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          Wijzigen 
 
          Invoegen 

 
          Verwijderen 

 
Artikel 10 - ALGEMENE BEPALINGEN + STAGEDOENDE GENEESHEREN 
 

    § 5. De in de hoofdstukken IV en V opgenomen verstrekkingen inzake 
speciale geneeskunde waarvoor het teken "°" staat, worden eveneens 
als zodanig gehonoreerd als ze worden verricht door iedere erkende 
huisarts of algemeen geneeskundige met verworven rechten of 
geneesheer-specialist elke arts of als het gaat om verstrekkingen
waarvoor het teken "+" staat, door een tandheelkundige. 
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    HOOFDSTUK V. - SPECIALE TECHNISCHE 
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

     
    AFDELING 1. - Algemene bepalingen.
     
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)
    "Art. 10 § 1. De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk VII, afdeling I,

vermelde verstrekkingen worden door de verzekering ten laste 
genomen wanneer ze verricht zijn door een geneesheer, die door de 
Minister van Volksgezondheid erkend is in één van de volgende 
hoedanigheden welke in de nomenclatuur als volgt zijn aangegeven :"

     
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) 
    "C, specialist voor anesthesie-reanimatie;" 

D, specialist voor heelkunde; 
DA, specialist voor neurochirurgie; 
DB, specialist voor plastische heelkunde; 
DG, specialist voor gynecologie en verloskunde; 
DH, specialist voor oftalmologie; 
DL, specialist voor otorhinolaryngologie; 
DO, specialist voor urologie;

    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) 
    "DP, specialist in de orthopedische heelkunde;" 

DR, specialist voor stomatologie; 
E, specialist voor dermato-venereologie; 
FA, specialist voor inwendige geneeskunde; 
FG, specialist voor pneumologie; 
FH, specialist voor gastro-enterologie; 
FJ, specialist voor kindergeneeskunde; 
FL, specialist voor cardiologie; 
FM, specialist voor neuropsychiatrie;

    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
    "specialist voor neurologie; 

specialist voor psychiatrie;"
    FO, specialist voor reumatologie;
    "K.B. 22.11.2007 (in werking 18.12.2007) 
    "specialist voor geriatrie" 
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) 
    "O, specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie" 
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) 
    "specialist voor functionele en professionele revalidatie voor 

gehandicapten;" 
    P, specialist voor klinische biologie; 

R, specialist voor röntgendiagnose; 
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) + "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) 
    "X, specialist in de radiotherapie-oncologie;"
    "K.B. 22.11.2007 (in werking 18.12.2007) 
    "specialist voor medische oncologie" 
    XN, specialist voor nucleaire geneeskunde; 
    A, specialist voor pathologische anatomie 
    "K.B. 22.11.2007 (in werking 18.12.2007)  
    "specialist voor urgentiegeneeskunde
    specialist voor acute geneeskunde."  
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    "K.B. 5.3.1992" (in werking 1.1.1992) 
    "§ 2. De raadplegingen en bezoeken door specialisten, alsmede hun 

eventuele bijkomende honoraria, de in de hoofdstukken IV, artikel 9, c), 
V, VII, afdeling I en VIII, vermelde verstrekkingen komen, binnen de in 
artikel 1, § 4ter, vastgestelde perken, eveneens ten laste van de 
verzekering wanneer ze verricht zijn door een geneesheer die beschikt 
over een stageplan dat door de bevoegde erkenningscommissie is 
goedgekeurd en de administratie van Volksgezondheid aan het 
R.I.Z.I.V. kennis heeft gegeven van die goedkeuring. 

    De interne bescheiden van de dienst moeten het mogelijk maken de 
stagedoende geneesheer die de verstrekkingen onder de in artikel 1, § 
4ter, vastgestelde voorwaarden heeft verricht, te identificeren." 

     
    § 3. De Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut 

voor ziekte- en invaliditeitsverzekering publiceert de lijst van de in de §§ 
1 en 2 van dit artikel bedoelde geneesheren. De geneesheren die op 31 
december 1963 voorkomen op de door het Rijksfonds voor verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit gepubliceerde lijsten van specialisten, zonder 
de erkenning van de Minister van Volksgezondheid te hebben 
verkregen bedoeld in § 1, worden vanaf 1 januari 1964 beschouwd als 
een in § 2 bedoeld stagedoend geneesheer : de bepalingen van deze 
laatste paragraaf zijn op hen toepasselijk.

     
    ["K.B. 7.6.1991"  + "K.B. 3.10.1991"  + "K.B. 23.12.1991" (in werking 1.6.1991)] 
    "§ 4. De handelingen die verwant zijn met de uitoefening van een 

bepaald specialisme, worden eveneens gehonoreerd wanneer ze 
verricht zijn door een als specialist voor dat specialisme erkend 
geneesheer met in achtneming van de opgelegde voorwaarden inzake 
fysische aanwezigheid en binnen de perken die eventueel zijn 
vastgesteld op het niveau van de verschillende betrokken 
specialismen."

     
    "K.B. 5.3.1992" (in werking 1.1.1992) 
    "§ 4bis. Tijdens de periode die loopt van het einde van zijn stages tot 

zijn erkenning door de Minister die de Volksgezondheid in zijn 
bevoegdheid heeft, is de gewezen kandidaat-specialist ertoe 
gemachtigd de verstrekkingen van zijn specialisme alsmede die van 
artikel 11 tegen 75 % aan te rekenen."

     
    "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) + 

"K.B. 23.8.2014" (in werking 1.11.2014) 
    "§ 5. De in de hoofdstukken IV en V opgenomen verstrekkingen inzake 

speciale geneeskunde waarvoor het teken "°" staat, worden eveneens 
als zodanig gehonoreerd als ze worden verricht door elke arts of als het 
gaat om verstrekkingen waarvoor het teken "+" staat, door een 
tandheelkundige."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     



 ALGEMENE BEPALINGEN + STAGEDOENDE GENEESHEREN Art. 10 pag. 3 
officieuze coördinatie 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/11/2014 

    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) 
    "§ 6. Voor de toepassing van de hoofdstukken IV, V, VII - afdeling I en 

VIII, wordt beschouwd als geneesheer die bekwaam is in het 
specialisme dat in de verschillende artikelen van die hoofdstukken 
wordt vereist, de geneesheer die in dat specialisme door de Minister 
van Volksgezondheid is erkend en die in het raam van zijn erkenning 
gemachtigd is plaatselijk of tijdens een bepaald tijdvak de algemene 
geneeskunde te beoefenen : hem zijn de honoraria verschuldigd welke 
zijn vastgesteld voor de technische verstrekkingen waarvoor de 
bekwaming wordt vereist waarvoor hem de erkenning van specialist is 
verleend."

       
 


