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Art. 37.
van toepassing vanaf 07/06/2019
FR NL

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994
Art. 36quaterdecies

07/09/2017

Art. 37.
§ 1. Voor de in artikel 34, eerste lid, 1°, 7°bis, 7°ter en 7°quater, bedoelde hulp wordt de
verzekeringstegemoetkoming vastgesteld op 75 pct. van de overeenkomstenhonoraria zoals ze
zijn vastgesteld in artikel 44, §§ 1 en 2, van de honoraria die zijn bepaald in de in artikel 50
bedoelde akkoorden of van de honoraria die door de Koning zijn bepaald ter uitvoering van artikel
52 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en
financieel herstel of ter uitvoering van artikel 49, § 5, tweede lid, of van artikel 50, § 11, eerste
lid. Voor de in § 19 bedoelde rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
wordt de verzekeringstegemoetkoming vastgelegd op 90 pct. van de hen betreffende tarieven,
uitgezonderd voor wat betreft de raadpleging van artsen-specialisten waarvoor de
verzekeringstegemoetkoming 85 pct. bedraagt van de hen betreffende tarieven.

01/01/2014 Opgeheven door: Wet(prog)(I) 29-3-12 - B.S. 6-4 - ed. 3 - art. 4 (vroeger 2de lid)
01/01/2014 Opgeheven door: Wet(prog)(I) 29-3-12 - B.S. 6-4 - ed. 3 - art. 4 (vroeger 3de lid)
06/09/1994 De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, op voorstel of na advies van het

01/07/2016

06/09/1994

01/02/2010

01/02/2009
01/07/2014

Verzekeringscomité, het aandeel van de rechthebbende afschaffen of beperken tot een bedrag
dat Hij vaststelt; dat bedrag mag niet hoger zijn dan 25 pct. van de kostprijs van de verstrekking
of van een groep van verstrekkingen die voortvloeien uit de overeenkomst of het akkoord.
De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, het persoonlijk aandeel van de
rechthebbenden in de kosten van de logopedie-, kinesitherapie-, fysiotherapie-, podologietandarts- en diëtetiekverstrekkingen verhogen, zoals die verstrekkingen opgesomd zijn in de in
artikel 35, § 1, bedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, ongeacht de
bekwaming van de zorgverlener. Dat persoonlijk aandeel mag evenwel niet hoger zijn dan 40 pct.
van de vastgestelde kostprijs. Voor de in § 19 bedoelde rechthebbenden van de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, mag dat persoonlijk aandeel evenwel niet hoger zijn dan 20 pct.
van de hen betreffende tarieven.
De Koning kan voor eenzelfde prestatie een verschillend persoonlijk aandeel vaststellen
naargelang de zorgverlener al dan niet voldoet aan bijkomende voorwaarden, andere dan die
betreffende de bekwaming, bedoeld in artikel 35, § 1, tweede lid.
De verzekeringstegemoetkoming die in het eerste lid op 75 pct. is vastgesteld, wordt op 90 pct.
gebracht voor de forfaitaire honoraria, de forfaits B en C genoemd , voor de patiënten van wie de
afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 8 van de
bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984.
De Koning kan de verzekeringstegemoetkomingen vaststellen voor de in het vorige lid vermelde
forfaitaire honoraria.

§ 2. Een gedeelte van de kostprijs van de in artikel 34, 4°bis en 5°, bedoelde verstrekkingen kan
voor rekening van de rechthebbenden worden gelaten, onder de voorwaarden die de Koning
bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit.

21/03/1997 Dit lid werd opgeheven bij: wet 10-8-01 - B.S. 1-9 - ed. 2 (vroeger tweede lid)
01/01/2014 De Koning bepaalt onder welke voorwaarden het persoonlijk aandeel kan worden afgeschaft of

verminderd voor in § 19 bedoelde rechthebbenden van de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming.
01/07/2014 Binnen de grenzen van de voorwaarden die de Koning aldus heeft vastgesteld, kan de minister
van rechtswege de lijst van vergoedbare specialiteiten en de lijst en de nominatieve lijsten van de
vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen aanpassen, met betrekking tot het
bedrag van het persoonlijk aandeel.
08/04/2013

