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BETREFT:  

Artsen – Forfaitair honorarium inzake klinische biologie voor de accreditering – Beperking – 
Wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 september 1992 – Art. 2, §§1, 2 en 3 –- Ontwerp van 
koninklijk besluit. 

(Akkoord 2020 – Uitvoering punt 6.2.1) 

 

BIJLAGEN: 

Bijlage 1: Ontwerp van koninklijk besluit 
Bijlage 2: Actuariële analys 

 

INHOUD VAN HET VOORSTEL: 

Het voorstel bestaat erin om het bedrag van de forfaitaire honoraria aan te passen voor sommige 
verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen 
rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen. 

Er wordt voorgesteld om artikel 2, §§ 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 24 september 1992 
tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige 
verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen 
rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen aan te passen. 
 
Dit koninklijk besluit wordt aangepast teneinde het bijkomend bedrag van de forfaitaire honoraria 
voor de geaccrediteerde zorgverleners te verminderen 
 
De bedragen zijn vermeld in prijzen 2020 (gekoppeld aan de gezondheidsindex van juni 2019 
en aan de indexcijfers van de drie voorafgaande maanden), met een eerste mogelijke indexering 
op 1 januari 2021. 
  
Er wordt voorgesteld om de datum van inwerkingtreding vast te stellen op 1 juli 2020.  
 
MOTIVERING: 

Uitvoering van punt 6.2.1. van het nationaal akkoord artsen - ziekenfondsen 2020: 

"Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 bepaalde “dat de financiering van de 
accreditering stapsgewijs zou worden herzien  waarbij een groter gewicht zou worden 
toegekend aan het accrediteringsforfait. Hierdoor zal op termijn een gelijkwaardige vergoeding 
voor gelijkwaardige inspanningen worden tot stand gebracht.  Een eerste stap hiertoe zal in 
2019 worden gezet.  

Teneinde te vermijden dat deze verbintenis dode letter blijft, wordt voorgesteld een herschikking 
door te voeren van de bijkomende honoraria accreditering. 



Gemiddeld wordt terzake aan de artsen een bedrag toegekend van 11.953 euro.  

Voor sommige groepen ligt dit bedrag twee- tot viermaal zoveel. Dit is inzonderheid het geval 
in de sector klinische biologie. Voorgesteld wordt om het bedrag van de toeslag te beperken tot 
0,50 euro per forfaitair honorarium i.p.v. gemiddeld 1,22 euro. Hierdoor wordt een sterke 
reductie van de vastgestelde variatie vastgesteld. 

In de toekomst zal een verdere gelijkwaardigheid worden nagestreefd.  

Hierbij moet worden opgemerkt dat hierdoor in de sector klinische biologie een gelijkaardige 
financiële inspanning wordt geleverd dan in de sector medische beeldvorming." 

 

BUDGETTAIRE WEERSLAG: 

De impact van het voorstel is conform de besparing ingeschreven in het akkoord artsen 2020. 
Voor het overige, zie actuariële analyse. 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG: 

Nihil 

 

PERSOONLIJK AANDEEL : 

Onveranderd remgeld  

 

PROCEDURE:  

Wettelijke basis: Artikel 60, § 3, van de gecoördineerde wet van 14.7.1994 - Forfaitaire honoraria 
inzake klinische biologie. 

 

OPDRACHT VAN DE NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN: 

De Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen wordt verzocht het voorstel van ontwerp van 
koninklijk besluit in bijlage 1 goed te keuren. 

 

TREFWOORDEN: 

Klinische biologie 
Indexering van de financiële GVU-tegemoetkoming 
Accreditering 
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KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE 
  

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID 

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE 

  

– Koninklijk besluit van 24 
september 1992 tot vaststelling van 
nadere regelen betreffende de forfaitaire 
honoraria voor sommige verstrekkingen 
inzake klinische biologie, verleend aan 
niet in een ziekenhuis opgenomen 
rechthebbenden, alsmede de 
onderaanneming van deze 
verstrekkingen 

– Arrêté royal modifiant 
l’arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les 
modalités relatives aux honoraires 
forfaitaires pour certaines prestations de 
biologie clinique, dispensées à des 
bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu’à la 
sous-traitance de ces prestations. 
 

