
 

 
 

Aan de heer Jelle Coenegrachts, 
Directeur-generaal  
Dienst Geneeskundige Verzorging  
RIZIV 
 
 
Cc: secretariaat Verzekeringscomité 
 

 

Brussel, 8 augustus 2022 

 

 

Betreft: vergoeding van zorgverstrekkers voor het toedienen van COVID vaccins, in het kader van een 

door de Gemeenschappen georganiseerde campagne (Nota CGV_2022_222) 

 

Geachte heer Directeur-generaal, 

 

We hebben kennis genomen van het nieuwsbericht op de website van het RIZIV1 over de honoraria 

voor vaccinatie tegen Covid-19 die apothekers, verpleegkundigen en artsen mogen aanrekenen. We 

stellen vast dat dit bericht op 29 juli 2022 online is verschenen en dat volgens dit bericht de honoraria 

in voege zijn sinds 18 juli 2022.  

Vreemd genoeg heeft het RIZIV met de publicatie van dit nieuwsbericht gevolg gegeven aan een 

(ontwerp van) Koninklijk Besluit “tot vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en 

toediening van Covid-vaccins” van minister Vandenbroucke dat tot op vandaag niet eens in het 

Belgisch Staatsblad is verschenen en dus onmogelijk al uitgevoerd kan worden.  

BVAS eist een onmiddellijke rechtzetting van deze administratieve anomalie die nog moeilijker te 

begrijpen valt in het licht van de schriftelijke stemming over dit ontwerp-KB in het Verzekeringscomité, 

in de week van 18 tot en met 25 juli 2022. Het bericht op de RIZIV-website laat uitschijnen dat het 

ontwerp-KB al in werking trad op de dag dat deze schriftelijke bevraging van start ging.  

Intussen is het resultaat van de stemming officieus bekend, maar nog niet officieel meegedeeld. Het 

ontwerp zou onvoldoende steun verkregen hebben. Het Verzekeringscomité zou dus een negatief 

 
1 https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-

voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx 

 

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx


 

 
 

advies hebben uitgebracht over een regeling die volgens de website van het RIZIV al in voege zou zijn 

sinds 18 juli 2022.  

De publicatie van deze misleidende info is onaanvaardbaar. 

BVAS vraagt met aandrang om: 

• dit bericht per direct te verwijderen van de RIZIV-website en 

• het resultaat van de stemming over de nota CGV_2022_222 officieel bekend te maken; na een 

week moet dit toch mogelijk zijn. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Dr. Johan Blanckaert, 
Voorzitter BVAS 
 


