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22 JUNI 2004. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van  

het Huishoudelijk Reglement  
van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen  

 
 
BS 07/07/2004  in voege 07/07/2004 
 
 
 
Artikel 1.  
Het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen  
in bijlage is goedgekeurd. Het vervangt het Reglement van 30 september 1965. 
 
Art. 2.  
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 
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BIJLAGE 
 
 

Huishoudelijk Reglement van  
de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen 

 
 
Huishoudelijk reglement 
 
 
Bijeenroeping. 
 
 
Artikel 1.  
De Nationale commissie Geneesheren-Ziekenfondsen wordt in vergadering bijeengeroepen 
door de Voorzitter, hetzij op zijn initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Sociale 
Zaken, hetzij op vraag van ten minste drie leden; die vraag moet schriftelijk of per e-mail 
worden gedaan en het onderwerp van de vergadering vermelden; de bijeenroeping vermeldt in 
elk geval het onderwerp van de vergadering. 
 
Wanneer een vergadering wordt bijeengeroepen op dringend verzoek van ten minste drie 
leden, heeft zij plaats binnen de acht werkdagen na dit verzoek. 
 
Art. 2.  
De leden worden schriftelijk en per e-mail bijeengeroepen en de bijeenroeping wordt 
ondertekend hetzij door de Voorzitter, hetzij door de Secretaris, hetzij door  
de Adjunct-Secretaris in afwezigheid van de Secretaris. 
 
De bijeenroepingen worden verzonden ten minste drie werkdagen vóór de datum van de 
vergadering. 
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Zetel 
 
Art. 3.  
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het RIZIV,  
Dienst voor geneeskundige verzorging Tervurenlaan 211, te 1150 Brussel of  
op elke andere plaats waartoe door de Commissie wordt besloten. 
 
Art. 4.  
De werkende leden en de plaatsvervangende leden worden ter vergadering opgeroepen.  
 
Een lid dat bevoegd is om zitting te houden, mag zich echter met de instemming van de 
Voorzitter en van zijn groep laten bijstaan door ieder persoon die hij aanwijst : het aantal van 
die personen mag echter zonder de instemming van de Commissie niet hoger zijn dan zes 
voor ieder van de vertegenwoordigde groepen. Het begrip groep geldt afzonderlijk voor alle 
vertegenwoordigers van het geneesherenkorps samen en alle verzekeringsinstellingen samen. 
 
Voorts kan de Commissie met het oog op het behandelen van bijzondere technische 
problemen, personeelsleden van het RIZIV of ieder persoon van wie zij oordeelt dat hij haar 
kan voorlichten, ter vergadering oproepen. 
 
Art. 5.  
De Commissie houdt deugdelijk zitting indien van elke groep ten minste zeven leden 
aanwezig zijn van de twaalf die gemachtigd zijn zitting te houden. 
 
 
Agenda 
 
Art. 6.  
De agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de Voorzitter en komt voor in de 
bijeenroeping. Wanneer evenwel een vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van ten 
minste drie leden, herneemt de agenda in elk geval de punten van het verzoek. 
Alleen de aangelegenheden welke aan de agenda zijn ingeschreven worden besproken; de 
volgorde van de behandeling ervan kan worden gewijzigd indien de meerderheid van de leden 
van elke groep daartoe de wens uitdrukt. 
De Commissie mag echter onder de in artikel 8 bepaalde voorwaarden beslissen een punt in 
bespreking te brengen dat niet op de agenda voorkomt. In dat geval mag de definitieve 
stemming pas plaatshebben in de eerste daaropvolgende vergadering, behoudens wanneer, 
indien alle leden aanwezig zijn, de Commissie daarover anders beslist.  
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Stemmingen 
 
Art. 7.  
Alleen de werkende leden en de plaatsvervangende leden die ze vervangen zijn 
stemgerechtigd. 
 
Art. 8.  
De beslissingen zijn deugdelijk genomen wanneer ze drie vierde behalen van de stemmen van 
de leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen en drie vierde van de stemmen 
van de leden die het Geneesherenkorps vertegenwoordigen. Als die vereiste aantallen niet 
worden gehaald, en voorzover de voorstellen de meerderheid krijgen van de stemmen van de 
leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen en de meerderheid van de stemmen 
van de leden die de geneesheren vertegenwoordigen, brengt de Voorzitter dezelfde 
voorstellen ter stemming tijdens een nieuwe vergadering die binnen vijftien dagen moet 
plaatsvinden. Als die dubbele meerderheid ook in de tweede vergadering wordt behaald, zijn 
de beslissingen aanvaard. 
 
Bovendien moeten de meerderheden van de vertegenwoordigers van de geneesheren, bedoeld 
in het voorgaande lid, naargelang van het geval bestaan uit de helft van de leden die zitting 
hebben als huisarts of de helft van de leden die zitting hebben als geneesheer-specialist, voor 
de volgende materies : het betreft materies die ofwel uitsluitend de huisartsen, ofwel 
uitsluitend de geneesheren-specialisten aanbelangen : 
 

- HUISARTSEN :  
de integratie van de forfaitaire honoraria van de huisartsen,  
de beschikbaarheidshonoraria,  
de financiering van de huisartsenkringen,  
het stimuleren van de samenwerking tussen huisartsen,  
de wijzigingen van de artikelen 1, 2 en 3 van de nomenclatuur  

die betrekking hebben op de huisartsen; 
 
- GENEESHEREN SPECIALISTEN :  

de wijzigingen van hun nomenclatuur, de artikelen 2 en 3 inbegrepen  
voor wat hen betreft. 
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Secretariaat en notulen 
 
Art. 9.  
Een secretaris en een adjunct-secretaris worden aangewezen door de leidend ambtenaar van 
de Dienst voor geneeskundige verzorging. 
 
Het Secretariaat is belast met de reservering van de vergaderzalen, de verzending van de 
uitnodigingen per brief en per e-mail, alle aspecten met betrekking tot de praktische 
organisatie van de vergadering en het opstellen van de notulen ervan : die worden zo snel 
mogelijk en in principe voor de vergadering die volgt op die waarover de notulen gaan, in het 
Frans en in het Nederlands, aan de werkende en plaatsvervangende leden opgestuurd. 
 
Art. 10.  
De notulen van een vergadering worden op de volgende vergadering ter goedkeuring 
voorgelegd in zoverre ze ten minste drie werkdagen vóór de dag van die vergadering aan de 
leden zijn toegezonden. Zo niet, wordt het onderzoek met het oog op de goedkeuring ervan 
verdaagd tot de eerste daaropvolgende vergadering. 
 
Art. 11.  
In geval de Voorzitter verhinderd is, zit de Administrateur-generaal van het RIZIV  
de zitting voor. 
 


