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24 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot  

uitvoering van het artikel 73, § 1/1  

van de wet betreffende de verplichte verzekering  

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen  

gecoördineerd op 14 juli 1994  

voor de verstrekkingen  

klinische biologie, pathologische anatomie en genetica 

 
BS 30/10/2017 
 

In voege vanaf 1 december 2017, tenzij anders bepaald 
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Artikel 1.  
Onder voorbehoud van de toepassing van het artikel 152 van de wet op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, kunnen de zorgverleners die niet tot het 
akkoord zijn toegetreden of die er gedeeltelijk tot zijn toegetreden honorariasupplementen 
toepassen voor de verstrekkingen van klinische biologie, pathologische anatomie en genetica onder 
de voorwaarden bepaald in dit besluit. 
 
 
Art. 2.  
De supplementen bedoeld in artikel 1 mogen enkel worden toegepast op het gedeelte van het 
honorarium dat niet geforfaitariseerd is. 
 
De supplementen bedoeld in het artikel 1 mogen niet worden toegepast op de geneeskundige 
verstrekkingen verleend in het kader van een georganiseerd screeningsprogramma naar 
baarmoederhalskanker, noch op de geneeskundige verstrekkingen van artikel 33 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.1 
 
 
Art. 3.  
De supplementen bedoeld in artikel 1 mogen enkel worden toegepast indien de laboratoria 
aantonen dat zij de betrokken patiënten hier voorafgaandelijk aan de afname over hebben ingelicht, 
ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de voorschrijver. 
 
 
Art. 4.  
In geval van elektronische facturatie, maken de laboratoria aan de verzekeringsinstellingen de 
bedragen over van de aan de patiënt aangerekende supplementen en de bedragen voor 
verstrekkingen die geen aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering, 
bovenop de vermeldingen voorzien in artikel 53, § 1, eerste alinea van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. 
 
 
Art. 5.  
Het Instituut publiceert op zijn website de lijst van laboratoria voor klinische biologie, pathologische 
anatomie en genetica waarvan de zorgverleners niet toegetreden zijn tot de akkoorden of die er 
gedeeltelijk tot zijn toegetreden. 
 
 
Art. 6.  
Twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit maakt de Nationale commissie artsen-
ziekenfondsen aan het Verzekeringscomité een evaluatierapport over van de maatregelen vervat in 
dit besluit. 
 

                                                           
1 Treedt in werking op dezelfde datum als het Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 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, met betrekking tot 
de dunne laag cytologie,  
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Art. 7.  
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad, met uitzondering van het artikel 2, tweede lid dat in werking treedt op dezelfde 
datum als het Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 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, met betrekking tot de 
dunne laag cytologie. 
 
 
Art. 8.  
De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 


