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Dit is het eerste deel van het verslag van de onderzoeksopdracht "Economische 
determinanten van medische consumptie: Wie valt door de mazen van het net?", 
gefinancierd door Cera Holding. 
 
We rapporteren een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging in België. Een doorlichting van de wet op het niveau van 
de details werd noodzakelijk geacht om eventuele tekortkomingen in de verzekering voor 
geneeskundige verzorging aan het licht te brengen. Per paragraaf werd de essentie 
samengevat en in een kader geplaatst. Lezers die niet geïnteresseerd zijn in de details, 
kunnen zich beperken tot deze kaders.  
 
In een eerste deel zal de organisatie van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 
België beschreven worden. De administratieve organisatie (RIZIV en ziekenfondsen), de 
begunstigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de verzekerde risico’s, 
de toekenningsvoorwaarden, de akkoorden en overeenkomsten tussen de ziekenfondsen 
en de zorgverleners en de aanvullende verzekeringen zullen hierin behandeld worden.  
 
Het tweede deel zal de financiële inspanningen voor de verzekerde beschrijven om de 
toegang tot de gezondheidszorg te verkrijgen en/of te behouden. Zowel de persoonlijke 
aandelen (of remgelden), de bijdrageverplichtingen voor de verplichte ziekteverzekering, 
voor de aanvullende verzekeringen als voor bijkomende (eventueel privé) verzekeringen 
en de regeling derde betalende zullen hierin aan bod komen.  
 
In een laatste paragraaf zullen enkele maatregelen besproken worden die tot doel hebben 
de financiële toegankelijkheid van de verzekering voor geneeskundige verzorging te 
vrijwaren. Denken we hierbij aan: de wijkgezondheidscentra, het bijzonder 
solidariteitsfonds, de uitkeringen aan chronisch zieke patiënten en de zorgverzekering.  
 
Hierbij willen we de leden van de stuurgroep, G. Carrin, F. Fecher, P. Galloo, H. Loos, R. 
van den Oever, E. Van Doorslaer en G. Van Oevelen en UFSIA collega T. Van Ourti 
voor hun hulp bij het opzoeken van informatie en voor hun suggesties bij eerdere versies 
van dit verslag. 
 
Ines Adriaenssen 
Diana De Graeve 
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1. De verzekering van het gezondheidsrisico  
 

 
Financiële bescherming tegen gezondheidsrisico’s wordt in België voor het overgrote 
deel georganiseerd via de verplichte ‘verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen’, de zogenoemde ziekteverzekering. Ze valt onder de bevoegdheid van het 
Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. De 
verzekeringsinstellingen of landsbonden van ziekenfondsen zijn belast met de uitvoering 
ervan.  
 
In dit hoofdstuk komt in eerste instantie de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging aan bod. We bespreken achtereenvolgens de organisatie van de 
ziekteverzekering, de begunstigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging, 
de verzekerde risico’s en de voorwaarden van verzekerbaarheid. Naast deze verplichte 
ziekteverzekering bieden de verzekeringsinstellingen en ook privé-
verzekeringsmaatschappijen aanvullende verzekeringen aan om zich tegen het 
gezondheidsrisico in te dekken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een uiteenzetting 
over deze aanvullende verzekeringen.  
 
 
1.1. Administratieve organisatie van de ziekteverzekering 
 
De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, of kortweg 
ziekteverzekering, is één van de grote peilers van de sociale zekerheid, die naast de 
subsidies die ze ontvangt van de centrale overheid, voor het grootste deel gefinancierd 
wordt door inkomsten uit de parafiscaliteit. De Dienst Geneeskundige Verzorging van  
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.) verdeelt de middelen 
bestemd voor de geneeskundige zorgen tussen de verschillende landsbonden van 
ziekenfondsen, de officiële Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der 
Geneeskundige Verzorging van de N.M.B.S. Iedere Belg is verplicht zich aan te sluiten 
bij een verzekeringsinstelling, die dan financieel tussenkomt in de kosten ten gevolge van 
ziekte.  
 
De ziekteverzekering maakt deel uit van de sociale zekerheid. Tot de sociale zekerheid 
behoort een geheel van maatregelen en instellingen die tot doel hebben aan elke burger 
voldoende bestaansmiddelen te waarborgen, op ogenblikken waarop zijn 
bestaanszekerheid ten gevolge van bepaalde sociale risico’s wordt bedreigd [Janssens 
1994, p.6]. De bedoelde sociale risico’s zijn van tweeërlei aard: ze kunnen het inkomen 
geheel of gedeeltelijk verminderen of de uitgaven vermeerderen. Een verlies aan inkomen 
in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de 
ziekteverzekering. Ziekte of een ongeval kan niet alleen een verlies van inkomen met 
zich meebrengen, maar ook een heleboel andere bijkomende kosten 
(doktersraadplegingen, medicatie, …). Ook deze kosten worden door de 
ziekteverzekering gedeeltelijk terugbetaald.  
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De sociale zekerheid wordt grotendeels gefinancierd door inkomsten uit de parafiscaliteit. 
Dat zijn sociale bijdragen die rechtstreeks worden afgehouden op het loon. Voor 
personen die in dienstverband werken, betalen zowel de werknemers zelf als de 
werkgevers sociale bijdragen (deze laatste noemt men de patronale lasten). De 
zelfstandigen betalen ook sociale bijdragen. Naast deze inkomsten uit de parafiscaliteit 
ontvangt de sociale zekerheid subsidies van de centrale overheid. De Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, of R.S.Z., int deze bijdragen en verdeelt vervolgens de beschikbare 
middelen over verschillende sociale parastatalen, die elk een andere tak van de sociale 
zekerheid vertegenwoordigen. Sinds 1 januari 1995 is het globaal financieel beheer in 
werking getreden en worden alle door de R.S.Z. ontvangen sociale zekerheidsbijdragen 
verzameld in een gemeenschappelijk fonds en verdeeld over de sociale parastatalen in 
functie van hun behoeften en niet langer in functie van vastgelegde percentages. 
 
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, of kortweg R.I.Z.I.V., is één 
van die parastatalen van de R.S.Z. Het R.I.Z.I.V. staat in voor het beheer van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid. Het R.I.Z.I.V. omvat de Dienst Geneeskundige Verzorging die 
geheel of gedeeltelijk financieel tussenkomt als er medische zorgen worden verstrekt en 
de Dienst Uitkeringen die voorziet in een compensatie bij inkomensverlies ten gevolge 
van ziekte. In het vervolg van dit verslag zullen we enkel de activiteiten van de Dienst 
Geneeskundige Verzorging bespreken. We spitsen ons m.a.w. toe op één specifiek deel 
van de ziekteverzekering, namelijk de verzekering voor geneeskundige verzorging.  
 
Binnen het R.I.Z.I.V. houdt de Dienst Geneeskundige Verzorging zich bezig met het 
beheer en de verdeling van de middelen die bestemd zijn voor de dekking van 
geneeskundige verstrekkingen tussen de verzekeringsinstellingen. Een oligopolie van vijf 
particuliere landsbonden van ziekenfondsen, de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering en de Kas der Geneeskundige Verzorging van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen is belast met de uitvoering van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging. De landsbonden van ziekenfondsen zijn 
non-profit organisaties met een eigen politieke ideologie. De landsbonden zijn 
verenigingen van ziekenfondsen. Elk ziekenfonds is verplicht zich bij een landsbond aan 
te sluiten. Ziekenfondsen of mutualiteiten zijn organisaties die voor hun leden financieel 
tussenkomen in de kosten ten gevolge van ziekte en die hulp, voorlichting, begeleiding en 
bijstand verlenen met het oog op het bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal 
welzijn van hun leden (Wet 6/8/’90, art. 3). De landsbonden vertegenwoordigen de bij 
hen aangesloten ziekenfondsen in alle organen die van overheidswege worden ingesteld 
(Wet 6/8/’90, art. 8). Er zijn vijf nationale landsbonden van ziekenfondsen: de Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten, het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de 
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Landsbond van de Liberale 
Mutualiteiten en  de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen. Indien men geen lid 
wenst te worden van een ziekenfonds dat deel uitmaakt van één van de voormelde 
landsbonden kan men zich aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, een overheidsinstelling die dezelfde functie vervult als de 
ziekenfondsen. Daarnaast bestaat er ook nog de Kas der Geneeskundige Verzorging van 
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de N.M.B.S., een overheidsinstelling die tegemoetkomingen voor geneeskundige 
verzorging toekent aan de personeelsleden van de N.M.B.S.  
 
Elke Belg is verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds naar zijn keuze, bij de 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of bij de Kas der Geneeskundige 
Verzorging van de N.M.B.S. Het grootste deel van de bevolking is aangesloten bij de 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (45%), het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten (27%) of de Landsbond van de Onafhankelijke 
ziekenfondsen (16%) (zie tabel 1). 
 

Tabel 1: Ledenaantallen1 van de verzekeringsinstellingen op 30 juni 1998 

 
Verzekeringsinstelling Aantal Percentage 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten  4.483.892 45% 
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten  2.727.245 27% 
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen  1.559.613 16% 
Landsbond van Liberale Mutualiteiten  602.995 6% 
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen  396.427 4% 
Kas der Geneeskundige Verzorging van de N.M.B.S.  155.917 2% 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  71.252 1% 
Totaal  9.997 341 100% 
 
Bron: eigen berekeningen op basis van ledenaantallen op 30 juni 1998 in Informatieblad R.I.Z.I.V., 1998/4 
 
De financiële middelen van het R.I.Z.I.V. gaan dus niet rechtstreeks naar de verzekerden 
of naar de zorgverleners. De geldstroom gaat via de verzekeringsinstellingen, in theorie 
op basis van het aantal leden, maar in praktijk in functie van de uitgevoerde prestaties of 
reële uitgaven. Vanaf 1 januari 1995 wordt er een geleidelijke responsabilisering van de 
verzekeringsinstellingen ingevoerd. Deze responsabilisering houdt twee nieuwigheden in: 
middelenverdeling in functie van het globale gezondheidsrisico van de leden van elke 
verzekeringsinstelling en een individuele financiële verantwoordelijkheid van elke 
verzekeringsinstelling.  
 
Bij de verdeling van de financiële middelen door het R.I.Z.I.V. tussen de verschillende 
verzekeringsinstellingen zal voortaan niet alleen rekening gehouden worden met de reële 
uitgaven maar ook met de gezondheidsrisico’s van de leden, zoals bepaald in een 
normformule. Om inzicht te krijgen in het gezondheidsrisico van de verzekerde populatie 
wordt er rekening gehouden met de situatie van de rechthebbenden zowel op sociaal vlak 
als op beroepsvlak, leeftijd, geslacht, sterftecijfer, urbanisatiegraad, werkloosheidsgraad, 
samenstelling van het gezin en in beperkte mate de morbiditeit van de leden. Deze 
normatieve financiering wordt geleidelijk ingevoerd: 10% in de eerste fase (1995 tot 
1996, verlengd t.e.m. 1997), 20% in de tweede fase (1998 tot 1999, verlengd t.e.m. 2000) 
en 30% in de derde fase (v.a. 2001). In 2000 bepaalt de normformule dus 20% van de 

                                                 
1 De ledentallen omvatten het aantal rechthebbenden van de algemene regeling en het aantal rechthebbende 
zelfstandigen met één enkele activiteit en de kloostergemeenschappen met inbegrip van de mindervaliden. 
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ontvangsten van de ziekenfondsen. De overige 80% van de begroting van de 
verzekeringsinstellingen is nog steeds gebaseerd op de reële uitgaven.  
 
De individuele financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen houdt in 
dat zij een bepaald percentage van positieve of negatieve saldi voor hun eigen rekening 
nemen. In geval van een positief saldo mogen de verzekeringsinstellingen een percentage 
van het overschot behouden. Dit overschot moet gestort worden in een bijzonder 
reservefonds. Bij eventuele verliezen moeten de verzekeringsinstellingen een beroep 
doen op dit reservefonds. Indien nodig kunnen ze de inning van een aanvullende bijdrage 
van hun leden vragen. Dit systeem van individuele financiële verantwoordelijkheid wordt 
ook geleidelijk ingevoerd: 15% in de eerste fase (1995 tot 1996, verlengd t.e.m. 1997), 
20% in de tweede fase (1998 tot 1999, verlengd t.e.m. 2000) en 25% in de derde fase 
(v.a. 2001). In 2000 zijn de ziekenfondsen verantwoordelijk voor 20% van hun resultaten.  
 
 
1.2. Begunstigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging 
 
Historisch is de verzekering voor geneeskundige verzorging gebouwd op twee grote 
beroepsregelingen: het algemeen stelsel voor de werknemers en het stelsel voor de 
zelfstandigen (K.B. 30/7/'64). De personen die niet tot die twee beroepscategorieën 
behoorden, zijn doorheen de tijd met specifieke regelingen beschermd tegen de 
ziekterisico's. Zo werd de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging achtereenvolgens verruimd tot: het personeel van de openbare 
sector (K.B. 22/3/’65), de gebrekkigen en verminkten (K.B. 18/4/’67), de mentaal 
gehandicapten (K.B. 16/12/’68), de dienstboden, de studenten van het hoger onderwijs, 
bepaalde leden van de geestelijkheid en van de kloostergemeenschappen en de nog niet 
beschermde personen (K.B. 28/6/’69). Deze specifieke regelingen zijn de zogenaamde 
residuaire regelingen. Door de vele aparte verzekeringsregelingen is de administratie erg 
complex geworden en werden de regels door de verzekerden soms ongewild niet 
gerespecteerd.  
 
Om de toegang tot de verzekering voor geneeskundige verzorging te verbeteren werden 
op 1/1/’98 de complexe regels voor de verzekerbaarheid van de personen die tot de 
residuaire stelsels behoren afgeschaft (K.B. 25/4/’97). Door de integratie van de personen 
die tot dan tot de residuaire stelsels behoorden, in het algemeen stelsel en in het stelsel 
voor de zelfstandigen worden de verzekerbaarheidsproblemen die zich vroeger stelden bij 
de overgang van één regime naar een ander, zoals periodes van niet-verzekerbaarheid, 
verhoogde bijdrage voor de eerste maand van aansluiting bij laattijdige overgang, 
wachttijd, …. vermeden. 
 
De verzekering voor geneeskundige verzorging bestaat nu dus nog slechts uit twee grote 
stelsels: een algemeen stelsel en een stelsel voor de zelfstandigen. Tabel 2 geeft een 
overzicht van de categorieën van gerechtigden die behoren tot elk van deze twee stelsels 
van verzekerden. Binnen het algemeen stelsel en het stelsel voor de zelfstandigen maakt 
men verder nog een onderscheid tussen gerechtigden en personen ten laste en tussen 
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primaire uitkeringsgerechtigden en weduw(e)n(aars), invaliden, gepensioneerden en 
wezen.  
 
Tabel 2: Stelsels van verzekerden 

 
 Algemeen stelsel Stelsel voor de zelfstandigen 

PUG’s - Werknemers, ambtenaren, mijnwerkers en 
zeelieden 

- Gecontroleerde werklozen 
- Werknemers in een tijdvak van 

voortgezette verzekering 
- Studenten hoger onderwijs 
- Verblijvenden in België 

- Zelfstandigen  
- Helpers 
- Kloosterlingen 
 

WIGW’s - Weduw(e)n(aars) 
- Invaliden 
- Gepensioneerden 
- Wezen 

- Weduw(e)n(aars) 
- Invaliden 
- Gepensioneerden 
- Wezen 

 
 
1.2.1. Stelsels van verzekerden 
 
De verzekering voor geneeskundige verzorging bestaat uit twee grote stelsels van 
verzekerden: een algemeen stelsel voor de werknemers en een stelsel voor de 
zelfstandigen.  
 