§ 2/1. Voor de in artikel 34, eerste lid, 4° bis, bedoelde verstrekkingen, die worden verstrekt

aan rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis, met inbegrip van de daghospitalisatie, kan
de Koning in bijzondere regels voorzien met betrekking tot de tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden.
08/04/2013 De in het eerste lid bedoelde verstrekkingen kunnen worden vergoed op basis van een vast
bedrag per opname.
08/04/2013 Het persoonlijk aandeel kan bestaan in een vast bedrag per opname, ten laste van de in het
eerste lid bedoelde rechthebbenden.
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08/04/2013 De Koning kan bepalen dat de tegemoetkoming en het in het tweede en het derde lid bedoelde

persoonlijke aandeel, enkel voorzien worden voor de in het eerste lid bedoelde rechthebbenden
die een medische ingreep, behorende tot de door Hem vastgestelde lijst van de in artikel 34,
eerste lid, 3°, bedoelde verstrekkingen hebben ondergaan.
08/04/2013 Het globaal budget van de in het tweede lid bedoelde vaste bedragen wordt jaarlijks vastgesteld
door de Algemene Raad, na advies van de Commissie voor begrotingscontrole, en wordt in
voorkomend geval verdeeld volgens nadere door de Koning te bepalen regels. Het
verzekeringscomité is belast met de afhandeling van de geschillen, volgens de door de Koning
bepaalde procedure.
08/04/2013 De ziekenhuizen mogen voor de kosten van de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen geen
andere bedragen ten laste van de rechthebbenden aanrekenen dan het persoonlijk aandeel zoals
het door de Koning is vastgesteld.
29/05/2006

29/05/2006

01/01/2007

29/05/2006

10/01/2004

§ 3. Voor de in artikel 34, eerste lid, 5°, b), c), d) en e), bedoelde geneesmiddelen, die worden
verstrekt aan rechthebbenden opgenomen in de categorieën van ziekenhuizen die Hij aanduidt,
kan de Koning in bijzondere regelen voorzien met betrekking tot de tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden.
Het toepassingsgebied van deze paragraaf kan op een door de Koning te bepalen datum worden
uitgebreid tot alle in artikel 34, eerste lid, 5°, b), c), d) en e), bedoelde geneesmiddelen die door
een ziekenhuisofficina worden afgeleverd.
Dat persoonlijk aandeel kan bestaan in een vast bedrag per verpleegdag, ten laste van alle in
een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, voor het geheel van de aldaar verstrekte
geneesmiddelen als bedoeld in het vorige lid. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden
kan eveneens betrekking hebben op de in het vorige lid bedoelde geneesmiddelen die niet zijn
opgenomen in de in artikel 35bis bedoelde lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten.
De in het eerste lid bedoelde geneesmiddelen worden vergoed op basis van een forfaitair bedrag
ten belope van een door de Koning te bepalen percentage, met uitzondering van de in het eerste
lid bedoelde geneesmiddelen die voorkomen op een door de Minister, volgens nadere door de
Koning te bepalen regels, op te stellen lijst. De lijst van de vergoedbare farmaceutische
specialiteiten bedoeld in artikel 35bis, kan van rechtswege door de minister worden aangepast
om rekening te houden met de uitzonderingen die opgenomen zijn op de hierboven vermelde lijst
van geneesmiddelen die niet vergoed worden op basis van een forfaitair bedrag.
Het globaal budget van de forfaitaire bedragen wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene
Raad, na advies van de Commissie voor begrotingscontrole, en wordt verdeeld volgens nadere
door de Koning te bepalen regels. Het verzekeringscomité is belast met de afhandeling van de
geschillen, volgens de door de Koning bepaalde procedure.
De ziekenhuizen mogen voor de kosten van bovenbedoelde geneesmiddelen geen andere
bedragen ten laste van de rechthebbenden aanrekenen dan het persoonlijk aandeel zoals het
door de Koning is vastgesteld.

21/03/1997 Dit lid werd opgeheven bij: K.B. 21-2-97 - B.S. 21-3 (vroeger vierde lid)
10/01/2013 Opgeheven door: Wet(div) 27-12-12 - B.S. 31-12 - ed. 1 - art. 11 (vroeger 6de lid)
01/01/2009

§ 3/1. Voor de geneesmiddelen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, a), b) en c), die worden
verstrekt aan rechthebbenden die verblijven in psychiatrische verzorgingstehuizen bedoeld in
artikel 34, eerste lid, 11°, kan de Koning bijzondere regels voorzien met betrekking tot de
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en het persoonlijk aandeel
van de rechthebbenden.
01/01/2009 Dit persoonlijk aandeel kan bestaan in een vast bedrag per verblijfdag ten laste van alle
rechthebbenden die verblijven in een psychiatrisch verzorgingstehuis, voor het geheel van de in
het vorige lid bedoelde geneesmiddelen die daar worden verstrekt. Het persoonlijk aandeel van
de rechthebbenden kan eveneens betrekking hebben op de in het vorige lid bedoelde
geneesmiddelen die niet zijn opgenomen op de lijst van de vergoedbare farmaceutische
specialiteiten bedoeld in artikel 35bis.
01/01/2009 De in het eerste lid bedoelde geneesmiddelen worden vergoed op basis van een door de Koning
te bepalen forfaitair bedrag.
01/01/2009 De psychiatrische verzorgingstehuizen mogen voor de kosten van de voornoemde
geneesmiddelen geen andere bedragen ten laste van de rechthebbenden aanrekenen dan het
persoonlijk aandeel zoals het door de Koning is vastgesteld.
07/06/2019

