestaat. De geaggregeerde resultaten kunnen een grote variatie in de
resultaten bij de verschillende bedrijven verhullen.
De resultaten van deze ratio's worden vergeleken met die van de gehele NACE-sector 47740 “Detailhandel in
medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels”. Deze sector omvat niet alleen de
geïntegreerde bedrijven en onafhankelijke hoorcentra, maar ook alle winkels die gespecialiseerd zijn in de
verkoop van medische en orthopedische artikelen67. Het idee is om de rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit
64

Het aantal mensen in dienst van de geïntegreerde bedrijven is gestegen van 192 voltijds equivalenten in 2006 naar 362
in 2012.
65

De loonkosten per uur in deze sector kunnen worden geschat op basis van die van het geheel van de NACE-sector
47740 “Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels” die tussen 2006 en 2012
gestegen zijn met 19,7 %. Deze loonkosten per uur worden berekend op basis van gegevens van de RSZ.
66

De jaarrekeningen van 2013 zijn nog niet beschikbaar voor alle bedrijven.

67

De verkoop van hoorapparaten vormt overigens een minderheid in het geheel van deze NACE-sector (minder dan een
zesde in termen van omzet).
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van de detailhandel in hoorapparaten te vergelijken met die van het geheel van de detailhandel in medische
en orthopedische artikelen.

4.5.1 Rendabiliteit van de sector
Onder "rendabiliteit" moet worden verstaan, de winst die (of het verlies dat) een bedrijf genereert op zijn
verkopen. Drie ratio’s ter beoordeling van de rendabiliteit worden in deze studie gebruikt: de bruto
bedrijfsmarge, de netto bedrijfsmarge en de ondernemingsmarge.
De bruto bedrijfsmarge is de ratio tussen het bruto exploitatieoverschot en de omzet68. Het brutoexploitatieoverschot komt overeen met de toegevoegde waarde verminderd met de bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen evenals de overige bedrijfskosten.
De netto bedrijfsmarge69 weerspiegelt de rendabiliteit uit operationele activiteiten zonder rekening te
houden met de financiële en uitzonderlijke resultaten en niet gecorrigeerd voor niet-kasstromen, zoals
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
De ondernemingsmarge wordt gedefinieerd als de ratio van de winst (het verlies) van het boekjaar op de
omzet70. De winst (het verlies) van het boekjaar komt overeen met het bedrijfsresultaat verminderd met het
financiële en het uitzonderlijke resultaat en de belastingen op het resultaat.
De gemiddelde bruto bedrijfsmarge voor de periode 2006-2012 voor de vijf belangrijkste importeurs
bedraagt 8,3 % (8,8 % in 2012). Deze marge is lager dan die van de gehele NACE-sector 47740 “Detailhandel
in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels” (gemiddeld 9,4 % voor 2006-2012 en
8,9 % in 2012). De gemiddelde bruto bedrijfsmarge voor de periode 2006-2012 is hoger voor de
groothandelaars dan voor de geïntegreerde bedrijven, namelijk respectievelijk 11,3 % (9,2 % in 2012) en
7,3 % (8,7 % in 2012).
De gemiddelde netto bedrijfsmarge voor de periode 2006-2012 bedraagt 4,7 % (3,8 % in 2012) voor de vijf
belangrijkste importeurs. De gemiddelde netto bedrijfsmarge voor de gehele NACE-sector 47740 is hoger
(gemiddeld 5,3 % voor 2006-2012 en 3,9 % in 2012). De marge van de groothandelaars is hoger dan die van
de geïntegreerde bedrijven, namelijk een gemiddelde voor de periode 2006-2012 van respectievelijk 9,6 %
(7,5 % in 2012) en 3,0 % (2,7 % in 2012). Dit verschil in de netto bedrijfsmarge kan worden verklaard door het
hogere niveau van de afschrijvingen (630) voor de geïntegreerde bedrijven, ten bedrage van 5,7 % van de
omzet in 2012 (tegenover 2,1 % voor de groothandelaars).
De gemiddelde ondernemingsmarge voor de periode 2006-2012 bedraagt 2,3 % (2,0 % in 2012) voor de vijf
belangrijkste importeurs. De marge van de groothandelaars (gemiddeld 6,8 % voor 2006-2012 en 5,6 % in
2012) is hoger dan die van de geïntegreerde bedrijven (gemiddeld 0,8 % voor 2006-2012 en 1,0% in 2012).
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De bruto bedrijfsmarge weerspiegelt het resultaat (de rendabiliteit) uit de operationele activiteiten zonder rekening te
houden met de financiële en uitzonderlijke resultaten en gecorrigeerd voor niet-kasstromen, zoals afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen. Berekening: (bedrijfswinst of-verlies (9901) + afschrijvingen (630) +
waardeverminderingen (631/4) + voorzieningen (635/7)) / (omzet (70) + andere bedrijfsopbrengsten (74) –
bedrijfssubsidies en compenserende bedragen (740)) x 100.
Berekening: (bedrijfswinst- of verlies (9901) + kapitaalsubsidies (9125)) / (omzet (70) + andere
bedrijfsopbrengsten (74) – bedrijfssubsidies en compenserende bedragen (740)) x 100.
69

70

De ondernemingsmarge weerspiegelt het finale resultaat (rendabiliteit) van het boekjaar na verrekening van de
financiële en uitzonderlijke resultaten en na belastingen. Berekening: winst of het verlies van het boekjaar (9904) /
(omzet (70) + andere bedrijfsopbrengsten (74) - bedrijfssubsidies en compenserende bedragen (740)) x 100.
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De rendabiliteit van de gehele detailhandel in medische en orthopedische artikelen (NACE 47740) is hoger
dan die van de importeurs-detailhandelaars in hoorapparaten, met een gemiddelde ondernemingsmarge
voor de periode 2006-2012 van 3,6 % (2,5 % in 2012).
In deze periode vormt het jaar 2009 een breuk in de tijdreeks. De komst van nieuwe spelers heeft de
rendabiliteit van de geïntegreerde bedrijven veranderd. Zo is hun gemiddelde netto bedrijfsmarge
teruggelopen van 4,9 % (gemiddelde voor 2006-2008) naar 3,6 % (gemiddelde voor 2010-2012) en de
ondernemingsmarge van 2,8 % (gemiddelde voor 2006-2008) naar 0,8 % (gemiddelde voor 2010-2012). Ook
de groothandelaars zagen hun marges dalen in deze periode. De netto bedrijfsmarge daalde van 12,1 %
(gemiddelde voor 2006-2008) naar 6,8 % (gemiddelde voor 2010-2012) en de ondernemingsmarge liep terug
van 8,4 % (gemiddelde voor 2006-2008) naar 4,8 % (gemiddelde voor 2010-2012).
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Tabel 12: Rendabiliteitsratio’s
(In %)
Type

Ratio

Bruto bedrijfsmarge
(9901+630+631/4+635/7) / (70+74-740)
Netto bedrijfsmarge
1. Importeurs
(9901+ 9125) / (70+74-740)
Ondernemingsmarge
(9904 /70+74-740)
Bruto bedrijfsmarge
(9901+630+631/4+635/7) / (70+74-740)
Netto bedrijfsmarge
1.1. Groothandelaars
(9901+9125) / (70+74-740)
Ondernemingsmarge
(9904 /70+74-740)
Bruto bedrijfsmarge
(9901+630+631/4+635/7) / (70+74-740)
Netto bedrijfsmarge
1.2. Geïntegreerde bedrijven
(9901+9125) / (70+74-740)
Ondernemingsmarge
(9904 /70+74-740)
Bruto bedrijfsmarge
(9901+630+631/4+635/7) / (70+74-740)
Netto bedrijfsmarge
72
2. NACE 47740
((9901+9125) / (70+74-740))
Ondernemingsmarge
(9904 /70+74-740)

Gem.
2006-2012

Gem.
2006 -2008

Gem.
2010 -2012

8,8

8,3

9,3

8,9

6,1

3,8

4,7

6,8

4,3

1,4

1,6

2,0

2,3

4,3

1,7

12,6

8,2

8,9

9,2

11,3

13,5

8,8

11,0

10,7

6,1

6,7

7,5

9,6

12,1

6,8

10,3

7,7

7,9

4,7

4,2

5,6

6,8

8,4

4,8

6,8

7,2

9,5

0,6

7,7

10,5

8,7

7,3

7,8

9,0

4,2

4,1

6,2

-4,1

2,0

5,9

2,7

3,0

4,9

3,6

2,5

2,3

3,7

-5,3

0,4

0,9

1,0

0,8

2,8

0,8

9,6

11,0

9,6

8,8

9,3

8,8

8,9

9,4

10,1

9,0

6,7

7,6

5,8

4,7

4,3

4,4

3,9

5,3

6,7

4,2

4,7

5,2

4,5

3,2

2,8

2,2

2,5

3,6

4,8

2,5

2006*

2007*

2008*

200971

2010

2011

2012

8,0

9,7

10,3

3,5

7,8

10,1

5,8

7,1

7,5

-0,6

3,0

3,7

4,4

4,7

-2,2

11,4

16,3

12,8

10,1

15,2

7,1

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)
* Gezien zijn beperkte aanwezigheid op de markt in de jaren 2006-2007-2008 worden de gegevens van het bedrijf AudioNova pas in aanmerking genomen vanaf 2009.
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Het jaar 2009 vormt een breuk in de tijdreeks. Dat jaar werd gekenmerkt door de overname van de groep Dialogue door de groep Amplifon met een groot
bedrijfsverlies (9901) voor dit bedrijf tot gevolg (vandaar de negatieve ratio's in 2009 voor de geïntegreerde bedrijven).
72

