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4 SEPTEMBER 1985 – Koninklijk besluit tot vaststelling van
de voorwaarden en de regels volgens dewelke
een vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde
wordt toegekende.

BS 14/08/1985
Gewijzigd door:
KB 11/08/1986 – BS 26/08/1986
KB 14/10/1985 – BS 23/10/1985
KB 11/08/1986 – NS 26/08/1986
KB 25/10/1991 – BS 19/11/1992
KB 28/10/1993 – BS 06/11/1993
KB 05/10/1999 – BS 01/12/1999
KB 25/04/2004 – BS 27/05/2004
KB 05/06/2007 BS 20/06/2007

KB 09/06/2009 – BS 22/06/2009 (in voege 01/09/2008) art 1 en art 2
Op de stages die op 01/09/2008 lopende zijn, is het van toepassing voor het gedeelte van die stages dat na 01/09/2008 valt.
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Artikel 1.
De jaarlijkse vergoeding van de stagemeester in de huisartsgeneeskunde die gedurende een volledig
jaar geneesheren begeleidt die in zijn praktijk werkzaam zijn, wordt vastgesteld op vijftig procent
van de door de stagemeester aan de door hem begeleide geneesheren uitgekeerde bedragen, met een
maximum van 16.850 euro 12.097 Euro.

Art. 2.
De jaarlijkse vergoeding voor de stagemeester in de huisartsgeneeskunde die gedurende een
volledig jaar geneesheren begeleidt die niet in zijn praktijk werkzaam zijn en die voor hen
seminaries leidt, bedraagt 16.850 euro 12.097 Euro.
Art. 3.
§ 1. De vergoedingen voorzien door onderhavig besluit zullen niet uitgekeerd worden
aan stagemeesters-beroepsmilitairen.
§ 2. De vergoedingen voorzien door § 1 en 2 van artikel 2 kunnen in geen enkel geval
samengevoegd worden
Art. 4.
Om het aantal geneesheren aanwezig hetzij in het kabinet van de stagemeester zoals bedoeld
in art. 2. § 1. hetzij op de seminaries zoals bedoeld in art. 2, § 2. te bepalen wordt uitsluitend
rekening gehouden met de begeleide geneesheren die de erkenning voor de bijzondere kwalificatie
voorzien door het ministerieel besluit van 15 december 1967 nog niet bekomen hebben en voor
zover zij verondersteld worden toegetreden te zijn tot de termen van het in voege zijnde akkoord
geneesheren-ziekenfondsen.
Aan de voorwaarde die erin bestaat geacht te worden tot de termen van het in voege zijnde akkoord
geneesheren-ziekenfondsen te zijn toegetreden, dient evenwel voor het jaar 1993 niet te worden
voldaan
Art. 5.
De aanvraag tot het bekomen van de vergoeding moet gericht worden aan
de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
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Art. 6.
§ 1. De stagemeester die geneesheren begeleidt die in zijn praktijk werkzaam zijn,
deelt tussen 1 september en 31 december van elk jaar aan de in art. 5 vermelde dienst de lijst
mede van de geneesheren die tijdens de periode van twaalf maanden beginnend op 1 september
van het voorafgaande jaar in zijn praktijk werkzaam waren, alsmede voor elk van hen, de periode
tijdens dewelke zij er werkzaam waren. Bovendien deelt hij voor elk van hen mede of hij
verondersteld werd toegetreden te zijn tot het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, alsmede of
hij de erkenning voor de bijzondere kwalificatie voorzien door het ministerieel besluit
van 15 december 1982 bekomen had.
De stagemeester voegt daarbij een afschrift van de overeenkomst met de door hem begeleide
geneesheren, met vermelding van de bedragen die ingevolge deze overeenkomst aan hen werden
uitgekeerd.
§ 2. De stagemeester die geneesheren begeleidt die niet in zijn praktijk werkzaam zijn
deelt tussen 1 september en 31 december van elk jaar aan de in art. 5 vermelde dienst de lijst
mede, met de data en de duur van de seminaries die hij tijdens de periode van twaalf maanden
beginnend op 1 september van het voorafgaande jaar. Voor elk seminarie deelt hij de lijst van de
aanwezige geneesheren mede met voor elk van hen de vermelding of hij verondersteld werd
toegetreden te zijn tot het akkoord geneesheren-ziekenfonds alsmede of hij de erkenning voor de
bijkomende kwalificatie voorzien door het ministerieel besluit van 15 december 1982 bekomen
had.
Elk van die lijsten moet vergezeld zijn van een verklaring namens het Centrum voor
Huisartsgeneeskunde dat de seminaries inricht of er verantwoordelijk voor is, dat de er op
voorkomende gegevens bevestigt.
Art. 7.
De vergoeding wordt uitbetaald in één jaarlijkse afrekening nadat de bevoegde dienst in het bezit
werd gesteld van de in artikel 8 voorziene gegevens.
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