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1. Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van
14 juli 1994
Belgisch Staatsblad Datum

Titel

28.08.2017

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

11.08.2017

Samenvatting van de wijzigingen
Deze wijzigingen van de GVU-wet beogen om in het licht van het algemene rechtsbeginsel van
rechtszekerheid de nodige stabiliteit te verschaffen aan de zorgverleners over het tot stand komen
van de akkoorden en overeenkomsten door deze voor te leggen aan de Ministerraad met een financieel schema. Op deze manier kan de regering toezien op de goede uitvoering van de akkoorden
en de overeenstemming ervan met het door de regering vastgestelde budget. Het akkoord van
de Ministerraad zal samen met de teksten van de overeenkomsten en akkoorden in het Belgisch
Staatsblad worden gepubliceerd. Daardoor wordt eveneens het belang van deze overeenkomsten
en akkoorden bevestigd.
De besluitvormingsprocedure wordt verbeterd door de inspecteur van financiën van rechtswege
te laten deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie voor Begrotingscontrole zodat deze
reeds in een vroeger stadium van het dossier inzage krijgt en de daaropvolgende adviesprocedure
kan vergemakkelijkt worden.
De zorgverleners zullen beter betrokken worden bij de besluitvorming van het College van Artsendirecteurs bij het onderhandelen van revalidatieovereenkomsten middels aanduiding, via het Verzekeringscomité, van experten.
Tenslotte worden de regels voor de toetreding tot akkoorden en overeenkomsten geharmoniseerd
waardoor er eveneens meer transparantie komt voor de inwerkingtreding ervan. Ter compensatie
voor de toetreding tot de akkoorden en overeenkomsten en het respecteren van de tariefzekerheid
voor de patiënten, zullen de zorgverleners die na het effectief genieten van hun pensioen nog een
activiteit uitoefenen, verder andere sociale voordelen kunnen genieten. Voor de vergoeding van de
opleiding van artsen in niet-universitaire ziekenhuizen wordt een rechtsgrond gecreëerd binnen de
GVU-Wet1.
Er wordt ook een artikel 9quater ingevoegd in de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, waarin het platform
“NewAttest” wordt ingevoerd; hierdoor kan het RIZIV snel en op een beveiligde manier toegang krijgen tot alle gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van zijn verschillende opdrachten.
In de wet wordt ook het bedrag vastgelegd van de administratiekosten van de vijf landsbonden en
van de Kas der Geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

1.

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, parl. stuk, Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 54-2599/001, blz.3 -6.
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Belgisch Staatsblad Datum

Titel

04.07.2017

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit
van 20 december 2006 tot invoering van de
toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering
ten gunste van zelfstandigen met het oog op wijziging
van de aanvraagprocedure voor een adoptieuitkering

18.12.2015

Samenvatting van de wijzigingen
De leden 2 en 4 van artikel 6, § 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van
de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van zelfstandigen worden vanaf
14 juli 2017 opgeheven (de termijnen om de aanvraag bij zijn ziekenfonds in te dienen).

2. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996 tot uitvoering van de gecoördineerde wet
van 14 juli 1994
Belgisch Staatsblad Datum

Titel

13.09.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

05.09.2017

Samenvatting van de wijzigingen
Dit koninklijk besluit wijzigt de artikelen 225 en 226bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 door
een nieuwe neutralisatiemaatregel vast te leggen naar aanleiding van de invoering:
1) van de eenmalige betaling van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden van een minimum
pensioen in het werknemers- en het zelfstandigenstelsel, in december 2016;
2) van de verhoging met 0,7 % van het minimumpensioen dat aan sommige rechthebbenden
wordt toegekend in het werknemers- en het zelfstandigenstelsel, vanaf 1 januari 2017.
Via deze neutralisatiemaatregel behoudt de als arbeidsongeschikt erkende gerechtigde die, vóór
de toekenning van de voormelde inhaalpremie of de herwaardering van het voormelde minimumpensioen, reeds de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast of van gerechtigde gelijkgesteld
aan een alleenstaande had, de toekenning van deze hoedanigheid, ondanks deze inhaalpremie of
de verhoging van het minimumpensioen die wordt toegekend aan de persoon die voornamelijk de
gezinslast kan doen gelden uit hoofde van de arbeidsongeschikte gerechtigde en die met deze gerechtigde samenwoont. Voor de latere toepassing van deze neutralisatiemaatregel is het bovendien
onontbeerlijk dat de gerechtigde zich nog steeds in dezelfde situatie bevindt.
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Belgisch Staatsblad
19.09.2017