De NACE-sector 47740 "Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels" omvat niet alleen de geïntegreerde bedrijven en
onafhankelijke hoorcentra, maar ook alle winkels die gespecialiseerd zijn in de verkoop van medische en orthopedische artikelen. De verkoop van hoorapparaten
vormt een minderheid in het geheel van deze NACE-sector (minder dan een zesde in termen van omzet).
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Deze geaggregeerde resultaten kunnen een grote variatie in de resultaten bij de verschillende bedrijven
verhullen. De individuele rendabiliteitsratio’s van de verschillende geanalyseerde bedrijven zijn opgenomen
in tabel 1 van bijlage 2. Zo varieerden voor het jaar 2012 de individuele bruto bedrijfsmarges van de vijf
belangrijkste importeurs tussen 3,1 % en 15,4 %. Het gemiddelde van de individuele netto bedrijfsmarges van
de vijf belangrijkste importeurs was 5,4 % in 2012, met een standaardafwijking van 4,4 %. Wat de
ondernemingsmarge betreft, was de standaardafwijking 3,5 % voor een gemiddelde van de individuele
ratio’s van de vijf belangrijkste importeurs van 3,3 %.

4.5.2 Solvabiliteit van de sector
Om de solvabiliteit van de sector te beoordelen, worden de ratio’s “eigen vermogen (10/15) / totaal passiva
(10/49)" en "eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49)" gebruikt (zie tabel 13).
De gemiddelde ratio "eigen vermogen (10/15) / totaal passiva (10/49)" voor de periode 2006-2012 voor de
vijf belangrijkste importeurs bedraagt 61,8 %. Deze ratio is echter fors gedaald in deze periode, van 71,6 % in
2006 naar 47,7 % in 2012. Deze ratio is significant hoger voor de groothandelaars (89,6 % gemiddeld voor de
periode 2006-2012) dan voor de geïntegreerde bedrijven (30,7 %).
De ratio "eigen vermogen (10/15) / totaal passiva (10/49)" was hoger in de periode vóór 2009. Voor de
groothandelaars bedroeg de gemiddelde ratio voor de periode 2006-2008 92,9 % tegenover 76,5 % in 2012.
Voor de geïntegreerde bedrijven bedroeg de gemiddelde ratio voor de periode 2006-2008 35,8 % tegenover
20,9 % in 2012.
De gemiddelde ratio "eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49)" voor de periode 2006-2012 voor de vijf
belangrijkste importeurs bedraagt 1,9. Hij is gedaald in deze periode, van 2,8 in 2006 naar 0,9 in 2012. Deze
gemiddelde ratio voor de periode 2006-2012 is significant hoger voor de groothandelaars (11,1) dan voor de
geïntegreerde bedrijven (0,5)73.
Deze ratio “eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49)" was hoger in de jaren vóór 2009. De gemiddelde
ratio voor de periode 2006-2008 was 14,57 voor de groothandelaars en 0,63 voor de geïntegreerde
bedrijven, tegenover respectievelijk 3,3 en 0,27 in 2012.
De solvabiliteit van de gehele NACE-sector 47740 is hoger dan die van de geïntegreerde bedrijven. De
gemiddelde ratio "eigen vermogen (10/15) / totaal passiva (10/49)" voor de periode 2006-2012 is 47,8 %
(tegenover 30,7 % voor de geïntegreerde bedrijven). De gemiddelde ratio "eigen vermogen (10/15) /
schulden (17/49)" is 0,97 (tegenover 0,49 voor de geïntegreerde bedrijven).
Deze geaggregeerde ratio’s kunnen grote verschillen op individueel niveau verhullen. De individuele
solvabiliteitsratio's van de verschillende geanalyseerde bedrijven zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage 2. In
2012 varieerden de individuele ratio’s “eigen vermogen (10/15) / totaal passiva (10/49)" van de vijf
belangrijkste importeurs tussen 12,4 % en 91 %. Wat de ratio "eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49)"
betreft, varieerden de individuele ratio’s in 2012 tussen 0,1 en 10,1.

73

De ratio is echter sterk gedaald voor de groothandelaars in deze periode, van 20,9 in 2006 naar 3,3 in 2012. De
spreiding van de individuele ratio’s "eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49 ) " voor 2012 voor de groothandelaars is
groter (met een standaardafwijking van 4 voor een gemiddelde van de individuele ratio’s van 6,1) dan die voor de
geïntegreerde bedrijven (met een standaardafwijking van 0,1 voor een gemiddelde van de individuele ratio’s van 0,3).
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Tabel 13: Solvabiliteitsratio’s
(In % en in eenheden)

Eigen vermogen (10/15) / totaal passiva (10/49)

2006*

2007*

2008*

2009

2010

2011

2012

Gem.
20062012

Gem.
20062008

Gem.
20102012

71,6%

71,3%

67,8%

61,2%

59,3%

53,6%

47,7%

61,8%

70,2%

53,5%

2,8

2,3

1,7

1,5

1,2

0,9

1,89

2,62

1,23

1.Importeurs
Eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49)

2,8

Eigen vermogen (10/15) / totaal passiva (10/49)

95,3%

92,4%

91,0%

91,5%

89,7%

91,1%

76,5%

89,6%

92,9%

85,7%

Eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49)

20,9

12,5

10,3

11,1

9,0

10,6

3,3

11,10

14,57

7,62

Eigen vermogen (10/15) / totaal passiva (10/49)

34,1%

37,0%

36,2%

32,5%

31,3%

23,1%

20,9%

30,7%

35,8%

25,1%

0,58

0,66

0,63

0,51

0,48

0,32

0,27

0,49

0,63

0,36

42,8%

47,3%

48,9%

51,7%

50,2%

45,4%

48,3%

47,8%

46,3%

47,9%

0,78

0,94

1,00

1,12

1,09

0,87

0,98

0,97

0,91

0,98

1.1.Groothandelaars

1.2.Geïntegreerde bedrijven
Eigen vermogen (10/15) / schulden (17/49)
Eigen vermogen (10/15) / Totaal passiva (10/49)
2.NACE 47740
Eigen vermogen (10/15) / Schulden (17/49)

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)
* Gezien zijn beperkte aanwezigheid op de markt in de jaren 2006-2007-2008 worden de gegevens van het bedrijf AudioNova pas in aanmerking genomen vanaf 2009.
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4.5.3 Liquiditeit van de sector
De liquiditeit wordt gemeten door het geheel van de liquiditeiten die potentieel beschikbaar zijn in het jaar te
vergelijken met de te betalen schulden in dezelfde periode. De enge liquiditeitsratio zal worden gebruikt. Hij
komt overeen met de ratio "[vorderingen op ten hoogste één jaar (40/41) + geldbeleggingen (50/53) +
liquide middelen (54/58)] / schulden op ten hoogste één jaar (42/48)".
Tabel 14: Enge liquiditeitsratio
(In eenheid)

1.Importeurs
1.1.Groothandelaars
1.2.Geïntegreerde
bedrijven
2.NACE 47740

Gem.
Gem.
Gem.
2006-2012 2006-2008 2010-2012
0,9
1,0
0,8
2,7
3,1
2,1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,1
3,9

1,1
3,0

0,9
2,5

0,8
3,0

0,7
1,9

0,8
2,6

0,8
1,8

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)
* Gezien zijn beperkte aanwezigheid op de markt in de jaren 2006-2007-2008 worden de gegevens van het bedrijf AudioNova pas in
aanmerking genomen vanaf 2009

De gemiddelde enge liquiditeitsratio voor de periode 2006-2012 bedraagt 0,9 voor de vijf belangrijkste
importeurs. Hij is hoger voor de groothandelaars (2,7) dan voor de geïntegreerde bedrijven (0,60). De enge
liquiditeitsratio voor de gehele NACE-sector 47740 "Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in
gespecialiseerde winkels" is hoger dan die voor de importeurs-detailhandelaars in hoorapparaten
(geïntegreerde bedrijven), met een gemiddelde van 0,8 tussen 2006 en 2012 (tegenover 0,60).
Deze enge liquiditeitsratio was hoger vóór het jaar 2009. De gemiddelde ratio voor de periode 2006-2008
bedraagt 1,00 (tegenover 0,8 in 2012) voor de vijf belangrijkste importeurs. Deze daling is voornamelijk toe te
schrijven aan de groothandelaars wier ratio terugliep van 3,9 in 2006 naar 1,8 in 2012. De enge
liquiditeitsratio is in deze periode relatief stabiel gebleven voor de geïntegreerde bedrijven.
De geaggregeerde ratio’s kunnen grote verschillen in de individuele ratio’s verhullen. De individuele enge
liquiditeitsratio’s van de verschillende geanalyseerde bedrijven zijn opgenomen in tabel 3 van bijlage 2. Zo
varieerden de individuele enge liquiditeitsratio’s voor de vijf belangrijkste importeurs tussen 0,4 en 4,1 voor
het jaar 2012.
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5 Internationale vergelijking
De beschrijving van de sector van de hoorapparaten in de buurlanden (Frankrijk, Nederland en Duitsland) is
gebaseerd op een groot aantal verschillende bronnen. Aangezien elke bron betrekking heeft op een specifiek
land, bemoeilijken de verschillen in methodologieën en terminologieën de vergelijking tussen de
verschillende markten.

