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BETREFT: KB Sociale en andere voordelen - Aanpassing   
 
 

 

INHOUD: 

 

Het ontwerp van KB in bijlage betreft een aanpassing van het KB van 5 mei 2020 tot instelling 
van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht 
worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten. Er wordt 
voorgesteld dat de aanpassingen in werking treden overeenkomstig de bepalingen van het 
basisbesluit (art. 10).1  

 

Er zijn enkele aanpassingen die gelden voor alle 6 sectoren: 

- Overeenkomsten waarvoor een aandeel wordt betaald dienen te zijn afgesloten in of 
voorafgaand aan het premiejaar (art. 1);  

- Voor hetzelfde premiejaar (vanaf 2021) kan een zorgverstrekker op maximaal 1 voordeel 
aanspraak maken er is dus geen cumul mogelijk; Er wordt voorgesteld dat de keuze 
gebeurt overeenkomstig de modaliteiten bepaald door het RIZIV (waarbij de suggestie 
van de Dienst is dat behoudens bezwaar de hoogste premie waarop de zorgverstrekker 
recht heeft, wordt toegekend). (art. 7);  

- Er wordt gepreciseerd dat de modaliteiten van kennisgave aan de zorgverlener dat de 
sociale of andere voordelen niet kunnen worden toegekend of dienen te worden 
teruggevorderd, door het RIZIV zullen worden vastgesteld (art. 8).  

 

 

 

 

 

                                                
1 Dit besluit is van toepassing vanaf het premiejaar 2019 voor de sector van de apothekers, kinesitherapeuten, 
logopedisten en verpleegkundigen; het is van toepassing vanaf het premiejaar 2020 voor de sector van de artsen en 
tandheelkundigen. 
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Er zijn enkele aanpassingen die specifieke sectoren betreffen:  

 

a) Apothekers 

 

Voor apothekers-klinisch biologen wordt vanaf het premiejaar 2021 de activiteitsdrempel en het 
daaraan gekoppelde aandeel voor artsen-klinisch biologen gehanteerd (art. 2). 

 

b) Artsen 
 

Inzake artsen die in het bestaande KB geacht worden de maximale activiteitsdrempel te hebben 
bereikt daar ze “gedurende een deel of het geheel van het premiejaar gemachtigd zijn de 
geneeskunde in België uit te oefenen en beschikken over een stageplan goedgekeurd door de 
bevoegde instantie”, wordt gespecificeerd dat het moet gaan om een stageplan "dat aanleiding 
geeft tot een RIZIV-nummer voorbehouden voor de erkende huisarts of arts-specialist". Dit 
teneinde duidelijk uit te sluiten dat stages buiten ZIV-kader, zoals arbeidsgeneesheren, tot 
sociale voordelen aanleiding zouden kunnen geven (art. 3). 

 

Voor artsen die op 31 december van het premiejaar beschikken over een RIZIV-nummer 
voorbehouden voor huisarts in opleiding of arts-specialist in opleiding, wordt het aandeel voor 
het premiejaar 2020 verhoogd met 1.250 euro naar 6.287,70 euro, voor het premiejaar 2021 
vastgesteld op 6.351,21 euro en naar de toekomst toe geïndexeerd overeenkomstig het 
mechanisme van art. 10 van het bestaande KB.2 Dit is een uitvoering van het akkoord NCAZ 
2020 (punt 9), het advies van de NCAZ van 16 november 2020 en het akkoord NCAZ 2021 
(punt 3.6.2) (art. 4). 

 

De referenties aan “huisarts op basis van verworven rechten zoals bedoeld in de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen” en “arts zonder bijzondere beroepstitel en zonder 
verworven rechten” in bijlage bij het bestaande KB wordt geschrapt. Dit in conformiteit met 
artikel 3, § 1, 1° van het bestaande KB met andere premies waarbij de codes 000, 001, 002 en 
009 zijn uitgesloten (art. 9).  

 

c) Tandheelkundigen 

 

Voor tandheelkundigen wordt het aandeel van 2020 gewijzigd naar 3.200 euro (i.p.v. van 
2.429,06 euro). Dit is een uitvoering van het akkoord NCTZ (punt 9, althans wat betreft de 

                                                
2 Vanaf het premiejaar 2020 en voor zover voor de specifieke beroepsgroep en voor het specifieke premiejaar geen 
bijzonder bedrag werd vastgesteld, worden de laatst vastgestelde bedragen, bedoeld in artikelen 7 en 8, binnen de 
perken van de beschikbare kredieten in het premiejaar aangepast aan de evolutie van de waarde van het 
rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de maand juni en de indexcijfers der drie voorafgaande 
maanden van het tweede jaar ervoor en van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de 
maand juni en de indexcijfers der drie voorafgaande maanden van het jaar ervoor, overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de 
regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 
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sociale voordelen). Dit aandeel valt onder het indexmechanisme van art. 10 van het bestaande 
KB (art. 6).  

