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21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen  
in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 
Art. 1 
 
HOOFDSTUK II. - Persoonlijk aandeel. 
Art. 2 
A. 30 pct.  

van het honorarium voor de raadplegingen van de algemeen geneeskundige en bijkomend 
honorarium voor dringende raadpleging uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder de 
codenummers : 
101010, 101032, 101054, 102454, 102476, 102410, 102432, 104650 en 104355. 

 
B. 35 pct.  

van het honorarium voor de bezoeken en bijkomend honorarium voor dringend bezoek uit  
artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder de volgende codenummers : 
- bezoeken van de algemeen geneeskundige : 

103110, 103213, 103235, 103316 tot 103353, 104510 tot 104576, 104591 tot 104635, 103132, 
103412, 103434, 103515 tot 103552, 104215 tot 104274 en 

 
C. 40 pct.  

van het honorarium voor de raadplegingen van de geneesheren-specialisten en bijkomend 
honorarium voor dringende raadplegingen uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage  
onder de codenummers : 
102012, 102034, 102174 tot 102211, 102071 tot 102152, 103014, 102491 en 102513. 

 
D. 35 pct.,  

met een maximum van 200 F per verstrekking, van het honorarium voor toezicht op de in een 
ziekenhuis opgenomen rechthebbenden beoogd in artikel 25, § 1, van de bedoelde bijlage. 

 
E. 15 pct.,  

met een maximum van 350 F per verstrekking, van het honorarium voor de volgende verstrekkingen 
verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden 

 
F. 300 F  

voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage,  
onder het codenummer 460670. 

 
G. 250 F  

voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage,  
onder het codenummer 460703. 

 
H. 300 F 

voor de forfaitaire honoraria beoogd in artikel 24, § 3, van bedoelde bijlage  
onder het codenummer 591102. 

 
§ 2. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in  

artikel 25, §§ 1 en 2, van de wet bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in de 
forfaitaire honoraria voor de klinische biologie verleend 

 
Art. 3-4 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1.  
Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 
1° “de wet” : de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor  

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 
 
2° “persoonlijk aandeel” : persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kostprijs van een in  

artikel 23 van de wet opgenomen geneeskundige verstrekking, zoals ze blijkt uit de reglementering en 
rekening houdende met de overeenkomsten, akkoorden en als zodanig geldende documenten of met de 
honoraria die door de Koning zijn vastgesteld ter uitvoering van artikel 52 van de wet  
van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. 

 
HOOFDSTUK II. - Persoonlijk aandeel. 
 
Art. 2.  
§ 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die in  
artikel 25, §§ 1 en 2, van de wet bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in het 
honorarium voor sommige verstrekkingen beoogd in 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 wordt als volgt vastgesteld : 

 
A. 30 pct. van het honorarium voor de raadplegingen van de algemeen geneeskundige en  

bijkomend honorarium voor dringende raadpleging uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder de 
codenummers : 
101010, 101032, 101054, 102454, 102476, 102410, 102432, 104650 en 104355. 

 
B. 35 pct. van het honorarium voor de bezoeken en bijkomend honorarium voor dringend bezoek  

uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder de volgende codenummers : 
- bezoeken van de algemeen geneeskundige : 

103110, 103213, 103235, 103316 tot 103353, 104510 tot 104576, 104591 tot 104635, 103132,  
103412, 103434, 103515 tot 103552, 104215 tot 104274 en 104296 tot 104333. 

 
- bezoeken van de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde : 

103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856  
en 104871. 

 
C. 40 pct. van het honorarium voor de raadplegingen van de geneesheren-specialisten en  

bijkomend honorarium voor dringende raadplegingen uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder 
de codenummers : 
102012, 102034, 102174 tot 102211, 102071 tot 102152, 103014, 102491 en 102513. 

 
D. 35 pct., met een maximum van 200 F per verstrekking, van het honorarium voor toezicht op  

de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden beoogd in artikel 25, § 1, van de bedoelde bijlage. 
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E. 15 pct., met een maximum van 350 F per verstrekking, van het honorarium voor  

de volgende verstrekkingen verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden : 
1° de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers : 

350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355390 tot 355434, 355471 tot 355515 en 
355596 tot 355913, opgenomen in artikel 11 van bedoelde bijlage; 

 
2° de verstrekking bedoeld onder het codenummer 214211 opgenomen in artikel 13  

van bedoelde bijlage; 
 
3° de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers : 

220091, 220290, 230333, 243633, 248511 tot 248916, 248953, 248975, 227091, 227452, 
228152, 254995 tot 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596 tot 257670, 
257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, 258296, 258510, 258613, 
258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914 tot 261995, 262356, 262371, 
280173 tot 280210, 280770, 300252 en 300274,  
opgenomen in artikel 14 van bedoelde bijlage; 

 
4° de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers : 

442212, 442234, 442411 tot 442492, 442610 tot 442654, 442816 tot 442853, 442934 en 
442971, opgenomen in artikel 18 van bedoelde bijlage; 

 
5° de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers : 

470050, 471015 tot 471052, 471251 tot 471413, 471516, 471575, 471715 tot 471752, 471811, 
472076, 472113, 472135, 472194 tot 472253, 472356, 472371, 472415 tot 472474, 472511 tot 
472533, 473012 tot 473196, 473233, 473255, 473351 tot 473454, 473491, 473594 tot 473631, 
474095 tot 474191, 474235 tot 474272, 474353, 474493, 474530 tot 474596, 475031, 475075, 
475090, 475112, 475311, 475333, 475451, 475532 tot 475576, 475650, 475753, 475812, 
475834, 475856 tot 475893, 476011 tot 476070, 476276 tot 476313, 476114 tot 476254, 
476615, 476630, 477116, 477131, 477190 tot 477256 en 477315 tot 477536  
opgenomen in artikel 20 van bedoelde bijlage; 
 

6° de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers 532011, 532114 en 532534 tot 532571  
opgenomen in artikel 21 van bedoelde bijlage; 

 
7° alle verstrekkingen opgenomen in de artikelen 22, I, 32 en 33 van bedoelde bijlage. 
 

F. 300 F voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage,  
onder het codenummer 460670. 

 
G. 250 F voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage,  

onder het codenummer 460703. 
 
H. 300 F voor de forfaitaire honoraria beoogd in artikel 24, § 3, van bedoelde bijlage  

onder het codenummer 591102. 
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§ 2. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in  
artikel 25, §§ 1 en 2, van de wet bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in de 
forfaitaire honoraria voor de klinische biologie verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen patiënten 
en bedoeld in de artikelen 2, § 2, a) en 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot 
vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake 
klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden alsmede de 
onderaanneming van deze verstrekkingen, wordt als volgt vastgesteld : 
450 F voor de volgnummers 591334, 591356 en 591371. 

 
§ 3. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in  
artikel 25, §§ 1 en 2, van de wet bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, wordt 
verhoogd met een aandeel van 1 000 F de eerste dag van zijn opneming in een ziekenhuis of van zijn 
verblijf in een revalidatie- of vakherscholingscentrum in de zin van het koninklijk besluit  
van 20 augustus 1980 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de 
verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een 
revalidatiecentrum. 

 
Art. 3.  
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1993, met uitzondering van artikel 2, § 1, A, B en C dat in 
werking treedt op 1 januari 1994. 
 
 