5.1 Marktwerking en terugbetalingsprocedure
5.1.1 Frankrijk
5.1.1.1

Werking van de markt

De markt van de hoorapparaten in Frankrijk is ook in volle groei (tabel 15). Het verkoopvolume steeg met
bijna 40 % tussen 2006 en 2012 (tegenover 70 % in België in dezelfde periode). Er werden meer dan 500.000
apparaten verkocht in 201274, tegenover ongeveer 80.000 apparaten in België75.
Tabel 15: Aantal verkochte hoorapparaten in Frankrijk, per jaar
(In eenheden)
Verkochte
eenheden

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

381.934

407.796

435.884

463.118

482.155

518.045

519.994

Bron: Snitem, via UNSAF (2013)

Ongeveer 9,5 % van de Franse bevolking zou aan gehoorverlies lijden en 30 % van deze slechthorenden zou
een apparaat hebben76. Het percentage met een apparaat ten opzichte van de totale bevolking is dus 2,8%,
dat wil zeggen ongeveer 1,8 miljoen Fransen.
Het aandeel van de stereofonische toerustingen is gestegen van 58 % in 2009 naar 74 % in 201277 (tegenover
76,4 % in België in 2012).
Volgens het Syndicat National des Audioprothésistes français (UNSAF) zou Frankrijk ongeveer 3.400
hoorcentra tellen. De meeste daarvan zijn zelfstandigen (63 %). Sommige zelfstandigen zijn lid van een
vereniging die hun een handelsnaam of aankoopcentrale verschaft. De geïntegreerde bedrijven Audika en
Amplifon, die audiciens in dienst hebben, vertegenwoordigen meer dan een kwart van de hoorcentra (27 %).
De overige 10 % zijn centra die afhangen van de ziekenfondsen.
Het beroep van audicien, “audioprothésiste” genoemd in Frankrijk, is toegankelijk voor personen die
geslaagd zijn voor het staatsdiploma van “audioprothésiste”78. Deze opleiding van hoger onderwijs duurt drie
jaar, zoals in België. Ze bestaat uit theorie- en praktijkonderricht, maar ook uit stages.
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UNSAF (2013).

75

Als percentage van de totale bevolking bedraagt de verkoop van hoorapparaten in 2012 0,8 % in Frankrijk tegenover
0,7 % in België.
76

Anovum, EuroTrak France 2012.

77

Anovum, EuroTrak France 2012.

78

UNSAF: unsaf.org.

41

5.1.1.2

Terugbetalingsprocedure

Net als in België is een hoorapparaat in Frankrijk verkrijgbaar op medisch voorschrift. De slechthorende kan
echter zowel naar zijn huisarts als naar een NKO-arts gaan. Blijkbaar zouden de meeste huisartsen hun
patiënten echter doorverwijzen naar een NKO-arts. In België mag alleen de NKO-arts het testen of dragen
van een hoorapparaat voorschrijven.
Het uitkiezen van het toestel gebeurt vervolgens bij een audicien. In tegenstelling tot de situatie in België is er
geen testperiode voorzien in de wet. Maar het is gebruikelijk dat de audicien het apparaat leent om het te
testen, tegen een waarborg en tegen betaling van het speciaal voor de patiënt ontworpen oorstukje79.
Bovendien hoeft de patiënt in Frankrijk niet terug naar de dokter na het testen van het apparaat. Het
voorschrift van de arts in het begin van de procedure volstaat. In België gebeurt dit in twee fasen: de NKOarts schrijft eerst het testen van een apparaat voor en vervolgens kan hij, op basis van de testresultaten en de
testperiode, de uiteindelijke aankoop van het toestel voorschrijven.
Schema 7: Terugbetalingsprocedure voor een hoorapparaat in Frankrijk

Huisarts of NKO-arts
(voorschrift)

Specialist
gehoorprotheses
(Testen)

Terugbetaling Verplichte
Ziekteverzekering

Bron: UNSAF

In Frankrijk zijn er geen voorwaarden met betrekking tot het minimale gehoorverlies van de patiënt, in
tegenstelling tot in België, waar het minimale gehoorverlies 40 dB moet zijn (behoudens uitzonderingen). De
bedragen van de terugbetalingen worden bepaald per hoorapparaat.
In Frankrijk is er geen minimumtermijn voor een nieuwe terugbetaling van de verplichte
ziektekostenverzekering bij de vernieuwing van hoorapparaten80. In België wordt de vernieuwing pas na vijf
jaar gebruik toegestaan (behoudens uitzonderingen). In Frankrijk kan de aanvullende verzekering echter de
vernieuwing beperken, bijvoorbeeld om de vier jaar.
De bedragen van de terugbetalingen zijn opgenomen in de “Liste des Produits et Prestations” (LPP) van de
“Assurance Maladie Obligatoire” (AMO)81. Alleen de modellen van hoorapparaten die voldoen aan de in de
LPP vastgelegde voorwaarden worden terugbetaald, op voorwaarde dat de patiënt een medisch voorschrift
gekregen heeft. Om aan de voorwaarden te voldoen, moet het hoorapparaat CE-gemarkeerd82 zijn en een
score van meer dan vijf hebben behaald in het in de LPP gedefinieerde technische evaluatierooster. In België
zouden de vereiste technische criteria voor het apparaat hoger zijn.

79

http://www.francepresbyacousie.org/.

80

Volgens de EuroTrak-studie van 2012 over de Franse markt is de gemiddelde gebruiksduur van hoorapparaten vijf jaar.

81

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/LPP.pdf.

82

De CE-markering (Conformité Européenne) geeft aan dat het product aan bepaalde technische normen voldoet en dat
het vrij mag worden verhandeld op het grondgebied van de Europese Unie.
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De tussenkomst van de ziekteverzekering is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. Voor patiënten ouder
dan 20 jaar is het officiële terugbetalingstarief vastgesteld op 199,71 EUR per apparaat, maar met een
maximaal terugbetalingspercentage van 60 % sinds mei 2011. Ongeacht de klasse van het toestel83 betaalt de
verplichte ziekteverzekering dus ongeveer 120 EUR terug per hoorapparaat voor een volwassene. Als een
patiënt voor beide oren een apparaat nodig heeft, zal hij twee keer dat bedrag ontvangen. Voor jongeren
onder de 20 jaar is het terugbetaalde bedrag per apparaat afhankelijk van de klasse van het hoorapparaat:
van 540 EUR voor klasse A tot 840 EUR voor klasse D84.
Voor de accessoires is er ook een terugbetaling van de ziekteverzekering tot 60 % van de in de LPP vermelde
officiële tarieven. Dit geldt voor de oorstukjes en de accessoires ter aanvulling van de microfoons en oortjes.
Daarnaast is een jaarlijks vast bedrag voor de reparatie en de aankoop van batterijen voorzien ten belope van
60 % van het in de LPP vermelde basisbedrag (36,59 EUR). Deze forfaitaire bedragen worden toegekend per
apparaat, op basis van bewijsstukken van de uitgaven. Een patiënt die aan beide oren toegerust is, zou twee
keer deze forfaitaire bedragen ontvangen.
Het niveau van de terugbetalingen is lager dan in België: 120 EUR per apparaat voor een volwassen patiënt
tegenover 666 EUR in België. Met een gemiddelde aankoopprijs van 1.535 EUR per hoorapparaat in 201185, is
het resterende bedrag ten laste van een volwassene na de tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering
ongeveer 1.415 EUR per apparaat. Jongeren onder de 20 jaar nemen een lager restbedrag voor rekening,
ongeveer 50 % van de aankoopprijs.
Aanvullende verzekeringen kunnen ook invloed hebben op de terugbetaling van de aankoopprijs van een
hoorapparaat. Een enquête van de Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
(DRESS) van het Franse ministerie van Volksgezondheid schatte het gemiddelde terugbetalingspercentage
van de aanvullende verzekeringen op 31 % van de aankoopprijs86. Bij integratie van de bijdrage van de
verplichte ziekteverzekering (120 EUR) en die van de aanvullende verzekering (31 % van de aankoopprijs),
voor een gemiddelde aankoopprijs van 1.535 EUR per eenheid zou het resterende bedrag ten laste van een
volwassene 940 EUR per stuk zijn, of ongeveer 60 % van de aankoopprijs (wat vergelijkbaar is met de situatie
in België: met een gemiddeld supplement van 57,4 % van de aankoopprijs en een remgeld van 2,6 % van de
aankoopprijs in 2013).
Dit gemiddelde terugbetalingspercentage van de aanvullende verzekeringen moet gerelativeerd worden,
want het percentage verschilt sterk van het ene contract tot het andere. Bijvoorbeeld, 25 % van de
terugbetalingen van de aanvullende verzekeringen beliepen minder dan 11 % van de aankoopprijs van het
hoorapparaat.

