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Registratie & RIZIV-nummer

! ‘Pensioen’ = relatief

Mededeling aan dienst bij brief of mail. 

RIZIV, DGV, Afdeling artsen en tandartsen,  Tervurenlaan 211, 1150 

Brussel

E-mail: relameta@riziv.fgov.be

RIZIV neemt ‘nota van het feit dat u wegens uw pensionering vanaf x geen 

enkele activiteit meer uitoefent die zich situeert in het kader van de verplichte 

ziekte- en invaliditeitsverzekering. Hieruit volgt dat u zal verwijderd worden uit 

het bestand van de praktiserende geneesheren.’  

= Dossier wordt op code ‘niet actief’ geplaatst.



Registratie & RIZIV-nummer

Echter: RIZIV-nummer blijft behouden & toevallige verstrekkingen en 

voorschriften uitschrijven is nog mogelijk op voorwaarde dat u ingeschreven 

blijft bij de Orde der Geneesheren.

Stopzetting inschrijving Orde = afsluiting dossier.



Accreditering

Algemene voorwaarden

• 20 CP (inc. 3 CP in ethiek & economie & 2 deelnames aan de 

vergaderingen van de eigen LOK) per referentieperiode van 12 maanden;

• Bijhouden medisch dossier / uitwisselen medische gegevens;

• Medewerking verlenen aan initiatieven tot kwaliteitsevaluatie;

• Geen herhaalde opmerkingen verkregen vanwege profielcommissie;

• Activiteitsdrempel.



Accreditering

Specifiek regime einde loopbaan

• Kan worden aangevraagd vanaf het moment dat pensioen is aangevraagd

• Verval activiteitsdrempel; andere criteria blijven

• Toegekend voor 1 jaar (niet meer drie)

• Opgelet: u krijgt de forfaitaire accrediteringshonoraria na de 

accrediteringsperiode, nadat u de bewijzen van uw deelname aan

navormingsactiviteiten en LOK-sessies hebt voorgelegd.

• Aanvraag kan worden verlengd voor het aantal jaar dat de eigen situatie het 

toelaat.



Accreditering

Afloop regulier accrediteringsdossier

• ! Controle a posteriori

• Accreditering wordt steeds ‘voorwaardelijk’  toegekend; verbintenis de 

accrediteringsvoorwaarden te vervullen tijdens deze periode => 

onrechtmatig toegekende bedragen/voordelen kunnen worden 

teruggevorderd. 



Accreditering

Vb. Acc. 01/11/2014 – 31/10/2017 (pensioen 01/01/2016 bij communicatie 

01/08/2016)

=> Stopzetting + terugvordering (Accrediteringsstuurgroep, Commissie van 

beroep)

LOK (CP/ses.) Ethiek Divers Totaal

01/09/2014 – 31/08/2015 6/3 0 0 6

01/09/2015 – 31/08/2016 0/0 1,5 0 1,5

01/09/2016 – 31/08/2017 0/0 0 0 0

Totaal 6/3 1,5 0 7,5



Accreditering

Contact

RIZIV, DGV, Afdeling accreditering artsen, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel

Tel:+32(0)2 739 77 06

Fax:+32(0)2 739 78 72

E-mail: Info.accredit@riziv.fgov.be

Openingsuren: van 9 tot 12u en van 13 tot 16u



Sociaal Statuut

KB 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor 

sommige geneesheren 

! gewijzigd bij KB 16 augustus 2016 met ingang op 1 januari 2017

• Jaarlijkse bijdrage gestort aan verzekeringsinstelling

(2016 / 2017 = 4.563,12 / 4.790,23 – 2.213,64 / 2.259,67)

• Gereserveerd recht (+)

(Indicatief: 5.593,12 (rust) – 4.661,06 (overleving)) 



Sociaal Statuut

Algemene voorwaarden 

1. Tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn 

(geheel/gedeeltelijk); 

2. Voor het gehele jaar;

3. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging gedurende het hele jaar effectief 

uitgeoefend hebben.

[Automatisch verval: beslissing DGV, Orde of rechterlijke macht (15 dagen)]



Sociaal Statuut

‘Effectieve uitoefening’ (KB 16 augustus 2016)

1. In het jaar waarop de aanvraag voor de sociale voordelen betrekking heeft 

geneeskundige verstrekkingen hebben verleend opgenomen in de 

nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

2. In het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag voor de 

sociale voordelen betrekking heeft (= referentiejaar) een activiteitsdrempel

hebben bereikt; dat wil zeggen voor wie een minimumbedrag aan 

terugbetalingen van verstrekkingen, opgenomen in de nomenclatuur van de 

geneeskundige verstrekkingen, is geboekt in het kader van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging

– Bijlage I KB/ 25.000€ - 75.000 € (12.500 € 37.500 €)

– Perioden van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsrust of 

vaderschapsverlof worden geneutraliseerd (dagen inactiviteit / 222 

dagen theoretische activiteit per jaar).

– Administratieve procedure tot betwisting. 



Sociaal Statuut

Sociaal statuut tijdens pensioenname

Aan de […] voorwaarde dat de toetreding en activiteit betrekking hebben op het 

gehele jaar dient evenwel niet te worden voldaan voor het jaar waarin:

- […];

- de arts overlijdt of met wettelijk rustpensioen gaat;

- een langdurige arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt. Artsen die 

volledig arbeidsongeschikt blijven, kunnen verder genieten van de sociale 

voordelen voor elk jaar waarin zij arbeidsongeschikt blijven op voorwaarde dat 

zij het akkoord niet geweigerd hebben in het jaar waarin de 

arbeidsongeschiktheid ontstaan is, of bij ontstentenis van een akkoord in het 

jaar van het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid, in het laatste jaar waarin 

een akkoord in hun gewest in werking was getreden;

- […].



Sociaal Statuut

Sociaal statuut na wettelijk pensioen? 

• Wet 18 december 2015, BS 24 december 2015: zelfstandige die zijn 

wettelijk pensioen opneemt is verplicht om ook het aanvullend pensioen op 

te nemen =>pensioenfonds moet dan het contract stopzetten en uitbetalen. 

• Zelfstandige kan daarenboven na pensioenleeftijd enkel nog VAPZ 

opbouwen indien hij effectief geen pensioen ontvangt (rust- of 

overlevingspensioen, vervroegd of niet) en mits hij nog steeds sociale 

bijdragen betaalt die in bijdragejaar minus 3 minstens gelijk zijn aan de 

normen vastgelegd in art. 12 KB 38.   

• Het sociaal voordeel voor artsen/tandartsen is een bijdrage in het vrij 

aanvullend pensioen. Dit kan uiteraard niet meer gestort worden wanneer er 

geen contract bestaat doordat het wettelijk pensioen werd opgenomen. 

• Impact Sociaal Statuut (cf. nr. 772, QVRA 54 066, 236)? 



Sociaal Statuut

Contact

RIZIV, Afdeling artsen en tandartsen,  Tervurenlaan 211, 1150 Brussel

Tel:+32(0)2 739 78 96

E-mail: relameta@riziv.fgov.be

Openingsuren: van 9 tot 12u en van 13 tot 16u



Medische verkiezingen 

• Voorlopige kiezerslijst = actieve artsen volgens database. 

• Publicatie van voorlopige lijst op site RIZIV en ter inzage in de provincies.

• Opname mogelijk mits verzoek aan Dienst artsen en tandartsen binnen 14 

dagen.