Datum

Titel

10.09.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft
de stemmingsprocedure in het Verzekeringscomité

Samenvatting van de wijzigingen
De stemmingsprocedure leidde tot onevenwichtige situaties waarbij de principes van een paritair
beslissingsmodel werden doorkruist. Om dit te verhelpen, voorziet het koninklijk besluit in een gekwalificeerde dubbele meerderheid in de eerste zitting, gevolgd door een gewone dubbele meerderheid in een eventuele tweede zitting. Zo zijn de beslissingen pas genomen wanneer er een akkoord wordt bereikt, zowel op de bank van de verzekeringsinstellingen als op de bank van de zorgverleners. Door de invoering van een meerderheid op elke bank bij het vaststellen van het voorstel
van het Verzekeringscomité, wordt gestimuleerd dat bij de voorbereiding ervan de zorgverleners
deugdelijk worden betrokken.
Bijgevolg wordt er een paragraaf 7bis ingevoegd in artikel 10, luidende:
“§ 7bis. Wanneer het Verzekeringscomité de bevoegdheden uitoefent bepaald in de artikelen 39
of 22 van de wet en de betrokken maatregel de uitvoering betreft van een bepaling opgenomen in
een overeenkomst of een akkoord, beoogd in hoofdstuk V van de wet, worden de beslissingen genomen met een meerderheid van tweederde van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde
leden van de groep, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen enerzijds en van de groep samengesteld uit de zorgverleners anderzijds. Hierbij wordt geen rekening
gehouden met de onthoudingen.
Indien die meerderheid niet wordt bereikt, maar dat enerzijds de meerderheid wordt gehaald van de
aanwezige stemgerechtigde leden van de groep, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
verzekeringsinstellingen, en anderzijds de meerderheid wordt gehaald van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden van de groep, samengesteld uit de zorgverleners, legt de voorzitter
dezelfde voorstellen op de volgende vergadering ter stemming voor.
Indien opnieuw de meerderheden bedoeld in het vorige lid worden behaald, is de beslissing genomen.”

3. Koninklijke besluiten tot wijziging van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Belgisch Staatsblad

Datum

Titel

08.08.2017

21.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Samenvatting van de wijzigingen
Artikel 37bis, § 1, C, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt aangevuld met de woorden “, 101275,
101290”.
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Belgisch Staatsblad

08.08.2017

Datum

Titel

21.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de
rechthebbenden die een arts-specialist raadplegen nadat
ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige

Samenvatting van de wijzigingen
De in artikel 1 vermelde tabel wordt aangevuld met de codenummers 101275 Raadpleging artsspecialist voor otorhinolaryngologie en 101290 Raadpleging geaccrediteerd arts-specialist voor
otorhinolaryngologie.
Artikel 3, tweede lid, wordt vervangen door: “De vermindering van het persoonlijk aandeel is niet
verschuldigd indien toepassing gemaakt wordt van de derdebetalersregeling”.

Belgisch Staatsblad

09.08.2017

Datum

Titel

21.07.2017

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel
53, § 1, dertiende lid van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, betreffende de verplichte verificatie door
verpleegkundigen van de identiteit van de patiënt door
lezing van een elektronisch identiteitsmiddel

Samenvatting van de wijzigingen
Het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 , van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling, is van toepassing op de verpleegkundigen die
verstrekkingen verlenen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming overeenkomstig de bijlage
bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, tenzij deze verstrekkingen worden gefactureerd via een verzorgingsinstelling, en dit vanaf
1 oktober 2017.

Belgisch Staatsblad

17.08.2017

Datum

Titel

21.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 19 december 2014 in uitvoering
van artikel 56, § 3ter van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische
centra

Samenvatting van de wijzigingen
In dit koninklijk besluit wordt het forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen opgenomen in
het financieringsbesluit voor forensische psychiatrische centra en wordt de financiering ervan geregeld.

15

16

I.B. 2017/4 - 2e Deel - Evolutie van de wetgeving

Belgisch Staatsblad
20.09.2017 - Editie 2

Datum

Titel

05.09.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 15 juli 2002 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Titel
III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994

Samenvatting van de wijzigingen
De volgende wijzigingen worden aangebracht:
}}

}}

in artikel 13, tweede lid, worden de woorden “het door de Koning verminderde” vervangen door
de woorden “het met 100 EUR verminderde”
in artikel 16, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin: “Dit bedrag wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 37quaterdecies, § 2, van de wet.”;
2. in het tweede lid worden de woorden “of een rechthebbende van het statuut bedoeld in
artikel 37vicies/1 van de wet” ingevoegd tussen de woorden “waarvoor het recht op maximumfactuur wordt onderzocht” en de woorden “maakt de verzekeringsinstelling”.
}}

in artikel 25, tweede lid, worden de woorden “het door de Koning verminderde” vervangen door
de woorden “het met 100 EUR verminderde”.

4. Koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen
Belgisch Staatsblad Datum

Titel

11.07.2017 - Editie 1

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen
18, §§ 1, A, en 2, en 19, § 1, van de bijlage bij
het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

18.06.2017

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 18 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. in § 1, A,
a.

wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 444253-444264 door “K 840” vervangen;

b.

wordt de verstrekking 444275-444286 opgeheven;

c.

wordt de toepassingsregel die voorafgaat aan de verstrekking 444290-444301 als volgt vervangen: “De verstrekking 444231-444242 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit
de rubriek A2 (bijkomende honoraria).”;
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d.

wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 444356-444360 door “K 221” vervangen;

e.

wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 444371-444382 door “K 71”
vervangen;

f.

worden de volgende verstrekking en toepassingsregel ingevoegd na de toepassingsregel die
volgt op de verstrekking 444371-444382: “444614-444625
Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking 444356-444360 (eerste simulatie) en/of bij
de verstrekking 444371-444382 (tweede simulatie) . . . . . K 79
De verstrekking 444614-444625 is niet op dezelfde dag aanrekenbaar als een verstrekking van
artikel 17, § 1, 11°.”.

		
		

2. In § 2, onder de bepaling A, a), worden de rangnummers “444275-444286” opgeheven.
In artikel 19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. in § 1, in de rubriek Categorie 1, onder het opschrift Niet-maligne aandoeningen, wordt het eerste streepje door de woorden “(curatieve bestraling, geen preventieve bestraling)” aangevuld;
2. in § 5, in het vijfde lid, worden de woorden “en voor de intraluminale curietherapie bedoeld
onder rangnummer 444275-444286” opgeheven.

Belgisch Staatsblad
11.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis
en 17quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit
van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 17bis wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekkingen 460456-460460 en 461215461226 telkens vervangen door “N 94,19”.
In artikel 17quater wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekkingen 469814-469825 en 469630469641 telkens vervangen door “N 94,19”.

Belgisch Staatsblad
12.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1,
11°ter en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering
voor
geneeskundige
verzorging
en
uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
Dit koninklijk besluit voegt in artikel 17, § 1, 11°ter, de verstrekkingen 459933-459944 en 459955459966 en hun toepassingsregels toe.
Na het tweede lid wordt het volgende lid ingevoegd: “Een verstrekking uitgevoerd met een computergestuurde tomograaf (CT) kan niet worden aangerekend als een verstrekking die is uitgevoerd
met een Cone Beam computergestuurde tomograaf (CBCT) en omgekeerd.”;
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Het derde lid wordt vervangen door: “De verstrekkingen 459852-459863, 459933-459944, 459955459966 kunnen voor dezelfde indicatie niet worden gecumuleerd met de overeenkomstige verstrekkingen 459690-459701, 377230-377241, 307252-307263, 307230-307241, 458732-458743.”;
In het vierde lid worden de woorden “voor de verstrekking 459852-459863” vervangen door de
woorden “voor de verstrekkingen 459852-459863, 459933-459944, 459955-459966,”;
In de bepaling onder 12°,
1° wordt het punt 14 van de omschrijving van de verstrekking 460670 door de woorden “, 459933,
459955” aangevuld;
2° wordt het punt 6 van de omschrijving van de verstrekking 461016 door de woorden “, 459933,
459955” aangevuld.

Belgisch Staatsblad
12.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van
de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In dit koninklijk besluit worden in artikel 14, d) de toepassingsregels voor de verstrekking 244952244963 en de voorwaarden voor de tegemoetkoming voor de verstrekking 244974-244985 aangevuld met de bepaling onder c), luidende: “c) in geval van peritoneale carcinomatosis door ovariumcarcinoom, is de patiënt eerder behandeld met systemische chemotherapie.”.