  
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 60, § 3, vervangen bij de wet 
van 24 december 1999 en gewijzigd bij de 
wetten van 23 december 2009 en 11 
augustus 2017; 
 

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 
1994, l’article 60, § 3, remplacé par la loi du 24 
décembre 1999 et modifié par les lois du 23 
décembre 2009 et 11 août 2017; 
 

 Gelet op het koninklijk besluit van 24 
september 1992 tot vaststelling van nadere 
regelen betreffende de forfaitaire honoraria 
voor sommige verstrekkingen inzake 
klinische biologie, verleend aan niet in een 
ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, 
alsmede de onderaanneming van deze 
verstrekkingen; 

Vu l’arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les 
modalités relatives aux honoraires forfaitaires 
pour certaines prestations de biologie clinique, 
dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, 
ainsi qu’à la sous-traitance de ces prestations ; 

  
Gelet op het voorstel van de Nationale 
commissie artsen-ziekenfondsen van @@; 

Vu la proposition de la Commission nationale 
médico-mutualiste du @@; 

  
Gelet op het advies van de Commissie voor 
Begrotingscontrole, gegeven op @@; 

Vu l’avis de la Commission de contrôle 
budgétaire, donné le @@; 

  
Gelet op het advies van het Comité van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging 
van het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering van @@; 

Vu l’avis du Comité de l'assurance soins de 
santé de l'Institut national d'assurance maladie-
invalidité du @@; 

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

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 
@@; 

  
Gelet op de akkoordbevinding van de 
Minister van Begroting van @@; 

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 
@@; 

  



Gelet op advies @@ van de Raad van State, 
gegeven op @@, met toepassing van artikel 
84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 

Vu l'avis @@ du Conseil d'Etat, donné le @@, 
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, 
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 
janvier 1973; 

  
Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken, 

Sur la proposition de la Ministre des Affaires 
sociales, 

  
Hebben Wij besloten en besluiten Wij: Nous avons arrêté et arrêtons: 

  
Artikel 1. In artikel 2 van het Koninklijk 
Besluit van 24 september 1992 tot 
vaststelling van de nadere regelen 
betreffende de forfaitaire honoraria voor 
sommige verstrekkingen inzake klinische 
biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis 
opgenomen rechthebbenden, alsmede de 
onderaanneming van deze verstrekkingen, 
vervangen door het Koninklijk Besluit van 18 
oktober 2013 en gewijzigd door het Koninklijk 
Besluit van 9 november 2016 en door het 
Koninklijk Besluit van 10 oktober 2019 
worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 
septembre 1992 fixant les modalités relatives 
aux honoraires forfaitaires pour certaines 
prestations de biologie clinique dispensées à 
des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la 
sous-traitance de ces prestations, remplacé par 
l'arrêté royal du 18 octobre 2013 et modifié par 
l'arrêté royal du 9 novembre 2016 et par l’arrêté 
royal du 10 octobre 2019, les modifications 
suivantes sont apportées : 

 

  
1° §1 werd vervangt als volgt : 1° le § 1er est modifié comme suit : 
  
“De forfaitaire honoraria bedoeld in artikel 60, 
§ 2, van de wet worden als volgt 
gedefinieerd: 

« Les honoraires forfaitaires mentionnés dans 
l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit: 

  
592815 19,26 EUR 592815 19,26EUR 
indien de betrekkelijke waarde van het 
geheel van de voorgeschreven 
verstrekkingen lager is dan B 700; 

si la valeur relative de l'ensemble des 
prestations prescrites est inférieure à B 700 ; 

  
592911 31,22 EUR 592911 31,22EUR 
indien de betrekkelijke waarde van het 
geheel van de voorgeschreven 
verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 
700 en kleiner dan B 1750; 

si la valeur relative à l'ensemble des prestations 
prescrites est égale ou supérieure à B 700 et 
inférieure à B 1750 ; 

  
593014 35,38 EUR    593014 35,38EUR 
indien de betrekkelijke waarde van het 
geheel van de voorgeschreven 
verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 
1750 en kleiner dan B 3500; 

si la valeur relative de l'ensemble des 
prestations prescrites est égale ou supérieure à 
B 1750 et inférieure à B 3500 ; 

  
593110 37,49 EUR 593110 37,49EUR 
indien de betrekkelijke waarde van het 
geheel van de voorgeschreven 
verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 
3500; 

si la valeur relative de l'ensemble des 
prestations prescrites est égale ou supérieure à 
B 3500; 

  
xxxxxx 0,50 EUR xxxxxx 0,50 EUR 



bijkomend honorarium voor verstrekkingen 
592815, 592911, 593014, en 593110 die 
aangerekend woorden  door geaccrediteerde 
zorgverleners. 

supplément d’honoraires pour les prestations 
592815, 592911, 593014, et 593110 portées en 
compte par les dispensateurs de soins 
accrédités. 