83

LPP definieert vier klassen van apparaten. Een apparaat behoort tot een klasse volgens het aantal behaalde punten in
het in de LPP gedefinieerde technische evaluatierooster, en het aantal extra functies die het bevat. Klasse A is voor
patiënten met gewone doofheid, die leven in een rustige geluidsomgeving en een beperkte sociale activiteit hebben.
Klasse D, de meest geavanceerde, is voor patiënten met complexe doofheid die leven in een fluctuerende
geluidsomgeving.
84

Deze bedragen komen overeen met 60 % van de in de LPP vermelde officiële tarieven.

85

CNAMTS.

86

DRESS, Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2010, études n°87, april 2013.
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5.1.2 Nederland
5.1.2.1

Werking van de markt

In 2010 telde Nederland 1,4 miljoen slechthorenden en 650.000 personen met een hoorapparaat87. Meer
dan 45 % van de slechthorenden is toegerust, wat, samen met Denemarken, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Noorwegen, een van de hoogste percentages in Europa is. In België zou het aandeel toegeruste
personen kleiner zijn.
Volgens de Nederlandse vereniging van audiciensbedrijven88 zouden er 270.000 hoorapparaten verkocht zijn
in 201289, wat een stijging met 16% is ten opzichte van 2011. Deze sterke stijging zou te wijten zijn geweest
aan de onzekerheid met betrekking tot het nieuwe terugbetalingssysteem voorzien vanaf 2013 (zie
hieronder).
Het aantal gebruikers dat een terugbetaling voor de aankoop van één of meer hoorhulpmiddelen heeft
ontvangen kwam uit op 133.100 in 201390 (tabel 16). Naast hoorapparaten omvat dit aantal ook de aankoop
van hoorbrillen, apparaten van het type luisterhulp en afzonderlijk aangekochte oorstukjes. Dit is een daling
ten opzichte van de vorige jaren. Deze daling compenseert de sterke stijging in de verkoop in 2012, toe te
schrijven aan de onzekerheid omtrent de invoering van een nieuw terugbetalingssysteem in 2013 (zie
hieronder). Het voor 2012-2013 gemiddeld aantal gebruikers dat een terugbetaling heeft ontvangen,
benadert de cijfers van de vorige jaren.
Tabel 16: Aantal gebruikers die een terugbetaling hebben ontvangen voor de aankoop van hoorhulpmiddelen in
Nederland
(In eenheid)
Aantal terugbetaalde gevallen

2009
160.700

2010
164.100

2011
162.200

2012
199.300

2013
133.100

Bron: Zorginstituut Nederland – GIP Databank

77 % van de gebruikers die een terugbetaling hebben ontvangen voor de aankoop van hoorhulpmiddelen in
2013 was ouder dan 65 jaar91. De orde van grootte is dezelfde in België, waar de patiënten van 65 jaar en
ouder 78,1 % van de totale som voor terugbetaling van het RIZIV vertegenwoordigden in 2013.
De sector bestaat uit meer dan 160 bedrijven, die in totaal meer dan 700 gespecialiseerde hoorcentra92
beheren. De twee belangrijkste marktspelers zijn Beter Horen (Amplifon) en Schoonenberg Hoorcomfort.
Beide hebben meer dan tweehonderd verkooppunten in Nederland. De marktleider is Amplifon met een
marktaandeel van 34 %93, via de keten Beter Horen die het heeft overgenomen in 2001.
87

TNS NIPI, Gehoor Nederland 2010.

88

Nederlandse vereniging van audiciensbedrijven (NVAB), via http://www.doof.nl/nieuws/verkoop-hoortoestellen-in2012-explosief-gestegen-door-onzekerheid-regelgeving/28171.
89

Als percentage van de totale bevolking, bedraagt de verkoop van hoorapparaten in 2012 1,6 % in Nederland,
tegenover 0,7 % in België.
90

Zorginstituut Nederland, GIP databank.

91

Zorginstituut Nederland – GIP Databank.

92

SVGB Kennis Centrum, Arbeidsmarkt audicien, 2011.

93

Amplifon, Jaarverslag 2013.
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Naast de hoorcentra hebben zich ook een aantal optiekketens en onafhankelijke opticiens gelanceerd op de
markt van de hoorapparaten. In 2011 vertegenwoordigden de gespecialiseerde hoorcentra verreweg het
grootste deel van de verkooppunten (65 %), gevolgd door optiekketens zoals Hans Anders (20 %) en
onafhankelijke opticiens (15 %).
De opleiding tot audicien is een alternerende technische opleiding, op het niveau van het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO-4)94. Ze is toegankelijk vanaf 16 jaar. Het slagen voor deze opleiding geeft toegang
tot het hoger beroepsonderwijs.
5.1.2.2

Terugbetalingsprocedure

In januari 2013 werd de terugbetalingsprocedure gewijzigd naar aanleiding van de hervorming
“Keuzeprotocol Hoorzorg”. Eerder was het terugbetaalde bedrag forfaitair. Het bedroeg gemiddeld
509,5 EUR per apparaat voor een volwassen patiënt en 691 EUR per apparaat voor een patiënt onder de 18
jaar.
Volgens de Nederlandse vereniging voor slechthorenden95 is de te volgen nieuwe procedure afhankelijk van
de leeftijd van de patiënt (schema 8). Als de patiënt jonger dan 18 jaar is, moet hij eerst naar zijn huisarts en
naar een NKO-arts gaan voordat hij naar een audicien gaat. Als de patiënt tussen 18 en 67 jaar oud is en nog
niet toegerust is, moet hij naar zijn huisarts gaan (een NKO-arts is niet verplicht) voordat hij verder gaat. Als
de patiënt ouder dan 68 jaar is, kan hij rechtstreeks naar een audicien gaan, die zal oordelen of een bezoek
aan een NKO-arts nodig is of niet. Ongeacht zijn leeftijd kan een reeds toegeruste volwassen patiënt
rechtstreeks naar een audicien gaan96.
Schema 8: Terugbetalingsprocedure voor een hoorapparaat in Nederland

Indien < 18 jaar of eerste toerusting:

Huisarts

Terugbetaling door de
verzekeraar

Audicien (standaardtest)

Indien > 68 jaar of vernieuwing van de toerusting:

Terugbetaling door
verzekeraar

Audicien (standaardtest)

Bron: Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)

94

Nederlandse vereniging van audiciensbedrijven (NVAB).

95

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).

96

http://www.nvvs.nl/nl-NL/Over-de-NVVS/projecten-nvvs-in-actie/Vergoedingen-3.
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Bij de audicien moet de patiënt hoortesten ondergaan en een gestandaardiseerde vragenlijst beantwoorden
om te bepalen welk soort hoorapparaat hij nodig heeft. De patiënt wordt vervolgens ingedeeld in één van de
vijf categorieën die voorzien zijn door het protocol: van categorie 1 voor een eenvoudig profiel tot categorie
5 voor het meest complexe profiel97. Elk hoorapparaat behoort tot een categorie. Het is de bedoeling dat de
audicien de patiënt een apparaat van zijn categorie voorstelt.
De bijdrage van de ziekteverzekering is 75 % van de totale aankoopprijs, de overige 25 % wordt betaald door
de patiënt98. Om deze bijdrage van 75 % te verkrijgen, moet men naar een audicien gaan die een contract
afgesloten heeft met de zorgverzekeraar. Bovendien moet het apparaat van dezelfde categorie zijn als die
van de patiënt. De terugbetaling zal lager zijn als deze laatste naar een audicien gaat die geen contract
afgesloten heeft met de zorgverzekeraar. Als het gekozen apparaat bovendien niet overeenstemt met de
categorie van de patiënt is er geen terugbetaling mogelijk (behoudens enkele uitzonderingen).
Het medische criterium om een bijdrage van de ziekteverzekering te verkrijgen is flexibeler dan in België: een
gemiddeld gehoorverlies van meer dan 35 dB per toegerust oor tegenover 40 dB in België.