Belgisch Staatsblad
12.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11,
§§ 4 en 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit
van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 4 wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 355316-355320 ingevoegd:
“355132-355143
Punctie van een lymfeklier . . . . . K 4”;
2° in paragraaf 5 worden de rangnummers “355132-355143” tussen de rangnummers “354255354266” en “355316-355320” ingevoegd.
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Belgisch Staatsblad
13.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de
bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 24, § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. in de rubriek 1/CHEMIE, wordt de hoofding 4/Faeces als volgt aangevuld:
“544751-544762
Doseren van calprotectine . . . . . ...B 1600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 122)”;
2. de rubriek Diagnoseregels wordt als volgt aangevuld:
“122
De verstrekking 544751-544762 mag alleen aan de ZIV worden aangerekend voor de follow-up van
een bewezen ziekte van Crohn. Deze test mag alleen aan de ZIV worden aangerekend wanneer een
arts-specialist de test voorschrijft in een van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, en dit maximaal twee keer per jaar.”.

Belgisch Staatsblad
13.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de
bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 24, § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed:
a) worden de volgende verstrekkingen na de verstrekking 540772-540783 ingevoegd:
“587930-587941
Doseren van cystatine C . . . . . B 800
(Maximum 1) (Cumulregel 343) (Diagnoseregel 125)
587952-587963
Doseren van jodium in het serum of het plasma . . . . . B 1400
(Maximum 1) (Diagnoseregel 126)”;
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b) wordt de omschrijving van de verstrekking 540772-540783 vervangen als volgt:
“Doseren van fructosamine
(Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregel 124)”;
c) wordt in de omschrijving van de verstrekking 543255-543266 de cumulregel “343” ingevoegd na
de woorden “Cumulregel 8”;
2° de rubriek “Cumulregels” wordt aangevuld luidende:
“343
De verstrekkingen 587930-587941 en 543255-543266 mogen onderling niet worden gecumuleerd.”;
3° de rubriek “Diagnoseregels” wordt aangevuld luidende:
“124
De verstrekking 540772-540783 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een diabetische
zwangere vrouw of voor een diabetische patiënt met een hemoglobinopathie of een chronische
hemolyse.
125
De verstrekking 587930-587941 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een kind van 1 tot 3
jaar oud of bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad.
126
De verstrekking 587952 - 587963 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij zwaar verbrande
patiënten bij een totaal verbrand oppervlak van meer dan 15 % of bij patiënten met een ruim huidverlies (syndroom van Lyell, necrotiserende fasciitis,...) die een plaatselijke behandeling met jodium
krijgen.”;
4° in de diagnoseregel “3” worden de rangnummers “540772-540783” opgeheven.

Belgisch Staatsblad

14.07.2017

Datum

Titel

23.05.2017

Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde
tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
De volgende wijzigingen worden aangebracht:
}}
}}

de omschrijving van de verstrekking 301593-301604 wordt gewijzigd
de verzekeringstegemoetkoming voor tandprothesen in geval van overlijden van de patiënt tijdens de confectieperiode wordt toegevoegd.
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Belgisch Staatsblad
14.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel
15 van de bijlage bij het koninklijk besluit
van 14 september 1984 tot vaststelling van
de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
Artikel 15 wordt aangevuld met een paragraaf 19, luidende: “§ 19. In geval van een gemetastaseerd
tumoraal proces mag de verstrekking 243051-243062, 243036-243040, 244053-244064, 244016244020, 244031-244042, 243110-243121, 241474-241485, 241415-241426, 241430-241441,
241452-241463, 242056-242060, 242012-242023, 242034-242045 voor 100 % gecumuleerd
worden met de verstrekking 242336-242340, 242314-242325, 242292-242303, 244856-244860,
243235-243246.”.

Belgisch Staatsblad
14.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel
14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit
van 14 september 1984 tot vaststelling van
de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 14, j) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 260514-260525 door “K 430”
vervangen.

Belgisch Staatsblad

14.07.2017

Datum

Titel

18.06.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel
33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Rechtzetting

Samenvatting van de wijzigingen
In het Belgisch Staatsblad nr. 168 van 29 juni 2017, bladzijden 69110 en 69111, moeten de volgende correcties in artikel 1 worden aangebracht:
1° de nummers “127” en “128” moeten telkens worden vervangen door de respectievelijke nummers “21” en “22”;
2° in 2°, wordt de bepaling onder b) als volgt vervangen:
“b) in regel 1 worden de woorden “en 587893-587904” vervangen door de woorden “, 587893587904 en 589831-589842”;
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c) in regel 13 worden de woorden “De verstrekking 588556-588560 mag” vervangen door de woorden “De verstrekkingen 588556-588560 en 589831-589842 mogen”.”