 

d) Kinesitherapeuten 

 

Voor kinesitherapeuten wordt het aandeel van 2021 gewijzigd naar respectievelijk 1.610,68, 
2.128,38 en 2.847,45 euro. Dit is een uitvoering van de overeenkomst 2021. Dit aandeel valt 
onder het indexmechanisme van art. 10 van het bestaande KB (art.5). 

 

BUDGETTAIRE WEERSLAG:  

 

a) Het verbod op cumul wordt generiek geformuleerd, doch betreft heden voornamelijk 
stomatologen. Ter zake kunnen 46 zorgverleners wordt geïdentificeerd, waarbij het 
cumulverbod een minderuitgave van 134.846 euro zou betekenen voor 2020, 
overeenkomstig het verhoogde aandeel voor tandheelkundigen vanaf 2020 (verwerkt in 
dit ontwerp van KB), verdeeld over de budgetten van de beide beroepsgroepen en met 
recurrecent doch uitdovend effect (cf. nota NCTZ 2020/20).  
 

b) De assimilatie van apothekers-klinisch biologen aan activiteitsdrempel en aandeel van  
artsen-klinisch biologen impliceert voor de betrokken groep een verhoging van het 
maximale aandeel. Nemen we 2020 als referentie dan zou dit een verhoging betekenen 
van 3.068,44 euro naar 5037,70 euro. Op basis van profielgegevens 2018 behaalt 90% 
van de begunstigden de drempel in aangerekende verstrekkingen geldend voor artsen-
klinisch biologen, waarbij de resterende categorie mogelijk kan worden geacht te voldoen 
aan de criteria inzake assimilatie. Het betreft een recurrente uitgave die geen rekening 
houdt met een de facto verlaging van de activiteitsdrempel overeenkomstig artikel 7, § 6, 
2), derde lid (assimilatie) en dus een mogelijke verhoging van het aantal begunstigden. 
Op basis van de huidige gegevens betreft kan budgettaire impact van deze maatregel 
(cijfers 2020) geraamd worden op 669.548,40 euro. De impact op apothekers-klinisch 
biologen in cumulatie met het verhoogde aandeel voor artsen in opleiding verhoogt dit 
met 292.660,20 euro (cijfers 2021). Dit is niet voorzien in het budget, maar hiervoor is 
wel budgettaire ruimte.    
  

c) De verhoging van het aandeel voor huisartsen in opleiding of arts-specialisten in 
opleiding met 1.250 euro wat betreft 2020 werd reeds voorzien in het akkoord NCAZ 
2020 als eenmalige maatregel, bij advies NCAZ van 16 november 2020 voorgesteld als 
recurrent en bij akkoord NCAZ 2021 gespecificeerd op 6.351,21 euro. De budgettaire 
impact van 10.555k euro werd opgenomen in budget 2021. 
 

d) De verhoging van het aandeel van tandheelkundigen vanaf 2020 naar 3.200 euro werd 
reeds voorzien in het akkoord NCTZ 2020 als recurrente maatregel. De budgettaire 
impact van 3.619k euro werd opgenomen in budget 2021. 
 

e) De verhoging van het aandeel van kinesitherapeuten vanaf 2021 naar 1.610,68, 2.128,38 
en 2.847,45 euro wordt voorzien in de overeenkomst 2021 als recurrente maatregel. De 
impact van 1,571 miljoen euro zal worden ingeschreven in de administratieve begroting. 
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Het budget 2021 voor het sociaal statuut blijkt, mede ten gevolge van de diverse hervormingen 
van het sociaal statuut, voldoende budgettaire ruimte te bevatten voor de (al dan niet voorziene) 
financiële impact van de maatregelen. 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG: 

Aanpassing IT-applicatie. 

 

PROCEDURE : 

Wettelijke basis : art. 54 W140794  

 

OPDRACHT VAN HET VERZEKERINGSCOMITE: 
 
Het Verzekeringscomité wordt verzocht advies te geven over bijgevoegd ontwerp van KB.  
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KONINKRIJK BELGIE  ROYAUME DE BELGIQUE 

---- ♦ ---- ---- ♦ ---- 

Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid 

Service Public Fédéral 
Sécurité Sociale 

---- ♦ ---- ---- ♦ ---- 

  

 - Koninklijk besluit van XXX tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot instelling van 
een regeling van sociale en andere voordelen aan 
sommige zorgverleners die geacht worden te zijn 
toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of 
overeenkomsten. 

 - Arrêté royal du xxx modifiant l’arrêté royal du 
5 mai 2020 instituant un régime d’avantages sociaux 
et d’autres avantages à certains dispensateurs de 
soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou 
conventions qui les concernent. 