5.1.3 Duitsland
5.1.3.1

Werking van de markt

De Duitse markt voor hoorapparaten is de tweede grootste ter wereld in termen van omzet99. Deze markt
zou 9% van de wereldwijde verkoop vertegenwoordigen. In 2012 werden meer dan 900.000 hoorapparaten
verkocht op de Duitse markt (zie tabel 17)100. In percentage van de totale bevolking bedraagt de verkoop van
hoorapparaten in 2012 1,1% in Duitsland tegenover 0,7 % in België. Tussen 2008 en 2012 is de verkoop van
apparaten met 25 % gestegen tegenover 40 % in België in dezelfde periode.
Tabel 17: Aantal verkochte hoorapparaten per jaar, in Duitsland
(In eenheid)
Aantal verkochte eenheden

2008
725.904

2009
775.806

2010
852.174

2011
887.379

2012
906.806

Bron: Bundesverband der Hörgeräte-Industrie (BVHI)

Volgens de EuroTrak-studie van 2012101 zou 12,5 % van de Duitse bevolking last hebben van gehoorverlies.
34 % van de slechthorenden zou toegerust zijn. Er zouden dus ongeveer 3,3 miljoen toegeruste personen zijn
in Duitsland. In 2012 zou het percentage stereofonische toerustingen 76 % bedragen, wat vergelijkbaar is
met de situatie in België.
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http://www.hoorzaken.nl/vergoeding_hoorapparaat.htm.
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http://www.hoorzaken.nl/vergoeding_hoorapparaat.htm.
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Bundeskartellamt (2007).

100

Bundesverband der Hörgeräte-Industrie (BVHI).

101

Anovum, Euro Trak 2012.
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In 2009 waren er ongeveer 4.300 verkooppunten van hoorapparaten102. Vier grote ketens hadden samen
25 % van de marktaandelen in handen: Kind, Geers, Amplifon en Hal. Andere regionale ketens bezaten 15 %
van de markt. De rest was in handen van zelfstandigen of kleine aankoopcentrales.
De opleiding tot audicien is een alternerende opleiding die aanvangt vóór het einde van het middelbaar
onderwijs103. Ze duurt 3 jaar en bestaat uit theorie- en praktijkonderrichtl. Als de audicien voor eigen
rekening wil beginnen, moet hij daarna een aanvullende opleiding van twee jaar volgen.
5.1.3.2

Terugbetalingsprocedure

In tegenstelling tot de situatie in België is het voorschrift van een NKO-arts in Duitsland alleen verplicht voor
de eerste toerusting. De patiënt hoeft niet naar een NKO-arts voor de volgende toerusting indien de
hernieuwing gebeurt na een periode van zes jaar. Indien de termijn tussen de laatste aankoop en de
vernieuwing korter is dan 6 jaar, moet de patiënt een voorschrift van de NKO-arts krijgen ter rechtvaardiging
van de vernieuwing van zijn hoorapparaten.
Er bestaan twee procedures voor het verkrijgen van een hoorapparaat in Duitsland.
In 90 % van de gevallen gaat de slechthorende naar een audicien die testen zal uitvoeren en een geschikt
hoorapparaat zal voorstellen. Hij moet de patiënt verschillende modellen van hoorapparaten laten testen,
waaronder ten minste een basisapparaat zonder bedrag ten laste van de patiënt.
Schema 9: Terugbetalingsprocedure voor een hoorapparaat in Duitsland

Eerste toerusting of vernieuwing korter dan 6 jaar:

NKO-arts (Voorschrift)

Audicien (vergelijkende
test)

Terugbetaling door de
verzekeraar

Vernieuwing langer dan 6 jaar:

Terugbetaling door de
verzekeraar

Audicien (vergelijkende test)

Bron: Alcimed (2009)
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Alcimed, Etude Européenne sur le marché et les prix des aides techniques – Monographie Allemagne, étude pour
l’Observatoire du marché et des prix des aides techniques, 2009.
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Alcimed, Etude Européenne sur le marché et les prix des aides techniques – Monographie Allemagne, étude pour
l’Observatoire du marché et des prix des aides techniques, 2009.
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In het tweede geval, de zogenaamde verkorte procedure, wordt het apparaat rechtstreeks verkocht door de
NKO-arts, zonder naar een audicien te gaan. De NKO-arts stuurt de audiometrische gegevens naar de
fabrikant die hem vervolgens het voorgeschreven apparaat levert. Dit distributiekanaal lijkt echter marginaal
en heeft veel kritiek gekregen de afgelopen jaren.
Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst van de ziekteverzekering is een gehoorverlies van
minstens 30 dB vereist, tegenover 40 dB in België. Dit criterium geldt niet voor kinderen. De
ziekteverzekering komt tussen bij de vernieuwing van het apparaat na een gebruik van 6 jaar. Als de
vernieuwing plaatsvindt vóór 6 jaar, is een verantwoording van de NKO-arts vereist. In België is de termijn
tussen twee vernieuwingen 5 jaar (behoudens uitzonderingen).
De bedragen van de terugbetalingen verschillen naargelang het ziekenfonds en de regio van de patiënt. Er is
een forfaitair bedrag voorzien voor de aankoop van het apparaat. Het dekt de prijs van het basismodel. Als
de patiënt voor een ander model kiest, is het prijsverschil te zijner laste. Sinds 1 november 2013 is het niveau
van de terugbetaling door de ziekteverzekering naar boven bijgesteld en varieert tussen 650 EUR en 784 EUR
voor een monofonische toerusting en tussen 1.144 EUR en 1.412 EUR voor stereofonische apparaten104.
Daarnaast is er een bijdrage van 120 EUR tot 150 EUR voorzien voor reparatiekosten, die wordt toegekend
voor een periode van zes jaar.

5.2 Het niveau van de prijzen
Gezien de mondiale markt gedomineerd wordt door enkele fabrikanten, worden de meeste hoorapparaten
verkocht in verschillende landen. Bijgevolg zou een internationale vergelijking van de prijzen mogelijk
moeten zijn. Een dergelijke analyse wordt echter geconfronteerd met drie grote moeilijkheden105: toegang
tot de gegevens, prijsverschillen binnen eenzelfde land naargelang het distributiekanaal en verschillen in
inbegrepen diensten al naargelang de landen.

5.2.1 Vergelijking van de prijzen
In het algemeen wijzen eerdere studies inzake deze sector (in België of in het buitenland) op de hoge prijzen
van hoorapparaten106.
Het KCE (2008) constateerde een grote variatie in prijzen van land tot land voor hetzelfde hoorapparaat. De
prijzen lijken beïnvloed te worden door de structuur van de lokale markt, maar ook door het
geïmplementeerde gezondheidsbeleid (terugbetalingstarieven, beleid inzake overheidsaankopen, ...). De
algemene trend is: hoe hoger de terugbetaalde bedragen, hoe hoger de verkoopprijzen. Omgekeerd maken
overheidsaankopen van hoorapparaten door de autoriteiten bij de fabrikanten het mogelijk de prijs van de
apparaten op de markt te verminderen (voorbeelden: het Verenigd Koninkrijk, Zweden)107.
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Amplifon, Jaarverslag 2013.
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KCE (2008).
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De belangrijkste verklarende factoren die in deze studies naar voren komen: de concentratie van de mondiale markt,
de relatief ondoorzichtige prijsbepaling, het gebrek aan elasticiteit van de vraag ten opzichte van de prijs en het gebrek
aan informatie voor de klant, die afhankelijk is van het advies van de audicien. (Zie onder meer: Cour des Comptes
française (2013), KCE (2008), Alcimed (2009) en Bundeskartellamt (2007)).
107

Alcimed (2009).
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Op basis van de door het KCE (2008) verzamelde gegevens waren de Belgische prijzen relatief hoger dan die
van de andere buurlanden in 2008. Van de 46 geanalyseerde producten waren er 37 duurder in België.
Volgens de “Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés” (CNAMTS) was de gemiddelde
aankoopprijs van een hoorapparaat in Frankrijk 1.535 EUR in 2011. Dit bedrag omvatte de aankoop van het
apparaat, de aanpassing, de beginafstelling en de opvolging ervan voor een periode van gemiddeld vijf jaar.
De prijs is lager in het ziekenfondsnet, met een gemiddelde prijs van 1.345 EUR108. De gemiddelde prijs ligt
iets lager dan in België, waar de gemiddelde prijs 1.587,6 EUR bedroeg in 2012 (op basis van statistieken van
het RIZIV, zie punt 3.2).
In 2011 varieerde de consumentenprijs van een hoortoestel in Nederland tussen 485 EUR en 2.100 EUR, met
een gemiddelde prijs van 1.200 EUR109. De in 2013 ingevoerde hervorming van de terugbetalingsmethoden
zou moeten helpen om de gemiddelde aankoopprijs van een hoorapparaat te verminderen. Maar er zijn
hieromtrent momenteel geen gegevens beschikbaar.
De prijs van hoorapparaten in Duitsland verschilt naargelang de regio en het type verkoper (zelfstandige,
winkelketen, …). Momenteel zou het prijsgamma liggen tussen 740 EUR en 2.750 EUR per hoorapparaat110.
De basisapparaten, voor 740 EUR, genereren geen extra kosten voor de patiënt.

