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26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit  

tot uitvoering van artikel 36  

van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen,  

gecoördineerd op 14 juli 1994,  

wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden  

die een geneesheer-specialist raadplegen  

nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige  

 

 

 

BS 15/12/2006 in voege vanaf 01/02/2007 

 

Gewijzigd door: 
KB 26/08/2010 BS 21/09/2010 

KB 21/07/2017 BS 08/08/2017 

KB 24/03/2022 BS 06/05/2022 

 

KB 31/08/2022 BS 08/11/2022 

inwerkingtreding van deze gecoördineerde versie vanaf 1 februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1.  

De vermindering van het persoonlijk aandeel is van toepassing op de volgende verstrekkingen 

opgenomen in artikel 2 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 : 
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Art. 2.  

De algemeen geneeskundige die een rechthebbende die recht heeft op een vermindering van het 

persoonlijk aandeel overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling 

van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende of van de tegemoetkoming van de verzekering van 

geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vestrekkingen of overeenkomstig  

artikel 37bis, § 1, Bbis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, verwijst naar een geneesheer-specialist zoals vermeld in 

het document dat als bijlage bij het besluit gevoegd (hierna : verwijsdocument), en die één van de 

verstrekkingen vermeld in artikel 1 mag aanrekenen, gebruikt daartoe het verwijsdocument. 

 

De algemeen geneeskundige deelt de naam van het specialisme mee aan de rechthebbende. 

 

De geneesheer-specialist is er toe gehouden het verwijsdocument mee te geven met de rechthebbende, 

behalve als hij voor de aanrekening van de raadpleging toepassing maakt van de gegevensoverdracht via 

een elektronisch netwerk in het kader van eAttest (buiten derdebetalersregeling) of eFact 

(derdebetalersregeling) of als hij de raadpleging aanrekent door toepassing te maken van de 

derdebetalersregeling zonder gebruik te maken van het voormelde elektronisch netwerk. 

 

 

Art. 3.  

Het verminderd persoonlijk aandeel is verschuldigd op voorwaarde dat het getuigschrift voor verstrekte 

hulp opgemaakt door de desbetreffende arts-specialist aan de verzekeringsinstelling voor terugbetaling 

wordt aangeboden samen met het verwijsdocument bedoeld in artikel 2. 

 

Onverminderd van het eerste lid, als de arts-specialist voor de aanrekening van de raadpleging toepassing 

maakt van de gegevensoverdracht via een elektronisch netwerk in het kader van eAttest (buiten 

derdebetalersregeling) of eFact (derdebetalersregeling), bewaart hij het verwijsdocument in het dossier 

van de rechthebbende en maakt hij de voor de toepassing van dit besluit vereiste gegevens over aan de 

verzekeringsinstelling via het voormelde elektronisch netwerk. 
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Art. 4.  

Per rechthebbende kan per specialisme één maal per kalenderjaar toepassing worden gemaakt van 

onderhavig besluit. Indien voor dezelfde rechthebbende in de loop van hetzelfde kalenderjaar meerdere 

raadplegingen van hetzelfde specialisme worden aangerekend, is het verminderd persoonlijk aandeel 

verschuldigd op de honoraria van de eerste raadpleging die voldoet aan de voorwaarden van dit besluit 

die voor terugbetaling aangeboden wordt. 

 

 

Art. 5.  

De vermindering van het persoonlijk aandeel : 

1° Bedraagt 2 euro ten opzichte van het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 4  

van het voornoemde koninklijk besluit van 23 maart 1982; 

 

2° Bedraagt 5 euro ten opzichte van het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 37bis, § 1, C,  

van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994; 

 

3° Is gelijk aan het volledige bedrag van het persoonlijk aandeel zoals het voortvloeit uit de toepassing  

van artikel 4bis van het voornoemde koninklijk besluit van 23 maart 1982, behalve voor de 

verstrekking met codenummer 102152, waarvoor de vermindering 2 euro bedraagt. 

 

 

Art. 6.  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad. Het is van toepassing op de raadplegingen die volgen op de verwijzingen die 

gebeuren op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

 


