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25 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van  

de voorwaarden en de modaliteiten  

overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering  

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen  

een beschikbaarheidshonorarium  

betaalt aan de artsen  

die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten  

 

 

 

BS.: 14 december 2002 in voege 1/09/2002 

 

Gewijzigd door: 

KB 02/02/2007 BS 15/02/2007 

KB 05/06/2007 BS 18/06/2007 

KB 14/09/2007 BS 27/09/2007 

KB 18/09/2008 BS 08/10/2008 

KB 22/12/2010 BS 19/01/2011 

 

KB 10/10/2013 BS 24/10/2013 in voege vanaf 01/01/2014 (blz. 3) 
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Artikel 1.  

Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen 

die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten. 

 

Art. 2.  

Voor de toepassing van dit besluit worden de georganiseerde wachtdiensten voor 

huisartsgeneeskunde in aanmerking genomen op elke weekdag vanaf 19 uur tot de 

daaropvolgende dag om 8 uur, op de vrijdagavond vanaf 19 uur tot de daaropvolgende maandag 

om 8 uur en op de vooravond van wettelijke feestdagen vanaf 19 uur tot de tweede 

daaropvolgende dag om 8 uur. 

 

Art. 3.  

§ 1. Enkel de erkende huisartsen die deelnemen aan de wachtdiensten die overeenkomstig  

artikel 9, § 1 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen worden meegedeeld aan de bevoegde geneeskundige commissie 

komen in aanmerking voor het beschikbaarheidshonorarium. 

 

§ 2. De erkende huisartsen die deelnemen aan een wachtdienst zoals bedoeld in de eerste 

paragraaf duiden onder elkaar een verantwoordelijke aan voor de toepassing van dit besluit. 

Deze aanduiding gebeurt schriftelijk en wordt ondertekend door alle erkende huisartsen die 

aan de wachtdienst deelnemen. Het document met de aanduiding wordt door de 

verantwoordelijke bewaard gedurende drie jaar na het einde van het trimester waarvoor hij 

als verantwoordelijke optreedt. 

 

§ 3. Vanaf een door Ons te bepalen datum
1
 nadat de Minister die de Volksgezondheid in zijn 

bevoegdheid heeft is overgegaan tot de erkenning van de huisartsenkringen overeenkomstig 

artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen, wordt de toepassing van § 2 waargenomen door de raad van 

bestuur van de vereniging zonder winstgevend doel van de huisartsenkring. 

                                                           
1
 01 oktober 2007 cfr KB 14/09/2007 – BS 27/09/2007 artikel 1 
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Art. 4.  

Uiterlijk één jaar na deelname aan de georganiseerde wachtdienst zoals voorzien in artikel 2 van 

dit besluit, maakt de verantwoordelijke voor elk erkend huisarts de volgende gegevens over aan 

de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering : 

1° het RIZIV-identificatienummer, de naam, de voornaam; 

2° de data en uren waarop de huisarts heeft deelgenomen aan de georganiseerde wachtdienst. 

 

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

de verantwoordelijke voor elk erkend huisarts de volgende gegevens over aan de Dienst voor 

geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : 

1° het RIZIV-identificatienummer, de naam, de voornaam en het post- of  

bankrekeningnummer; 

 

2° de data waarop de huisarts heeft deelgenomen aan de georganiseerde wachtdienst zoals 

voorzien in artikel 2 van dit besluit. 

 

De informatie wordt aan voornoemde dienst overgemaakt via de hiertoe voorziene federale 

website. 

 

Vanaf de datum bepaald door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft kan 

de informatie eveneens worden overgemaakt via http://www.sociale-zekerheid.be 

 

Art. 5.  

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt de beschikbaarheidshonoraria 

aan de huisarts overeenkomstig de gegevens meegedeeld in toepassing van artikel 4. 

 

Art. 6.  

Het beschikbaarheidshonorarium bedraagt 5,29 euro per uur. 

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.  



Coordinatie--ZIV--KB-25-11-2002--Beschikbaarheidshonorarium-artsen--georganiseerde-wachtdienst.doc 

tt 4 / 4 

 

 

Art. 7.  

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

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden overgemaakt : 

- aan het Bestuur van de gezondheidszorg van het Federale overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; 

 

- aan de bevoegde geneeskundige commissie zoals bedoeld in artikel 3, § 1, van onderhavig  

besluit, via het Bestuur van de gezondheidszorg van het Federale overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; 

 

- aan de verzekeringsinstellingen; 

 

- aan de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- 

en invaliditeitsverzekering. 

 

Art. 7bis.  

Na gemotiveerd advies van de Federale raad voor de huisartsenkringen en als de huisartsenkring 

hierom verzoekt, kan de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen beslissen dat 

gedurende een door haar bepaalde periode de som van de beschikbaarheidshonoraria die 

verschuldigd zijn voor de huisartsenzone van een welbepaalde huisartsenkring betaald wordt aan 

de Raad van bestuur van die huisartsenkring. 

 

Art. 8.  

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002. 

 

 

 