§ 3/2. Voor de geneesmiddelen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, b) of c) die enkel
terugbetaalbaar zijn wanneer ze worden afgeleverd via de hospitaalapotheek kan de Koning, bij
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bijzondere regels voorzien met betrekking
tot de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en het persoonlijk
aandeel van de rechthebbenden.
07/06/2019 Dit persoonlijk aandeel en/of de tegemoetkoming kan bestaan in een vast bedrag onafhankelijk
van de prijs bepaald voor geneesmiddelen met een identiek actief bestanddeel of combinatie van
actieve bestanddelen.
07/06/2019
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De aanvrager moet akkoord gaan met de hoogte van het vastgestelde vast bedrag. Verder
bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bijzondere
procedureregels en modaliteiten die moeten gevolg worden bij het bepalen wanneer de
vergoeding van een geneesmiddel bestaat in een vast bedrag onafhankelijk van de prijs.
07/06/2019 De toepassing van dit artikel kan geen afbreuk doen aan de toepassing van de dalingen van de
prijs en/of de basis van tegemoetkoming zoals vermeld in artikel 35ter of 35quater van deze wet,
in artikel 69 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de
gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid of artikel 30 van de wet
van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen.
07/06/2019 De ziekenhuisapothekers mogen voor de kosten van de voornoemde geneesmiddelen geen
andere bedragen ten laste van de rechthebbenden aanrekenen dan het persoonlijk aandeel zoals
het door de Koning is vastgesteld.
27/02/2012

§ 3/3. Voor de geneesmiddelen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, a), b), c), die worden
verstrekt aan rechthebbenden die verblijven in rust- en verzorgingstehuizen en centra voor
dagverzorging, die door de bevoegde overheid erkend zijn, of in rustoorden voor bejaarden of
centra voor kortverblijf, die erkend zijn door de bevoegde overheid, of in de instellingen die
zonder als rustoord te zijn erkend, de gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van de
bejaarden uitmaken, en die beantwoorden aan de door de Koning bepaalde voorwaarden, kan de
Koning in bijzondere regels voorzien met betrekking tot de tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden.
27/02/2012 Voor de kosten van de voornoemde geneesmiddelen mogen geen andere bedragen ten laste van
de rechthebbenden worden aangerekend dan het persoonlijk aandeel zoals het door de Koning is
vastgesteld.
06/09/1994

§ 4. De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, voorzien in een eenvormig
persoonlijk aandeel, hetzij voor alle rechthebbenden, hetzij voor categorieën van
rechthebbenden, in de kostprijs van de farmaceutische produkten.

07/09/2017

§ 5. Voor de verstrekkingen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 2°, 3°, 4° en 4°bis, die door
artsen-specialisten worden verleend, wordt de tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging bepaald op 100 pct. van de honoraria en de prijzen vastgesteld door
de in de artikelen 42 en 50 bedoelde overeenkomsten of akkoorden of door het document
bedoeld in artikel 51, § 1, zesde lid, 2°, of door de Koning, ter uitvoering van artikel 52 van de
wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel of
ter uitvoering van artikel 49, § 5, tweede lid, of van artikel 50, § 11, eerste lid.
21/12/1996 De Koning kan evenwel voorzien in een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de
kostprijs van sommige in artikel 34, 3° en 4° bedoelde verstrekkingen. Voor de in artikel 34, 3°,
bedoelde verstrekkingen kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, naast dat
persoonlijk aandeel nog voorzien in een forfaitair aandeel per opneming, ten laste van iedere
rechthebbende die in een ziekenhuis verblijft, zulks ongeacht het feit of tijdens de opneming al
dan niet één van die verstrekkingen wordt verricht.
06/09/1994 Dit persoonlijk aandeel kan voor eenzelfde prestatie verschillend zijn naargelang de zorgverlener
al dan niet voldoet aan de bijkomende voorwaarden, andere dan die betreffende de bekwaming,
bedoeld in artikel 35, § 1, tweede lid.
10/09/2000