5.2.2 Diensten die inbegrepen zijn in de prijs van een hoorapparaat
De prijsverschillen tussen de landen kunnen deels worden verklaard door verschillen in de diensten die
inbegrepen zijn in de aankoopprijs van een hoorapparaat.
In België omvat de aankoopprijs ten minste de volgende diensten: twee jaar garantie op fabricagefouten, de
aanpassing en de beginafstellingen van het hoorapparaat, een verplichte testperiode van minimaal twee
weken en een opvolging van het apparaat door de audicien gedurende een periode van vijf jaar111.
Bovendien zijn het afgietsel van de gehoorbuis en het oorstukje inbegrepen in de aankoopprijs.
In Frankrijk zijn de minimale diensten die inbegrepen zijn in de aankoopprijs van een hoorapparaat: twee jaar
garantie op fabricagefouten, de aanpassing en de beginafstellingen van het hoorapparaat, evenals een
opvolging door de audicien gedurende de hele periode dat de patiënt toegerust is met hetzelfde
hoorapparaat112. Het afgietsel van de gehoorbuis en het maken van de oorstukjes zijn niet inbegrepen in de
aankoopprijs van het hoorapparaat. Een ander verschil met de situatie in België is dat er a priori geen
testperiode voor de apparaten inbegrepen is in de aankoopprijs.
In Nederland zijn de diensten die inbegrepen zijn in de aankoopprijs afhankelijk van de afspraken tussen de
audicien en de verzekeraar. De minimale diensten lijken de volgende te zijn: twee jaar garantie op elk
technisch probleem, de beginafstelling van de apparaten en een acht weken durende testperiode113. De
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UNSAF (2013).
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College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Afschaffing vergoedingslimieten hoortoestellen, 2011.
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http://www.meinhoergeraet.de/de/p13/hoergeraete-preise.
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RIZIV-Nomenclatuur.
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LPP: http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/LPP.pdf.

113

http://www.nvvs.nl/nl-NL/Over-de-NVVS/projecten-nvvs-in-actie/Vergoedingen-3.
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nieuwe procedure voor terugbetalingen in Nederland lijkt de keuzemogelijkheden voor de consument te
hebben beperkt, als deze laatste een terugbetaling wil ontvangen.
In Duitsland is, naast de technische garantie van twee jaar, een opvolging voor een periode van zes jaar
inbegrepen in de aankoopprijs van het hoorapparaat. In tegenstelling tot de situatie in België is er geen
testperiode inbegrepen in de prijs.
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6 FOCUS: Toezicht op de prijzen van hoorapparaten in
België
De regering heeft besloten om de evolutie van de prijzen van hoorapparaten wettelijk te omkaderen, zoals
gedaan is voor cochleaire implantaten sinds 1995114. Het koninklijk besluit van 10 april 2014 bepaalt in de
artikels 23 tot 27 de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor de
prijsvaststelling van hoorapparaten115. Het is van kracht sinds 1 juli 2014.
Onderwerp

Hoofdstuk 8 (artikels 23 tot 27) van het bovenvermelde koninklijk besluit heeft betrekking op de aanvragen
tot prijsvaststelling en prijsverhoging en de modaliteiten inzake prijskennisgeving en de prijsmelding voor
hoorapparaten.
Alle groothandelaars in hoorapparaten in België zullen zich moeten onderwerpen aan dit
prijstoezichtmechanisme. Eens de groothandelaar een aanvraag tot prijsvaststelling heeft gedaan bij de
Prijzendienst van de FOD Economie zal de minister de toegelaten maximale groothandelsprijs van het
hoorapparaat vaststellen, voor elk hoorapparaat aangeboden op de Belgische markt en voor elke
groothandelaar.
Vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit, met name vanaf 1 juli 2014, zullen de groothandelaars
over 90 dagen beschikken om een aanvraag tot prijsvaststelling in te dienen voor elk apparaat dat ze
verkopen op de Belgische markt. Dezelfde procedure geldt voor nieuwe apparaten die verkocht worden op
de Belgische markt na 1 juli 2014. Nieuwe apparaten mogen niet worden gecommercialiseerd zonder
prijsvaststelling door de Minister. Bovendien moet elke latere aanvraag tot prijsverhoging bovenop de prijs
zoals vastgesteld door de Minister bij de Prijzendienst van de FOD Economie worden ingediend.
Procedures

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 voorziet vier verschillende procedures voor hoorapparaten: de
aanvraag tot prijsvaststelling, de aanvraag tot prijsverhoging, de prijskennisgeving en de prijsmelding.
1. Aanvraag tot prijsvaststelling

Voor elk model van hoorapparaat dat wordt verkocht aan audiciens op de Belgische markt dient de
groothandelaar een aanvraag tot prijsvaststelling in bij de Prijzendienst. Het dossier moet de volgende
gegevens bevatten:


de naam van de onderneming en het adres van de aanvrager;



de benaming, de referentie(s) en een beschrijving van het hoorapparaat, een beschrijving van het
design van het hoorapparaat en, indien er meerdere onderdelen aanwezig zijn, een beschrijving van
elk van de onderdelen en hun design; een indicatie van de therapeutische verbeteringen en een
inschatting van de levensduurte van het apparaat;

114

De implantaten (met name cochleaire implantaten) werden opgenomen in het ministerieel besluit van 29 december 1989
betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen, via het MB van 25 april 1995.
115

Het KB heeft ook betrekking op implantaten, terugbetaalbare geneesmiddelen, grondstoffen gebruikt voor magistrale bereidingen,
evenals niet-terugbetaalbare geneesmiddelen.
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het CE-attest en de notificatie van distributie afgeleverd door het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG);



de gevraagde prijs voor het hoorapparaat en de kostprijsstructuur alsook een gedetailleerde en
becijferde verantwoording voor de vraagprijs;



een afschrift van de jaarrekeningen van de laatste drie jaar en, indien van toepassing, een financieel
plan;



de markt- en mededingingsvoorwaarden per hoortoestel en per component, dat wil zeggen:
o

een tabel die prijzen vergelijkt dewelke worden toegepast in de lidstaten van de Europese Unie;

o

een tabel die prijzen vergelijkt dewelke worden toegepast op vergelijkbare producten
gecommercialiseerd op de Belgische markt;



de vermelding van een eventuele technische innovatie of meerwaarde ten opzichte van de
concurrentie;



in het geval van een meerwaarde van het hoorapparaat ten opzichte van vergelijkbare producten: de
vermelding van deze meerwaarde en de markt- en mededingingsvoorwaarden voor het apparaat en
zijn componenten.

Wanneer de Prijzendienst oordeelt dat het aanvraagdossier niet volledig is, verwittigt hij de aanvrager zodat
deze laatste zijn dossier kan aanvullen of aanpassen.
De groothandelaar kan op elk ogenblik door de Prijzendienst worden gehoord.
De beslissing inzake de prijsvaststelling moet binnen 90 dagen na de datum van ontvangst van de aanvraag
betekend worden. De minister betekent dan de toegelaten maximumprijs en motiveert zijn beslissing op
basis van de elementen van het dossier.
De groothandelaar kan de toegelaten maximumprijs toepassen zodra hij de beslissing van de minister
ontvangen heeft en hij de prijs die werkelijk wordt toegepast aan de Prijzendienst heeft gemeld, alsook de
datum van toepassing.
2. Aanvraag tot prijsverhoging

Indien de aanvraag een prijsverhoging betreft met betrekking tot een hoorapparaat waarvan de prijs eerder
is vastgesteld door de Minister, moet de groothandelaar de volgende elementen toevoegen aan het dossier:


de huidige prijs van het hoorapparaat evenals de gevraagde prijsverhoging;



een vergelijking van de nieuwe kostprijsstructuur met de oude kostprijsstructuur die dateert van de
laatste beslissing tot prijsvaststelling;



de verkochte hoeveelheid in België in de periode voor de laatste prijsvaststelling;



de feiten die sinds de laatste beslissing tot prijsvaststelling zijn opgetreden en die de gevraagde
prijsverhoging rechtvaardigen.
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3. Kennisgevingsprocedure

Deze procedure is enkel van toepassing op hoorapparaten waarvan de prijs reeds door de Minister is
vastgesteld. De groothandelaar moet de Prijzendienst in kennis stellen van de volgende wijzigingen:


een stijging van de prijs van het hoorapparaat, indien de nieuwe prijs niet hoger is dan de door de
Minister vastgestelde maximumprijs;



een aan het hoorapparaat aangebrachte innovatie.

