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29 APRIL 2008. – Koninklijk besluit tot vaststelling van  

de voorwaarden en de nadere regels  

overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen  

een beschikbaarheidshonorarium betaalt  

aan de geneesheren en aan de apothekers en de licentiaten in de 

wetenschappen  

die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend  

om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten die deelnemen aan 

de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten 
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Artikel 1.  

Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de nadere regels waaronder de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de 

geneesheren-specialisten en aan de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door 

de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te 

verrichten die beschikbaar zijn voor de door een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten. 

Artikel 1.  

Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de nadere regels waaronder de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt voor 

de geneesheren-specialisten die beschikbaar zijn voor de door een ziekenhuis georganiseerde 

wachtdiensten. 

 

 

Art. 2.  

Voor de toepassing van dit besluit wordt de daadwerkelijke extra muros beschikbaarheid in 

aanmerking genomen gedurende de georganiseerde wachtdiensten op weekends en wettelijke 

feestdagen in een ziekenhuis dat beschikt over een erkende functie voor gespecialiseerde 

spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg. 

 

Een weekend duurt van vrijdagavond 20 uur tot de daaropvolgende maandagmorgen 8 uur. 

 

Een wettelijke feestdag die niet samenvalt met een weekend duurt van de vooravond van deze 

feestdag 20 uur tot de daaropvolgende dag 8 uur. 

 

Evenwel, een wettelijke feestdag die valt op een vrijdag duurt van de donderdagavond 20 uur 

tot de vrijdagavond 20 uur en een wettelijke feestdag die valt op een maandag duurt van de 

maandagmorgen 8 uur tot de dinsdagmorgen 8 uur. 

 

 

Art. 3.  

De daadwerkelijke beschikbaarheid zoals bedoeld in artikel 2 wordt verzekerd door houders 

van bijzondere beroepstitels vermeld onder artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 

november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de 

beoefenaars van geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, en aan de apothekers en de 

licentiaten in de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om 

verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten. 
Vroegere art. 3.  (Vernietigd bij arrest nr. 198.983 d.d. 16/12/2009 van de Raad van State) 

 



Coordinatie--ZIV--KB-29-04-2008--Beschikbaarheidshonorarium-artsen--in-ziekenhuis-georganiseerde-wachtdienst 

tt 3  

 

 

Art. 4.  

Na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het volgende trimester 

maakt de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis de volgende gegevens over aan de Dienst voor 

geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor 

maximum één geneesheer-specialist voor elk van de bijzondere titels of voor maximum één 

apotheker of licentiaat in de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn 

erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten bedoeld in artikel 3 : 

1° het RIZIV-identificatienummer, de naam, de voornaam van de houder van de bijzondere 

beroepstitel of apotheker of licentiaat in de wetenschappen die door de minister van 

Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten; 

2° de data waarop effectieve beschikbaarheid gerealiseerd is; 

3° het bank- of postrekeningnummer dat gebruikt wordt voor het organiseren van de centrale 

inning van de honoraria in het ziekenhuis. 

Na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het volgende trimester 

maakt de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis de volgende gegevens over aan de Dienst voor 

geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor 

maximum één geneesheer-specialist voor elk van de bijzondere titels bedoeld in artikel 3 : 

1° het RIZIV-identificatienummer, de naam, de voornaam van de houder van de 

bijzondere beroepstitel; 

2° de data waarop effectieve beschikbaarheid gerealiseerd is; 

3° het bank- of postrekeningnummer dat gebruikt wordt voor het organiseren van de 

centrale inning van de honoraria in het ziekenhuis. 

 

De informatie wordt aan voornoemde dienst overgemaakt via de website van het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (www.riziv.fgov.be). 

 

Indien een geneesheer-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend 

tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere specialismen, dan kan deze beschikbaarheid 

slechts onder één bijzondere beroepstitel worden meegedeeld. 

 

 

http://www.riziv.fgov.be/


Coordinatie--ZIV--KB-29-04-2008--Beschikbaarheidshonorarium-artsen--in-ziekenhuis-georganiseerde-wachtdienst 

tt 4  

Art. 5.  

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering stort de in artikel 6 vermelde 

forfaitaire beschikbaarheidshonoraria op het rekeningnummer meegedeeld volgens artikel 4, 

3°. 