§ 6. Voor de in artikel 34, 7°, 8° en 9°, a), bedoelde verstrekkingen wordt de tegemoetkoming

van de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaald op 100 pct. van de honoraria en
prijzen, vastgesteld door de in artikel 22, 6°, bedoelde overeenkomsten.
06/09/1994 Die tegemoetkoming kan worden verminderd onder de voorwaarden die bij een in Ministerraad
overlegd besluit door de Koning worden bepaald.
10/01/2013 De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag vast van de honoraria die de
zorgverleners voor wie geen overeenkomst bestaat in de zin van artikel 42, op straffe van de
toepassing van een in artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde sanctie van niveau 2
moeten naleven voor de in artikel 34, 7°, bedoelde verstrekkingen, die niet worden verricht in het
raam van de in artikel 22, 6°, vermelde overeenkomsten. Daartoe kan Hij verwijzen naar de
vermenigvuldigingsfactoren die zijn vastgesteld in de in artikel 42 bedoelde overeenkomsten en
die worden toegepast op de in artikel 35, § 1, bedoelde betrekkelijke waarden. Hij stelt eveneens
bij een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag vast van de tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging in de prijzen en honoraria voor deze verstrekkingen.
01/06/2009

§ 6bis. Voor de in artikel 34, eerste lid, 7°quinquies en 7°sexies bedoelde verstrekkingen
wordt de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaald op 100
pct. van de honoraria en prijzen.
08/01/2018 Voor de in artikel 34, 6°, bedoelde verstrekkingen wordt de tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging vastgesteld overeenkomstig de bepalingen ter zake van de wet
betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008. In
de andere gevallen worden de tegemoetkomingen, de voorwaarden en de wijze van liquidatie
bepaald door de Koning.
06/09/1994 Die tegemoetkoming kan worden verminderd onder de voorwaarden die bij een in Ministerraad
overlegd besluit door de Koning worden bepaald.
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§ 8. De Koning stelt de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging vast
voor de in artikel 34, 15°, bedoelde verstrekkingen, alsmede de voorwaarden voor de
tegemoetkoming.

01/12/2009

§ 9. De Koning stelt de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging vast
voor de in artikel 34, 17° en 29°, bedoelde verstrekkingen die Hij bepaalt, alsmede de
voorwaarden voor de tegemoetkoming.

07/09/2017

§ 10. De in artikel 44, § 2, bedoelde reiskosten en die welke zijn bepaald in de in artikel 50

bedoelde akkoorden, worden ten belope van 75 pct. door de verzekering voor geneeskundige
verzorging vergoed wanneer de rechthebbende thuis wordt verzorgd of wanneer de reiskosten
het gevolg zijn van het feit dat een arts door de behandelend arts ter consult wordt bijgeroepen.
06/09/1994 In de eerste hypothese kunnen in de akkoorden of de overeenkomsten de regels voor de
toekenning van die tegemoetkoming worden vastgesteld.
06/09/1994 De Koning kan evenwel het persoonlijk aandeel in de reiskosten vaststellen op een forfaitair
bedrag dat evenwel niet hoger mag zijn dan 50 pct. van de bedoelde kosten.
01/04/2007 Geen enkel persoonlijk aandeel is door de palliatieve thuispatient verschuldigd in de zin van het
koninklijk besluit van 2 december 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en
hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten, bedoeld in artikel 34, 14°, in de reiskosten die
verband houden met de forfaitaire honoraria, de forfaits PA, PB, PC en PP genoemd.
10/09/2000

§ 11. De tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de in artikel 34,
10°, bedoelde reiskosten wordt door de Minister vastgesteld.
13/03/1998 Die tegemoetkoming kan onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden worden verminderd
bij in Ministerraad overlegd besluit.
10/01/2009

§ 12. De Minister stelt, op voorstel van het Verzekeringscomité, de tegemoetkoming vast voor de

in artikel 34, 11°, 12° en 13°, bedoelde verstrekkingen, alsmede de voorwaarden voor die
tegemoetkoming.De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de datum bepalen vanaf
wanneer aan deze tegemoetkoming de kostprijs wordt toegevoegd van de sociale akkoorden die
werden gesloten tussen de Federale Regering en de representatieve organisaties van
werkgevers en werknemers en die betrekking heeft op de personeelskost die niet opgenomen is
in het verstrekkingenpakket dat wordt bepaald in uitvoering van artikel 35, § 1, vijfde lid.
10/01/2000 De personen die recht hebben op de verstrekkingen die worden verleend door de structuren
bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11°, 12° en 13°, kunnen geen aanspraak maken op een
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen waarin is voorzien in artikel 35 van deze
wet, en die deel uitmaken van het verstrekkingenpakket dat de Koning met toepassing van artikel
34, eerste lid, 11°, 12° en 13° heeft vastgesteld, behoudens de uitzonderingen waarin de Koning
uitdrukkelijk heeft voorzien.
01/09/2001

§ 13. De Koning kan op voorstel of na advies van de overeenkomstencommissie en na advies

van het Verzekeringscomité en de Commissie voor begrotingscontrole een forfaitaire
tegemoetkoming van de verzekering vaststellen voor de verstrekkingen, die Hij aanduidt bedoeld
in artikel 34, eerste lid, 1°, b), alsook voor de specifieke kosten van de in dat artikel vermelde
diensten thuisverpleging, alsmede de voorwaarden voor het toekennen van die
tegemoetkomingen.
01/09/2001 De Koning kan evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfait van toepassing is enkel
voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het forfait worden vergoed.
10/01/2010