  
De sleutelletter B en het coëfficiëntgetal dat 
volgt, waarnaar verwezen wordt in eerste lid, 
worden gedefinieerd in artikel 1, §§ 2 en 3, 
van de bijlage bij het voornoemd koninklijk 
besluit van 14 september 1984.”; 

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, 
référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, 
§§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 
septembre 1984 précité. » ; 

  
  
2° § 2, eerste lid werd vervangt als volgt : “De 
honoraria 592815, 592911, 593014, 593110 
mogen onderling niet worden gecumuleerd.”. 

2° au § 2, l’alinéa 1 est remplacé comme suit :    
« Les honoraires 592815, 592911, 593014, 
593110 ne sont pas cumulables entre eux. ». 

  
  
3° in § 3 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht :  

3° au § 3, les modifications suivantes sont 
apportées : 

  
a)  in eerste lid worden de woorden " juni 
2015" vervangen door de woorden " juni 
2019"; 

a) à l’alinéa 1er, les mots "juin 2015 " sont 
remplacés par les mots "juin 2019" ; 

  
b) in tweede lid worden de woorden "1 
januari 2017 » vervangen door de woorden 
"1 januari 2021”. 

b) à l’alinéa 2, les mots "1er janvier 2017" sont 
remplacés par les mots "1er janvier 2021". 
 

  
  
Art. 2. De minister bevoegd voor Sociale 

Zaken is belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

Art. 2. Le ministre qui a les Affaires sociales 

dans ses attributions est chargé de l’exécution 

du présent arrêté. 

  

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op eerste 

juli 2020. 

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er 

juillet 2020. 

  

Gegeven te           , @@ Donné à            , le @@ 
  

VAN KONINGSWEGE : PAR LE ROI : 
De Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, 
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, 
  

M. DE BLOCK 
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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 
TERVURENLAAN  211  -  1150 BRUSSEL 

____________ 

Dienst voor geneeskundige verzorging 

 

          Brussel,  24 januari 2020 

  
 

Betreft : Artsen: wijziging ambulante forfaitaire honoraria klinische biologie per voorschrift 
   

 
Het akkoord artsen 2020 bevat een besparing van 11,237 miljoen euro op jaarbasis betreffende de 
aanpassing van de ambulante forfaitaire honoraria klinische biologie per voorschrift. In 2020 werd de 
besparing beperkt tot 5,619 miljoen gegeven de voorziene toepassingsdatum van 1 juli 2020. 
 
De toeslag voor de geaccrediteerde arts wordt beperkt tot 0,50 euro (de huidige toeslag varieert van 0,80 
euro tot 1,44 euro). 
 
Huidige honoraria 
 

 
 
 
Voorstel honoraria 
 

 
 
 
  

AMB HOS
Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zo nder 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zo nder 

voorkeurregeling

592815 19,26 19,26 19,26

592911 31,22 27,50 22,52

593014 35,38 31,66 22,42

593110 37,49 33,77 21,82

592852 20,06 20,06 20,06

592955 32,47 28,75 23,77

593051 36,77 33,05 23,81

593154 38,93 35,21 23,26

Codenummer

Honoraria

Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming 

Gehospitaliseerd

AMB HOS
Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zo nder 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zo nder 

voorkeurregeling

592815 19,26 19,26 19,26

592911 31,22 27,50 22,52

593014 35,38 31,66 22,42

593110 37,49 33,77 21,82

592852 19,76 19,76 19,76

592955 31,72 28,00 23,02

593051 35,88 32,16 22,92

593154 37,99 34,27 22,32

Codenummer

Honoraria

Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming 

Gehospitaliseerd



 

 

 

Aanpassing honoraria 
 

 
 
 
 
 
 
Geboekte uitgaven 
 

 
 
 
  

AMB HOS
Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zo nder 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zo nder 

voorkeurregeling

592815 0,00 0,00 0,00

592911 0,00 0,00 0,00

593014 0,00 0,00 0,00

593110 0,00 0,00 0,00

592852 -0,30 -0,30 -0,30

592955 -0,75 -0,75 -0,75

593051 -0,89 -0,89 -0,89

593154 -0,94 -0,94 -0,94

Codenummer

Honoraria

Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming 

Gehospitaliseerd

verschil Groei %

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2017 2018/2017

592815-592830 2.720.124,19 2.520.436,70 1.802.040,78 1.217.386,22 2.107.574,13 890.188 73,12

592852-592874 90.641.869,04 88.386.566,27 86.076.953,96 78.958.204,21 76.551.295,98 -2.406.908 -3,05

Klasse 1 93.361.993,23 90.907.002,97 87.878.994,74 80.175.590,43 78.658.870,11 -1.516.720 -1,89