Tot het algemeen stelsel behoren:  
a. Werknemers uit de privé-sector, ambtenaren, mijnwerkers en zeelieden; 
b. Werknemers in gecontroleerde werkloosheid; 
c. Werknemers die zich bevinden in een tijdvak van voortgezette verzekering; 
d. Studenten hoger onderwijs; 
e. Verblijvenden in België. 
 
Tot het stelsel voor de zelfstandigen behoren:  
a. Zelfstandigen; 
b. Helpers van de zelfstandigen; 
c. Kloosterlingen; 
 
 
1.2.1.1. Het algemeen stelsel 
 
De volgende categorieën van personen zijn gerechtigden in het algemeen stelsel (Wet 
14/7/’94, art. 32, 1° – 20°):  
 
a. Werknemers uit de privé-sector, ambtenaren, mijnwerkers en zeelieden 
 
De ambtenaren vallen voor bepaalde delen van de sociale zekerheid mee onder het 
algemeen stelsel van de werknemers en voor andere delen niet. Wat betreft de 
verzekering voor geneeskundige verzorging zijn de ambtenaren opgenomen in het 
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algemene stelsel en gelden dezelfde regels als voor werknemers uit de privé-sector 
[B.I.G.E. Vademecum 1998, p. 33]. 
 
Ook de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de mijnwerkers en voor de 
zeelieden valt volledig onder het algemene stelsel voor wat betreft de verzekerde risico’s 
[B.I.G.E. Vademecum 1998, p. 43]. De bijdragen worden echter niet geïnd door de 
R.S.Z., maar door het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers en door de Hulp- en 
Voorzorgskas voor Zeevarenden, het centrale inningorgaan voor de zeelieden. Deze 
fonds verdelen vervolgens de bijdragen onder de bevoegde instellingen.  
 
Voor de zeelieden worden er worden enkele bijkomende verstrekkingen vergoed, die 
verbonden zijn aan de bijzondere risico’s van het zeemansberoep, nl.: 
 
- de behandeling in een vreemde haven wordt volledig terugbetaald; 
- er is tussenkomst voor inentingen;  
- bij repatriëring is er een tussenkomst in de vervoerskosten.  
 
b. Werknemers in gecontroleerde werkloosheid 
 
Onder gecontroleerde werkloosheid verstaat men elke dag dat de werknemer zijn 
verplichtingen inzake werklozencontrole heeft vervuld of daarvan was vrijgesteld en 
waarvoor een werkloosheidsuitkering werd betaald of waarvoor de 
werkloosheidsuitkering werd ontzegd (K.B. 3/7/’96, art. 246). De werkloosheidsuitkering 
kan iemand ontzegd worden ingevolge van bepaalde administratieve straffen, of omdat 
hij door eigen schuld werkloos is geworden of gebleven, of omdat er niet voldaan is aan 
bepaalde toekenningsvoorwaarden.  
 
c. Werknemers die zich bevinden in een tijdvak van voortgezette verzekering 
 
Werknemers die zich in een maatschappelijk ongunstige toestand bevinden of niet langer 
onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de werknemers, kunnen toch nog als 
gerechtigde aanspraak blijven maken op het recht op tegemoetkoming voor 
geneeskundige verzorging. Dit kan onder bepaalde voorwaarden en gedurende een 
bepaald tijdvak, het tijdvak van voorgezette verzekering genoemd. Om tot de 
voortgezette verzekering te worden toegelaten, moet men een gemotiveerde aanvraag 
indienen bij de verzekeringsinstelling.  
 
De volgende categorieën van personen kunnen o.a. beschouwd worden als gerechtigden 
van de voortgezette verzekering (K.B. 3/7/’96, art. 247):  
 
- de werkloze aan wie de werkloosheidsuitkeringen ontzegd zijn omdat hij de gestelde 

toelaatbaarheidsvoorwaarden niet vervult of niet zonder loon is; 
- de werkloze die vrijwillig en tijdelijk afziet van werkloosheidsuitkeringen; 
- de seizoensarbeider die in België tewerkgesteld is en er zijn hoofdverblijfplaats heeft 

en aan wie werkloosheidsuitkeringen zijn ontzegd; 
- de gerechtigde wiens arbeidsovereenkomst na akkoord der partijen is opgeschort; 
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- de gerechtigde die borstvoeding geeft aan haar kind (maximaal vijf maanden vanaf de 
bevalling); 

- de gerechtigde die een gevangenisstraf uitzit of in een gesticht is geïnterneerd; 
- de gerechtigde de stopt met werken opdat de echtgeno(o)t(e) het maximale bedrag 

van het pensioen zou kunnen krijgen;  
- de gerechtigde die onder de wapens geroepen wordt, na zijn normale legerdienst;  
- de gerechtigde die in het buitenland tijdelijk hetzelfde beroep uitoefent als het beroep 

dat hij in België uitoefende, wanneer hij niet verzekeringsplichtig is volgens de 
wetgeving inzake sociale zekerheid van zijn nieuwe arbeidsplaats;  

- de gerechtigde in staking of uitsluiting en die geen aanspraak heeft op 
werkloosheidsuitkeringen;  

- de gerechtigde die wegens een geval van overmacht de arbeid verzuimt;  
- de gerechtigde die geen arbeid verricht en overdag hoger middelbaar vak- of 

technisch onderwijs volgt, of die studeert voor gezinshelp(st)er;  
- de gerechtigde die, nadat hij de pensioenleeftijd heeft bereikt, nog voortwerkt of na 

de pensioenleeftijd de arbeid hervat, wanneer hij de arbeid tijdelijk onderbreekt en 
geen pensioen aanvraagt;  

- de gerechtigde die als mijnweker is ontslagen wegens sluiting van een kolenmijn.  
 
d. Studenten hoger onderwijs 
 
Het gaat hier over studenten die onderwijs van het derde niveau volgen in een instelling 
voor dagonderwijs (K.B. 3/7/’96, art. 128 quater). Ze moeten overdag lessen volgen in 
een onderwijsinstelling die in België gevestigd is en die opgericht, erkend of 
gesubsidieerd is door de Vlaamse,  Franse of Duitse Gemeenschap. Studenten hoger 
onderwijs die nog geen 25 jaar zijn kunnen ook persoon ten laste blijven van hun ouders 
(Zie 1.2.2.1. Gerechtigden versus personen ten laste).  
 
e. Verblijvenden in België 
 
Alle personen die legaal in België verblijven kunnen opgenomen worden in het algemene 
stelsel, namelijk in de restcategorie van de verblijvenden in België. Het bewijs dat men 
legaal in België verblijft wordt geleverd door de inschrijving in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen [Informatieblad R.I.Z.I.V. 1998/4, p. 483]. Ook bijvoorbeeld 
daklozen, mensen die leven van een bestaansminimum, personen die in een mobiele 
woning verblijven kunnen voortaan toegang tot het algemeen stelsel verkrijgen. Personen 
die in een mobiele woning verblijven of personen die bij gebrek aan voldoende 
bestaansmiddelen of om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats hebben of meer 
hebben, kunnen op hun aanvraag worden ingeschreven op het adres van het O.C.M.W. 
van de gemeente waar zij gewoonlijk verblijven of op een referentieadres. Dit is een 
adres van een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waar 
met zijn toestemming een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven. 
 
Om een beter zicht te hebben op welke personen er toegang hebben tot deze restcategorie 
van verblijvenden in België, gaan we na welke personen er ingeschreven staan in het 
Rijksregister van de natuurlijke personen (Wet 9/7/’91). Het Rijksregister van de 
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natuurlijke personen centraliseert alle gegevens uit de bevolkingsregisters en uit de 
wachtregisters van de gemeenten. In de bevolkingsregisters staan alle Belgen en 
vreemdelingen ingeschreven die van rechtswege toegelaten zijn tot een verblijf van meer 
dan drie maanden in België of vreemdelingen die gemachtigd zijn tot verblijf voor 
onbepaalde duur of die gevestigd zijn in België. Het gaat hier bijvoorbeeld over 
vreemdelingen die in België verblijven in het kader van een gezinshereniging, vreemde 
studenten, vreemdelingen met een arbeidsvergunning, onderdanen van de Europese Unie, 
enz. Ook politiek vluchtelingen van wie de aanvraag tot erkenning als vluchteling 
ontvankelijk werd verklaard, worden ingeschreven in het bevolkingsregister en komen 
bijgevolg in aanmerking voor de verzekering voor geneeskundige verzorging (K.B. 
3/7/’96, art. 128 quinquies, §1). Vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die 
vragen als vluchteling te worden erkend worden ingeschreven in de wachtregisters. Ook 
zij hebben dus recht op terugbetaling vanwege de verzekering voor geneeskundige 
verzorging (K.B. 3/7/’96, art. 128 quinquies, §1).  
 
De inschrijving gebeurt in het bevolkings- of in het wachtregister van de gemeente waar 
men zijn hoofdverblijfplaats heeft, zelfs al is men tijdelijk afwezig. De volgende 
personen worden als tijdelijk afwezig beschouwd:  
 
- personen die verblijven in verpleeginrichtingen of rusthuizen of bejaarde personen die 

geplaatst werden bij particulieren, die nog een gezin of een woonplaats hebben; 
- personen die minder dan één jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen of reizen in 

verband met hun gezondheid of voor toerisme; 
- personen die omwille van beroepsredenen minder dan één jaar een bepaalde opdracht 

uitvoeren; 
- personen die omwille van studieredenen buiten de verblijfplaats verblijven van het 

gezin waartoe ze behoren, voor zover ze nog ten laste zijn van hun familie of een 
gezin of een woonplaats hebben; 

- personen opgesloten in strafinrichtingen en inrichtingen voor sociaal verweer, voor 
zover ze elders een gezin of een woonplaats hebben; 

- militair personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten die in het 
buitenland gedetacheerd zijn; 

- dienstplichtigen en gewetensbezwaarden, voor de duur van hun dienst, voor zover ze 
nog ten laste zijn van hun familie of elders een gezin of een woonplaats hebben; 

- Belgische diplomatieke ambtenaren, personeel van Belgische diplomatieke missies. 
 
Een aantal personen worden expliciet uitgesloten van deze categorie van verblijvenden in 
België. De volgende personen kunnen geen aanspraak maken op de hoedanigheid van 
verblijvende in België (K.B. 3/7/’96, art. 128 quinquies, §2):  
 
- zelfstandigen, met uitzondering van: 

 de feitelijk of van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de zelfstandige die de 
hoedanigheid van persoon ten laste heeft of kan hebben; 

 de persoon die zelf gezinslast heeft en de hoedanigheid van persoon ten laste heeft 
of kan hebben; 

 de zelfstandige die bij vonnis failliet verklaard is;  
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- personen die recht kunnen putten uit een andere Belgische of buitenlandse regeling. 
 
De categorie van de verblijvenden in België fungeert als een vangnet, zodat kan gezegd 
worden dat de verzekering voor geneeskundige verzorging de hele Belgische bevolking 
en vreemdelingen die legaal in België verblijven, kan dekken. Er blijven echter gevallen 
bestaan waarin een persoon geen hoedanigheid kan verwerven, namelijk de personen die 
niet officieel in België verblijven (b.v. illegalen) maken geen aanspraak op rechten in de 
verzekering voor geneeskundige verzorging. 
 
 
1.2.1.2. Het stelsel voor de zelfstandigen 
 
Het tweede grote stelsel in de verzekering voor geneeskundige verzorging is het stelsel 
voor de zelfstandigen. Het omvat de volgende categorieën van gerechtigden:  
 
a. Zelfstandigen 
 
b. Helpers van de zelfstandigen 
 
Onder helper verstaat men iedere persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening 
van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst 
te zijn verbonden [Ministerie van Sociale Zaken 1998, p. 66]. 
 
c. Kloosterlingen. 
 
 
1.2.2. Categorieën van begunstigden  
 
Binnen de twee stelsels van verzekerden maakt men nog een onderscheid tussen 
gerechtigden en personen ten laste en tussen primaire uitkeringsgerechtigden en 
weduw(e)n(aars), invaliden, gepensioneerden en wezen.  
 
Een gerechtigde is een titularis van het recht op tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging op basis van zijn huidige of vroegere beroepsbezigheid. Een 
persoon ten laste ontleent zijn recht op tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging aan het feit dat hij een bepaalde verwantschap of 
samenlevingsband met de gerechtigde heeft. Indien ze voldoen aan bepaalde 
voorwaarden, kunnen de volgende personen ten laste zijn van de gerechtigde:  
 
a. De echtgeno(o)t(e) van de gerechtigde;  
b. De niet uit de echt gescheiden, maar van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e);  
c. De persoon die samenwoont met de gerechtigde;  
d. De ascendenten van de gerechtigde of van zijn echtgeno(o)t(e);  
e. De kinderen die jonger zijn dan 25 jaar. 
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De primaire uitkeringsgerechtigden of PUG’s zijn de actieve gerechtigden. De niet-
actieve gerechtigden behoren tot de categorie van de WIGW’s, namelijk de 
weduw(e)n(aars), invaliden, gepensioneerden en wezen. De WIGW’s die voldoen aan 
bepaalde inkomensvoorwaarden genieten een verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
Recent is de toepassingssfeer van het statuut met voorkeurbehandeling verruimd tot 
enkele zeer kwetsbare sociaal-economisch achtergestelde groepen in onze samenleving, 
namelijk:  
 
a. Personen die recht hebben op het bestaansminimum;  
b. Personen aan wie steun wordt verleend door het OCMW; 
c. Bejaarden met een gewaarborgd inkomen; 
d. Gehandicapten met een tegemoetkoming; 
e. Gehandicapte kinderen die een verhoogde kinderbijslag genieten;  
f. Langdurig werklozen die minstens 50 jaar oud zijn.  
 
 
1.2.2.1 Gerechtigden versus Personen ten laste  
 
Zowel in het algemene stelsel als in het stelsel voor de zelfstandigen horen bij de 
gerechtigden steeds de personen ten laste. Ook zij zijn verzekerd tegen ziekte. Men 
omschrijft ze als ten laste van een gezinslid dat, in tegenstelling tot henzelf, wel een 
beroepsinkomen heeft.  
 
Een gerechtigde is een titularis van het recht op tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging op basis van zijn huidige of vroegere beroepsbezigheid. De 
personen ten laste van een gerechtigde ontlenen hun recht op tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging aan het feit dat ze een bepaalde 
verwantschap of samenlevingsband met de gerechtigde hebben. De personen ten laste 
hebben dus geen persoonlijk recht op geneeskundige verstrekkingen, maar een afgeleid 
recht. Hun recht op tegemoetkomingen bestaat slechts in zoverre de samenlevings- of 
verwantschapsband met de gerechtigde behouden blijft en in zoverre de gerechtigde zelf 
het recht op tegemoetkomingen behoudt. Beide groepen samen, de gerechtigden en de 
personen ten laste van de gerechtigde, noemt men de rechthebbenden op tegemoetkoming 
voor geneeskundige verzorging.  
 
Personen die ten laste zijn van de gerechtigde hebben minimaal dezelfde rechten als hun 
gerechtigden. In bepaalde gevallen kunnen ze zelfs meer rechten hebben, bijvoorbeeld als 
ze ten persoonlijken titel recht op verhoogde tegemoetkoming of het bijkomend recht op 
de kleine risico’s verwerven (Zie deel 1.3.2. Grote  risico’s en kleine risico's). 
 