Vanaf de ontvangst per aangetekende brief beschikt de Prijzendienst over 60 dagen om de maximumprijs
van het apparaat te betekenen aan de groothandelaar.
4. Meldingsprocedure

Deze procedure is enkel van toepassing op hoorapparaten waarvan de prijs reeds door de Minister is
vastgesteld.
De groothandelaar moet de volgende wijzigingen melden aan de Prijzendienst:


een uitbreiding van het gamma hoorapparaten;



overname van de distributie door een andere onderneming;



co-distributie van het hoorapparaat op voorwaarde van het akkoord van de initiële distributeur;



wijziging van de referentie of de benaming van het hoorapparaat;



wijziging van de naam van de onderneming.

De meldingsprocedure vereist geen antwoord van de Prijzendienst.
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7 Conclusie
Net als in Duitsland, Frankrijk en Nederland is de Belgische markt voor hoorapparaten in volle expansie. Het
aantal terugbetaalde apparaten is gestegen van 46.242 eenheden in 2006 naar 80.486 in 2013 (een stijging
van 73 %). Deze toename van de vraag zal zich naar verwachting verder zetten door de vergrijzing van de
bevolking: 78,1 % van het totale bedrag aan terugbetalingen van het RIZIV in verband met hoorapparaten in
2013 waren bestemd voor personen van 65 jaar en ouder, een leeftijdsgroep die toeneemt ten opzichte van
de totale bevolking. Daarnaast lijkt het aandeel toegeruste personen in de totale populatie van personen met
een gehoorverlies van meer dan 25 dB (de penetratiegraad van de markt) nog steeds relatief laag in België in
vergelijking met de buurlanden.
In België wordt de verkoop van hoorapparaten uitgevoerd in het kader van een paramedisch beroep (de
audicien) en, in het algemeen, op basis van een voorschrift van een neus-keel-oorarts (NKO-arts). Om een
slechthorende persoon toe te rusten, moet men als audicien erkend zijn door de FOD Volksgezondheid.
Naast het eigenlijke apparaat omvat de aankoopprijs van een hoorapparaat in België ook een reeks
aanvullende diensten die worden verricht door de audicien, bijvoorbeeld: de beginafstellingen van het
apparaat, een testperiode van minimaal twee weken, twee jaar garantie tegen fabricagefouten en een
regelmatige opvolging van de patiënt gedurende een periode van vijf jaar. Naast de aankoopprijs zijn de
aanvullende verzekeringen, de accessoires en de batterijen extra kosten voor de gebruiker.
Verschillende actoren zijn betrokken bij de productie en distributie van hoorapparaten: producenten,
importeurs - distributeurs en audiciens. De wereldwijde markt voor de productie van hoorapparaten is zeer
geconcentreerd: zes producenten hadden samen een wereldwijd marktaandeel van 98 % in 2012 in termen
van verkochte eenheden. In België vertegenwoordigen vijf importeurs het overgrote deel van de import van
hoorapparaten (94 % van het aantal geïmporteerde hoorapparaten voor hardhorigen in 2013). Sommige van
deze importeurs zijn groothandelaars, anderen verkopen hoorapparaten in hun eigen verkooppunten. Elke
importeur werkt met verschillende merken, maar elke importeur heeft een dominant merk dat tussen 70 %
en 95 % van de verkoop vertegenwoordigt. Zes merken van hoorapparaten vertegenwoordigen ongeveer
90 % van de verkoop op de Belgische markt.
De aankoopprijs voor de consument van een hoorapparaat wordt opgesplitst in drie elementen: de
terugbetaling van het RIZIV, het remgeld en het supplement ten laste van de patiënt. Het remgeld en het
supplement zijn beide ten laste van de patiënt. In 2013 genereerde 75,9 % van de terugbetaalde gevallen
door het RIZIV een supplement ten laste van de patiënt (buiten het remgeld dat van toepassing is op alle
gevallen boven de 18 jaar). De gemiddelde aankoopprijs van een hoorapparaat in 2013 wordt geschat op
1.646,7 EUR, bestaande uit een terugbetaling van 657,5 EUR (40 % van de gemiddelde aankoopprijs), een
supplement ten laste van de patiënt van 945,4 EUR (57,4 % van de gemiddelde aankoopprijs) en 43,7 EUR
remgeld (2,7 % van de gemiddelde aankoopprijs). Het is belangrijk op te merken dat 78 % van de door het
RIZIV terugbetaalde gevallen in 2013 de aankoop van een stereofonische toerusting (twee hoorapparaten)
betrof. Voor deze patiënten moeten de aankoopkosten dus met twee vermenigvuldigd worden.
Uit de statistieken van het RIZIV blijkt dat de gemiddelde prijs van hoorapparaten gestegen is met 4,5 %
tussen 2009 en 2013, van 1.575,3 EUR naar 1.646,7 EUR. Door de toename van de gemiddelde terugbetaling
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in deze periode (+6,8 %) is het gemiddelde supplement ten laste van de patiënt minder sterk gestegen
(+2,9%). Op basis van de index van de consumptieprijzen van de FOD Economie blijkt dat de gemiddelde
aankoopprijs stabiel gebleven is tussen 2012 en 2014.
De rendabiliteit van de sector was hoger in de jaren 2006-2008 dan in 2010-2012. Het jaar 2009 staat voor
een breuk in de tijdreeks. De komst van nieuwe spelers heeft de rendabiliteit van de sector veranderd. Zo
daalde de gemiddelde nettomarge van de geïntegreerde bedrijven (importeurs-detailhandelaars) van 4,9 %
(gemiddelde voor 2006-2008) naar 3,6 % (gemiddelde voor 2010-2012) en die van de importeursgroothandelaars van 12,1 % naar 6,8 %. Bovendien lijkt de rendabiliteit van de gehele detailhandel in
medische en orthopedische artikelen hoger te zijn dan die van de detailhandel in hoorapparaten.
De solvabiliteit en de liquiditeit daalden ook in de bestudeerde periode. De ratio “eigen vermogen (10/15) /
totaal passiva (10/49)" voor de vijf belangrijkste importeurs ging van 71,6 % in 2006 naar 47,7 % in 2012. De
gemiddelde enge liquiditeitsratio voor de periode 2006-2012 bedroeg 0,9 voor de vijf belangrijkste
importeurs maar lag op 1,1 in 2006, tegenover 0,8 in 2012.
Het vergelijken van de prijzen van een hoorapparaat in België en in de buurlanden is moeilijk, gezien het
gebrek aan toegang tot uniforme gegevens, de verscheidenheid aan terugbetalingsprocedures en het verschil
in inbegrepen diensten al naargelang de landen.
Op basis van de beschikbare statistieken en informatie, stelt het Prijzenobservatorium geen probleem vast
inzake marktwerking voor hoorapparaten in België.
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9 Woordenlijst en afkortingen
9.1 Woordenlijst
Term

Definitie

Apparaat met beengeleiding

Een apparaat met beengeleiding zet het geluid om in een
trillingssignaal dat zich via de beenderen van de schedel
rechtstreeks naar het binnenoor verspreidt (in
tegenstelling tot andere soorten apparaten die het geluid
doorgeven via een luchtgeluidsgolf).

Audicien

Degene die het gestoorde gehoor corrigeert door middel
van mechanische, elektroakoestische en elektronische
systemen (persoon bevoegd om een slechthorende toe te
rusten)

Cochleair implantaat

Elektronisch medisch systeem om het gehoor van mensen
met ernstig of zeer ernstig gehoorverlies te verbeteren.
(ingeplant via een operatie in een ziekenhuis)

Contralaterale toerusting

Een contralateraal apparaat bestaat uit de aankoop van
een nieuw apparaat dat de vorige toerusting aanvult en
toelaat om van een monofonische toerusting over te
schakelen op een stereofonische toerusting.

