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31 JANUARI 1977. - Koninklijk besluit van 31 januari 1977
tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie
bedoeld in artikel 63
van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Artikel 1.
De verstrekkingen inzake klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn alle
verstrekkingen inzake klinische biologie, al dan niet uitgevoerd met isotopen, vermeld in de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 35 van de voormelde gecoördineerde wet, met
uitzondering van de verstrekkingen die worden verricht in laboratoria die uitsluitend de verstrekkingen
uitvoeren welke zijn vermeld onder de nummers
114096 - 114100, 114096 - 114100, 114111 , 120514 - 120525, 120536 - 120540, 120514 - 120525,
120536 - 120540, 120713 - 120724, 121516 - 121520, 122511 - 122522, 122533 - 122544,
122710 - 122721, 122813 - 122824, 122835 - 122846, 123012 - 123023, 123034 - 123045,
123056 - 123060, 123071 - 123082, 123152 - 123163, 124014 - 124025, 124036 - 124040,
125510 - 125521, 125532 - 125543, 125716 - 125720, 125915 - 125926, 126512 - 126523,
126534 - 126545, 126711 - 126722, 126733 - 126744, 126814 - 126825, 126836 - 126840,
127013 - 127024, 127035 - 127046, 127050 - 127061, 127072 - 127083, 127153 - 127164,
128015 - 128026, 128030 - 128041, 550012 - 550023, 550572 – 550583 en 550594 - 550605
van de voornoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
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(Art 63 van de ZIV-wet)
Afdeling X
Voorwaarden voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor
bepaalde verstrekkingen
Art. 63.
Voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, zoals zij door Hem worden omschreven, kan de Koning
de verzekeringstegemoetkoming afhankelijk stellen van de voorwaarde dat die verstrekkingen worden
uitgevoerd in laboratoria die:
1° overeenkomstig de terzake geldende bepalingen van de wet op de ziekenhuizen
gecoördineerd op 7 augustus 1987, en haar uitvoeringsbesluiten werden geïnstalleerd en geëxploiteerd;
2° door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,
volgens een procedure die door de Koning is bepaald, erkend zijn op grond van technische criteria en
criteria inzake kwaliteitscontrole en rekening houdend met de bepalingen van het koninklijk besluit
nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten
voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie;
3° door de Minister zijn erkend op grond van door de Koning bepaalde criteria die
inzonderheid betrekking kunnen hebben op kwantiteitscontrole en financiering.
Bij het vaststellen van de sub 2° en 3° bedoelde criteria kan ondermeer rekening worden gehouden met het
type van laboratorium, alsmede met de omvang en de aard van de activiteiten van het laboratorium en van
het ziekenhuis waar het laboratorium is gevestigd. Er kan ook rekening worden gehouden met het feit dat
deze activiteiten, alhoewel uitgeoefend in centra gelegen op verschillende plaatsen, één geheel vormen in
het kader van de procedures noodzakelijk ter uitvoering van hun taken of, in voorkomend geval, op vraag
van dezelfde voorschrijvers. De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder de gemeenschappelijke
uitvoeringsprocedures.
De Koning kan bepalen welke informatie de laboratoria voor klinische biologie aan de Dienst voor
geneeskundige verzorging van het Instituut moeten verstrekken betreffende de voorschriften en de
verstrekkingen inzake klinische biologie voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden; in dat
geval stelt Hij de nadere regels vast volgens welke die informatie wordt meegedeeld.
De Koning kan ook bepalen onder welke voorwaarden een administratieve geldboete
van 125 EUR tot 2.500 EUR door de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging
wordt opgelegd aan de laboratoria voor klinische biologie die de in het vorige lid bedoelde informatie niet
meedelen of de regels betreffende het meedelen niet naleven. De geldboete wordt door het Instituut geïnd.
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16 DECEMBER 1981. - Koninklijk besluit van 16 december 1981
tot uitvoering van artikel 63,
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.

Inwerkingtreding : 06-10-1995

BS 02/02/1982

in voege 01/03/1982

Artikel 1.
De tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van de
verstrekkingen voor klinische biologie bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 januari 1977
tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie bedoeld in artikel 153, § 6, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, is afhankelijk van de voorwaarde dat die verstrekkingen worden uitgevoerd in de
laboratoria die zijn erkend in toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1978 betreffende de
erkenning door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu van de laboratoria voor klinische
biologie.
Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 1982.

4/4