De persoon ten laste moet aan twee voorwaarden voldoen:  
 
- inkomensvoorwaarde: de persoon ten laste mag niet beschikken over een beroeps- of 

vervangingsinkomen waarvan het bedrag hoger is dan 71.112 BEF per kwartaal 
(bedrag op 1/1/2000) Deze inkomensvoorwaarde is niet van toepassing voor kinderen 
die persoon ten laste zijn.  
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- verblijfsvoorwaarde: de persoon ten laste moet deel uit maken van het gezin, en dus 
dezelfde hoofdverblijfplaats hebben als de gerechtigde. Wanneer de persoon ten laste 
tijdelijk niet langer deel uitmaakt van het gezin, verliest men de hoedanigheid van 
persoon ten laste niet. Onder ‘tijdelijk’ verstaat men ten hoogste drie maanden, of de 
hele duur van opname in een ziekenhuis of verblijf in een rustoord voor bejaarden.  

 
De volgende categorieën kunnen persoon ten laste van een gerechtigde zijn (K.B. 3/7/’96, 
art. 123):  
 
a. De echtgenoot of echtgenote van de gerechtigde  
 
b. De niet uit de echt gescheiden, maar feitelijk of van tafel en bed gescheiden 

echtgenoot of echtgenote 
 
Eén van de volgende voorwaarden moeten van toepassing zijn: 
 
- hij of zij heeft ten minste één kind ten laste; 
- hij of zij heeft alimentatiegeld verkregen, hetzij bij rechterlijke beslissing, hetzij bij 

notariële akte (in geval van procedure tot scheiding) of onderhandse akte (in geval 
van procedure tot scheiding van tafel en bed met onderlinge toestemming);  

- hij of zij is gemachtigd sommen te innen die anderen aan de gerechtigde verschuldigd 
zijn; 

- hij of zij heeft het genot van het pensioen van de gerechtigde.  
 

c. De persoon die samenwoont met de gerechtigde  
 
d. De ascendenten van de gerechtigde of van de echtgeno(o)t(e)  
 
Onder ascendenten verstaat men alle bloedverwanten in opklimmende lijn. Stiefvaders en 
stiefmoeders behoren ook tot deze categorie. 
 
e. De hierna opgesomde kinderen die jonger zijn dan 25 jaar  
 
- kinderen of geadopteerde kinderen van de gerechtigde;  
- kinderen of geadopteerde kinderen van de echtgeno(o)t(e) van de gerechtigde, 

samenwonende persoon ten laste of ascendent persoon ten laste, wanneer de 
echtgeno(o)t(e), samenwonende persoon ten laste of ascendent persoon ten laste 
instaat voor hun onderhoud;  

- kleinkinderen en achterkleinkinderen van de gerechtigde, echtgeno(o)t(e), 
samenwonende persoon ten laste of ascendent persoon ten laste, wanneer de 
gerechtigde instaat voor hun onderhoud;  

- kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van een overleden echtgeno(o)t(e), 
samenwonende persoon ten laste of ascendent persoon ten laste, wanneer de 
gerechtigde instaat voor hun onderhoud;  

- kinderen met hoofdverblijfplaats in België voor wie de gerechtigde, echtgeno(o)t(e), 
samenwonende persoon ten laste of ascendent persoon ten laste instaat voor 
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onderhoud in de plaats van de vader, de moeder of een andere persoon die dit normaal 
zou moeten doen.  

 
De persoon die instaat voor het onderhoud van een kind is de persoon die samenwoont 
met het kind of de kinderbijslag ontvangt of aan wie het kind wordt toegewezen door een 
vonnis, notariële akte of bij gemeenschappelijk akkoord neergelegd bij de griffie van de 
rechtbank.  
 
Wanneer een persoon aanspraak kan maken op meer dan één hoedanigheid als persoon 
ten laste, dan dient de inschrijving te gebeuren volgens een bepaalde volgorde: 
echtgenoot, kind, ascendent en samenwonend. 
 
De volgende personen kunnen niet beschouwd worden als persoon ten laste:  
 
- de persoon die de hoedanigheid heeft van gerechtigde en zonder betaling van een 

persoonlijke bijdrage aanspraak kan maken op geneeskundige verstrekkingen. 
Uitzonderingen hierop zijn de mindervaliden, verblijvenden in België en wezen, die 
wel kunnen verkiezen om zich als persoon ten laste in te schrijven.  

- de persoon die aanspraak kan maken op geneeskundige verstrekkingen als gevolg van 
zijn tewerkstelling in een nationale, internationale of supranationale 
publiekrechtelijke instelling die zelf een regeling voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering organiseert en waarbij haar personeel verplicht is 
aangesloten.  

 
 
1.2.2.2. PUG’s versus WIGW’s 
 
Binnen de algemene regeling en binnen de regeling van de zelfstandigen wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen de primair uitkeringsgerechtigden (PUG’s) en de WIGW’s 
(weduw(e)n(aars), invaliden, gepensioneerden en wezen). De primair 
uitkeringsgerechtigden vallen grotendeels samen met de actieve beroepsbevolking en hun 
personen ten laste. De niet actieven en hun personen ten laste behoren tot de WIGW's.  
 
Sommige WIGW’s, de WIGW’s 100% genoemd, genieten een voorkeursbehandeling. 
Voor WIGW’s die voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden is er namelijk een 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming (dus een verlaagd remgeld (Zie 2.2.1. 
Remgelden)) voorzien (Wet 14/7/’97, art 37, § 1, tweede lid). Voor de WIGW’s 100%, 
bestaat de voorkeurregeling al sinds 1963. Recent is de toepassingssfeer van het statuut 
met verhoogde tegemoetkoming verruimd tot enkele zeer kwetsbare sociaal-economisch 
achtergestelde groepen in onze samenleving (Wet 14/7/’97, art.37, §19 en K.B. 26/5/’99). 
 
Voortaan kunnen de volgende categorieën onder bepaalde voorwaarden recht op een 
verhoogde tegemoetkoming verkrijgen:  
 
a. Weduw(e)n(aars) van de gerechtigde werknemer of zelfstandige 
 

 13  



b. Werknemers of zelfstandigen die een invaliditeitsuitkering genieten 
 
Personen die door de Dienst Geneeskundige Controle van het R.I.Z.I.V. 
arbeidsongeschikt verklaard worden voor een vermoedelijke duur van tenminste één jaar 
en die tussen vijftien en vijfenzestig jaar oud zijn kunnen hiervoor een 
invaliditeitsuitkering krijgen. Het gaat hier over personen die hun werkzaamheden 
hebben onderbroken als gevolg van letsels of functionele stoornissen die er de oorzaak 
van zijn dat de persoon niet meer kan verdienen dan twee derden of meer van wat een 
persoon met dezelfde opleiding kan verdienen. 
 
c. Gepensioneerde werknemers of zelfstandigen 
 
Het gaat hier over personen die een rustpensioen genieten als werknemer of als 
zelfstandige, personen die als mijnwerker recht hebben op een rust- of een 
invaliditeitspensioen, de personen die een rustpensioen uit de openbare sector genieten 
(inclusief het gewezen personeel van de openbare sector in Afrika) en de personen die als 
gewezen personeelslid van de N.M.B.S. recht hebben op een rust- of een 
invaliditeitspensioen.  
 
d. Kinderen van werknemers of zelfstandigen die volle wezen zijn en recht geven op 

kinderbijslag.  
 
Wezen zijn kinderen van wie de gerechtigde op het ogenblik van het overlijden de enige 
overlevende natuurlijke ouder was.  
 
e. Personen die recht hebben op het bestaansminimum  
 
Het recht op het bestaansminimum is een recht op financiële middelen. Het werd 
ingevoerd om een minimuminkomen te waarborgen aan iedereen die geen of 
onvoldoende bestaansmiddelen heeft en die ze op geen enkele andere manier kan 
verwerven door zijn eigen inspanningen of door andere middelen.  
 
f. Gerechtigden aan wie steun wordt verleend door het OCMW die geheel of 

gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt genomen 
 
Dit is het equivalent van het bestaansminimum maar dan voor niet-Belgen, zoals b.v. 
kandidaat politieke vluchtelingen.  
 
g. Bejaarden met een gewaarborgd inkomen 
 
Om het gewaarborgd inkomen te verkrijgen, moet de gerechtigde man minstens 65 jaar 
oud zijn en de gerechtigde vrouw minstens 61 jaar2. De bestaansmiddelen waarover de 
gerechtigde beschikt worden geschat en voor het gedeelte dat de vrijgestelde grens 
overschrijdt, afgetrokken van het geïndexeerd bedrag van het gewaarborgd inkomen. 
                                                 
2 Voor juli 1997 was voor vrouwen de minimumleeftijd 60 jaar. Die leeftijd zal opgetrokken worden tot 62 
jaar vanaf januari 200; 63 jaar vanaf januari 2006 en 65 jaar vanaf januari 2009.  
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h. Gehandicapten met een tegemoetkoming 
 
Personen die erkend zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en die één van de 
volgende tegemoetkomingen voor gehandicapten ontvangen [Gezondheidszorg: Beleid 
en Organisatie 1997/14(1), p. 430]:  
 
- een integratietegemoetkoming: wordt toegekend aan gehandicapten van minstens 21 

jaar en hoogstens 65 jaar die ten gevolge van de vermindering van zijn 
zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven in te 
passen.  

- een inkomensvervangende tegemoetkoming: wordt toegekend aan gehandicapten van 
minstens 21 jaar en hoogstens 65 jaar die, wegens hun handicap, niet in staat zijn 
twee derde of meer te verdienen van wat een gezond persoon door uitoefening van 
een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.  

- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: wordt toegekend aan gehandicapten 
die ten minste 65 jaar oud zijn en bij wie een gebrek aan of vermindering van de 
zelfredzaamheid is vastgesteld. Deze tegemoetkoming kan niet toegekend worden aan 
personen die reeds een integratietegemoetkoming of inkomensvervangende 
tegemoetkoming ontvangen. Het recht op een integratietegemoetkoming of een 
inkomensvervangende tegemoetkoming vervalt immers niet bij het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar.  

 
i. Gehandicapte kinderen die een verhoogde kinderbijslag genieten  
 
Het gaat hier zowel om gerechtigden die gehandicapte kinderen zijn als om kinderen die 
recht geven op een verhoogde kinderbijslag maar die persoon ten laste zijn3 [Ministerie 
van Sociale Zaken 1998, p. 315]. Een gehandicapt kind dat de leeftijd van 21 jaar nog 
niet bereikt heeft, kan naast de gewone kinderbijslag, nog genieten van een bijkomende 
kinderbijslag wanneer het getroffen is door een ontoereikendheid of een vermindering 
van een lichamelijke of geestelijke geschiktheid van tenminste 66%. De zelfredzaamheid 
van het kind wordt geëvalueerd door de vergelijking met een kind dat niet gehandicapt is. 
 
j. Werknemers ouder dan 50 jaar en ten minste één jaar in gecontroleerde werkloosheid 
 
De vastgestelde periode van één jaar mag niet onderbroken worden door een tijdvak van 
arbeidsongeschiktheid of door een arbeidshervatting van ten hoogste 14 dagen.  
 
Om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming moet, zoals vermeld, voldaan 
worden aan bepaalde inkomensvoorwaarden4 (K.B. 08/08/’97). Vanaf het jaar 2000 is het 
recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming afhankelijk van het feit of het 
                                                 
3 Vroeger bestond de mogelijkheid van verhoogde terugbetaling alleen voor personen die de hoedanigheid 
van titularis hadden. Zij konden het recht op de verhoogde tegemoetkoming dan doorgeven aan hun 
personen ten laste. Vanaf nu is het mogelijk dat in een bepaald gezin, enkel  het gehandicapte kind dat 
persoon ten laste is, geniet van de verhoogde terugbetaling [Informatieblad R.I.Z.I.V. 1998/4, p. 481].  
4 Er zijn echter geen bijkomende inkomensvoorwaarden voor rechthebbenden van het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden, tegemoetkoming aan gehandicapten, bestaansminimumtrekkers of steuntrekkers 
van het O.C.M.W.  
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inkomen van de betrokkenen het maximum jaarbedrag van 474.519 BEF plus 87.846 
BEF voor elke persoon ten laste, voor de huwelijkspartner of samenwonende partner die 
zelf geen gerechtigde is, niet overschrijdt. Het gaat hier over de bruto-belastbare 
inkomens van het gezin, voor elke aftrek of vermindering die in rekening gebracht 
worden, inclusief het geïndexeerd kadastraal inkomen van een eigen woonhuis (voor het 
bedrag dat 36.800 BEF overschrijdt, verhoogd met 6.100 BEF per persoon ten laste) en 
een procentueel aandeel van de inkomsten die voortvloeien uit het lange-termijn sparen 
(bruto-inkomsten uit roerende of onroerende goederen, pensioenen, renten, kapitalen en 
spaartegoeden) [CM Informatie 1999/186, p. 8].  
 
Dankzij de uitbreiding van de voorkeurregeling kunnen in de periode van 30/6/’97 tot 
31/12/’97, ongeveer 38.000 nieuwe gezinnen en 70.000 rechthebbenden die aangesloten 
zijn bij de Socialistische Mutualiteiten genieten van een verhoogde tegemoetkoming voor 
de geneeskundige zorgen [Socialistische Mutualiteiten 1998, p. 22]. Dit komt neer op een 
toename van meer dan 20% van de rechthebbenden die kunnen genieten van de 
voorkeurregeling.  
 
 
1.3. Verzekerde risico’s 
 
De verzekering voor geneeskundige verzorging dekt, geheel of gedeeltelijk, zowel de 
preventieve als de curatieve geneeskundige verstrekkingen die opgenomen zijn in de 
'Nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering'. Daarnaast worden farmaceutische specialiteiten die opgenomen 
zijn in de ‘Lijst van vergoedbare specialiteiten’ en magistrale bereidingen die bepaalde 
grondstoffen bevatten, geheel of gedeeltelijk terugbetaald.  
 
De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor werknemers dekt zowel de 
grote als de kleine risico’s, terwijl de zelfstandigen in principe alleen gedekt zijn voor de 
zogenoemde grote risico’s. Tot de grote risico’s behoren ernstige ziekten, zoals 
geestesziekten, erfelijke aandoeningen of misvormingen, hospitalisatie, heelkundige  
ingrepen, enz. De zelfstandigen kunnen op vrijwillige basis een bijkomende verzekering 
voor kleine risico’s afsluiten bij de ziekenfondsen of een privé-verzekeringsmaatschappij.  
 
De begunstigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging kunnen een gehele 
of gedeeltelijke terugbetaling krijgen van hun kosten voor gezondheidszorg. Zowel 
preventieve als curatieve geneeskundige verstrekkingen worden gedekt door de 
verzekering voor geneeskundige verzorging. De wet omschrijft 20 categorieën van 
geneeskundige verstrekkingen die in aanmerking kunnen komen voor terugbetaling, 
waaronder (Wet 14/7/’97, art. 34):  
 
- bezoeken en raadplegingen van huisartsen en van specialisten; 
- verstrekte hulp door verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen  en 

logopedisten; 
- opname in een ziekenhuis en bevallingen; 
- technische verstrekkingen voor diagnose en behandeling;  
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- verstrekken van geneesmiddelen;  
- verstrekken van bloed, bloedderivaten en moedermelk; 
- verstrekken van gipsverbanden en ander gipsmateriaal; 
- afleveren van organen en weefsels voor transplantaties; 
- verstrekken van brillen, oogprothesen, hoortoestellen, orthopedische toestellen, 

implantaten, …; 
- wegens revalidatie vereiste hulp; 
- plaatsing in een sanatorium voor tuberculose of in beschut wonen; 
- zorg in het kader van thuisverzorging;  
- reiskosten van zieken die opgenomen worden in een sanatorium voor longtuberculose 

of die ambulant worden behandeld in een anti-kankercentrum of in een 
nierdialysecentrum;  

- enterale voeding via sonde;  
- zorgen verstrekt in RVT’s (rust- en verzorgingstehuizen) en in rustoorden voor 

bejaarden; 
- enz. 
 
Niet al deze categorieën komen automatisch in aanmerking voor terugbetaling. De 
voorwaarden waaraan de medische verstrekking of het geneesmiddel moet voldoen, 
worden uiteengezet in de volgende paragraaf. Daarnaast merken we op dat de verzekerde 
risico’s niet dezelfde zijn voor het algemeen stelsel als voor het stelsel voor 
zelfstandigen. Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen de grote risico’s (grosso 
modo ziekenhuiszorg) en de kleine risico’s (ambulante zorg).  
 
 
1.3.1. De 'Nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen' en de 'Lijst der 
vergoedbare specialiteiten' 
 
De ‘Nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering’ is een uitgebreide en gedetailleerde opsomming en beschrijving 
van alle geneeskundige verstrekkingen die voor terugbetaling in aanmerking komen. 
Enkel de geneeskundige verstrekkingen die opgenomen zijn in de nomenclatuur komen in 
aanmerking voor gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de medische kosten (Wet 
14/7/’94, art. 3). De lijst bestaat uit meer dan 8.000 prestaties met bijhorende 
nomenclatuurcodes en wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Ze bepaalt de 
betrekkelijke waarde van de verstrekkingen aan de hand van een sleutelletter en een 
coëfficiënt en stelt voor sommige prestaties bijkomende toepassingsregels vast, 
bijvoorbeeld de bekwaamheid die vereist wordt van de persoon die de verstrekking 
verricht. Wijzigingen kunnen aangebracht worden op voorstel van de bevoegde 
technische raden van het R.I.Z.I.V. en na advies of voorstel van de Dienst Geneeskundige 
Verzorging van het R.I.Z.I.V. (Voor meer informatie over de terugbetaling van 
geneeskundige verstrekkingen, zie 2.2.1.1. Gewone geneeskundige hulp.) 
 
Voor de geneesmiddelen bestaat er een gelijkaardige 'Lijst der vergoedbare 
specialiteiten’, waarop de geneesmiddelen van farmaceutische bedrijven moeten 
voorkomen om terugbetaald te worden. Voor de magistrale bereidingen, die door de 

 17  



apotheker zelf samengesteld worden, is de terugbetaling afhankelijk van het al dan niet 
aanwezig zijn van bepaalde grondstoffen in het geneesmiddel. (Voor meer informatie 
over de terugbetalingpercentages van geneesmiddelen, zie 2.2.1.2. Geneesmiddelen.)  
 
 
1.3.2. Grote risico’s en kleine risico’s 
 
Zoals reeds werd vermeld, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de kleine en de grote 
risico’s. Een belangrijk verschil tussen het algemene stelsel en het stelsel voor de 
zelfstandigen is het verschil in omvang van de dekking van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging. De personen in de algemene regeling zijn in de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging gedekt voor zowel de kleine als voor de 
grote risico’s, terwijl de zelfstandigen enkel verplicht verzekerd zijn voor de grote 
risico’s. Zelfstandigen kunnen op vrijwillige basis een bijkomende verzekering voor de 
kleine risico’s afsluiten bij de ziekenfondsen of bij een privé-verzekeringsmaatschappij. 
(Zie 1.6.1. Verzekering kleine risico's voor zelfstandigen.)  
 
Onder de grote risico’s verstaat men (K.B. 29/12/’97):  
- opname in een ziekenhuis (met geneesmiddelen en toezichtshonoraria) en 

bevallingen; 
- alle specialistische technische geneeskundige verstrekkingen (met uitzondering van 

raadplegingen en bezoeken); 
- belangrijke heelkundige ingrepen en verdoving; 
- bepaalde zorgen van inwendige geneeskunde, klinische biologie, radiotherapie en 

nucleaire geneeskunde;  
- afleveren van organen en weefsels voor transplantaties;  
- medische beeldvorming en röntgendiagnose; 
- implantaten zoals hartklep, bouten; 
- dialyse; 
- revalidatie en herscholing; 
- reiskosten van zieken die opgenomen worden in een sanatorium voor longtuberculose 

of die ambulant  worden behandeld in een anti-kanker centrum of in een centrum voor 
nierdialyse;  

- bepaalde zorgen verstrekt in RVT’s (rust- en verzorgingstehuizen); 
- verstrekkingen ingeval van ‘sociale ziekten’ zoals geesteszieken, kanker, tuberculose, 

kinderverlamming, enz. ; 
- transfusie van bloed of plasma bij aangeboren afwijkingen van één of meer 

bloedstollingfactoren;  
- verstrekkingen voor reanimatie;  
- enterale voeding via sonde; 
- enz. 
 
De kleine risico’s omvatten:  
- bezoeken en raadplegingen door huisartsen en specialisten; 
- zorgen verstrekt door verpleegkundigen, kinesitherapeuten en tandartsen; 
- geneesmiddelen (buiten ziekenhuisopnames); 
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- tandverzorging; 
- prothesen en orthopedische toestellen ; 
- kleine operaties; 
- enz. 
 
 
1.4. Toekenningsvoorwaarden  
 
Men is verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering om te kunnen genieten van de prestaties van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging. Het recht op terugbetaling wordt geopend op de eerste dag 
van het kwartaal waarin men zich inschrijft en wordt toegekend tot en met 31 december 
van het volgende jaar. De inschrijving bij het ziekenfonds vervalt in geval een verzekerde 
zijn bijdrageverplichtingen niet nakomt en gedurende meer dan twee opeenvolgende 
jaren zonder recht blijft.  
 
Om de terugbetaling van de medische prestaties te kunnen genieten, moet de gerechtigde 
zich aansluiten bij een ziekenfonds, aangesloten bij één van de vijf landsbonden, of zich 
inschrijven bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De keuze van een 
ziekenfonds is vrij voor de gerechtigde, behalve voor het personeel van de Belgische 
Spoorwegen, dat zich verplicht dient in te schrijven bij de Kas der Geneeskundige 
Verzorging van de N.M.B.S.  
 
Het recht op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen wordt onmiddellijk 
geopend op de datum van de inschrijving (K.B. 3/7/’96, art. 139). De inschrijving mag 
niet afhankelijk gesteld worden van een voorafgaande wachttijd of verblijfsvoorwaarde. 
Het initiële recht wordt toegekend tot en met 31 december van het jaar dat volgt op het 
jaar van de inschrijving.  
 
De inschrijving werkt steeds met terugwerkende kracht tot op het begin van het trimester 
waarin de inschrijving werd gevraagd. In gevallen die door de leidend ambtenaar van de 
Dienst administratieve controle als bijzonder noodlijdend worden beschouwd kan de 
inschrijving verder terugwerken, evenals voor de mindervalide gerechtigden waar de 
inschrijving terugwerkt tot de datum van de erkenningaanvraag.  
 
Het recht op verzekeringstegemoetkoming wordt steeds verlengd met één jaar, op 
voorwaarde dat (K.B. 3/7/’96, art. 131): 
a. in het refertejaar (d.i. het tweede daarvoorliggende jaar) voldaan is aan de 

bijdrageverplichtingen én  
b. de hoedanigheid van de gerechtigde in de betrokken verzekeringsregeling nog 

bestond in het laatste kwartaal van het refertejaar of op een moment in het 
daaropvolgende jaar.  

 
De inschrijving bij het ziekenfonds vervalt in geval een verzekerde zijn 
bijdrageverplichtingen niet nakomt en gedurende meer dan twee opeenvolgende jaren 
zonder recht blijft. Wanneer de persoon zich terug aanbiedt om verzekerd te worden bij 
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het ziekenfonds kan -alleen in dit geval- een wachttijd worden opgelegd van 6 maanden 
vooraleer het recht op verzekeringstegemoetkomingen ingaat. Er kan geen wachttijd van 
6 maanden opgelegd worden ingeval van een herinschrijving van (K.B. 3/7/’96, art. 130, 
§2) rechthebbende gepensioneerden, weduw(e)n(aars), wezen; van personen die genieten 
van een verhoogde tegemoetkoming en van personen die zes maanden voorafgaand aan 
hun herinschrijving:  
- tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging in België konden genieten;  
- rechthebbende waren in een stelsel van verzekering voor geneeskundige verzorging 

georganiseerd door een land van de Europese Economische Ruimte of van een staat 
waarmee België een akkoord heeft gesloten;  

- onder de toepassing vallen van een verzekeringstegemoetkoming van een instelling 
van internationaal of Europees recht en in België hun hoofdverblijfplaats hebben;  

- zich in het buitenland bevonden voor een opdracht van hun werkgever.  
 
Ingeval van overgang van algemene regeling naar het stelsel voor de zelfstandigen blijft 
het recht op tegemoetkomingen voor zowel grote als kleine risico’s behouden tot het 
einde van de periode van recht die nog liep in de algemene regeling, m.a.w. 31 december 
van het daaropvolgende jaar. Bij overgang van het stelsel voor de zelfstandigen naar de 
algemene regeling wordt het recht op zowel de grote als de kleine risico’s onmiddellijk 
toegekend tot het einde van de periode van recht die nog liep in het stelsel voor de 
zelfstandigen, m.a.w. 31 december van het daaropvolgende jaar.  
 
 
1.5. Hoe worden honoraria en prijzen bepaald?  
 
De financiële en administratieve betrekkingen tussen de verzekeringsinstellingen en de 
artsen of tandartsen worden geregeld door akkoorden. Deze akkoorden worden in 
principe gesloten voor een periode van ten minste twee jaar. Ze stellen onder andere de 
honoraria vast die nageleefd moeten worden door de artsen en tandartsen die tot het 
akkoord toegetreden zijn. Met kinesisten, vroedvrouwen, apothekers, enz. sluiten de 
ziekenfondsen geen akkoorden, maar overeenkomsten. Tussen akkoorden en 
overeenkomsten is er weinig verschil.  
 
 
1.5.1. Akkoorden 
 
De financiële en administratieve betrekkingen tussen de gerechtigden en de 
verzekeringsinstellingen enerzijds en de beroepsorganisaties van de artsen of tandartsen 
anderzijds, worden geregeld door akkoorden (wet 4/7/’97, art. 50). De akkoorden worden 
onderhandeld in de Dienst Geneeskundige verzorging van het R.I.Z.I.V. en gesloten door 
de Nationale akkoordencommissie artsen-ziekenfondsen of de Nationale 
akkoordencommissie tandartsen-ziekenfondsen. In deze akkoordencommissies zetelen 
een gelijk aantal vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de artsen of 
tandartsen.  
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De akkoorden bepalen de honoraria van de verstrekkingen die opgenomen zijn in de 
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen. Concreet gebeurt dit door de waarde te 
bepalen van de sleutelletter waarmee de coëfficiënt die aan elke specifieke verstrekking 
in de nomenclatuur werd toegekend, vermenigvuldigd moet worden. Deze honoraria 
moeten nageleefd worden door de artsen en tandartsen die tot de akkoorden toegetreden 
zijn. Ze stellen ook voorwaarden vast inzake tijd, plaats, bijzondere eisen of economische 
toestand van rechthebbenden, waarin de honoraria mogen worden overschreden. Zo 
kunnen er bijzondere voorwaarden gelden ten aanzien van patiënten met een jaarlijks 
inkomen boven een in het akkoord vastgelegde grens. Ten aanzien van gehospitaliseerde 
patiënten die niet in een afzonderlijke kamer verblijven, kunnen deze bijzondere 
voorwaarden echter niet ingeroepen worden. Voor verstrekkingen die niet in de 
nomenclatuur zijn opgenomen, bepaalt de arts of tandarts zijn honorarium op vrijwillige 
wijze.  
 
De beslissingen in de akkoordencommissie worden genomen bij een dubbele drievierde 
meerderheid, d.w.z. een drievierde meerderheid zowel van de leden die de 
verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen als van de leden die de artsen of de 
tandartsen vertegenwoordigen. Wanneer er geen dubbele drievierde meerderheid wordt 
behaald, maar wel een dubbele gewone meerderheid, dan wordt er binnen de 15 dagen 
opnieuw vergaderd en gestemd over hetzelfde voorstel. Wanneer er tijdens deze tweede 
zitting opnieuw een dubbele gewone meerderheid van de stemmen behaald wordt, dan is 
het akkoord ook gesloten.  
 
Zorgverleners hebben de keuze al dan niet toe te treden tot de akkoorden. Ofwel 
conventioneert een arts zich volledig. Hij moet dan altijd en overal de afgesproken 
honoraria naleven. Ofwel conventioneert hij zich gedeeltelijk. Dit houdt in dat hij 
gedurende een aantal uren per week mag werken tegen de tarieven die hij zelf kiest. Deze 
uren moeten wel duidelijk meegedeeld worden aan de patiënten. Ofwel verwerpt de arts 
de conventie volledig en bepaalt hij volledig vrij zijn eigen honoraria.  
 
De akkoorden worden gepubliceerd bij Koninklijk Besluit en treden in werking in een 
bepaald arrondissement 45 dagen na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, 
behalve wanneer 40% van de artsen of tandartsen per aangetekende brief binnen de 30 
dagen na publicatie weigert toe te treden tot de akkoorden. Per arrondissement mogen 
niet meer dan 50% van de artsen of 50% van de specialisten geweigerd hebben tot het 
akkoord toe te treden. Artsen en tandartsen die geen weigering tot toetreding tot de 
akkoorden aangetekend hebben verzonden, worden stilzwijgend geacht toegetreden te 
zijn en de akkoorden na te leven.  
 
De akkoorden worden in principe gesloten voor een periode van twee jaar. De 
akkoordencommissies worden uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de 
akkoorden bijeengeroepen om te onderhandelen over een nieuw akkoord. Wanneer er op 
de datum van het verstrijken van het oude akkoord geen nieuw akkoord is gesloten, dan 
kunnen er maximumhonoraria vastgesteld worden bij Koninklijk Besluit. Indien er geen 
besluit wordt genomen tot een nieuw akkoord, dan blijven de in het verstreken akkoord 
of de eventueel bij Koninklijk Besluit vastgestelde bedragen als berekeningsbasis voor de 
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verzekeringstegemoetkoming. De artsen mogen dus aanrekenen wat ze willen, het deel 
dat de verzekering voor geneeskundige verzorging terugbetaalt blijft wel gelijk. Er kan 
wel op gewezen worden dat zelfs wanneer er geen officieel tarievenakkoord werd 
afgesloten, de meeste artsen en tandartsen zich houden aan de voorgestelde tarieven [De 
Graeve en Janssens 1995, p. 10] 
 
In het voorjaar van 1993 is de commissie er niet in geslaagd een akkoord af te sluiten 
tussen de artsen en de verzekeringsinstellingen. De overheid heeft toen inderdaad een 
tarief geadviseerd, maar de artsen waren vrij dit tarief al dan niet toe te passen. 
Uiteindelijk is men er in december 1993 toch in geslaagd om een nieuw akkoord te 
sluiten voor de periode 1994-1995 [De Graeve en Janssens 1995, p. 5]. Het nationale 
akkoord van 11 december 1995 werd op 16 januari 1997 opgezegd, in reactie op de 
eenzijdige besparingsmaatregelen van de regering. De honoraria voor raadplegingen en 
huisbezoeken zouden vanaf 1 januari ’97 gehandhaafd blijven en deze voor de technische 
prestaties met 3% dalen [Gezondheidszorg: Beleid en Organisatie 1997/14(1), p. 7]. Na 
lange en moeizame onderhandelingen werd er een nieuw akkoord gesloten op 3/11/’97 
dat moest gelden tot 31 december 1998. Het akkoord werd echter opgezegd op 1 april 
1998 [Informatieblad R.I.Z.I.V 1998/4, p. 492], als gevolg van een conflict tussen de 
artsen en het parlement over de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen. Op 15 
december 1998 kwam er een nieuw akkoord tot stand tussen de artsen en de 
verzekeringsinstellingen. 16,2% van de artsen weigerden toe te treden tot dit akkoord, of 
6.096 artsen op een totaal van 38.045.  
 