  

Filip, Koning der Belgen Philippe, Roi des Belges, 
  

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze 
Groet. 

A tous, présents et à venir, Salut. 

  

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 54, vervangen 
bij wet van 30 oktober 2018; 

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 
l’article 54, remplacé par la loi de 30 octobre 2018; 

  

Gelet op het voordracht van de Nationale commissie 
artsen-ziekenfondsen, gegeven op 16 november 
2020; 

Sur proposition de la Commission nationale médico-
mutualiste, faite le 16 novembre 2020; 

  

Gelet op het advies van de Nationale commissie 
tandheelkundigen-ziekenfondsen, gegeven op 19 
november 2020; 

Sur proposition de la Commission nationale dento-
mutualiste, faite le 19 novembre 2020; 

  

Gelet op het advies van de Nationale commissie 
apothekers-verzekeringsinstellingen, gegeven op 18 
december 2020; 

Sur proposition de la Commission de conventions 
pharmaciens-organismes assureurs, faite le 18 
décembre 2020; 

  

Gelet op het advies van de 
Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten-
verzekeringsinstellingen, gegeven op 22 december 
2020; 

Sur proposition de la Commission de conventions 
kinésithérapeutes – organismes assureurs, faite le 22 
décembre 2020; 

  

Gelet op het advies van de 
Overeenkomstencommissie logopedisten-
verzekeringsinstellingen, gegeven op 11 december 
2020; 

Sur proposition de la Commission de conventions 
logopèdes – organismes assureurs, faite le 11 
décembre 2020; 

  

Gelet op het advies van de 
Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-
verzekeringsinstellingen, gegeven op 9 december 
2020; 

Sur proposition de la Commission de conventions 
praticiens de l’art infirmier – organismes assureurs, 
faite le 9 décembre 2020 ; 

  

Gelet op het advies van de Commissie voor 
begrotingscontrole, gegeven op XXX; 

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, 
donné le XXX; 
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Gelet op het advies van het Comité van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 
XXX; 

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de 
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, 
donné le xxx; 

  

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, 
gegeven op XXX; 

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le xxx; 

  

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris 
voor Begroting, gegeven op XXX ; 

Vu l’accord de la Secrétaire d’Etat au Budget, donné 
le xxx; 

  

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, 
uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet 
van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen 
inzake administratieve vereenvoudiging;  

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée 
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 
décembre 2013 portant des dispositions diverses en 
matière de simplification administrative; 

  

Gelet op advies XXX van de Raad van State, gegeven 
op XXX met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 
2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State; 

Vu l’avis XXX du Conseil d’État, donné le XXX, en 
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 
coordonnées sur le Conseil d’État ; 

  

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad 
vergaderde Ministers, 

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et 
de la Santé publique et de l’avis des Ministres qui ont 
délibéré en Conseil, 

  

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : 

  

Artikel 1.  In artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 
mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en 
andere voordelen aan sommige zorgverleners die 
geacht worden te zijn toegetreden tot de hen 
betreffende akkoorden of overeenkomsten wordt het 
enige lid aangevuld met de woorden "waarbij voor alle 
overeenkomsten geldt dat deze afgesloten dienen te 
zijn in of voorafgaand aan het premiejaar". 

Article 1er. À l'article 6 de l’arrêté royal du 5 mai 2020 
instituant un régime d’avantages sociaux et d’autres 
avantages à certains dispensateurs de soins qui sont 
réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui 
les concernent, le seul paragraphe est complété par 
les mots « et pour que cette assurance soit prise en 
compte, elle doit être contractée antérieurement à 
l’année de la prime ». 

  

Art. 2. Artikel 7, § 6, 1), van hetzelfde besluit wordt 
aangevuld met een lid, luidende: "Vanaf het 
premiejaar 2021 is de activiteitsdrempel en het 
daaraan gekoppelde aandeel voor apothekers-
klinisch biologen identiek aan de van artsen-klinisch 
biologen zoals bepaald in 2) van deze paragraaf" 

Art. 2. L’article 7, §6, 1), du même arrêté est complété 
par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l’année 
de prime 2021, le seuil d’activité pour les pharmaciens 
biologistes et la participation y associée est identique 
à celui des médecins spécialisés en biologie clinique, 
tel que défini  au point 2) de ce même paragraphe. » 

  

Art. 3. Artikel 7, § 6, 2), zevende lid, eerste streepje, 
van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden 
"dat aanleiding geeft tot een RIZIV-nummer 
voorbehouden voor de erkende huisarts of arts-
specialist". 

