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Honoraria in de verzorgingsinstellingen

WET VAN 25 JANUARI 1999 HOUDENDE SOCIALE
BEPALINGEN
(Belgisch Staatsblad 6 februari 1999).*
Hieronder volgt een overzicht van een aantal artikelen uit de wet houdende sociale
bepalingen van 25 januari 1999 die de Orde van geneesheren zouden kunnen
interesseren.
[...]

Honoraria (artt. 120-121)
1. In afwachting dat bij K.B. een reglementering inzake de accreditering van
geneesheren, tandheelkundigen en apothekers gespecialiseerd in klinische biologie
wordt ingevoerd, wordt die materie verder geregeld door de nationale akkoorden
geneesheren-ziekenfondsen en tandartsen-ziekenfondsen en door de nationale
overeenkomst met de apothekers.
Opmerking: deze bepaling is in werking getreden op 8 februari 1998.
2. Is er geen akkoord van kracht, dan vormen de tarieven die als grondslag dienen
voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming de maximumhonoraria die de
arts kan eisen indien de verstrekkingen worden verleend:
in het raam van de georganiseerde wachtdienst
in het raam van een opname in een dienst intensieve verzorging
aan patiënten die in een twee- of meerpersoonskamer zijn opgenomen, die een
twee- of meerpersoonskamer hebben aangevraagd of die om medische redenen
in een eenpersoonskamer zijn opgenomen
aan kinderen die samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis worden
opgenomen.
Is er wel een akkoord van kracht, dan vormen de tarieven die als grondslag dienen
voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming de maximumhonoraria die
door de al dan niet verbonden geneesheer kunnen worden geëist indien de
verstrekkingen worden verleend:
in het raam van de georganiseerde wachtdienst
in het raam van een opname in een dienst intensieve verzorging
aan kinderen die samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis worden

opgenomen.
Bij K.B. worden de in het akkoord vastgestelde honoraria voor de verstrekkingen
die worden verleend aan patiënten die in een twee- of meerpersoonskamer zijn
opgenomen, die een twee- of meerpersoonskamer hebben aangevraagd of die om
medische redenen in een eenpersoonskamer zijn opgenomen algemeen
verbindend verklaard tot 31 december 1999.
Vanaf 1 januari 2000 bestaat de mogelijkheid tot algemeen bindendverklaring.
3. Voor verstrekkingen aan patiënten die op hun uitdrukkelijk verzoek en zonder dat dit
noodzakelijk is voor hun behandeling worden opgenomen in een eenpersoonskamer,
worden bij K.B. de maximumhonoraria en maximumsupplementen vastgelegd die door
al dan niet verbonden artsen kunnen geëist worden.
Bij K.B. zal eveneens worden vastgesteld welke informatie door de arts of door de
ziekenhuisbeheerder aan de patiënten moet worden gegeven en volgens welke regels
deze informatie kan verstrekt worden.
De bepalingen van de punten 2 en 3 zijn in werking getreden op 1 december 1998.
[...]

*Deze nota werd opgesteld ter attentie van de leden van de Nationale Raad met het
oog op het eventueel uitbrengen van een advies over bepaalde erin besproken
onderwerpen.
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