Belgisch Staatsblad
08.08.2017

Datum

Titel

21.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2,
B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 2, B worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de verstrekkingen 101275 en 101290 worden na de verstrekking 102653 ingevoegd;
2° de omschrijving van de verstrekking 102012 wordt als volgt gewijzigd:
“Raadpleging in de spreekkamer door een andere arts-specialist dan die, vermeld onder de
nrs. 101275, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102255,
102270, 102314, 102351, 102734,102896 en 103456”;
3° de omschrijving van de verstrekking 102535 wordt als volgt gewijzigd:
“Raadpleging in de spreekkamer door een ander geaccrediteerde arts-specialist dan die, vermeld onder de nrs. 101290, 102292, 102336, 102373, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631,
102653, 102675, 102690, 102712, 102756, 102874, 102911 en 103471”.

Belgisch Staatsblad Datum

Titel

21.08.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de
bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984
tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

21.07.2017

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 2, B worden de verstrekking 103250 en toepassingsregels na de verstrekking 102756 ingevoegd.

Belgisch Staatsblad Datum

Titel

22.09.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskun-dige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

05.09.2017

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 9 a) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In § 2, a) prenatale zittingen, wordt het tiende lid “De verstrekkingen 422052, 428131 en 428153
omvatten het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van de
noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele monitoring
en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht” opgeheven;
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2. In § 2, a) prenatale zittingen, wordt het voorlaatste lid vervangen als volgt: “De verstrekkingen
422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212
en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens het vermoeden van een aandoening, die in het dossier van de rechthebbende moet worden vermeld. Deze verstrekkingen omvatten het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele monitoring en alle andere technische verstrekkingen
die door de vroedvrouw mogen worden verricht.”;
3. In § 4, 1) in de verplegingsinrichting waar de patiënte is gehospitaliseerd, wordt het derde lid
betreffende de verstrekking 422240 opgeheven;
4. 4° In § 5 wordt vóór de verstrekking 422450 een lid ingevoegd luidende: “De verstrekkingen
422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen niet
worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435,
428492, 428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd.”;
5. In § 5 wordt het veertiende lid aangevuld met de volgende zinnen: “In uitzonderlijke gevallen,
bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een ziekenhuis, een
afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het kind
niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid
duidelijk in het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de
verzorging verleend aan de moeder, zelfs in afwezigheid van het kind.”.

Belgisch Staatsblad
29.09.2017

Datum

Titel

19.09.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. § 1, 3°, IV. wordt vervangen door IV. Verstrekkingen verricht aan in een ziekenhuis opgenomen
rechthebbenden (561540-564701);
2. § 11, eerste lid wordt vervangen als volgt: “De kinesitherapeut moet elke verstrekking die hij
verleent aan patiënten die genieten van een verminderd tarief van het persoonlijk aandeel op
basis van artikel 7, § 3, tweede lid, 3°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, aanrekenen aan de hand van de in § 1, 2° bedoelde verstrekkingen. Deze verplichting geldt niet
indien de rechthebbende zich in de in §§ 12, 13, 14bis, 14ter, 14quater of 14quinquies vastgestelde situatie bevindt.”;
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3. § 12, 1°, tweede lid wordt vervangen als volgt: “Voor de rechthebbenden, hierboven vermeld
in a), mag een tweede zitting op dezelfde dag worden aangerekend tijdens de hele duur van het
verblijf in die functies of diensten. De verstrekking 564701 mag enkel aangerekend worden voor
de rechthebbenden vermeld in a). Ze is niet cumuleerbaar met de verstrekking 561540. Voor de
rechthebbenden, hierboven vermeld in b), mag maximum 14 keer een tweede zitting op dezelfde dag worden aangerekend gedurende de dertig dagen die volgen op de dag waarop één
van de verstrekkingen vermeld in b) is aangerekend.”;
4. § 12, 2° wordt vervangen als volgt: “2° Voor de rechthebbenden die zich in een van de situaties
omschreven in het voorgaand lid bevinden, kan een tweede zitting op dezelfde dag worden aangerekend indien de kinesitherapeut beschikt over een medisch voorschrift dat deze tweede zitting duidelijk rechtvaardigt.
In het geval van de verstrekking 564701 moet dit medisch voorschrift de noodzaak vermelden
om een tweede zitting uit te voeren gedurende een globale gemiddelde duur van 30 minuten.
In voorkomend geval is de kinesitherapeut ertoe gehouden een kopie van dit voorschrift voor
te leggen aan de adviserend arts in het kader van een controle a posteriori. Dit voorschrift moet
het volgende vermelden:
a) de nomenclatuurcodenummers en de betrekkelijke waarde van de ontvangen reanimatiebehandeling of van de uitgevoerde heelkundige ingreep;
b) de datum van de ingreep of de datum van de opneming in de dienst intensieve verzorging of
voor pasgeborenen;
c) de gewenste frequentie per week en per dag.”

5. Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van de
zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten
Belgisch Staatsblad Datum

Titel

12.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23ter van het
koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van
een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering
ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende
echtgenoten

30.06.2017

Samenvatting van de wijzigingen
In geval van de verrichting van een niet-toegelaten arbeid op zondag, wordt de mogelijkheid ingevoerd om de uitkering die is toegekend voor de eerste voorafgaande vergoedbare dag waarop de
gerechtigde geen arbeid heeft verricht, terug te vorderen (aangezien zondag een niet-vergoedbare
dag is).
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Belgisch Staatsblad

24.07.2017

Datum

Titel

11.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de
administratieve sancties, van het koninklijk
besluit van 20 juli 1971 houdende instelling
van
een
uitkeringsverzekering
en
een
moederschapsverzekering ten voordele van
de zelfstandigen en van de meewerkende
echtgenoten

Samenvatting van de wijzigingen
Deze reglementaire wijzigingen hebben tot doel het systeem van administratieve sancties, die worden uitgesproken ten aanzien van de zelfstandigen die een inbreuk hebben begaan op de bepalingen van de reglementering inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering voor de zelfstandigen, te versterken.

Belgisch Staatsblad
31.07.2017

Datum

Titel

21.07.2017

Koninklijk
besluit
tot
wijziging
van
het
koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van de
zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Samenvatting van de wijzigingen
De wachttijd voor het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de regeling voor zelfstandigen
blijft onveranderd. Gelet op de verlenging van de wachttijd voor het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de regeling voor werknemers, ondergaat het koninklijk besluit van 20 juli 1971
houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele
van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten echter enkele formele wijzigingen.

Belgisch Staatsblad
25.08.2017

Datum

Titel

11.08.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van de
zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Samenvatting van de wijzigingen
Artikel 29, § 4 wordt aangevuld met een lid, luidende: “De uitkeringen kunnen eveneens, zonder
beperking, samen genoten worden met de vergoedingen toegekend met toepassing van de wet van
18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van
een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.”.
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6. Andere koninklijke besluiten
Belgisch Staatsblad
08.08.2017

Datum

Titel

21.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling
van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het
honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Samenvatting van de wijzigingen
In het artikel 4 wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden “, 101275, 101290”.

Belgisch Staatsblad
21.08.2017

Datum

Titel

21.07.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling
van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het
honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Samenvatting van de wijzigingen
Artikel 4, 1° wordt aangevuld met het rangnummer “103250”.

Belgisch Staatsblad

11.08.2017 - Editie 2

Datum

Titel

30.06.2017

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig
dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elek-tronisch
beheer van de medische dossiers

Samenvatting van de wijzigingen
In het koninklijk besluit worden het bedrag, de voorwaarden en de modaliteiten bepaald overeenkomstig dewelke de huisarts een jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV kan genieten in de kosten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers.

Belgisch Staatsblad
11.08.2017 - Editie 2

Datum

Titel

31.07.2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming
toekent voor de werking van de Algemene Unie
van Verpleegkundigen van België

Samenvatting van de wijzigingen
Een financiële tegemoetkoming van 366.536,27 EUR wordt voor het jaar 2017 toegekend aan de
Algemene Unie van Verpleegkundigen van België.
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Belgisch Staatsblad
18.08.2017 - Editie 2

Datum

Titel

31.07.2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Samenvatting van de wijzigingen
Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale
overheid een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: “Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid”.
In het kader van dit plan worden er in een bepaalde regio pilootprojecten opgezet om de modaliteiten inzake de organisatie van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken uit te testen.
Het koninklijk besluit van 31 juli 2017 is de wettelijke basis van de pilootprojecten. De projectoproep
werd op 18 augustus 2017 gelanceerd en eindigde op 18 september 2017.

