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1 JULI 2006. - Koninklijk besluit houdende nadere regelen tot verrekening op 1 januari 2006  
van de in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen,  

zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69  
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994  
 
 
BS 20/07/2006 in voege vanaf 01/01/2006 en dit tot 31/12/2006 
 
 
 
 
 
Artikel 1.  
De in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen, zoals bedoeld in artikel 59 en artikel 69  
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat betreft de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en 
voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, hebben zowel voor de klinische biologie als voor 
de medische beeldvorming, een verschillend teken en wijken minder dan 2 pct af van de globale 
budgetten van de financiële middelen. 
 
De nettoverrekening wordt derhalve doorgevoerd in de component van het grootste nominaal verschil. 
Zowel in het geval van de klinische biologie als in het geval van de medische beeldvorming betreft het de 
forfaitaire honoraria voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. 
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Art. 2.  
De forfaitaire honoraria voor de verstrekkingen inzake klinische biologie verleend aan  
niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden worden op 1 januari 2006 niet beïnvloed door  
de algebraïsche verschillen 2004 en worden vastgelegd als volgt : 
 

Codes Codes Honoraria 1.1.2006 
in EUR 

592815 15,41 

592830 3,62 

592911 25,00 

592933 5,87 

593014 28,34 

593036 6,65 

593110 30,01 

593132 7,04 

592852 15,53 

592874 3,62 

592955 25,12 

592970 5,87 

593051 28,46 

593073 6,65 

593154 30,13 

593176 7,04 
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Art. 3.  
De nettoverrekening van de in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen, met betrekking tot  
de klinische biologie, wordt vanaf 1 januari 2006 als volgt opgenomen in de forfaitaire honoraria die 
betrekking hebben op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden : 
 
1° de opnameforfaits bedoeld in artikel 24 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 
 

Codes Codes Honoraria 1.1.2006 
in EUR 

591102 27,37 

591603 27,64 

591124 34,21 

591146 20,53 

 
2° de maxi- en superforfaits, zoals bedoeld in artikel 24 van de bijlage bij het genoemde koninklijk besluit  

van 14 september 1984 
 

Codes Codes Honoraria 1.1.2006 
in EUR 

591091 27,38 

591113 34,23 

591135 20,54 
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Art. 4.  
De forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming die betrekking hebben op de niet in een 
ziekenhuis opgenomen rechthebbenden worden op 1 januari 2006 niet beïnvloed door  
de algebraïsche verschillen 2004 en worden vastgelegd als volgt : 
 
1° het forfaitair consultancehonorarium A, bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij het genoemde  

koninklijk besluit van 14 september 1984 
 

Codes Codes Honoraria 1.1.2006 
in EUR 

460670 23,20 

460795 23,76 

 
2° het forfait per voorschrift, bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij het genoemde koninklijk besluit  

van 14 september 1984 
 

Codes Codes Honoraria 1.1.2006 
in EUR 

460972 11,31 

460994 21,50 

461016 40,17 

 
 
Art. 5.  
De netto verrekening van de in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen,  
betreffende de medische beeldvorming, wordt vanaf 1 januari 2006 als volgt opgenomen in de forfaitaire  
consultancehonorarium H, bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij het genoemde koninklijk besluit  
van 14 september 1984 : 
 

Codes Codes Honoraria 1.1.2006 
in EUR 

460703 14,58 

460821 15,14 
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Art. 6.  
Met betrekking tot het pseudocodenummer 592001  
“Forfaitair honorarium per verpleegdag”  
wordt de berekeningswijze toegepast bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2002 
tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per 
verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie, en bedraagt de massa die in 2006 
moet worden toegewezen 1.158.000 euro, opdat rekening kan worden gehouden met de in 2004 
vastgestelde algebraïsche verschillen, zoals bedoeld in artikel 59 van de genoemde gecoördineerde wet. 
 
Met betrekking tot het pseudocodenummer 460784  
“Forfaitaire honoraria per opneming voor verstrekkingen inzake medische beeldvorming, verleend aan in 
een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden”,  
wordt de berekeningswijze toegepast bedoeld in het Akkoord van de Nationale commissie geneesheren-
ziekenfondsen van 25 januari 1999 betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria 
inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten, bekrachtigd bij 
het koninklijk besluit van 26 april 1999, en bedraagt de massa die in 2006 moet worden toegewezen, 
371.000 euro opdat rekening kan worden gehouden met de in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen, 
zoals bedoeld in artikel 69 van de genoemde gecoördineerde wet. 
 
Art. 7.  
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006 en is van toepassing tot 31 december 2006. 
 
 
 


