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10 JANUARI 1991. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de 

nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen  

bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 

op 14 juli 1994, 

 tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen  

en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in 

die honoraria en prijzen. 
 

BS 31/01/1991 

 
Gewijzigd door: 

KB 10/05/1996 BS 20/06/1996 

KB 28/01/1999 BS 26/02/1999 

KB 26/04/1999 BS 30/04/1999 

KB 22/11/1999 BS 27/01/2000 

KB 11/12/2001 BS 22/12/2001 

KB 15/04/2002 BS 07/05/2002 

KB 26/02/2003 BS 28/02/2003 

KB 10/03/2003 BS 17/03/2003 

KB 25/04/2004 BS 01/06/2004 

KB 18/10/2004 BS 20/10/2004 

KB 20/07/2005 BS 29/07/2005 

KB 17/11/2010 BS 25/11/2010 

KB 19/11/2010 BS 15/12/2010 (blz 1-2) 

 

 

 

 

 

Artikel 1.  

De nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 

14 juli 1994, omvat de prestaties opgenomen in de hoofdstukken I, II, VI en VII en VI van de bijlage 

bij dit besluit en de toestellen opgenomen in hoofdstuk III van genoemde bijlage. 

 

 

Art. 2.  

Elke prestatie en elk toestel wordt in de bijlage bij dit besluit aangeduid met een codenummer. 

 

 

Art. 3.  

De omschrijving van elke prestatie opgenomen in de hoofdstukken I, II, V en VII en V van de bijlage 

wordt gevolgd door een vermenigvuldigingsfactor (R) en door een coëfficiëntgetal dat de betrekkelijke 

waarde van elke verstrekking aangeeft. Het bedrag van het honorarium voor elke prestatie wordt 

gevormd door het product van de vermenigvuldigingsfactor en haar coëfficiëntgetal. Dit bedrag is het 

maximumbedrag dat door de verstrekker aan de gerechtigde mag worden aangerekend.  
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Art. 4.  

De waarde van de vermenigvuldigingsfactor (R) zoals bedoeld in dit besluit is gelijk aan de waarde 

van de factor (R) zoals ze vastgesteld wordt overeenkomstig de nationale overeenkomst gesloten 

tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen in toepassing van artikel 44 van de voornoemde 

wet gecoördineerd op 14 juli 1994, of, in voorkomend geval, overeenkomstig de tekst van de 

overeenkomst door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging vastgesteld in 

toepassing van artikel 49, § 5, van dezelfde wet.  

 

 

Art. 4bis.  

§ 1. De omschrijving van elke prestatie opgenomen in hoofdstuk IV van de bijlage wordt gevolgd door 

het bedrag van de honoraria voor elke prestatie. Dit bedrag is het maximumbedrag dat door de 

geneesheer tegelijk erkend als geneesheer specialist in de cardiologische revalidatie en als 

geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de 

pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, op wiens aanvraag en onder wiens toezicht het 

programma wordt uitgevoerd, aan de rechthebbende mag worden aangerekend. In geval deze 

geneesheer een specialist in de fysische geneeskunde is, dient de equipe bovendien een 

geneesheer specialist in de cardiologie, in de inwendige geneeskunde of in de pediatrie te 

bevatten. 

 

§ 2. Het bedrag van de honoraria voor de prestaties vermeld in § 1 hierboven wordt gekoppeld aan het 

spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100). Dit bedrag wordt aangepast volgens de bepalingen van 

de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de 

overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.  

 

 

Art. 5.  

Het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming voor de prestaties opgenomen in de hoofdstukken I, 

II en VII en II van de bijlage bedraagt 75 pct. van het honorarium zoals bedoeld in artikel 3 van 

onderhavig besluit. 

 

Voor de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 

19 van bovenvermelde geco"rdineerde wet bedraagt het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming 

evenwel 90 pct. van genoemd honorarium. 

 

 

Art. 5bis.  

Het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming voor de prestaties opgenomen in Hoofdstuk IV van 

de bijlage bedraagt 90 pct. van de honoraria zoals bedoeld in artikel 4bis, § 1, van onderhavig besluit. 

Voor de rechthebbenden bedoeld in artikel 5, tweede lid, van dit besluit, bedraagt het bedrag van de 

verzekeringstegemoetkoming evenwel 95 pct. van de bedoelde honoraria. 

 

 

Art. 6.  

De personen die verstrekkingen verrichten moeten een verstrekkingenregister bijhouden volgens de 

regels goedgekeurd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 
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Art. 7.  

Het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming voor de toestellen bedoeld in hoofdstuk III van de 

bijlage bij dit besluit bedraagt 100 pct. van de prijs : 

- die is vermeld in de rubrieken 1 en 5 van hoofdstuk III van de bijlage bij dit besluit, voor de 

aldaar beschreven toestellen; 

- die is vastgesteld door het College van geneesheren-directeurs voor de toestellen bedoeld in de 

rubrieken 2 en 4 van hoofdstuk III van genoemde bijlage; 

- die is vastgesteld door de adviserend geneesheer voor het toestel bedoeld in rubriek 3 van 

hoofdstuk III van genoemde bijlage. 

 

 

Art. 8.  

De bijlage bij het koninklijk besluit van 25 februari 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 

november 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 juli 1980, 2 augustus 1985, 3 

maart 1986, 2 juli 1986, 8 november 1987, 27 april 1988 en 17 november 1989, wordt opgeheven. 

 

 

Art. 9.  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1991. 

 

 

Art. 10.  

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 