De laatste jaren zijn de huisartsen voor ongeveer 85% geconventioneerd of verbonden. 
Ze kunnen zich immers niet veroorloven hogere honoraria te vragen wegens de grote 
concurrentie. Bovendien biedt de overheid een pensioenpremie aan de arts die zich 
conventioneert. Bij de specialisten ligt het aantal geconventioneerden iets lager.  
 
 
1.5.2. Overeenkomsten 
 
De overeenkomsten regelen de financiële en administratieve betrekkingen tussen de 
rechthebbenden en de verzekeringsinstellingen enerzijds, en de apothekers, ziekenhuizen, 
vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, verstrekkers van 
prothesen, toestellen en implantaten, erkende diensten en instellingen met toepassing van 
de wetgeving op de ziekenhuizen of met toepassing van de wetgeving houdende de 
rusthuizen voor bejaarden en de diensten en instellingen met betrekking tot beschut 
wonen en tijdelijke opvangcentra anderzijds (Wet 14/7/’94, art. 42-49). Ze worden 
gesloten in overeenkomstencommissies van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het 
R.I.Z.I.V. Ook de overeenkomstencommissies zijn paritair samengesteld, d.w.z. met een 
gelijk aantal vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de 
representatieve organisaties van de betrokken beroepen of inrichtingen, diensten of 
instellingen.  
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De overeenkomsten met de vroedvrouwen, de verpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de 
logopedisten en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten bepalen de 
honoraria en prijzen aan te rekenen voor de verstrekkingen.  
 
De overeenkomsten met betrekking tot de verpleeginrichtingen bevatten een verbintenis 
tot toepassing van de voor iedere inrichting vastgestelde verpleegdagprijs (Zie. 2.2.1.3. 
Ziekenhuisopname voor meer informatie over de verpleegdagprijs). In de 
overeenkomsten met de verpleeginrichtingen kan worden vastgelegd dat van de 
toepassing van de normale verpleegdagprijs af kan geweken worden in gevallen waarin 
de patiënt eist in een afzonderlijke kamer opgenomen te worden zonder dat dit 
noodzakelijk is omwille van de gezondheidstoestand of behandeling.  
 
De overeenkomsten met erkende diensten en instellingen met toepassing van de 
wetgeving op de ziekenhuizen of met toepassing van de wetgeving houdende de 
rusthuizen voor bejaarden en de diensten en instellingen met betrekking tot beschut 
wonen en tijdelijke opvangcentra leggen de voorwaarden vast voor de toekenning van 
tegemoetkomingen aan personen opgenomen in deze instellingen.  
 
De overeenkomst met de apothekers bepaalt het bedrag van de honoraria voor de 
magistrale bereidingen en stelt regels vast met betrekking tot de honoraria voor de 
aflevering van de farmaceutische specialiteiten.  
 
Terwijl er voor de artsen een stilzwijgende toetreding geldt, moeten de andere 
zorgverleners uitdrukkelijk hun toetreding tot de op hen toepasselijke overeenkomst 
melden. De overeenkomsten worden bekend gemaakt aan de zorgverleners via een 
omzendbrief en treden onmiddellijk in werking voor de zorgverleners die hun toetreding 
bekend maken. De bedoelde overeenkomsten worden gesloten voor een periode van ten 
minste twee jaar en worden normaliter stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, behalve 
indien ze worden opgezegd minimaal drie maanden voor het verstrijken ervan. Indien op 
de datum van het verstrijken geen nieuwe overeenkomst werd gesloten, dan stelt de 
Dienst Geneeskundige Verzorging binnen de dertig dagen een andere overeenkomst ter 
toetreding voor. De koning kan maximumhonoraria en -prijzen vaststellen, wanneer het 
aantal individuele toetredingen niet 60% bereikt van het totaal aantal beoefenaars van het 
betrokken beroep. Bovendien kan hij de vergoedingsbedragen voor niet-toegetreden 
zorgverstrekkers tot 25% verminderen en de overeenkomsthonoraria algemeen 
verbindend verklaren ten aanzien van rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming.  
 
 
1.5.3. Prijszetting van geneesmiddelen 
 
Wanneer een farmaceutische firma een geneesmiddel op de markt wil brengen, beslist het 
ministerie van Volksgezondheid over de registratie van het geneesmiddel terwijl de 
minister van Economische zaken beslist over de prijs van het geneesmiddel [CM 
Informatie 1998/181, Infofiche p. 5]. Vooraleer de minister van Economische Zaken 
beslist over de prijs van een geneesmiddel, moet hij de Prijzencommissie voor 
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geneesmiddelen van het R.I.Z.I.V. Raadplegen. De prijzencommissie adviseert de 
minister over de prijs van het geneesmiddel 
 
 
1.6. De aanvullende verzekeringen 
 
Aangezien de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging niet alle medische 
kosten (volledig) terugbetaalt, bieden de ziekenfondsen en ook privé-
verzekeringsmaatschappijen, aanvullende verzekeringen aan ter dekking van het 
gezondheidsrisico. De aanvullende verzekeringen kunnen in twee categorieën ingedeeld 
worden op basis van het verplicht of het vrijwillig karakter van de aansluiting.  
 
Gesolidariseerde verzekeringen gaan gepaard met een verplichte aansluiting en worden 
aangeboden door de ziekenfondsen. De financiering is gebaseerd op een gelijkmatige 
spreiding van de financiële kost over de aangeslotenen. Facultatieve verzekeringen 
worden niet alleen door de ziekenfondsen aangeboden, maar ook door privé-
verzekeringsmaatschappijen.  
 
De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt niet alle medische 
kosten terug. Naast de verplichte ziekteverzekering bestaan er ook nog talrijke 
aanvullende of complementaire verzekeringen om zichzelf in te dekken tegen 
gezondheidsrisico’s en hoge kosten voor medische zorg. Deze aanvullende verzekeringen 
kennen een grote verscheidenheid van aanbieders en producten. Naast de ziekenfondsen 
bieden ook privé-verzekeringsmaatschappijen, banken en spaarkassen aanvullende 
verzekeringen aan.  
 
De ziekenfondsen en de privé-verzekeringsmaatschappijen zijn echter de twee 
hoofdspelers op de markt. De ziekenfondsen hebben dus een dubbele taak te vervullen. 
Enerzijds staan ze in voor de organisatie van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging, maar anderzijds organiseren ze aanvullende verzekeringen 
voor hun leden. De rol die de ziekenfondsen te vervullen hebben m.b.t. de verplichte 
ziekteverzekering is bepaald door de wet. Het staat hen echter vrij om een aanvullende 
verzekering al dan niet te organiseren en hiervan zelf de modaliteiten te bepalen. Ook de 
privé-verzekeringsmaatschappijen organiseren aanvullende verzekeringen in de 
gezondheidssector en zijn hierin volledig vrij. Ziekenfondsen en privé-
verzekeringsmaatschappijen streven echter fundamenteel verschillende doelstellingen na. 
De structuur van ziekenfondsen is gebaseerd op solidariteit en gemeenschappelijke hulp 
terwijl privé-verzekeringsmaatschappijen als doel hebben zoveel mogelijk winst te 
maken. Bovendien mogen ziekenfondsen alleen verzekeringen aanbieden die een 
rechtstreeks verband hebben met de gezondheid van de verzekerde persoon. Privé-
verzekeraars zijn niet gebonden aan deze voorwaarde.  
 
Er bestaan verschillende soorten van aanvullende verzekeringen. De aanvullende 
verzekeringen kunnen in twee categorieën ingedeeld worden op basis van het verplicht of 
het vrijwillig karakter van de aansluiting. Is de aansluiting verplicht, dan is er sprake van 
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een zogenaamde gesolidariseerde of verplichte aanvullende verzekering. Is de aansluiting 
daarentegen vrijwillig, dan gaat het om facultatieve of vrije aanvullende verzekeringen.  
 
De gesolidariseerde aanvullende verzekering wordt georganiseerd door de 
ziekenfondsen. Diegene die lid wil worden van een ziekenfonds, moet zich verplicht 
aansluiten bij de gesolidariseerde aanvullende verzekeringen van het dat ziekenfonds. 
Mensen die dat niet willen, kunnen zich aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering. Die overheidsinstelling heeft geen aanvullende verzekering. De 
financiering van de gesolidariseerde aanvullende verzekering is gebaseerd op de 
gelijkmatige spreiding van de financiële last over de verzekerden. De wetgever heeft het 
onmogelijk gemaakt om individuen uit te sluiten van de aanvullende verzekeringen die 
gebaseerd zijn op solidariteit. Zo voorkomt men risicoselectie en al te hoge bijdragen. 
Een voorbeeld van een gesolidariseerde aanvullende verzekering is de verzekering voor 
medisch zorgen in het buitenland.  
 
Anderzijds organiseren de ziekenfondsen facultatieve aanvullende verzekeringen. Ieder 
lid van het ziekenfonds heeft de vrije keuze tot welke facultatieve aanvullende 
verzekering hij/zij wil toetreden. Dit resulteert in hogere bijdragen en een kans op 
risicoselectie. Ook privé-verzekeraars organiseren gelijkaardige aanvullende 
verzekeringen. Vooral de privé-verzekeringsmaatschappijen passen een selectie toe. 
Factoren als leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, medisch verleden en de familiale 
situatie worden vaak als criterium gebruikt. Voor de facultatieve aanvullende 
verzekeringen kunnen de ziekenfondsen echter ook de toegang aan bepaalde personen 
ontzeggen. Zo kunnen zelfstandigen die ouder dan 50 jaar zijn, geen verzekering voor de 
kleine risico’s meer afsluiten. Ook de facultatieve hospitalisatieverzekeringen sluiten 
vaak ouderen uit: de leeftijdsgrens ligt tussen 54 en 69 jaar.  
 
Wat de regeling van de aanvullende verzekeringen betreft, bestaan er verschillen tussen 
de ziekenfondsen, zelfs binnen dezelfde landsbond, omdat de lokale ziekenfondsen een 
hoge graad van autonomie hebben. Recent gebruiken de ziekenfondsen deze aanvullende 
verzekering meer en meer om de gaten op te vullen in de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging [De Wilde 1998, p. 30]. Voorbeelden zijn homeopathische 
geneesmiddelen, logopedie, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal5. Voordat de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging overging tot het terugbetalen van 
endoscopisch materiaal bij sommige verstrekkingen, gebeurde dit reeds door enkele 
ziekenfondsen onder bepaalde voorwaarden in de aanvullende verzekering. Ook worden 
deze aanvullende verzekeringen door de ziekenfondsen meer en meer gebruikt als 
marketinginstrument om bepaalde groepen te overtuigen aan te sluiten. Het komt er voor 
de patiënt op aan die aanvullende verzekering te kiezen die zaken dekt die effectief nuttig 
zijn voor hem.  
 
De aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen kunnen opgedeeld worden in twee 
grote categorieën: terugbetaling van medische kosten (facultatief of gesolidariseerd) en 

                                                 
5 Endoscopisch materiaal is materiaal dat wordt gebruikt bij kijkoperaties. Viscerosynthesemateriaal is 
materiaal (zoals gesofisticeerde klemmetjes en nietjes) dat gebruikt wordt ter vervanging van de klassieke 
hechting met naald en draad.  
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bijzondere vergoedingen of premies (facultatief of gesolidariseerd). De aanvullende 
verzekeringen van privé-verzekeringsmaatschappijen omvatten alleen de terugbetaling 
van medische kosten en is steeds facultatief. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
aanvullende verzekeringen. Bij de bespreking van de aanvullende verzekeringen 
beperken we ons in de volgende paragrafen tot de twee belangrijkste, namelijk de 
verzekering kleine risico’s voor zelfstandigen en de hospitalisatieverzekering.  
 
 
1.6.1. Verzekering kleine risico’s voor zelfstandigen 
 
De verzekering kleine risico’s voor zelfstandigen is een voorbeeld van een facultatieve 
aanvullende verzekering. Nochtans beschikken de ziekenfondsen hier over een quasi-
monopolie. De ziekenfondsen hebben de verplichting om identiek dezelfde verstrekkingen 
inzake kleine risico’s als in het algemeen stelsel te vergoeden en dezelfde 
terugbetalingtarieven toe te passen.  
 
Zelfstandigen kunnen op vrijwillige basis een bijkomende verzekering voor de kleine 
risico’s afsluiten bij de ziekenfondsen of bij een privé-verzekeringsmaatschappij. Een 
aanvullende verzekering voor kleine risico’s wordt door ieder ziekenfonds aangeboden. 
De ziekenfondsen hebben hier een quasi-monopolie. De particuliere verzekeringssector 
toont weinig interesse voor de verzekering van de kleine risico’s: ze wordt slechts door 
één verzekeringsmaatschappij aangeboden.  
 
De verzekering kleine risico’s is een facultatieve verzekering, dus de ziekenfondsen of 
privé-verzekeringsmaatschappijen hebben het recht om aansluiting te weigeren indien de 
persoon niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moeten nieuwe leden (soms v.a. een 
bepaalde leeftijd en ook voor hun personen ten laste) een medisch attest voorleggen 
waaruit blijkt dat zij door geen ziekte of gebrek zijn aangetast. Ook worden nieuwe leden 
die ouder zijn dan 50 jaar niet meer toegelaten tot de verzekering.  
 
De aangesloten zelfstandigen hebben recht op tussenkomst in de kosten voor 
geneeskundige verstrekkingen die niet worden gedekt door het stelsel voor de 
zelfstandigen, namelijk de kleine risico’s. Eens de zelfstandige is aangesloten bij de 
verzekering voor de kleine risico’s bij een ziekenfonds, ontvangt hij dezelfde 
terugbetaling voor de kleine risico’s als iemand die tot het algemeen stelsel behoort. De 
privé-verzekeringsmaatschappijen zijn niet gebonden aan deze verplichting en kunnen 
zelf kiezen welke risico’s ze wensen te dekken.  
 