§ 14. Voor de in artikel 34, 18° bedoelde verstrekkingen wordt de tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging vastgesteld overeenkomstig de bepalingen ter zake
van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10
juli 2008, en van de uitvoeringsbesluiten ervan.
06/09/1994 Die tegemoetkoming kan worden verminderd onder de voorwaarden die bij een in Ministerraad
overlegd besluit door de Koning worden bepaald.
10/01/2000

§ 14bis. De Koning omschrijft de in artikel 34, eerste lid, 19°, bedoelde verstrekkingen en de
voorwaarden waaronder de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoetkomt in de
kosten van deze verstrekkingen. Hij stelt de tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging vast voor deze verstrekkingen.

02/01/1996

§ 14ter. Voor de verstrekkingen, bedoeld in artikel 34, 20°, die niet uitsluitend tot de
bevoegdheid van de apothekers behoren, wordt de tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging vastgesteld op 100 pct. van de prijzen vastgesteld door de in artikel
42 bedoelde overeenkomsten of door de Koning, ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 14
februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel of ter
uitvoering van artikel 49, § 5, tweede lid.
02/01/1996 De Koning kan evenwel, bij in Ministerraad overlegd besluit, voorzien in een persoonlijk aandeel
van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige van de in het voorgaande lid vermelde
verstrekkingen.
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01/07/2014 Opgeheven door Wet 15-12-2013 - B.S. 20-12 - ed. 5 - art. 17
02/01/1996 Voor de verstrekkingen, bedoeld in artikel 34, 20°, die uitsluitend tot de bevoegdheid behoren

van de apothekers, kan een gedeelte van de kostprijs voor rekening van de rechthebbenden
worden gelaten, onder de voorwaarden door de Koning bepaald bij in Ministerraad overlegd
besluit.
13/03/1998

§ 14quater. Voor de in artikel 34, 21°, bedoelde verstrekkingen wordt de tegemoetkoming van
de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaald op 100 pct. van de honoraria en prijzen
vastgesteld door de in artikel 22, 6°ter, bedoelde overeenkomsten.

16/02/1999

§ 14quinquies. De Koning stelt, na advies van het Verzekeringscomité, de
vergoedingsvoorwaarden vast voor de in artikel 34, 22° en 23°, bedoelde verstrekkingen.

06/09/1994

§ 15. Voor de in artikel 68, § 2, bedoelde verstrekkingen wordt het persoonlijk aandeel van de
rechthebbende gehandhaafd op het niveau dat van toepassing was voor het niet verminderd
tarief.
06/09/1994 Voor de in artikel 34, 1°, a), bedoelde verstrekkingen waarvoor, met toepassing van artikel 77,
verschillende honoraria worden toegepast, wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende
behouden op het peil dat geldt indien artikel 77 niet van toepassing zou zijn.
10/01/2010

§ 16. De Koning kan bepalen dat de verzekeringstegemoetkoming van bepaalde door Hem aan
te duiden geneeskundige verstrekkingen die onder de toepassing vallen van artikel 103 van de
wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli
2008, geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven.

13/03/1998

§ 16bis. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden die Hij
bepaalt:

13/03/1998

1° het persoonlijk aandeel betreffende de geneeskundige verstrekkingen die worden verleend

13/03/1998

2° een forfaitaire toelage, waarvan Hij het bedrag bepaalt, instellen ten behoeve van voornoemde

aan rechthebbenden met een chronische ziekte, volledig of gedeeltelijk afschaffen;
rechthebbenden als bijkomende tegemoetkoming in hun uitgaven voor geneeskundige
verzorging.
07/01/2007

3° een bijkomende tegemoetkoming in de uitgaven van geneeskundige verzorging instellen die

voortvloeien uit bepaalde aandoeningen die voorkomen op een lijst die door Hem wordt
vastgesteld, of ten behoeve van rechthebbenden die zich bevinden in een door Hem omschreven
behartenswaardige toestand inzonderheid rekening houdend met de leeftijd of het geslacht van
de betrokken rechthebbenden.
07/01/2007 De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, welke rechthebbenden voor de
toepassing van het eerste lid, 2°, moeten worden beschouwd als rechthebbenden met een
chronische ziekte, waarbij deze rechthebbenden een of meer van de volgende voorwaarden
dienen te vervullen:
13/03/1998

- lijden aan een ziekte die voorkomt op een door Hem vastgestelde lijst;

