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Artikel 1. 
Er wordt een premie ingesteld voor sommige zorgverleners die het wettelijk rustpensioen 
hebben opgenomen en die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende 
akkoorden of overeenkomsten gesloten door de organen zoals bedoeld in artikel 26 van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994. 
 
 
Art. 2.  
Teneinde voor de premie in aanmerking te komen dient de zorgverlener: 

1° te voldoen aan de respectievelijke voorwaarden van toepassing op zijn beroepsgroep 
zoals voorzien in artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van 
een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, artikel 4 het koninklijk 
besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor 
sommige kinesitherapeuten, artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot 
instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, artikel 1 
van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van 
sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen, artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 27 november 2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor 
sommige logopedisten, artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 2017 tot 
instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen, met 
dien verstande dat de voorwaarde van daadwerkelijke uitoefening van de 
beroepsactiviteit gedurende het gehele kalenderjaar vervalt voor het dienstjaar waarin 
de zorgverlener zijn professionele activiteit definitief stopt, onverminderd enige 
voorwaarden opgelegd inzake drempelactiviteit; 

 
2° het wettelijk rustpensioen te hebben opgenomen; 
 
3° geen sociaal voordeel te hebben ontvangen voor het desbetreffende dienstjaar op basis 

van de regelgeving aangehaald in 1° ; 
 
4° tijdens het dienstjaar niet verkeren in de uitsluitingsgronden zoals die worden vermeld 

ten aanzien van de sociale voordelen in artikel 54, § 3 van de van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994. 

 
 
  



Art. 3.  
De premie dient te worden aangevraagd binnen de termijnen en overeenkomstig de 
modaliteiten die gelden voor de sociale voordelen zoals vastgesteld in de respectievelijke 
regelgeving aangehaald in artikel 2, 1°, met dien verstande dat geen gegevens dienen 
verstrekt te worden inzake een verzekeringscontract noch dienaangaande enige verklaring 
dient te worden afgelegd, en op straffe van onontvankelijkheid met opgave van het 
rekeningnummer waarop de premie dient gestort te worden en de titularis daarvan. 
 
Onverminderd het eerste lid, kan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
bepalen dat deze gegevens op een geïnformatiseerde manier worden aangeleverd. 
 
Voor de dienstjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 worden de aanvraagtermijnen verlengd met 
een periode van 3 maanden te rekenen vanaf de tweede maand die volgt op de maand van 
publicatie van dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, voor zover de aanvraagtermijn 
voor de respectievelijke sector overeenkomstig artikel 3 voor deze datum afgelopen is. 
 
 
Art. 4.  
De premie is gelijk aan het bedrag voor het desbetreffende dienstjaar vastgesteld in de 
respectievelijke regelgeving aangehaald in artikel 2, 1°, overeenkomstige de modaliteiten 
inzake activiteit, verstrekking en toetreding zoals die in de respectievelijke regelgeving 
worden gepreciseerd. 
 
 
Art. 5.  
De voorwaarden voor de toekenning van de premie worden gecontroleerd door de Dienst 
voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering. 
 
Indien ze niet zijn vervuld, wordt het bedrag van de premie niet toegekend of zal het worden 
teruggevorderd indien het reeds onterecht werd toegekend. 
 
 
Art. 6.  
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van1 januari 2016. 
 
 
Art. 7.  
De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
 