De aansluitingsgraad bij de verzekering  voor kleine risico’s voor zelfstandigen, bedroeg 
in 1998: 62,55% voor de gerechtigden en 73,17% voor de rechthebbenden. 
[Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, Jaarverslag 
1998, p. A29] 
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Tabel 3: De verschillende aanvullende verzekeringen 

 Ziekenfonds Privé-verkeringsmaatschappij 
1. Terugbetaling medische kosten   
A. Facultatief - Verzekering kleine risico’s voor 

zelfstandigen en leden 
kloostergemeenschappen 

- Verzekering kleine risico’s 
voor zelfstandigen en leden 
kloostergemeenschappen 

 - Hospitalisatieverzekering - Hospitalisatieverzekering 
B. Gesolidariseerd - Hospitalisatieverzekering  
 - Dienst verzorging in het buitenland  
 - Pedicure  
 - Logopedie  
 - Diabetes  
 - Tandendienst  
 - Herstelkuren  
 - Brilmonturen  
 - Homeopathische geneesmiddelen  
 - Tussenkomst opleg 

synthesemateriaal 
 

 - Tussenkomst aanschaf pruik  
2. Bijzondere vergoedingen en 
premies 

  

A. Facultatief - Voorhuwelijkssparen  
 - Wezenvergoeding  
 - Dienst kinder- en jongerenwerking 

(totaalpakket van diensten, attenties, 
activiteiten en informatie gericht op 
de jeugd) 

 

 - Dienst prestaties aanvullende 
vrouwenverzekering 
(huwelijkspremie, 
geboortepremie/adoptievergoeding, 
overlijdensuitkering, 
getrouwheidspremie, 
weduwevergoeding) 

 

B. Gesolidariseerd - Geboorte en adoptiepremie  
 - Huwelijkspremie (ook bij 

samenwonen, intrede in klooster of 
priesterwijding) 

 

 - Wezenvergoeding  
 - Attenties kinderen en jongeren (bij 

verjaardag, feestdag, …) 
 

 - Verjaardagsvergoeding (55ste, 
60ste, 65ste en/of 100ste verjaardag) 

 

 - Bruiloftpremie   
 - Dienst lidmaatschap (premie aan elk 

nieuw lid jonger dan 25 jaar)  
 

 - Dienst verlofvergoeding (bij 
deelname aan vakantieverblijf voor 
gepensioneerden) 

 

 - Dienst veiligheid (tussenkomst in 
lessen defensief rijden voor 
jongeren) 

 

 
Bron: Aanvullende dekking van het gezondheidsrisico, Van Rompay et al., 1997 
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1.6.2. Hospitalisatieverzekering 
 
Naast de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan men ook een 
aanvullende verzekering afsluiten om het risico van hospitalisatie te dekken. Van dit type 
van verzekering bestaat er zowel een facultatieve als een gesolidariseerde variant. 
Opnieuw wordt de gesolidariseerde hospitalisatieverzekering alleen aangeboden door de 
ziekenfondsen.  
Naast de opsplitsing facultatief en gesolidariseerd kan men nog een onderscheid maken  
tussen indemnitaire hospitalisatieverzekeringen, die de gemaakte medische kosten (deels) 
terugbetalen, en forfaitaire hospitalisatieverzekeringen die een dagvergoeding uitkeren 
per dag van hospitalisatie.  
 
De hospitalisatieverzekering beantwoordt aan de groeiende behoeften van de 
gerechtigden. De kosten bij een ziekenhuisopname kunnen hoog oplopen en een steeds 
groter deel van die kosten zijn voor eigen rekening van de patiënt. Dat er naast de 
tegemoetkomingen via de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, een 
aanvullende verzekering tot stand kwam om het persoonlijk risico in geval van 
hospitalisatie te dekken, is dan ook niet verwonderlijk.  
 
De aangeboden hospitalisatieverzekeringen kunnen opgesplitst worden in twee luiken 
[Van Rompay 1997, p. 309]. Enerzijds zijn er de indemnitaire 
hospitalisatieverzekeringen (facultatief of gesolidariseerd). Dit zijn verzekeringen die de 
gemaakte kosten bij hospitalisatie terugbetalen. Anderzijds zijn er de forfaitaire 
hospitalisatieverzekeringen (facultatief of gesolidariseerd). Deze verzekeringen 
verstrekken een dagvergoeding per dag hospitalisatie.  
 
De meeste ziekenfondsen bieden zowel een facultatieve als een gesolidariseerde 
hospitalisatieverzekering aan. Daarnaast kan men zich natuurlijk wenden tot een 
facultatieve hospitalisatieverzekering van een privé-verzekeringsmaatschappij.  
 
 
1.6.2.1. Facultatief  
 
De verzekerde moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om toegelaten worden tot een 
hospitalisatieverzekering. Eerst en vooral moet de kandidaat verzekerde onderworpen 
zijn aan de Belgische sociale wetgeving. Daarnaast moet de kandidaat verzekerde bij het 
sluiten van de verzekeringsovereenkomst gezond zijn. De gezondheid wordt vastgesteld 
aan de hand van een medische vragenlijst en/of een medisch onderzoek. Omdat het risico 
op medische kosten stijgt met de leeftijd, worden kandidaat verzekerden vanaf een 
bepaalde leeftijd bovendien niet meer toegelaten tot de verzekering. Deze verzekeringen 
kennen bijna allemaal een wachtperiode van 3 tot 6 maanden gedurende dewelke geen 
dekking geboden wordt (bij hospitalisatie ten gevolge van zwangerschap of een bevalling 
wordt deze wachttijd verlengd tot 9 à 12 maanden). 
 
De waarborg wordt verleend wanneer de verzekerde wordt gehospitaliseerd tengevolge 
van een ongeval, een ziekte of zwangerschap/bevalling. Onder hospitalisatie verstaat men 
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de medisch noodzakelijke opname van de verzekerde in een ziekenhuis van tenminste één 
nacht. Ofwel wordt een zuivere hospitalisatieverzekering aangeboden, ofwel een 
hospitalisatie-plus verzekering. De hospitalisatie-plus verzekering strekt tot waarborg van 
de ambulante medische verzorging die rechtstreeks verband houdt met de oorzaak van de 
hospitalisatie, verstrekt tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de hospitalisatie en de 90 
dagen die erop volgen6.  
 
De verzekeringsmaatschappijen of ziekenfondsen kunnen echter bepaalde risico’s die zij 
niet wensen te dekken, opsommen in hun verzekeringsovereenkomst. Wanneer bepaalde 
opgesomde oorzaken aanleiding geven tot hospitalisatie, wordt er door de verzekeraar 
geen dekking verleend.  
 
De volgende risico-uitsluitingen zijn wettelijk:  
 
- oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog; 
- een door de verzekerde, verzekeringnemer of begunstigde opzettelijk veroorzaakt 

schadegeval. 
 
De volgende opgesomde gevallen van grove schuld kunnen uitgesloten worden:  
 
- poging tot zelfmoord van de verzekerde; 
- alcoholmisbruik of misbruik van verdovende middelen;  
- vrijwillige deelname aan een misdrijf; 
- roekeloze daden, behalve bij redding van personen of goederen; 
- behandelingen die de verzekerde op zichzelf toepast; 
- niet dragen van een veiligheidsgordel; 
- enz.  
 
Ook risico’s die de mogelijkheid tot schadeloosstelling van een privé-
verzekeringsmaatschappij te boven gaan, worden uitgesloten:  
 
- ongevallen veroorzaakt door natuurrampen;  
- uitwerking van de wijziging van de atoomstructuur van de stof, radioactiviteit en 

ioniserende stralen. 
 
In tegenstelling tot de risico-uitsluitingen, die betrekking hebben op de oorzaak van de 
hospitalisatie, bepalen de waarborguitsluitingen welke hospitalisaties of behandelingen 
niet vallen binnen de waarborg van de verzekeringsovereenkomst.  
 
- niet-wetenschappelijk beproefde en niet in België erkende behandelingen of 

geneesmiddelen; 
- esthetische behandelingen; 
- anticonceptiebehandelingen en medisch ondersteunde vruchtbaarheidsbehandelingen; 

                                                 
6 In geval van een collectieve hospitalisatieverzekering zijn deze pre- en posthospitalisatie kosten steeds 
gedekt. Ook bieden collectieve hospitalisatieverzekeringen een dekking aan zware zieken voor de 
ambulante zorgen. 
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- vrijwillige zwangerschapsonderbreking; 
- onderzoek en behandeling van steriliteit; 
- geslachtsveranderingen; 
- kuurbehandelingen; 
- tandbehandelingen tenzij medisch verantwoord; 
- tandprotheses en tandmateriaal, tenzij medisch noodzakelijk; 
- paradontale en orthodontische behandeling; 
- alternatieve geneeswijzen; 
- psychotherapeutische en psychosomatische behandelingen; 
- een wettelijke inenting; 
- de gedwongen opname of internering van een verzekerde; 
- behandeling van zwaarlijvigheid; 
- revalidatiebehandelingen die niet het rechtstreekse gevolg zijn van een gewaarborgde 

heelkundige ingreep; 
- verblijf van meer dan 60 dagen in een comateuze toestand in een medische instelling.  
 
Wat betreft de prestaties geleverd door de privé-verzekeringsmaatschappij of ziekenfonds 
dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de forfaitaire en de indemnitaire 
verzekeringen.  
 
In geval van een forfaitaire verzekering betaalt de verzekeraar een forfaitair bedrag per 
dag ziekenhuisopname. Vaak wordt er een begrenzing in de tijd gehanteerd (bijvoorbeeld 
een maximum van 365 nachten voor één en dezelfde hospitalisatie) of is het daggeld 
slechts van toepassing op bepaalde situaties (bijvoorbeeld een minimumduur van een 
aantal nachten). Deze forfaitaire uitkering kan verschillen naargelang de duur van de 
hospitalisatie, de aard van de hospitalisatie en de leeftijd van de gerechtigde. Bovendien 
kan er een maximaal verzekerde opnameperiode per hospitalisatie en/of kalenderjaar 
bepaald worden. De hoogte van de prestaties is afhankelijk van de vergoedingsformule 
waarbij men is aangesloten. Betaalt men hogere bijdragen, dan heeft men ook recht op 
een hogere tussenkomst.  
 
Een indemnitaire verzekering dekt een deel van de reële medische kosten. Van het 
totaalbedrag van de gemaakte kosten worden achtereenvolgens afgetrokken: 
 
1. de wettelijke terugbetalingen in het kader van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging; 
2. de verkregen vergoedingen van welke aard ook ; 
3. de franchise, vrijstelling of eigen risico en het plafond of maximumbedrag. De meeste 

verzekeraars kunnen of willen immers niet langer een onbeperkte dekking 
waarborgen. Twee technieken die hiervoor gebruikt worden zijn de invoering van een 
plafond en een franchise. De franchise grijpt in aan de bodem: de onderste laag van 
de kosten blijven ten laste van de aangeslotene. De franchise kan procentueel zijn of 
men kan een maximumfranchise voorzien. De tweede aangewende techniek, naast de 
franchise, is het plafond. Hier wordt ingegrepen aan de top: de kosten die een bepaald 
bedrag overtreffen worden niet gedekt.  
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1.6.2.2. Gesolidariseerd 
 
Naast de facultatieve hospitalisatieverzekering bieden de ziekenfondsen ook een 
gesolidariseerde hospitalisatieverzekering aan.  
 
Meestal wordt er een forfaitaire verzekering aangeboden aan de leden, en wordt er een 
dagforfait uitgekeerd aan de zieke of door een ongeval getroffen leden in geval van 
hospitalisatie. In tegenstelling tot de facultatieve hospitalisatieverzekering zijn hier geen 
bepalingen in verband met een leeftijdsgrens voor aansluiting of een verhoogde bijdrage 
vanaf een bepaalde leeftijd terug te vinden. De tussenkomsten zijn vaak beperkt tot 
maximum 30 kalenderdagen per hospitalisatieperiode. De minimum opnameduur om 
recht te hebben op de dagvergoeding varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.  
 
Sinds kort bieden de Frans- en Duitstalige CM fondsen via de verplichte aanvullende 
verzekering een gesolidariseerde hospitalisatieverzekering aan die alle kosten 
terugbetaalt bij opname in een ziekenhuis, mits een franchise voor de verzekerde. Zowel 
remgeld, kosten voor medisch materiaal, niet terugbetaalde geneesmiddelen, 
verblijfskosten voor vergezellende personen, supplementen voor een tweepersoonskamer 
worden gedekt. Volgende kosten zijn niet gedekt: ereloonsupplementen, 
kamersupplementen in een éénpersoonskamer en telefoonkosten. Op deze manier wordt 
gewaarborgd dat de verzekerde bij opname niet meer dan een bepaald bedrag moet 
betalen [CM Informatie 1999/189, p. 3-12].  
 
 
1.7. Besluit 
 
De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen maakt deel uit van de 
sociale zekerheid. Het is een verplicht universeel verzekeringssysteem waarin de 
toegankelijkheid wordt gevrijwaard door het solidariteitsprincipe. Personen met een 
goede gezondheid worden verplicht om solidair te zijn met personen die een slechte 
gezondheid hebben.  
 
Om de toegang tot de verzekering voor geneeskundige verzorging te verbeteren werden 
recent de regels voor de verzekerbaarheid vereenvoudigd tot twee grote stelsels van 
verzekerden: het algemeen stelsel en het stelsel voor de zelfstandigen. Werknemers uit 
zowel de privé- als de overheidssector behoren tot het algemeen stelsel en genieten van 
een uitgebreide dekking van de gezondheidsrisico’s. Voor de zelfstandigen is er echter 
een aparte regeling van toepassing. Zij zijn alleen verplicht om zich te verzekeren tegen 
de grote risico’s (ziekenhuiszorgen). Voor de kleine risico’s (ambulante zorgen) kunnen 
zij een vrijwillige aanvullende verzekering afsluiten. In principe kan de hele Belgische 
bevolking aanspraak maken op een terugbetaling van de medische kosten. De categorie 
'Verblijvenden in België' binnen het algemeen stelsel fungeert als een vangnet. Iedereen 
die officieel in België verblijft en geen recht kan putten uit een andere Belgische of 
buitenlandse regeling, kan het statuut van ‘Verblijvende in België’ verkrijgen en maakt 
bijgevolg aanspraak maken op rechten in de verzekering voor geneeskundige verzorging.  
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Er zijn door de Belgische overheid enkele maatregelen genomen met het oog op 
toegankelijk houden van de gezondheidszorg voor de minst gegoede personen in onze 
samenleving, namelijk de WIGW’s. Indien ze voldoen aan bepaalde 
inkomensvoorwaarden, wordt hen een verhoogde tegemoetkoming inzake verzekering 
voor geneeskundige verzorging toegekend. Bovendien werd de categorie van personen 
met verhoogde tegemoetkoming, de WIGW’s 100%, in 1997 uitgebreid tot enkele zeer 
kwetsbare en sociaal achtergestelde groepen in onze samenleving, zoals 
bestaansminimumtrekkers, bejaarden met een gewaarborgd inkomen, invaliden, 
gehandicapte kinderen en oudere langdurig werklozen. Er kan hier echter opgemerkt 
worden dat er een groot verschil in financiële bescherming bestaat tussen de personen die 
recht hebben op deze verhoogde tegemoetkoming ten opzichte van de anderen. Dit 
verschil in financiële bescherming is moeilijk te rechtvaardigen vooral voor personen of 
gezinnen die in een gelijkaardige of zelfs minder gunstige financiële situatie verkeren 
maar die niet tot de bedoelde categorieën van gerechtigden behoren of voor personen die 
zich net boven de gestelde inkomensvoorwaarden voor de verhoogde tegemoetkoming 
situeren [Gezondheidzorg in België. Uitdagingen en opportuniteiten, 1999, p. 166]. Zelfs 
al bevindt het remgeld voor een gemiddeld inkomen in België zich op een heel sociaal of 
democratisch niveau, dan schrikt datzelfde remgeld toch een arm of bestaansonzeker 
gezin af, vooral wanneer het niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de 
verhoogde tegemoetkoming.  
 