13/03/1998

- een door Hem te bepalen graad van zorgbehoevendheid bereiken;
- gedurende een door Hem te bepalen periode een bedrag aan persoonlijke aandelen hebben

13/03/1998

betaald, dat een door Hem vastgesteld grensbedrag overschrijdt.
13/03/1998 Na advies van de bevoegde Technische raad kan de Koning de geneeskundige verstrekkingen

vaststellen waarop de bepaling van het eerste lid, 1°, wordt toegepast. Het advies van de
Technische raad wordt geacht te zijn gegeven indien het niet is geformuleerd binnen een termijn
van twee maanden nadat hij daarom is verzocht.
07/09/2017 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in het eerste lid,
3°, bedoelde hoegrootheid van de tegemoetkoming, de voorwaarden waaronder de
tegemoetkoming kan worden verleend, de uitgaven waarop de tegemoetkoming betrekking heeft
alsmede de voorwaarden waaraan deze uitgaven dienen te beantwoorden. De Koning kan de
regels bepalen waaronder de tegemoetkoming kan onderworpen worden aan een voorafgaande
machtiging van de adviserend-arts of een beoordeling van het College van artsen-directeurs.
Voor zover de uitgaven van geneeskundige verzorging geneesmiddelen betreffen, worden alle
tariferingsverrichtingen en alle betalingen van de verzekeringsinstellingen verplicht gedaan via
door de minister erkende tariferingsdiensten, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 165.
10/01/2010 Als de tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, 3°, echter betrekking heeft op verstrekkingen
bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° of 20°, kan de Koning de lijst wijzigen bij een besluit
waarvoor geen overleg in de Ministerraad is vereist.
13/03/1998

§ 16ter. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden die Hij
bepaalt, het persoonlijk aandeel betreffende de geneeskundige verstrekkingen die worden
verleend aan rechthebbenden die palliatieve verzorging behoeven volledig of gedeeltelijk
afschaffen.

27/08/2015

§ 16quater. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder de
voorwaarden die Hij bepaalt, het persoonlijk aandeel betreffende de geneeskundige
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verstrekkingen die worden verleend aan levende orgaandonoren volledig of gedeeltelijk
afschaffen.
01/01/2007

§ 17. Het in dit artikel bedoeld persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van de
verzorging is in alle gevallen opeisbaar. Dat persoonlijk aandeel wordt verplicht geïnd voor de
verstrekkingen inzake klinische biologie waarvan in zo'n aandeel is voorzien door de Koning. De
Koning kan deze verplichting uitbreiden tot andere verstrekkingen, voorzien in afwijkingen op
deze verplihcting of een minimumhoeveelheid aan prestaties bepalen waarop deze verlichting
van toepassing is. Hij bepaalt de toepassingsregels van deze bepaling.

01/01/2002

§ 18. De Koning kan, met ingang van 1 januari 1994, bij in Ministerraad overlegd besluit en na
advies van de Algemene raad, het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging in de kosten van de in artikel 34 bedoelde verstrekkingen, aanpassen
in functie van het inkomen en de gezinssamenstelling van de rechthebbende.

06/09/1994 De Koning kan daartoe inzonderheid bepalen:
06/09/1994

1° de categorieën van rechthebbenden waarvoor de verzekeringstegemoetkoming wordt
aangepast;

06/09/1994
06/09/1994

2° de verstrekkingen die voor de aanpassing in aanmerking komen;
3° het inkomen van de in 1° bedoelde rechthebbenden waarmee bij de aanpassing rekening
wordt gehouden;

06/09/1994

4° het gedeelte van de verzekeringstegemoetkoming dat wordt aangepast.

06/09/1994 Het bijkomend persoonlijk aandeel dat voortvloeit uit de toepassing van deze paragraaf, kan niet

het voorwerp uitmaken van een individueel of collectief gesloten verzekeringscontract, van een
door de ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen georganiseerde dienst, of van om het
even welke terugbetaling onder welke vorm ook. Ieder beding strijdig met het bepaalde in dit lid is
van rechtswege nietig.
01/01/2002 De Controledienst voor verzekeringen, de Controledienst voor de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen en de Dienst voor administratieve controle van het Instituut
kunnen, naargelang van het geval, ten aanzien van iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld in
voorgaand lid een administratieve geldboete opleggen van 2.500 EUR per verzekerde. De
Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden en modaliteiten en duidt de
ambtenaren aan, belast met de controle en het toezicht op de toepassing van de bepalingen van
deze paragraaf.
06/09/1994 De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, afwijkingen voorzien op de verbodsbepaling,
bedoeld in het derde lid, volgens de voorwaarden en binnen de grenzen die Hij bepaalt.
01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

