
 
 

12 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit  

tot instelling  

van een financiering  

voor lokale kwaliteitsgroepen 
 

BS 27/12/2012   in voege vanaf 27/12/2012 

 

Gewijzigd door KB 30/07/2013 – BS 09/08/2013 (in voege vanaf 19/08/2013) 

 

Artikel 1.  

Voor de toepassing van onderhavig besluit wordt verstaan onder : 

1° LOK : Groepering van artsen die als Lokale Kwaliteitsgroep geregistreerd staat bij de Dienst 

voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

2° LOK-verantwoordelijke : Arts die als verantwoordelijke verslaggever van een specifieke LOK 

geregistreerd staat bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor 

ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 

 

Art. 2.  

Dit besluit bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waaronder een LOK een jaarlijkse 

tegemoetkoming in haar werkingskosten kan krijgen van het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. 

 

 

Art. 3.  

Om deze tegemoetkoming te genieten moet de LOK beantwoorden aan de volgende voorwaarden : 

1° Tijdens het kalenderjaar ten minste 4 LOK-vergaderingen hebben georganiseerd waaraan 

telkens minimaal 3 leden hebben geparticipeerd. 

LOK's die tijdens het betreffende kalenderjaar werden opgericht zijn van de verplichting 

vrijgesteld. 

LOK's die tijdens het betreffende kalenderjaar werden ontbonden zijn van deze verplichting 

vrijgesteld voor zover zij tijdens het voorgaande kalenderjaar 4 LOK-vergaderingen hebben 

georganiseerd waaraan telkens minimaal 3 leden hebben geparticipeerd. 

Als datum van oprichting en ontbinding worden beschouwd de datum waarop deze 

verrichtingen door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- 

en invaliditeitsverzekering worden gevalideerd. 

2° De datum, het onderwerp en de deelnames van de leden van de LOK aan elk van de onder 1° 

gepreciseerde vergaderingen hebben meegedeeld aan de Dienst voor geneeskundige verzorging 

van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering via de webtoepassing die dit 

Instituut voor het online beheer van de samenstelling van de LOK en de LOK-vergaderingen ter 

beschikking stelt, ten laatste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de LOK-

vergadering plaats vond. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing op de referentiejaren 2011 en 2012. 

3° Tijdens het kalenderjaar op geen enkele wijze, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch geheel 

of gedeeltelijk, noch in geld of in natura, zijn gefinancierd door de farmaceutische industrie 

noch door een andere sponsor die een belangenconflict zou kunnen veroorzaken. 

 

 

Art. 4.  

Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt 200 euro per vergadering. 



 
 

 

Art. 5.  

Per kalenderjaar kunnen maximaal vier vergaderingen in rekening worden genomen. Per maand kan 

maximaal 1 LOK-vergadering worden gevaloriseerd. 

 

Uitsluitend vergaderingen waaraan minimaal 3 leden hebben geparticipeerd kunnen worden 

gevaloriseerd. 

 

 

Art. 6.  

De Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering betaalt uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het referentiejaar het totale 

bedrag uit van de tegemoetkoming. 

 

Dit bedrag wordt uitbetaald op het rekeningnummer opgegeven door de arts die op 31 december van 

het betreffende kalenderjaar, hetzij op datum van de ontbinding van de LOK, bij de Dienst voor 

geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering als LOK-

verantwoordelijke van de desbetreffende LOK geregistreerd staat. 

 

De arts dient een aanvraag tot tegemoetkoming in bij Dienst voor geneeskundige verzorging van het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering middels opgave van het rekeningnummer en de 

fiscale bestemmeling hiervan aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering via de 

webtoepassing die dit Instituut voor het online beheer van identificatie- en financiële gegevens ter 

beschikking stelt. 

 

 

Art. 7.  

In afwijking van artikel 6 betaalt de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor 

ziekte-en invaliditeitsverzekering voor de referentiejaren 2011 en 2012 het jaar 2011 binnen 12 6 

maanden na de inwerking treding van dit besluit het totale bedrag uit van de tegemoetkoming. Dit 

besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt. 

 

 

Art. 8.  

De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit. 