 

De hoofdgeneesheer waakt er over dat de volledige forfaitaire beschikbaarheidshonoraria 

worden doorgestort aan de geneesheren-specialisten en aan de apothekers en de licentiaten in 

de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen 

inzake klinische biologie te verrichten welke werd meegedeeld volgens artikel 4,1°. 

 

 

Art. 6.  

Het forfaitaire beschikbaarheidshonorarium bedraagt, vanaf 1 januari 2008, 312,50 euro per 

weekend, 187,50 euro per wettelijke feestdag die niet samenvalt met een weekend en 125,00 

euro per wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of op een maandag. 

 

Deze forfaitaire honoraria zijn verschuldigd :  

 

1° per bijzondere beroepstitel, of apotheker of licentiaat in de wetenschappen die door de 

minister van Volksgezondheid is erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie 

te verrichten, aangeduid door de hoofdgeneesheer op voorstel van de Medische Raad 

ongeacht het aantal geneesheren-specialisten of apothekers of licentiaten in de 

wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om 

verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten dat heeft deelgenomen aan de 

beschikbaarheidsregeling voor dat specialisme. 

1° per bijzondere beroepstitel, aangeduid door de hoofdgeneesheer op voorstel van de 

Medische Raad ongeacht het aantal geneesheren-specialisten dat heeft deelgenomen 

aan de beschikbaarheidsregeling voor dat specialisme. 

 

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt ten hoogste elf 

forfaitaire beschikbaarheidshonoraria aan eenzelfde ziekenhuis of Medische raad voor 

eenzelfde weekend of feestdag; 

 

2° en op voorwaarde dat er onder het toezicht van de hoofdgeneesheer voor de betrokken 

beroepstitel of door de apotheker of licentiaat in de wetenschappen die door de 

minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische 

biologie te verrichten daadwerkelijke beschikbaarheid in het kader van de wachtdienst 

van het ziekenhuis werd verzekerd en de betrokken geneesheer- specialist of de 

apotheker of licentiaat in de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid 

zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten bij dringende 

oproep zich ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis heeft begeven. 

2° en op voorwaarde dat er onder het toezicht van de hoofdgeneesheer voor de betrokken 

beroepstitel daadwerkelijke beschikbaarheid in het kader van de wachtdienst van het 

ziekenhuis werd verzekerd en de betrokken geneesheer specialist bij dringende oproep 

zich ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis heeft begeven. 
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Indien een geneesheer-specialist of een apotheker of licentiaat in de wetenschappen die door 

de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te 

verrichten gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor 

meerdere ziekenhuizen, dienen afspraken te worden gemaakt tussen de hoofdgeneesheren van 

de betrokken ziekenhuizen over de daadwerkelijke beschikbaarheid bij gelijktijdige dringende 

oproepen in de betrokken ziekenhuizen. In dit geval betaalt het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering slechts éénmaal een forfaitair honorarium voor deze wettelijke 

feestdag of dit weekend. Daartoe spreken de hoofdgeneesheren onderling af wie van hen als 

enige de beschikbaarheid van deze geneesheer-specialist of apotheker of licentiaat in de 

wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen 

inzake klinische biologie te verrichten gedurende deze feestdag of dit weekend meedeelt. 

Indien een geneesheer-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend 

tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere ziekenhuizen, dienen afspraken te worden gemaakt 

tussen de hoofdgeneesheren van de betrokken ziekenhuizen over de daadwerkelijke 

beschikbaarheid bij gelijktijdige dringende oproepen in de betrokken ziekenhuizen. In dit 

geval betaalt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts éénmaal een 

forfaitair honorarium voor deze wettelijke feestdag of dit weekend. Daartoe spreken de 

hoofdgeneesheren onderling af wie van hen als enige de beschikbaarheid van deze 

geneesheer-specialist gedurende deze feestdag of dit weekend meedeelt. 

 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de 

toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging, wordt de waarde van deze honoraria vanaf 1 

januari van elk jaar aangepast aan de evolutie van de waarde van het in artikel 1 van dat 

koninklijk besluit bedoeld gezondheidsindexcijfer tussen 30 juni van het tweede jaar ervoor 

en 30 juni van het jaar ervoor. 

 

 

Art. 7.  

De informatie bedoeld in artikel 4 wordt door de Dienst voor geneeskundige verzorging van 

het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op eenvoudig verzoek bezorgd aan 

de verzekeringsinstellingen en aan de Dienst evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor 

ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 

 

Art. 8.  

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008. 

 

 

Art. 9. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 


