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overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor 
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aan de geneesheren-specialisten in de pediatrie  

die een aanwezigheid in het ziekenhuis verzekeren 
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Artikel 1.  

Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de nadere regels aan de hand waarvan de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een forfaitair honorarium betaalt, 

met het oog op het stimuleren van de aanwezigheid van de geneesheren-specialisten in de 

pediatrie in het ziekenhuis, zodat deze expertise beschikbaar is buiten de uurroosters waarvoor 

de betaling van beschikbaarheidshonoraria voorzien is. 

 

 

Art. 2.  

Voor de toepassing van dit besluit wordt de permanente fysieke aanwezigheid in aanmerking 

genomen van een geneesheer-specialist in de pediatrie, met uitsluiting van de geneesheren-

specialisten in de pediatrie in opleiding, gedurende de werkdagen van 9 uur tot en met 17 uur 

in een ziekenhuis met een zorgprogramma voor kinderen die een dienst kindergeneeskunde 

(kenletter E) omvat. Deze permanentie wordt verzekerd onder toezicht van de 

hoofdgeneesheer. 

 

Een werkdag is een dag die noch een zaterdag, noch een zondag en noch een feestdag is. 

 



 

 

Art. 3.  

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 : 

1° de werkdagen waarop in het ziekenhuis dat beschikt over een dienst kindergeneeskunde 

(kenletter E) een permanente fysieke aanwezigheid was van 9 uur tot 17 uur door één of 

meerdere geneesheren-specialisten in de pediatrie, met uitsluiting van de geneesheren-

specialisten in de pediatrie in opleiding; 

2° het post- of bankrekeningnummer van de instantie die belast is met de centrale inning 

van de honoraria, met vermelding van de gegevens van de rekeninghouder. 

 

De informatie wordt aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor 

ziekte- en invaliditeitsverzekering overgemaakt via de website van het Rijksinstituut voor 

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

 

 

Art. 4.  

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt het in artikel 5 vermelde 

forfaitair honorarium aan de instantie overeenkomstig de gegevens meegedeeld in toepassing 

van artikel 3. 

 

De hoofdgeneesheer waakt erover dat de volledige forfaitaire honoraria worden verdeeld aan 

alle geneesheren-specialisten in de pediatrie die de medische permanentie hebben verzekerd 

zoals voorzien in dit besluit. 

 

Deze forfaitaire honorariaverdeling gebeurt pro rata de werkelijke aanwezigheidsuren in het 

ziekenhuis. 

 

 

Art. 5.  

Het forfaitair aanwezigheidshonorarium bedraagt, vanaf 1 juli 2010, 240,00 euro per werkdag 

en is verschuldigd voor maximum één voltijds equivalent geneesheer-specialist in de pediatrie 

en dat onafgezien het aantal voltijdse equivalente geneesheren-specialisten in de pediatrie die 

aanwezig waren tijdens die werkdag. 

 

Indien een ziekenhuis op meerdere vestigingsplaatsen een zorgprogramma voor kinderen kan 

uitbaten, betaalt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts éénmaal het 

forfaitair aanwezigheidshonorarium per ziekenhuis. 

 

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 dit honorarium vanaf 1 juli 

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. 

 

 

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


 

Art. 6.  

De informatie bedoeld in artikel 3 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 voor geneeskundige evaluatie en controle van 

het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 

 

Art. 7.  

De gegevens die nodig zijn voor de betalingen van de forfaitaire aanwezigheidshonoraria voor 

de periode van 1 juli 2010 tot en met de laatste dag van het trimester tijdens dewelke dit 

besluit zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, worden ingediend ten laatste op 

de laatste dag van het volgend trimester. 

 

 

Art. 8.  

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2010. 

 

 

Art. 9.  

De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 


