
K.B. 23.9.2022    In werking 1.10.2022 
B.S. 28.9.2022 

 
          Wijzigen 
 
          Invoegen 

 
          Verwijderen 

 
 

Artikel 4 – TANDVERZORGING 
 
 

    "§ 4. Na afloop van het stageplan en in afwachting van de definitieve 

erkenning van de bijzondere beroepstitel in de tandheelkunde, kan de 

kandidaat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, § 18, de door hem of 

haar verrichte verstrekkingen aanrekenen aan de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering tot uiterlijk 2 maanden na de einddatum van de 

stage."  
      
 
 

   § 5 In afwijking van §1 en overeenkomstig artikel 23 en 71, §1, 1e lid 
van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen en het koninklijk besluit van 28 maart 2018 
betreffende het beroep van mondhygiënist, wordt een 
tegemoetkoming toegekend voor de verstrekkingen vermeld in artikel 
6, §18bis van de nomenclatuur wanneer een tandheelkundige met één 
van de kwalificaties zoals vermeld in §1 van dit artikel een 
verstrekking van artikel 5 van de nomenclatuur voorschrijft of 
toevertrouwt aan een mondhygiënist.  

      
    De toepassingsregels van de nomenclatuur en de verordeningen, 

genomen op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 
juli 1994, die van toepassing zijn op de verstrekkingen van artikel 5 
van de nomenclatuur moeten gerespecteerd worden wanneer deze 
verstrekkingen uitgevoerd worden door een mondhygiënist.  
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    AFDELING 2. - Tandverzorging.  

      

    "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007)  

    "Art. 4. "§ 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, § 18, komen de 

raadplegingen en verstrekkingen vermeld in het artikel 5 enkel in 

aanmerking voor verzekeringstegemoetkoming indien ze werden verleend 

door een tandheelkundige met één van volgende bekwamingen binnen de 

perken van de door de wettelijke diploma's en beroepstitels verleende 

prerogatieven :  

      

    houder van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts;  

      

    houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de 

orthodontie;  

      

    houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de 

parodontologie;  

      

    geneesheer-specialist in de stomatologie;  

      

    geneesheer, houder van het diploma van tandarts of licentiaat in de 

tandheelkunde, hierna in het artikel 5 en 6 geneesheer-tandarts genoemd;"  

      

    § 2. De dienst voor geneeskundige vezorging van het Rijksinstituut voor 

ziekte- en invaliditeitsverzekering publiceert de lijst van de in § 1 van dit 

artikel bedoelde praktizerenden. "  

      

    "K.B. 13.6.2014" (in werking 1.8.2014)  

    "§ 3. In het raam van de wederzijdse verplichtingen die aan de 

stagemeester van kandidaat algemeen tandartsen en aan de kandidaat 

algemeen tandarts worden opgelegd bij het ministerieel besluit van 29 

maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van 

beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere 

beroepstitel van algemeen tandarts, alsmede in het raam van de 

verplichtingen die aan de stagemeester in de orthodontie en de 

parodontologie en aan de kandidaat specialisten worden opgelegd bij het 

ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de 

gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsenspecialisten, 

rekent de kandidaat voor een erkenning als houder van een bijzondere 

beroepstitel in de tandheelkunde, de door hem of haar verrichte 

verstrekkingen in de stagedienst of in de spreekkamer van de 

stagemeester aan, aan de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 § 18, indien eveneens is voldaan 

aan alle hierna omschreven voorwaarden :  

      

    a) De stagemeester moet fysiek aanwezig zijn in de stagedienst of in de 

spreekkamer;  

      

    b) Het R.I.Z.I.V moet door de administratie van Volksgezondheid op de 

hoogte zijn gesteld dat een stageplan werd ingediend bij de bevoegde 

erkenningscommissie;  

      

    c) De verstrekkingen moeten worden uitgevoerd binnen de diensten en 

inrichtingen vermeld in het goedgekeurde stageplan en moeten beperkt 

zijn tot de opleiding vermeld in dit stageplan;"  
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    "K.B. 13.6.2014" (in werking 1.8.2014)  

    "§ 4. Na afloop van het stageplan en in afwachting van de definitieve 

erkenning van de bijzondere beroepstitel in de tandheelkunde, kan de 

kandidaat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, § 18, de door hem of 

haar verrichte verstrekkingen aanrekenen aan de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering tot uiterlijk 2 maanden na de einddatum van de 

stage."  

      

    "K.B. 23.9.2022" (in werking 1.10.2022)  

    "§ 5 In afwijking van §1 en overeenkomstig artikel 23 en 71, §1, 1e lid van 

de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen en het koninklijk besluit van 28 maart 2018 

betreffende het beroep van mondhygiënist, wordt een tegemoetkoming 

toegekend voor de verstrekkingen vermeld in artikel 6, §18bis van de 

nomenclatuur wanneer een tandheelkundige met één van de kwalificaties 

zoals vermeld in §1 van dit artikel een verstrekking van artikel 5 van de 

nomenclatuur voorschrijft of toevertrouwt aan een mondhygiënist.  

      

    De toepassingsregels van de nomenclatuur en de verordeningen, 

genomen op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, 

die van toepassing zijn op de verstrekkingen van artikel 5 van de 

nomenclatuur moeten gerespecteerd worden wanneer deze verstrekkingen 

uitgevoerd worden door een mondhygiënist."  

 