Belgisch Staatsblad

Datum

Titel

07.09.2017

30.08.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

Samenvatting van de wijzigingen
In artikel 4, § 1, eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht vanaf 1 september 2017:
a) in de bepaling onder 1°, wordt het getal “12.071,57” vervangen door het getal “12.276,79”;
b) in de bepaling onder 2°, wordt het getal “14.103,01” vervangen door het getal “14.342,76”;
c) in de bepaling onder 3°, wordt het getal “9.660,14” vervangen door het getal “9.824,36”;
d) in de bepaling onder 4°, wordt het getal “11.082,71” vervangen door het getal “11.271,12”.

Belgisch Staatsblad
15.09.2017

Datum

Titel

05.09.2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 20 december 2006 tot invoering van de
toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering
ten gunste van de zelfstandigen

Samenvatting van de wijzigingen
Het basisbedrag van de adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten wordt bij dit koninklijk besluit verhoogd met 1,7 % vanaf 1 september 2017.
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Belgisch Staatsblad

19.09.2017

Datum

Titel

10.09.2017

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het
kalenderjaar 2017 van de bedragen van de
vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien
in de sociale akkoorden die betrekking hebben op
de gezondheidssector en die op 1 maart 2000,
28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005,
4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober
2012 door de federale regering werden gesloten met
de betrokken representatieve organisaties van de
werkgevers en werknemers en van de maatregelen
die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het
verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van
4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij
betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld
in de sector van de thuisverpleging, in
wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis

Samenvatting van de wijzigingen
Het bedrag wordt voor 2017 vastgesteld op 97.328.949 EUR.

Belgisch Staatsblad

19.09.2017

Datum

Titel

05.09.2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag
ter betaling van de vergoedingen voorzien in
het sociaal akkoord dat betrekking heeft op
de gezondheidssector en dat in 2005 door de
federale regering werd gesloten met de betrokken
representatieve organisaties van de werkgevers en
werknemers, voor zover het betrekking heeft op
peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof
vanaf het kalenderjaar 2017

Samenvatting van de wijzigingen
Het bedrag wordt voor 2017 vastgesteld op 18.706.246 EUR.
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7. Ministeriële besluiten
Belgisch Staatsblad

20.07.2017 - Editie 2

25.08.2017

25.08.2017

15.09.2017

20.09.2017 - Editie 2

Datum

Titel

13.07.2017

3 ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december
2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen
en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

18.08.2017

1 ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december
2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen
en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

22.08.2017

3 ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december
2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen
en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

22.08.2017

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd
bij het koninklijk besluit van 21 december 2001
tot vaststelling van de procedures, termijnen en
voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten (blz. 81193) - Erratum

15.09.2017

4 ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december
2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen
en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

Samenvatting van de wijzigingen
In de ministeriële besluiten worden wijzigingen aangebracht in bijlage I, bijlage II en bijlage IV.
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Belgisch Staatsblad

25.08.2017

15.09.2017

20.09.2017 - Editie 2

Datum

Titel

22.08.2017

Ministerieel
besluit
tot
wijziging
van
de
lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van
22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures,
termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte
verzekering
voor
geneeskundige
verzorging
en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van
radiofarmaceutische producten

22.08.2017

Ministerieel
besluit
tot
wijziging
van
de
lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van
22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures,
termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte
verzekering
voor
geneeskundige
verzorging
en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van
radiofarmaceutische producten - Erratum

15.09.2017

Ministerieel
besluit
tot
wijziging
van
de
lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van
22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures,
termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte
verzekering
voor
geneeskundige
verzorging
en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van
radiofarmaceutische producten

Samenvatting van de wijzigingen
In het ministerieel besluit worden wijzigingen aangebracht in bijlage I en in hoofdstuk II van
bijlage I.

Belgisch Staatsblad

07.07.2017

Datum

Titel

15.05.2017

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk
“D. Urologie en nefrologie” van de lijst, gevoegd
als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni
2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen
en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van
de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Samenvatting van de wijzigingen
In het ministerieel besluit worden wijzigingen aangebracht in bijlage I: het opschrift “D.4 Prostaat”
wordt aangevuld met “182055 - 182066 Geheel van medische hulpmiddelen gebruikt bij de behandeling van benigne prostaathyperplasie door middel van laserenucleatie” en de vergoedingsvoorwaarde D- § 09 die gaat bij de voornoemde verstrekking, wordt ingevoegd.
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Belgisch Staatsblad

07.07.2017

Datum

Titel

01.06.2017

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “L.
Orthopedie en traumatologie” van de lijst en van de
nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij
het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in
de kosten van implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen

Samenvatting van de wijzigingen
In de lijst, gevoegd als bijlage 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht in het opschrift
“L.3.1.4. Centromedullaire nagel voor lidmaatverlenging”:
}}
}}

de verstrekking 167952-167963 wordt geschrapt
de verstrekking 167974-167985 en haar vergoedingsmodaliteiten worden vervangen.