§ 19. Gezinnen met een bescheiden inkomen genieten een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming. Onder gezin verstaat men de eenheid samengesteld uit de
aanvrager, zijn niet feitelijk gescheiden of niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of
samenwonende persoon en hun personen ten laste in de zin van artikel 32, eerste lid, 17°, 18°
en 19°. Als de aanvrager bij zijn ziekenfonds is ingeschreven als persoon ten laste is het gezin
echter samengesteld uit de aanvrager, de gerechtigde ten laste van wie hij is ingeschreven, de
niet feitelijk gescheiden of niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of samenwonende
persoon van die gerechtigde en hun personen ten laste. De Koning kan echter bepalen dat het
gezin anders wordt samengesteld in de in het negende lid bedoelde gevallen en wanneer een
kind is ingeschreven als gerechtigde.
Er wordt rekening gehouden met de belastbare bruto-inkomsten van het gezin. Onder belastbare
bruto-inkomsten verstaat men het bedrag van de inkomsten zoals ze zijn vastgesteld inzake
inkomstenbelasting voor elke aftrek, alsook elk ander bestaansmiddel bepaald volgens de nadere
regels vastgesteld door de Koning.
Worden eveneens in aanmerking genomen, de inkomens die in België van belasting zijn
vrijgesteld krachtens internationale overeenkomsten tot het vermijden van de dubbele belasting
of andere internationale verdragen of akkoorden, of ze nu gelden voor de berekening van de
belasting van andere inkomens of niet, alsook de inkomens van de personen bedoeld in artikel
227, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 die van belasting worden vrijgesteld
overeenkomstig de artikelen 230 of 231, § 1, 2°, van hetzelfde Wetboek.
De Koning kan tevens nadere regels vaststellen voor de precisering van de voornoemde
inkomsten of bestaansmiddelen, alsook de voorwaarden vaststellen waaronder de voornoemde
inkomsten of bestaansmiddelen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.
De Koning legt het inkomensplafond vast waaronder het betroffen gezin wordt beschouwd als
over bescheiden inkomens te beschikken. Hij legt de voorwaarden en nadere regels vast voor de
opening, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, rekening houdend met de in deze paragraaf aangebrachte
preciseringen.
Bij het vastleggen van de openingsvoorwaarden wordt er rekening gehouden met een periode
van één kalenderjaar waarin het gezin een bescheiden inkomen genoot, hierna genoemd
referentieperiode. De Koning bepaalt evenwel de omstandigheden waarin, geheel of gedeeltelijk,
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van deze referentieperiode kan worden afgeweken. Er wordt geen rekening gehouden met een
referentieperiode als de situatie waarin een lid van het betrokken gezin zich bevindt gekenmerkt
wordt door een gevoelig en duurzaam verlies van inkomsten. Dat is in het bijzonder het geval in
geval van pensionering, genot van invaliditeitsuitkeringen bedoeld in artikel 93 of voor een
mindervalide gerechtigde in de zin van artikel 32, eerste lid, 13°.
De voornoemde referentieperiode wordt verminderd als de situatie waarin een lid van het gezin
zich bevindt van aard is om een gevoelig verlies van inkomsten met zich mee te brengen. Dat is
in het bijzonder het geval in geval van weduwnaarschap of weduwschap, ... voor een
eenoudergezin of voor een langdurig werkloze.
De Koning legt de nadere regels vast volgens dewelke een gezin bewijst dat het aan de
voornoemde voorwaarden voldoet. Het ziekenfonds, de gewestelijke dienst van de Hulpkas voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering of de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
Holding, waar de leden van het betrokken gezin bij zijn aangesloten beslist op basis van de
vereiste bewijsstukken over de toekenning van het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming.
Het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming kan, volgens de door de Koning
vastgestelde voorwaarden, automatisch worden toegekend als een lid van het betrokken gezin
een door de Koning bepaald voordeel geniet, voor zover dat voordeel wordt toegekend na een
onderzoek van de inkomsten van het gezin van de rechthebbende op dat voordeel. De Koning
preciseert wat wordt verstaan onder « het genot van een voordeel » en « een onderzoek van de
inkomsten ». Hij preciseert tevens de gevallen waarin het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming automatisch kan worden toegekend aan kinderen die zich in een
behartenswaardige situatie bevinden.
De Koning bepaalt welke verzekeringsinstelling het dossier betreffende het recht op de
verhoogde verzekeringstegemoetkoming beheert wanneer de rechthebbenden van eenzelfde
gezin zijn aangesloten of ingeschreven bij verschillende verzekeringsinstellingen.
Er wordt in samenwerking met de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit een
jaarlijkse controle van de voornoemde inkomensvoorwaarde uitgevoerd. Deze controle betreft
alle rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, uitgezonderd de door de
Koning aangewezen categorieën rechthebbenden waarvoor is aangetoond dat deze
systematische controle zonder gevolg zou zijn voor de toekenning van het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming.
Als uit de aldus meegedeelde gegevens betreffende de inkomsten van elk lid van het betrokken
gezin blijkt dat niet was voldaan aan de inkomensvoorwaarde, wordt het recht ingetrokken op 1
januari van het jaar dat volgt op dat waarin de Administratie van de ondernemings- en
inkomensfiscaliteit de voornoemde informatie heeft overgezonden.
Als de voornoemde administratie geen informatie ter beschikking kan stellen op een door de
Koning te bepalen datum, of als ze geen informatie heeft over een lid van het betrokken gezin,
wordt het recht ingetrokken binnen de door de Koning vastgestelde termijn, tenzij de ontbrekende
gegevens kinderen jonger dan 18 jaar betreffen.
In het kader van de toekenning en intrekking van het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming bepaalt de Koning, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de voorwaarden waaronder de
verzekeringsinstellingen, de ziekenfondsen, de gewestelijke diensten van de Hulpkas voor ziekteen invaliditeitsverzekering nuttige inlichtingen in hun bezit met het oog op de toekenning van de
rechten inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gebruiken, onverminderd artikel 37duodecies, § 4.
In afwijking van artikel 337, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
kunnen de verzekeringsinstellingen, de ziekenfondsen, de gewestelijke diensten van de Hulpkas
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
Holding, onder de door de Koning vastgelegde voorwaarden en nadere regels en na advies van
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, toegang hebben tot alle
nuttige informatie betreffende de inkomsten van hun leden om over het toekennen van het recht
op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming te kunnen beslissen.
De verzekeringsinstellingen, de ziekenfondsen, de gewestelijke diensten van de Hulpkas voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR rail zijn
gehouden tot geheimhouding van de voornoemde informatie en kunnen de aldus verkregen
inlichtingen niet gebruiken buiten het kader van de toepassing van deze paragraaf.
Alle uitvoeringsbesluiten van deze paragraaf worden genomen bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, op voorstel van de in artikel 31bis bedoelde werkgroep
Verzekerbaarheid.