Frequentie (van een geluid)

Komt overeen met het aantal trillingen per seconde van
een geluid (uitgedrukt in Hertz)
Bedrijf dat actief is in zowel de import, de distributie als de
verkoop van hoorapparaten
Indicator van de concentratie en de asymmetrie van een
economische sector. Het is de som van de kwadraten van
de marktaandelen van de verschillende bedrijven in de
sector
Komt overeen met het volume van het geluid (uitgedrukt
in decibel)

Geïntegreerd bedrijf
Herfindahl-Hirschmen index (HHI)

Intensiteit (van een geluid)
Monofonische toerusting

Wanneer iemand aan één enkel oor toegerust is

Nomenclatuurprijs

Som van het door het RIZIV terugbetaalde bedrag en het
remgeld
Deel van de gezondheidszorguitgave die ten laste van de
patiënt blijft (vastgesteld bij koninklijk besluit)

Remgeld
Stereofonische toerusting

Wanneer iemand aan beide oren toegerust is

Supplement ten laste van de patiënt

Verschil tussen de aankoopprijs en de nomenclatuurprijs
van een gezondheidszorguitgave
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9.2 Afkortingen
Afkortingen

Volledige naam

AMO

Assurance Maladie Obligatoire (in Frankrijk)

BVHI

Bundesverband der Hörgeräte-Industrie (in Duitsland)

CEUPA - UCBA

Uitvoerende Comité van de beroepsverenigingen van
Audiciens

CNAMTS

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (in Frankrijk)

Contra

Contralaterale toerusting

db

Decibel (gerelateerd aan de intensiteit van het geluid)

DRESS

Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et
des Statistiques du Ministère de la Santé (in Frankrijk)

LPP

Liste des Produits et Prestations (in Frankrijk)

Mono

Monofonische toerusting

NBB

Nationale Bank van België

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Stereo

Stereofonische toerusting

UNAMEC

Belgische federatie van de industrie van de medische
technologieën

UNSAF

Syndicat National des Audioprothésistes Français
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Bijlagen
Bijlage 1: Evolutie van het aantal terugbetaalde apparaten per
leeftijdsgroep
Tabel 1.1: Aantal terugbetaalde apparaten per leeftijdsgroep
(2006-2013, in eenheid en in %)
Leeftijdsgroep
0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
65-69 jaar
70-74 jaar
75-79 jaar
80-84 jaar
85-89 jaar
90-94 jaar
> 95 jaar
Totaal

2006
152
247
242
204
199
203
232
371
503
823
1397
1978
2585
4313
6580
9229
9262
5230
1964
528
46.242

Aantal terugbetaalde apparaten per leeftijdsgroep116
2007
2008
2009
2010
2011
170
218
189
186
222
300
296
365
342
332
330
265
380
359
335
315
362
382
314
335
190
211
192
248
242
219
261
244
255
285
291
291
244
329
386
369
476
452
525
533
550
660
777
800
816
931
1071
1202
1239
1335
1497
1782
1964
2211
2156
2152
2474
2929
3225
3319
3171
3706
4478
5207
5042
4305
4874
5286
5957
6704
6880
7445
8425
9090
9361
10307
10660
11859
12767
13339
10469
10733
11818
13295
14499
6644
7275
8613
9421
10183
1970
1875
2117
2873
3462
516
557
705
739
710
51.576
55.492
62.621
69.382
73.596

2012
205
338
381
407
281
284
391
484
864
1307
2167
3657
5447
8024
9662
13327
15336
10960
4040
695
78.257

2013
195
362
388
329
271
315
384
478
840
1352
2431
3851
5723
8374
9454
13807
15281
11194
4783
674
80.486

Groei 20062013
28%
47%
60%
61%
36%
55%
66%
29%
67%
64%
74%
95%
121%
94%
44%
50%
65%
114%
144%
28%
74%

Bronnen: RIZIV, eigen berekeningen

116

Het aantal door het RIZIV terugbetaalde hoorapparaten wordt berekend op basis van het aantal terugbetaalde
gevallen voor stereofonische, monofonische en contralaterale toerustingen: de gevallen die betrekking hebben op
stereofonische toerustingen worden vermenigvuldigd met twee om het totaal aantal hoorapparaten te verkrijgen. De
apparaten met beengeleiding zijn niet opgenomen in het totaal.
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Bijlage 2: Financiële ratio’s van de vijf belangrijkste importeurs van
hoorapparaten
Tabel 2.1: rentabiliteitsratio’s van de vijf belangrijkste importeurs van hoorapparaten
(2006-2012, in %)
Ratio’s

Bedrijf

Etablissements
Lapperre-Belgian
Brutomarge Hearing Aid Clinic
(9901+630+63 Amplifon Belgium
1/4+635/7) /
AudioNova NV/SA
(70+74-740)
Verannemen
(auxiliaire acoustique)
Phonak Belgium
Etablissements
Lapperre-Belgian
Hearing Aid Clinic
Nettomarge
Amplifon Belgium
(9901 + 9125)
AudioNova NV/SA
/ (70+74-740)
Verannemen
(auxiliaire acoustique)
Phonak Belgium
Etablissements
Lapperre-Belgian
Hearing Aid Clinic
Marge van het
Amplifon Belgium
bedrijf (9904
AudioNova NV/SA
/70+74-740)
Verannemen
(auxiliaire acoustique)
Phonak Belgium

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gem.
2006-2012

7,88

5,81

5,18

5,04

4,61

7,02

3,15

5,53

3,37

11,13

23,01

-6,70
-3,84

14,69
6,24

17,79
10,24

15,48
14,39

11,25
6,76

11,62

17,52

14,31

15,16

9,87

9,63

11,18

12,76

10,18

11,44

7,73

6,06

4,16

7,51

5,37

7,49

5,23

2,91

2,17

1,73

0,36

3,80

-1,55

2,09

1,31

7,54

18,93

-10,69
-15,44

12,77
-9,47

15,64
-1,84

11,13
2,98

8,09
-5,94

10,39

16,21

12,26

13,06

7,36

6,88

8,37

10,65

8,65

10,79

7,13

4,67

3,29

6,35

5,94

6,69

3,05

1,36

1,15

0,75

-0,70

-2,01

-2,06

0,22

0,95

4,89

11,66

-10,68
-20,06

11,09
-12,51

10,34
-4,06

7,23
1,09

5,07
-8,88

7,69

10,95

8,76

9,51

5,87

4,43

6,54

7,68

3,55

7,52

4,45

3,74

2,05

3,86

3,72

4,13

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)
* Gezien zijn beperkte aanwezigheid op de markt in de jaren 2006-2007-2008 worden de gegevens van het bedrijf AudioNova pas in
aanmerking genomen vanaf 2009
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Tabel 2.2: solvabiliteitsratio’s van de vijf belangrijkste importeurs van hoorapparaten
(2006-2012, in % en in eenheid)
Ratio’s

Eigen
vermogen
(10/15)/
totaal
passiva
(10/49)

Eigen
vermogen
(10/15) /
schulden
(17/49)

Bedrijf

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gem. 20062012

Etablissements LapperreBelgian Hearing Aid Clinic

44,1%

45,0%

38,4%

37,0%

30,5%

21,6%

20,9%

33,9%

Amplifon Belgium

16,7%

23,2%

32,5%

15,0%

30,8%

22,4%

12,4%

21,8%

38,9%

33,5%

27,8%

31,5%

32,9%

AudioNova NV/SA
Verannemen (auxiliaire
acoustique)

87,9%

82,2%

83,2%

88,3%

88,4%

91,8%

91,0%

87,5%

Phonak Belgium

98,2%

97,4%

95,1%

93,2%

90,5%

90,6%

67,6%

90,4%

Etablissements LapperreBelgian Hearing Aid Clinic

0,9

1,0

0,7

0,7

0,5

0,3

0,3

0,6

Amplifon Belgium

0,2

0,3

0,5

0,2

0,4

0,3

0,1

0,3

0,6

0,5

0,4

0,5

0,5

AudioNova NV/SA
Verannemen (auxiliaire
acoustique)
Phonak Belgium

7,3

4,6

5,0

7,5

7,7

11,3

10,1

7,6

61,9

42,6

20,6

14,7

10,0

10,2

2,1

23,2

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)
* Gezien zijn beperkte aanwezigheid op de markt in de jaren 2006-2007-2008 worden de gegevens van het bedrijf AudioNova pas in
aanmerking genomen vanaf 2009

Tabel 2.3: liquiditeitsratio’s van de vijf belangrijkste importeurs van hoorapparaten
(2006-2012, in eenheid)
Ratio

Strikte
liquiditeitsratio

Bedrijf
Etablissements LapperreBelgian Hearing Aid Clinic
Amplifon Belgium
AudioNova NV/SA
Verannemen (auxiliaire
acoustique)
Phonak Belgium

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gem.
20062012

0,7

0,6

0,6

0,5

0,6

0,7

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

0,7
0,5

1,2
0,3

1,0
0,4

1,5
0,4

0,9
0,4

4,1

2,8

2,8

3,9

2,9

4,2

4,1

3,5

2,3

5,1

1,6

1,4

0,8

1,2

0,6

1,9

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijven (Balanscentrale NBB)
* Gezien zijn beperkte aanwezigheid op de markt in de jaren 2006-2007-2008 worden de gegevens van het bedrijf AudioNova pas in
aanmerking genomen vanaf 2009
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