De risico’s die gedekt worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging, 
omvatten zowel preventieve als curatieve medische verstrekkingen als geneesmiddelen. 
Echter niet alle kosten van medische zorgen worden terugbetaald door de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging. Niet alle medische behandelingen en 
verstrekkingen zijn immers opgenomen in de Nomenclatuur der geneeskundige 
verstrekkingen of in de lijst van de vergoedbare specialiteiten. Vaak worden nieuwe 
technieken en nieuwe geneesmiddelen slechts langzaam in de verplichte verzekering 
opgenomen en moet de patiënt de kosten hiervoor zelf dragen. Dit brengt met zich mee 
dat sommige nieuwe technieken, behandelingen of geneesmiddelen niet toegankelijk zijn 
voor iedereen, maar enkel voor diegenen die het zich kunnen permitteren.  
 
Wat betreft de voorwaarden van verzekerbaarheid zijn er in 1998 enkele wijzigingen 
geweest die de toegankelijkheid van het systeem gunstig beïnvloed hebben. Zo opent het 
recht op verzekeringstegemoetkomingen onmiddellijk bij de inschrijving bij een 
verzekeringsinstelling. De verzekeringsinstelling mag de inschrijving slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen afhankelijk maken van een voorafgaande wachttijd of 
verblijfsvoorwaarde.  
 
De grote meerderheid van de zorgverleners is toegetreden tot de akkoorden en de 
overeenkomsten die de honoraria en de prijzen van de medische verstrekkingen bepalen. 
De geconventioneerde zorgverleners bepalen niet zelf de grootte van hun honorarium, 
maar houden zich aan vastgestelde prijzen. Dit betekent prijszekerheid voor de patiënt.  
 
Samengevat is de ziekteverzekering gekenmerkt door een verplichte aansluiting, een 
ruime dekking van de verzekerde risico’s en bijna volledige dekking van de Belgische 
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bevolking. Desondanks hebben er zich de laatste jaren verscheidene aanvullende sociale 
verzekeringen ontwikkeld en onder andere de hospitalisatieverzekering neemt een sterke 
uitbreiding. De omvang van deze aanvullende sociale verzekering hangt nauw samen met 
de lacunes en beperkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 
De gebreken en de lacunes van de verplichte verzekering situeren zich op verschillende 
gebieden. Denken we bijvoorbeeld aan de beperktere bescherming van zelfstandigen 
(enkel grote risico’s) en aan het feit dat niet alle behandelingen en geneesmiddelen in 
aanmerking komen voor terugbetaling. Bovendien worden de persoonlijke bijdragen in 
de medische kosten alsmaar groter. De problematiek van de persoonlijke bijdragen wordt 
besproken in het tweede hoofdstuk.  
 

 33  



2. Financiële inspanningen om gezondheidszorg te verkrijgen 
 
 
Geneeskundige verzorging is niet gratis in België. Om te kunnen genieten van de 
tegemoetkoming in de medische kosten van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging moet men sociale bijdragen betalen. Bovendien betaalt de verzekering voor 
geneeskundige verzorging niet alle gemaakte medische kosten terug. Het deel dat ten 
laste blijft van de patiënt noemen we de eigen bijdrage in de medische kosten. De patiënt 
moet in principe eerste zelf de medische kosten voorschieten vooraleer er een 
terugbetaling van de verzekering voor geneeskundige verzorging kan verkregen worden. 
Indien het individu beslist om zich beter in te dekken tegen de gezondheidsrisico’s, dan 
moeten voor deze aanvullende verzekeringen ook bijdragen betaald worden.  
 
In dit tweede hoofdstuk gaan we dieper in op de financiële kosten die ten laste zijn van 
het individu om toegang tot het gezondheidszorgsysteem te verkrijgen of te behouden. 
 
We maken een onderscheid tussen de volgende vier uitgavencategorieën:  
 
1. de sociale bijdragen voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;  
2. de eigen bijdragen in de medische kosten; 
3. het voorschieten van de medische kosten; 
4. de bijdragen voor de aanvullende verzekeringen;  
4.1. verzekering kleine risico’s voor zelfstandigen; 
4.2. hospitalisatieverzekering. 
 
 
2.1. De sociale bijdragen 
 
Om te kunnen genieten van de verzekering voor geneeskundige verzorging moet de 
gerechtigde een sociale bijdrage betalen. Deze bijdragen zijn verschillend voor het 
algemeen stelsel en het stelsel voor de zelfstandigen, aangezien zij ook een verschillende 
dekking van de medische kosten verzekeren. De sociale bijdragen voor de verzekering 
voor geneeskundige verzorging bedragen 7,35% van het bruto-inkomen van werknemers: 
3,55% ten laste van de werknemers zelf en 3,8% patronale bijdragen.  
 
De zelfstandige stort een gezamenlijke bijdrage die bestemd is voor vier sectoren van de 
sociale zekerheid: kinderbijslag, pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
verzekering voor geneeskundige verzorging. De toegepaste percentages zijn 16,7% op 
een inkomen van 395.085 tot 1.916.370 BEF en 12,27% op het gedeelte daarboven tot het 
maximumplafond van 2.803.154 BEF bereikt is.  
 
Enkele specifieke categorieën van gerechtigden, zoals de studenten hoger onderwijs, de 
verblijvenden in België en de kloosterlingen betalen een forfaitaire bijdrage aan het 
ziekenfonds. Deze forfaitaire bijdragebetaling is soms afhankelijk van het inkomen of de 
leeftijd van de verzekerde persoon.  
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Om toe te treden tot of aangesloten te blijven bij de regeling van de verplichte 
verzekering van geneeskundige zorgen moeten gerechtigden voldoen aan de 
bijdrageverplichtingen die ze verschuldigd zijn, via:  
 
- een afhouding van een vast percentage op het loon van werknemers; 
- een afhouding van een variabel percentage op het inkomen van zelfstandigen; 
- een forfaitaire bijdragebetaling aan het ziekenfonds, soms afhankelijk van het 

inkomen of de leeftijd, voor speciale groepen van verzekerden, b.v. studenten hoger 
onderwijs, kloosterlingen of verblijvenden in België.  

 
Deze bijdrage is een gesolidariseerde bijdrage en houdt rekening met de financiële 
draagkracht van de verzekerde. Tabel 4 geeft een samenvatting van de 
bijdrageverplichtingen van de verschillende categorieën van gerechtigden die gelden voor 
het jaar 2000. In de volgende paragrafen worden deze bijdragen meer in detail besproken.   
 
 
2.1.1. Het algemeen stelsel 
 
a. Werknemers uit de privé-sector, ambtenaren, mijnwerkers en zeelieden 
 
Voor de werknemers uit de privé-sector en voor de ambtenaren worden de vereiste 
bijdragen afgehouden als een vast percentage op het brutoloon. Sinds 1 januari 1995 geldt 
voor werknemers uit de algemene regeling die onderworpen zijn aan alle takken van de 
sociale zekerheid een globale bijdrage van 37,94%. Hiervan wordt 13,07% betaald door 
de werknemer zelf en 24,87% door de werkgever. Deze globale bijdrage vervangt de 
vroegere aparte sociale bijdragepercentages voor alle takken van de sociale zekerheid: 
ziekte en invaliditeit, werkloosheid, pensioenen, kinderbijslag, arbeidsongevallen en 
beroepsziekten. De globale bijdrage wordt over de verschillende sectoren verdeeld 
volgens de financiële behoeften ervan [Ministerie van Sociale Zaken 1998, p. 30 en 31].  
 
Aangezien niet alle werknemers onderworpen zijn aan alle takken van de sociale 
zekerheid, blijft men dit globale percentage toch nog opsplitsen naargelang de 
verschillende takken van de sociale zekerheid. De sociale bijdragen voor de verzekering 
voor geneeskundige verzorging vertegenwoordigen 7,35% van het bruto-inkomen van de 
werknemers, waarvan 3,55% ten laste is van de werknemers en 3,8% ten laste van de 
werkgevers. Deze percentages gelden ook voor de ambtenaren. De sector invaliditeit 
wordt echter niet vergoed op basis van deze percentages. 
 
Om volledig in regel te zijn met de verplichte ziekteverzekering7 wordt er een minimum 
bijdrage vastgesteld. De minimaal te bereiken bijdragewaarde werd vastgesteld op vier 
maal het gewaarborgd minimum maandinkomen voor personen ouder dan 21 jaar. Voor 
personen jonger dan 21 jaar is dit drie vierden van dit bedrag [Informatieblad R.I.Z.I.V. 
1998/1]. Het gewaarborgd minimum maandinkomen bedraagt 44.208 BEF, zodat de 

                                                 
7 Hier gaat het over een minimale bijdrage die betaald moet worden om in regel te zijn met de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging én uitkeringen. De bijdragepercentages die vermeld werden in 
de vorige paragraaf zijn de percentages voor de sector geneeskundige verzorging alléén.  
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minimumwaarde van de bijdragebescheiden voor het jaar 2000, 176.832 BEF bedraagt 
voor personen ouder dan 21 jaar en 132.624 BEF voor personen jonger dan 21 jaar.  
 
Wordt de minimumbijdrage  niet bereikt, dan moet een persoonlijke aanvullende bijdrage 
betaald worden om het verschil te dekken. Vooral personen met een bescheiden inkomen 
zullen een aanvullende bijdrage moeten storten die bestemd is om het verschil te dekken 
tussen het al betaalde bedrag en het wettelijk minimum bedrag, zoniet vervalt het recht op 
de geneeskundige tegemoetkomingen (K.B. 3/7/’96, art. 286 en 290) [Informatieblad 
R.I.Z.I.V. 1998/1, p. 61]. Een aanvullende bijdrage die kleiner is dan 400 BEF wordt niet 
gevorderd. 
 
Voor de regeling van de mijnwerkers bedragen de bijdragepercentages 4,75% voor de 
werknemers en 3,16% voor de werkgevers. De totale bijdragepercentages voor alle 
takken van de sociale zekerheid lopen op tot 15,12% werknemersbijdragen en 26,42% 
werkgeversbijdragen [B.I.G.E. Vademecum 1998, p. 43].  
 
De bijdragevoeten voor de verzekering voor geneeskundige verzorging bedragen 3,55% 
voor de scheepsgezellen en 3,80% voor de reder. Voor alle takken van de sociale 
zekerheid samen zijn de bijdragen 14,52% voor de scheepsgezellen en 40,69% voor de 
reders. Ingevolge een herstructureringsplan moeten vanaf 1/1/'97 alleen de bijdragen van 
de scheepsgezel, nl. 14,52%, begrensd tot een loongrens van 1.346.210 BEF betaald te 
worden.  
 
c. Werknemers die zich bevinden in een tijdvak van voortgezette verzekering  
 
Personen die zich in een tijdvak van voortgezette verzekering bevinden, zijn de volgende 
maandelijkse bijdragen verschuldigd: 1.250 BEF voor gerechtigden van 21 jaar en meer, 
950 BEF voor gerechtigden van 18 tot 21 jaar en 625 BEF voor gerechtigden van 14 tot 
18 jaar. 
 
d. Studenten hoger onderwijs 
 
Studenten van het hoger onderwijs betalen een forfaitaire bijdrage van 1.739 BEF per 
trimester (K.B. 3/7/’96, art. 133). 
 
e. Verblijvenden in België 
 
In het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven personen zijn een 
driemaandelijkse bijdrage verschuldigd van 20.514 BEF. Indien het totale belastbare 
bruto-inkomen van het gezin lager is dan 1.000.000 BEF, dan wordt het bedrag 
verminderd tot 10.257 BEF. Het bedrag wordt verminderd tot 1.739 BEF wanneer het 
totaal jaarlijks bedrag van de belastbare bruto-inkomsten van het gezin lager zijn dan de 
inkomensgrens die is vastgesteld voor de rechthebbenden met verhoogde 
tegemoetkoming (namelijk 474.519 BEF + 87.846 BEF per persoon ten laste, rekening 
houdend met het kadastraal inkomen van het huis en lange-termijn spaartegoeden). De 
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gerechtigde is vrijgesteld van bijdragebetaling indien zijn brutoloon lager is dan het 
bedrag van het bestaansminimum (K.B. 3/7/’96, art. 134).  
 
 
2.1.2. Stelsel voor de zelfstandigen 
 
a. Zelfstandigen 
 
De zelfstandige stort aan het sociaal verzekeringsfonds een driemaandelijkse bijdrage, die 
bestemd is voor vier sectoren van de sociale zekerheid: kinderbijslag, pensioenen, 
invaliditeitsverzekering en verzekering voor geneeskundige verzorging. Wanneer deze 
bijdragen betaald worden voor het refertejaar, vervullen de zelfstandigen daarmee 
automatisch de bijdrageverplichtingen voor de verzekering van de geneeskundige zorgen.  
 
De bijdragen worden berekend op basis van de netto-beroepsinkomsten van drie jaar 
geleden en ze worden uitgedrukt als een vast percentage [De Graeve en Janssens 1995, p. 
7]. De bijdragen voor 2000 worden dus berekend op de netto-beroepsinkomsten van 
1997. De toegepaste percentages zijn 16,70% op een inkomen van 395.085 BEF8 tot 
1.916.370 BEF en 12,27% op het gedeelte daarboven tot het maximumplafond van 
2.803.154 BEF bereikt is. De minimumbijdrage per kwartaal is 16.989 BEF en de 
maximumbijdrage per kwartaal bedraagt 111.071 BEF.  
 
Zelfstandigen in bijberoep met minder dan 42.310 BEF netto-inkomsten zijn geen enkele 
bijdrage verschuldigd. Voor netto-beroepsinkomsten hoger dan 42.310 BEF gelden 
dezelfde percentages als voor zelfstandigen in hoofdberoep, nl. 16,7%. De 
minimumbijdrage is 1.819 BEF per kwartaal.  
 
Bij deze driemaandelijkse bijdrage dient nog een forfaitaire bijdrage aan toegevoegd te 
worden van 1.200 BEF wanneer de beroepsinkomsten hoger zijn dan 395.085 BEF maar 
lager dan 1.916.70 BEF en van 2.500 BEF wanneer dit laatste bedrag overschreden 
wordt. 
 
Zoals reeds gezegd dekken deze sociale bijdragen niet alleen de verzekering voor 
geneeskundige verzorging, maar ook de invaliditeitsverzekering en de sector pensioenen 
en kinderbijslag.  
 
Twee uitzonderlijke categorieën worden voorzien [Marcelis 1998, p. 359]:  
 
- zelfstandigen die vrijstelling van bijdrageplicht in het raam van het Sociaal Statuut 

der Zelfstandigen hebben aangevraagd omwille van sociale redenen, maar hierover 
nog geen beslissing hebben ontvangen. Door de betaling van een forfaitaire bijdrage 
van 7.608 BEF per kwartaal waarvoor de vrijstelling werd aangevraagd is de 
zelfstandige in regel met de verzekering van de geneeskundige zorgen.  

