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6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot
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in de kostprijs van sommige verstrekkingen
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van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
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Artikel 1.
Een persoonlijk aandeel wordt ten laste gelegd van de rechthebbenden voor sommige
verstrekkingen die onder de bevoegdheid vallen van de verstrekkers van implantaten en die bedoeld
zijn in artikel 35bis, § 1, 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.
Art. 2.
Dat persoonlijk aandeel wordt voor de verstrekkingen opgenomen in artikel 35bis, § 1, categorie 1b.
en categorie 2b., van de voornoemde bijlage, vastgesteld op 25 pct van de prijs zoals die is
vastgesteld bij toepassing van artikel 44, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met uitzondering van de
volgende verstrekkingen waarvoor dat persoonlijk aandeel op 55 pct. van de prijs vastgesteld wordt
waarvoor dat persoonlijk aandeel op 70 pct van de prijs vastgesteld wordt :
- 730015-730026, 730030-730041, 730052-730063, 730074-730085, 730096-730100,
730111-730122, 730133-730144, 730155-730166, 730170-730181, 730192-730203,
730214-730225, 730236-730240, 730251-730262, 730273-730284, 730295-730306,
730310-730321
- 730332-730343, 697535-697546, 697550-697561
- 730494-730505, 730516-730520, 730531-730542, 730553-730564, 730575-730586
- 699510-699521, 699812-699823, 699834-699845, 699856-699860
- 731032-731043, 731150-731161, 731231-731242, 731253-731264, 733014-733025,
733036-733040, 733191-733202, 733235-733246, 733272-733283;
- 732432-732443, 732454-732465, 732476-732480, 732491-732502
- 732896-732900
- 733250-733261
Voor de volgende verstrekkingen wordt dat persoonlijk aandeel vastgesteld op :
- U 530 voor de verstrekking 693733-693744
- U 757 voor de verstrekking 693755-693766
- U 156 voor de verstrekking 693770-693781
- U 530 voor de verstrekking 693792-693803
- U 947 voor de verstrekking 693814-693825
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Art. 3.
Het koninklijk besluit van 20 februari 2004 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de
rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 januari 2005,
21 januari 2005, 28 september 2006 en 22 november 2006, wordt opgeheven.
Art. 4.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
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