Art. 3. L’article 7, §6, 2), alinéa 7, premier tiret du 
même arrêté est complété par les mots « qui donne 
lieu à un numéro INAMI réservé au médecin 
généraliste ou spécialiste agréé. » 

  

Art. 4. Artikel 7, § 6, 2), van hetzelfde besluit wordt 
aangevuld met een lid, luidende: "Voor artsen die op 
31 december van het premiejaar beschikken over een 
RIZIV-nummer voorbehouden voor huisarts in 
opleiding of arts-specialist in opleiding, wordt voor het 

Art. 4. L’article 7, §6, 2) du même arrêté, est complété 
par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les médecins 
ayant un numéro INAMI réservé aux médecins 
généralistes en formation ou aux médecins 
spécialistes en formation au 31 décembre de l’année 
de la prime, le montant de la participation pour l’année 
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premiejaar 2020 het aandeel vastgelegd op 6.287,70 
euro en voor het premiejaar 2021 op 6.351,21 euro". 

de prime 2020 est de 6.287,70  euros et pour l’année 
de prime 2021 de 6.351,21 euros.» 

  

Art. 5. Artikel 7, § 6, 3), eerste lid, van hetzelfde besluit 
wordt aangevuld met de volgende zin: “Voor het 
premiejaar 2021 worden deze aandelen vastgelegd op 
respectievelijk 1.610,68, 2.128,38 en 2.847,45 euro”. 

Art. 5. L’article 7, § 6, 3), al. 1er, du même arrêté est 
complété par la phrase suivante: « pour l’année de 
prime 2021, ces montants sont respectivement fixés à 
1.610,68, 2.128,38 et 2.847,45 euros ». 

  

Art. 6. In artikel 7, § 6, 5), eerste lid, van hetzelfde 
besluit worden de woorden “2.429,06 euro” vervangen 
door de woorden “3.200 euro”.  

Art. 6. A l’article 7, §6, 5), premier alinéa du même 
arrêté, les mots « 2.429,06 euros » sont remplacés 
par les mots « 3.200 euros ». 

  

Art. 7. In hetzelfde besluit wordt een artikel 9/1 
ingevoegd, luidende: “Per premiejaar kan eenzelfde 
zorgverlener maximaal aanspraak maken op een 
sociaal of ander voordeel voorzien voor een enkele 
beroepsgroep zoals bepaald onder artikel 2. 
Zorgverleners die voor meerdere voordelen in 
aanmerking komen maken een keuze volgens de 
modaliteiten bepaald door het RIZIV”. 

Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 
rédigé comme suit: « Par année de prime, un même 
dispensateur de soins peut au maximum prétendre à 
un avantage social ou autre prévu pour un seul et 
même groupe professionnel tel qu’énuméré à l’article 
2. Les dispensateurs de soins qui entrent en ligne de 
compte pour le bénéfice de plusieurs avantages font 
un choix selon les modalités fixées par l’INAMI ». 

  

Art. 8. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de 
woorden “, volgens de modaliteiten bepaald door het 
RIZIV” ingevoegd tussen de woorden 
“geïnformatiseerde weg” en de woorden “De 
zorgverlener”.  

Art. 8. Dans l’article 13 du même arrêté, les mots 
«suivant les modalités définies par l’INAMI, » sont 
insérés entre les mots «voie électronique, » et les 
mots «par le Service des soins de santé».  

  

Art. 9 In de bijlage van hetzelfde besluit wordt de rij 
met de woorden “Arts zonder bijzondere beroepstitel 
en zonder verworven rechten 25.000,00 EUR 
12.500,00 EUR”, evenals de rij met de woorden 
“Huisarts op basis van verworven rechten zoals 
bedoeld in de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen 25.000,00  EUR 12.500,00 EUR”,  
opgeheven. 

Art 9.  À l’annexe du même arrêté, la ligne avec les 
mots « Médecin sans titre professionnel particulier et 
sans droits acquis 25.000,00 EUR 12.500 EUR », 
ainsi que la ligne avec les mots «Médecin généraliste 
avec droits acquis visé dans la nomenclature des 
prestations de santé 25.000,00  EUR 12.500,00 EUR 
», sont abrogées. 

  

Art. 10. Dit besluit is van toepassing zoals bepaald in 
artikel 15 van voormeld besluit, met uitzondering van 
artikel 7 dat uitwerking heeft vanaf premiejaar 2021. 

Art. 10. Cet arrêté s'applique dans les conditions 
prévues à l'article 15 de l’arrêté royal susmentionné, à 
l’exception de l’article 7 qui prend effet à partir de 
l’année de prime 2021. 

  

Art. 11. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Art. 1. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses 
attributions est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

  

Gegeven te Brussel, XXX Donné à Bruxelles, le XXX 

  

VAN KONINGSWEGE : PAR LE ROI : 
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De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, 

 

Frank VANDENBROUCKE 

 


