Coordinatie--ZIV--KB-06-02-2003--Artsen--gebruik-telematica--EMD.doc

6 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot bepaling van
de voorwaarden en de modaliteiten
overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
een financiële tegemoetkoming verleent
aan de artsen
voor het gebruik van telematica en
het elektronisch beheer van medische dossiers
BS 21-02-2003
Gewijzigd door:
KB 10/11/2012 – BS 03/12/2012
KB 10/10/2013 – BS 24/10/2013 retroactief in voege vanaf 01/01/2013
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Artikel 1.
Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de erkende huisarts een
jaarlijkse tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering kan
krijgen in de kosten van softwarepakketten die gebruikt worden voor het electronisch beheer
van medische dossiers.
Art. 2.
§ 1. Alleen de softwarepakketten die aanvaard zijn door de Nationale Commissie
geneesheren-ziekenfondsen na eenvormig advies van een werkgroep die paritair is
samengesteld uit leden van de v.z.w. “Electronisch medisch dossier –
Dossier médical informatisé”, leden van de Commissie standaarden inzake telematica
ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg van het Bestuur van de
Gezondheidszorg van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, en vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties van geneesheren, komen
voor de tegemoetkoming in aanmerking.
§ 2. Geen enkele tegemoetkoming wordt verleend indien wordt vastgesteld dat de toegepaste
software reclameboodschappen bevat.

Art. 3.
§ 1. De erkende huisarts dient een aanvraag tot tegemoetkoming in bij de Dienst voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
en maakt daarbij gebruik van het aanvraagformulier waarvan het model gaat in bijlage 1
bij dit besluit.
§ 2. Op het aanvraagformulier verklaart de erkende huisarts op eer dat hij gedurende het
kalenderjaar waarvoor hij de tegemoetkoming vraagt het softwarepakket daadwerkelijk
gebruikt voor het electronisch beheer van het globaal medisch dossier van zijn patiënten.
In voorkomend geval verklaart de erkende huisarts dat hij hetzelfde softwarepakket
gebruikt samen met andere huisartsen.
Art. 4.
§ 1. De firma die aan de erkende huisarts het softwarepakket geleverd heeft bevestigt op het
aanvraagformulier bedoeld in artikel 3 dat de erkende huisarts gedurende het jaar
waarvoor deze de tegemoetkoming vraagt in het bezit is van het softwarepakket vermeld
door de erkende huisarts.
§ 2. De firma die het softwarepakket geleverd heeft bevestigt de verklaring van de huisarts
betreffende het gezamenlijk gebruik van hetzelfde softwarepakket door meerdere
huisartsen.

tt

2

Coordinatie--ZIV--KB-06-02-2003--Artsen--gebruik-telematica--EMD.doc

Art. 5.
Het bedrag van de jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt vanaf het jaar 2013 806 euro.
Het bedrag van de jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt vanaf het jaar 2012 806,12 euro.

Art. 6.
§ 1. Het aanvraagformulier bedoeld in artikel 3 en de lijst van de softwarepakketten worden
gepubliceerd op de websites van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (http://www.riziv.fgov.be/) en van het Ministerie van Sociale
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (http://www.health.fgov.be/).
§ 2. De informatie vermeld in het formulier bedoeld in artikel 3 kan aan het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden overgemaakt via de website van het
Instituut (www.riziv.fgov.be).

Art. 7.
De lijst met erkende huisartsen die de tegemoetkoming bedoeld in dit besluit hebben
aangevraagd wordt meegedeeld aan de verzekeringsinstellingen en aan de Dienst voor
geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Art. 8.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.
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