592911-592933 3.020.920,02 2.866.939,77 1.727.809,97 1.460.915,97 2.424.726,98 963.811 65,97

592955-592970 92.835.881,15 94.002.908,46 97.396.521,62 91.033.835,02 92.139.945,92 1.106.111 1,22

Klasse 2 95.856.801,17 96.869.848,23 99.124.331,59 92.494.750,99 94.564.672,90 2.069.922 2,24

593014-593036 2.995.404,90 3.007.606,97 2.144.217,35 1.358.981,89 2.779.192,20 1.420.210 104,51

593051-593073 122.307.311,27 124.888.400,88 130.494.293,29 124.040.363,04 126.765.342,32 2.724.979 2,20

Klasse 3 125.302.716,17 127.896.007,85 132.638.510,64 125.399.344,93 129.544.534,52 4.145.190 3,31

593110-593132 1.358.391,38 1.444.531,18 1.177.755,61 740.566,18 1.666.747,14 926.181 125,06

593154-593176 55.557.400,79 58.843.847,33 63.981.839,76 61.749.341,63 63.092.185,75 1.342.844 2,17

Klasse 4 56.915.792,17 60.288.378,51 65.159.595,37 62.489.907,81 64.758.932,89 2.269.025 3,63

Totaal 371.437.302,74 375.961.237,56 384.801.432,34 360.559.594,16 367.527.010,42 6.967.416 1,93

Geboekte uitgaven



 

 

 

Geboekte gevallen 
 

 
 
 
Voor de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift leidt deze aanpassing tot een besparing van 11,237 
miljoen euro.  De uitgaven voor de accrediteringstoeslag worden verminderd met 59% (van 18,998 miljoen 
euro naar 7,761 miljoen euro). 
 
Met een toepassingsdatum van 1 juli 2020 wordt een besparing becijferd van 5,619 miljoen euro in 2020. 
 

 
 
 
 
Conclusie 
 
De impact van het voorstel is conform de besparing ingeschreven in het akkoord artsen 2020. 

verschil Groei %

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2017 2018/2017

592815 - 139.430 129.259 92.427 65.308 112.348 47.040 72,03

592852 - 4.465.873 4.351.899 4.238.176 4.081.354 3.920.646 -160.708 -3,94

Klasse 1 4.605.303 4.481.158 4.330.603 4.146.662 4.032.994 -113.668 -2,74

592911 - 125.413 119.039 71.848 64.567 105.382 40.815 63,21

592955 - 3.669.144 3.711.189 3.841.993 3.823.129 3.824.229 1.100 0,03

Klasse 2 3.794.557 3.830.228 3.913.841 3.887.696 3.929.611 41.915 1,08

593014 - 119.507 120.088 85.829 57.775 115.519 57.744 99,95

593051 - 4.645.464 4.738.938 4.944.516 5.031.318 5.071.570 40.252 0,80

Klasse 3 4.764.971 4.859.026 5.030.345 5.089.093 5.187.089 97.996 1,93

593110 - 54.838 58.132 47.462 31.557 69.337 37.780 119,72

593154 - 2.116.551 2.238.723 2.429.749 2.515.038 2.530.596 15.558 0,62

Klasse 4 2.171.389 2.296.855 2.477.211 2.546.595 2.599.933 53.338 2,09

Totaal 15.336.220 15.467.267 15.752.000 15.670.046 15.749.627 79.581 0,51

Geboekte gevallen

592815 Niet-geaccrediteerd < B 700 19,26 113.656 19,26

592911 Niet-geaccrediteerd B 700 - B 1749 31,22 119.950 31,22

593014 Niet-geaccrediteerd B 1750 - B 3499 35,38 108.142 35,38

593110 Niet-geaccrediteerd > B 3499 37,49 82.576 37,49

424.324

592852 Geaccrediteerd < B 700 20,06 0,80 3.674.868 2.939.894,40 19,76 0,50 -1.102.460,40

592955 Geaccrediteerd B 700 - B 1749 32,47 1,25 3.878.394 4.847.992,50 31,72 0,50 -2.908.795,50

593051 Geaccrediteerd B 1750 - B 3499 36,77 1,39 5.298.997 7.365.605,83 35,88 0,50 -4.716.107,33

593154 Geaccrediteerd > B 3499 38,93 1,44 2.669.948 3.844.725,12 37,99 0,50 -2.509.751,12

1,22 15.522.207 18.998.217,85 -11.237.114,35

15.946.531

Aanpassing 

honoraria 2020

Impact bedrag 

accreditering

Bedrag 

accreditering

Toeslag 

accreditering

Honoraria 

2020

Toeslag 

accreditering
Gevallen 2020
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