In de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
}}
}}

de nominatieve lijst 34211 behorende bij de verstrekking 167952-167963 wordt geschrapt
de nominatieve lijst 34212 behorende bij de verstrekking 167974-167985, die als bijlage is gevoegd bij dit besluit, wordt aangepast.

Belgisch Staatsblad

12.07.2017

Datum

Titel

20.06.2017

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “K.
Heelkunde in het algemeen” van de lijst en van de
nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij
het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in
de kosten van implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen

Samenvatting van de wijzigingen
In de lijst, gevoegd als bijlage 1, wordt het opschrift “K.1 Weefsellijmen” met de volgende verstrekking aangevuld: “182195-182206 Chirurgische lijm voor inwendig gebruik die specifiek is bestemd
om te worden gebruikt bij contact met longweefsel (per ingreep)” en er worden wijzigingen aangebracht in de vergoedingsvoorwaarde K- § 01.
In de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2, wordt een nieuwe nominatieve lijst 32904, behorende bij de verstrekking 182195-182206 toegevoegd.
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25.07.2017

Datum

Titel

13.07.2017

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F.
Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst,
gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25
juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen
en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve
medische hulpmiddelen

Samenvatting van de wijzigingen
In de lijst, gevoegd als bijlage 1, wordt in de vergoedingsvoorwaarde F- § 23, “2.1.1. b)” vervangen
als volgt: “De verplegingsinrichting dient voor de toetreding tot de overeenkomst over een ervaring
te beschikken van 50 de novo linkszijdige structurele procedures of linkszijdige katheterablatieprocedures, waarvan minstens 25 een transseptale punctie door een intact septum omvatten (476033476044 en/of 589551-589562), per jaar berekend als het gemiddelde over de jaren 2013 tot 2015.
Per dag mag voor eenzelfde rechthebbende slechts een van beide verstrekkingen in rekening gebracht worden voor de berekening van de 25 transseptale puncties.”
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Datum

Titel

17.07.2017

04.07.2017

Ministerieel besluit ter vastlegging van het model
van aanvraagformulier voor erkenning van een
laboratorium van klinische biologie

Samenvatting van de wijzigingen
Het aanvraagformulier voor erkenning of vernieuwing van erkenning van de laboratoria van klinische biologie wordt vervangen.

8. Verordeningen
Belgisch Staatsblad
14.07.2017

Datum

Titel

03.07.2017

Verordening tot wijziging van de Verordening van
28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van
de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994

Samenvatting van de wijzigingen
In de verordening worden de volgende wijzigingen aangebracht:
}}
}}
}}

artikel 23, § 1 wordt vervangen
in artikel 23, § 4, wordt het laatste lid gewijzigd
bijlage 56 wordt opgeheven.
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Titel

25.07.2017

2
verordeningen
tot
wijziging
van
de
Verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van
de
formulieren
met
betrekking
tot
de
aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming
van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten
en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen
in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

29.05.2017

Samenvatting van de wijzigingen
In de verordening wordt het formulier F-Form-II-06 in bijlage VII vervangen en wordt het formulier
L-Form-II-02 in bijlage XI toegevoegd.

9. Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen
Belgisch Staatsblad
06.07.2017

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 5 en 6 van de nomenclatuur:
Interpretatieregel 06 wordt ingevoegd: het restaureren van een gefractureerde blijvende tand met
gebruik van afgebroken glazuur-dentinefragmenten van deze tand wordt beschouwd als “vulling
van een caviteit” of “opbouw”.
Interpretatieregel 04 wordt vervangen: de toevoeging van kunsthars in situ aan de basis van een
tandprothese mag niet worden geattesteerd onder nummers voorzien voor het vervangen van de
basis van een onder- en bovenprothese. Deze verstrekking mag geattesteerd worden, naargelang
het geval, onder de nummers voorzien voor het herstellen van een onder- of bovenprothese.

10. Richtlijnen
Belgisch Staatsblad
15.09.2017

Datum

Titel

19.04.2017

Richtlijnen tot uitvoering van artikel 13bis,
§ 2, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994

Deze richtlijn heeft tot doel om de grenzen van het begrip “ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende aanwijzingen van bedrog” in de zin van artikel 77sexies, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, af te lijnen.
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