§ 20. De Koning stelt, na advies van het Verzekeringscomité, de tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging voor de in artikel 34, 14°, 20°bis, 24° en 25°,
bedoelde verstrekkingen vast, alsmede de voorwaarden van terugbetaling. Hij kan bepalen dat
die tegemoetkomingen worden toegekend onder de vorm van een forfaitair bedrag of van een
maximumbedrag voor een periode die Hij bepaalt.

01/10/2009
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De Koning stelt de erkenningsvoorwaarden vast van de tabacologen die, naast de doctors in de
geneeskunde, kunnen instaan voor de bijstand bij tabaksontwenning.
01/10/2009 Die tabacologen dienen ofwel licentiaten in de psychologie te zijn, ofwel beoefenaars van een
gezondheidszorgberoep zoals bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en moeten eveneens hebben
voldaan aan de eindtest van een specifieke opleiding tabacologie erkend door de Koning.
07/01/2007

§ 21. De Koning definieert de omvang van de verstrekking, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°,
en bepaalt de voorwaarden en regels van die tegemoetkoming, die aan de ziekenhuizen die over
de betrokken centra beschikken wordt toegekend in de vorm van een forfaitair bedrag, rekening
houdende met de naleving van een registratieplicht. De Koning bepaalt de regels waaronder
gegevens kunnen worden geregistreerd.
07/01/2007 De Koning kan tevens een bedrag van persoonlijk aandeel bepalen dat door de rechthebbende
verschuldigd is voor elke prestatie. Het bedrag van dit persoonlijk aandeel kan verminderd
worden als het gaat over de in dit artikel bedoelde rechthebbenden op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming. Wat de kosten betreft van de door de Koning omschreven
verstrekking die betrekking hebben op geneesmiddelen bedoeld in artikel 1, § 1, 1), a), van de
wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, mogen de ziekenhuizen die over de betrokken
centra beschikken, geen andere bedragen ten laste van de rechthebbenden aanrekenen dan het
voornoemde persoonlijke aandeel.
01/01/2019

§ 22. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een forfaitair

persoonlijk aandeel vaststellen voor de verstrekkingen die worden vergoed via het globaal
prospectief bedrag per opname, bedoeld in de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde
financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg. Het persoonlijk aandeel bestaat in een vast
bedrag per opname dat geldt voor alle of bepaalde patiëntengroepen bedoeld in artikel 6 van de
voornoemde wet, of in een vast bedrag per opname per patiëntengroep.
01/01/2019 Dit persoonlijk aandeel kan verschillend zijn naargelang de rechthebbenden al dan niet genieten
van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in § 19.

Art. 37bis.
FR NL [Weergave voor afdruk]
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