                                                 
8 De wetgever gaat ervan uit dat elke zelfstandige in hoofdberoep een inkomen heeft van minstens 395.085 
BEF. Ook al ligt het werkelijk verdiende inkomen onder deze grens worden de bijdragen op dit bedrag 
berekend. Dit is de minimumbijdrage.  
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- zelfstandigen die hun beroep als bijberoep uitoefenen (de gemengde loopbanen) en 
van wie de netto-beroepsinkomsten geen 395.085 BEF bereiken (zij bereken dus niet 
de minimumbijdrage van 16.989 BEF per kwartaal) zijn een forfaitaire bijdrage van 
932 BEF per kwartaal verschuldigd om in regel te zijn met de verzekering van de 
geneeskundige zorgen.  

 
b.  Helpers 
 
De volgende helpers zijn niet verzekeringsplichtig in het kader van het statuut der 
zelfstandigen [Ministerie van Sociale Zaken 1998, p. 66]:  
 
- de echtgenoot of de echtgenote van de verzekeringsplichtige zelfstandige. Nochtans 

kunnen zij zich vrijwillig onderwerpen aan de toepassing van het sociaal statuut der 
zelfstandigen. Deze onderwerping kan echter alleen voor de sector van de ziekte en 
invaliditeitsverzekering, en kan alleen de uitkeringen omvatten.  

- de helpers voor 1 januari van het jaar waarin ze 20 jaar worden; 
- de helpers die minder dan 90 dagen per jaar helpen; 
- de helpers die op kinderbijslag gerechtigde studenten zijn. 
 
De helpers zijn wel onderworpen aan de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging.  
 
c. Kloosterlingen 
 
De leden van een kloostergemeenschap die jonger zijn dan 65 jaar betalen een forfaitaire 
bijdrage voor de verzekering van geneeskundige verzorging van 2.627 BEF per kwartaal. 
Deze bijdrage wordt verminderd tot 751 BEF per kwartaal wanneer ze de leeftijd van 65 
jaar bereikt hebben. Leden van een kloostergemeenschap die bestaansminimumtrekkers 
zijn, of een gelijkwaardige hulp verleend door het OCMW of het gewaarborgd inkomen 
genieten, worden vrijgesteld van elke bijdrageplicht. Ook voor periodes van zending naar 
het buitenland door de geestelijke overheid is geen bijdrage verschuldigd [Marcelis 1998, 
p. 359].  
 
 
2.1.3. Personen ten laste  
 
Personen ten laste zijn vrijgesteld van de bijdrage voor de verzekering voor 
geneeskundige verzorging.  
 
 
2.1.4. Gepensioneerden en weduw(e)n(aars) 
 
Gepensioneerden, weduwnaars en weduw(e)n(aars) zijn in principe vrijgesteld van elke 
bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.  
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Hier zijn echter enkele uitzonderingen van toepassing. Wanneer het pensioen 
overeenstemt met een loopbaan die korter is dan één derde van een volledige loopbaan, 
bedraagt de bijdrage in het algemeen stelsel 966 BEF of 643 BEF per kwartaal, 
afhankelijk van het feit of de gerechtigde al dan niet personen ten laste heeft. De 
bedragen in het stelsel voor de zelfstandigen zijn 385 BEF voor een gerechtigde met 
personen ten laste en 258 BEF voor een gerechtigde zonder personen ten laste. De 
bijdrage is verschuldigd vanaf het kalenderkwartaal na dat waarin het pensioen ingaat, of 
na dat waarin men weduw(e)(naar) is geworden (K.B. 3/7/’96, art.132). Bovendien wordt 
er een inhouding van 1.183 BEF  per trimester gedaan op het pensioen van de 
ambtenaren, inclusief de gewezen ambtenaren in Afrika.  
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Tabel 4: Procentuele bijdragen op het bruto-inkomen per maand en forfaitaire bijdragen per 
kwartaal, bijdragen v.a. 1/1/ 2000 

 
Categorie Toestand Bijdrage 
Werknemers uit de privé-
sector, ambtenaren, zeelieden 

Werknemer 
Werkgever 

3,55% 
3,80% 

Mijnwerkers Werknemer 
Werkgever 

4,75% 
3,16% 

Voortgezette verzekering 21 jaar en meer 
18 tot 21 jaar 
14 tot 18 jaar 

1.250 BEF * 
   950 BEF * 
   625 BEF * 

Studenten hoger onderwijs  1.739 BEF 
Verblijvenden in België Normaal  

Inkomen < 1 miljoen  
Inkomen < bedrag rechthebbenden met 
verhoogde tegemoetkoming 
Inkomen < jaarbedrag van bestaansminimum 

20.514 BEF 
10.257 BEF 
   1.739 BEF 

 
0 BEF 

Actieve zelfstandigen in 
hoofdberoep of in bijberoep  

Netto-inkomsten 388.444 tot 1.884.286 BEF 
Netto-inkomsten 1.884.286 tot 2.756.223 BEF 

16,70% ** 
12.27% ** 

Zelfstandige die vrijstelling 
van bijdrageplicht heeft 
aangevraagd 

 7.608 BEF 

Zelfstandige in bijberoep  Netto-inkomen < 388.444 BEF 932 BEF 
Kloosterlingen Gerechtigde < 65 jaar 

Gerechtigde > 64 jaar 
2.627 BEF 

751 BEF 
Personen ten laste  Geen 
Gepensioneerde ambtenaren  1.183 BEF 
Gepensioneerden met een 
loopbaan >2/3 volledige 
loopbaan 

 Geen 

Gepensioneerden, 
weduw(e)n(aars) in het 
algemene stelsel met loopbaan 
< 1/3 volledige loopbaan 

Gerechtigde met personen ten laste 
Gerechtigde zonder personen ten laste 

966 BEF 
643 BEF 

Gepensioneerde, 
weduw(e)n(aars) van de 
regeling van de zelfstandigen 
met loopbaan < 1/3 volledige 
loopbaan 

Gerechtigde met personen ten laste 
Gerechtigde zonder personen ten laste 

385 BEF 
258 BEF 

 
* Dit zijn maandelijkse bedragen. 
** Deze percentages op het netto-beroepsinkomen dekken naast de verzekering voor geneeskundige  
     zorgen, ook de sector uitkeringen, pensioenen en kinderbijslag.  
 
Bron: Informatieblad R.I.Z.I.V., 1999/4, p. 428 
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2.2. De eigen bijdrage in de medische kosten 
 
De ziekteverzekering betekent geen gratis zorgverlening voor de patiënt. Voor de meeste 
medische zorg blijft een gedeelte ten laste van de patiënt. Dit gedeelte wordt de eigen 
bijdrage genoemd en bestaat uit alles wat de patiënt zelf betaalt, namelijk het persoonlijk 
aandeel en de supplementen. Deze twee begrippen worden eerst gedefinieerd alvorens er 
dieper op in te gaan.  
 
Het persoonlijk aandeel van de patiënt is het aandeel van de patiënt in de kosten van zijn 
gezondheidszorg, zoals wettelijk bepaald [CM Informatie 1999/186, p. 2]. Een synoniem 
voor persoonlijk aandeel is remgeld. Het moet ‘ongeremde’ medische consumptie 
voorkomen.  
 
De zorgverlener kan exact, meer of minder aan zijn patiënt aanreken dan het tarief dat 
afgesproken is in de akkoorden en de overeenkomsten (zie tabel 5). In alledrie de 
gevallen blijft het bedrag dat terugbetaald wordt door de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging ongewijzigd. 
 
Tabel 5: Het persoonlijk aandeel 

 
 Conventietarief 
Exact conventietarief (A): Terugbetalingstarief Persoonlijk aandeel  
Minder dan conventietarief (B): Terugbetalingstarief Persoonlijk aandeel   
Meer dan conventietarief (C): Terugbetalingstarief Persoonlijk aandeel Supplement 
 
Bron: CM Informatie 1999/186, Infofiche p. 2 
 
Indien de zorgverlener exact het conventietarief aanrekent, dan is het persoonlijk aandeel 
gelijk aan verschil tussen het conventietarief en het terugbetalingstarief. Het persoonlijk 
aandeel is in dit geval maximaal (geval A). 
 
De zorgverlener is niet verplicht het volledige persoonlijk aandeel van de patiënt te 
vragen. Het verschil tussen hetgeen de arts aanrekent en het terugbetalingstarief is dan 
gelijk aan het persoonlijk aandeel (geval B). Hij kan zelfs tegen terugbetalingstarief 
werken zodat de patiënt helemaal geen persoonlijk aandeel betaalt. 
 
Daarnaast wordt de patiënt ook geconfronteerd met het aanrekenen van supplementen. 
Indien de zorgverlener meer aanrekent dan het conventietarief, dan wordt het gedeelte ten 
laste van de patiënt opgesplitst in een persoonlijk aandeel en een supplement (geval C). 
Een supplement is alles wat de patiënt meer betaalt dan het conventietarief en zijn 
uitgaven voor niet-terugbetaalde prestaties of geneesmiddelen [CM Informatie 1999/186, 
p. 2]. 
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2.2.1. Remgelden 
 
In het algemeen bedraagt de verzekeringstegemoetkoming voor gewone geneeskundige 
hulp 75% van het honorarium dat vastgesteld werd in de akkoorden en overeenkomsten. 
De overige 25% is het remgeld. Voor de rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming 
bedraagt het remgeld slechts 10% van het honorarium. Voor patiënten die ouder zijn dan 
60 jaar wordt er een remgeldvermindering van 30% toegestaan voor raadplegingen bij 
een huisarts, op voorwaarde dat de huisarts een Globaal Medisch Dossier opmaakt. 
Recent werd deze regeling uitgebreid tot raadplegingen en huisbezoeken voor patiënten 
ouder dan 75 jaar en voor chronisch zieke patiënten, ongeacht hun leeftijd.  
 
Voor de geneesmiddelen, zowel voor de specialiteiten als voor de magistrale bereidingen, 
varieert de terugbetaling, en dus ook het remgeld, op basis van het sociaal en 
therapeutisch nut van het geneesmiddel. Rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming 
hebben ook hier een lager remgeld dan de gewone rechthebbenden.  
 
Ook bij een opname in het ziekenhuis valt er een deel van de verpleegdagprijs ten laste 
van de patiënt. De eerste dag van de opname neemt de patiënt een groter deel van de 
verpleegdagprijs ten laste dan de rest van de dagen. In geval van een daghospitalisatie 
betaalt de patiënt echter geen remgeld voor de hotelkosten.  
 
Ook van de recent ingevoerde forfaits voor klinische biologie en medische beeldvorming 
is er een deel ten laste van de patiënt.  
 
Het persoonlijk aandeel in de medische kosten is niet even groot voor alle categorieën 
van rechthebbenden. Welgedefinieerde categorieën van personen hebben recht op een 
verhoogde tegemoetkoming van de kosten van hun medische verzorging. De 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een verhoogde tegemoetkoming te 
verkrijgen werden uitgebreid besproken in deel 1.2.2. PUG’s versus WIGW’s. In wat 
volgt worden de belangrijkste remgelden die ten laste zijn van de patiënt beschreven. Het 
gaat hier over remgeld bij raadpleging of huisbezoek van een zorgverlener, bij 
geneesmiddelen, bij ziekenhuisopnames en bij de prestaties van klinische biologie, 
medische beeldvorming en bij het gebruik van endoscopisch materiaal.  
 
 
2.2.1.1. Gewone geneeskundige hulp  
 
Onder gewone geneeskundige hulp verstaan we: bezoeken en raadplegingen van 
huisartsen en specialisten, verstrekte hulp door verpleegkundigen/tandartsen/kinesisten/ 
logopedisten en technische verstrekkingen welke niet de bekwaming van de geneesheer 
specialist vereisen.  
 
Voor de gewone gerechtigden wordt de terugbetaling vastgesteld op 75% van de 
honoraria die in de overeenkomsten en akkoorden werden vastgesteld (Wet 14/7/’94, art. 
37, § 1). De overige 25% is het remgeld, het persoonlijk aandeel dat ten laste is van de 
patiënt. Afwijkingen op deze regel zijn ingevoerd in het kader van de 
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besparingsmaatregelen en de responsabilisering van de verzekerde in 1993. Voor een 
consultatie bij de huisarts bedraagt het persoonlijk aandeel 30%, voor een huisbezoek 
door de huisarts 35% en voor een consultatie bij de specialist 40% [CM Informatie 
1999/186, p. 185] . Het persoonlijk aandeel in de kinesitherapie bedraagt maximaal 40% 
van het honorarium. 
 
Voor de rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming bedraagt de 
verzekeringstegemoetkoming 90% van de honoraria, behalve de raadpleging van de 
specialisten, waarvoor de verzekeringstegemoetkoming 85% van de honoraria bedraagt. 
Het persoonlijk aandeel in de kinesitherapie bedraagt maximaal 20% van het honorarium.  
 
Sinds 1/5/'99 krijgen patiënten van 60 jaar en ouder een remgeldvermindering voor 
raadplegingen in het kabinet van een huisarts (niet voor huisbezoeken en andere 
medische prestaties), op voorwaarde dat de patiënt uitdrukkelijk en vrijwillig zijn huisarts 
verzoekt om een G.M.D. te openen en te beheren (K.B. 29/4/’99). Het G.M.D. is een 
unieke verzameling van sociale, administratieve en medische gegevens van een patiënt, 
zoals de ziektegeschiedenis van de patiënt (operaties, ziekten, vaccinaties), verslagen van 
laboratoriumonderzoeken/specialisten/andere zorgverleners, een overzicht van chronische 
behandelingen en geneesmiddelen. Het G.M.D. is een middel om de patiënt te binden aan 
een referentiearts en heeft als doel de kwaliteit van de zorgverstrekking te optimaliseren 
en onnodig dubbel gebruik van handelingen te vermijden.  
 
Een patiënt kan de huisarts die zijn dossier beheert vrij kiezen en zijn keuze steeds 
wijzigen. Bovendien behoudt de patiënt de vrijheid om een andere huisarts te raadplegen. 
Ook hiervoor is de 30% remgeldvermindering van toepassing. Het honorarium dat de 
huisarts ontvangt voor het openen van het dossier, namelijk 505 BEF, wordt door de 
verplichte ziekteverzekering volledig terugbetaald (op vraag van de patiënt kan hier de 
regeling betalende derde worden toegepast). De huisarts ontvangt elk jaar een globale 
vergoeding van 5.000 BEF als tussenkomst in de administratieve kosten die nodig zijn 
voor het beheer van al zijn dossiers.  
 
Sinds 1/5/2000 krijgen patiënten van 75 jaar en ouder een remgeldvermindering voor 
raadplegingen in het kabinet van een huisarts én voor huisbezoeken (niet voor andere 
medische prestaties). Ook chronisch zieken kunnen genieten van deze 
remgeldvermindering voor raadplegingen en huisbezoeken, ongeacht hun leeftijd. 
Chronisch zieke patiënten zijn patiënten die recht hebben op het zorgforfait van 10.000 
BEF (zie 3.3.1. Het zorgforfait).  
 
In augustus 1999 hadden 442.840 personen ouder dan 60 jaar een G.M.D. laten openen 
bij hun huisarts [R.I.Z.I.V.]. Dit wil zeggen dat meer dan 1 op 4 personen ouder dan 60 
jaar in het systeem stappen.  
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2.2.1.2. Geneesmiddelen 
 
Twee soorten geneesmiddelen worden terugbetaald: specialiteiten (farmaceutische of 
generische) en magistrale bereidingen. Een farmaceutische specialiteit is elk tevoren 
bereid geneesmiddel gemaakt door de farmaceutische industrie dat onder een speciale 
merknaam en in een bijzondere verpakking op de markt wordt gebracht (K.B. 6/6/’60). 
Een generisch geneesmiddel is hoofdzakelijk identiek aan een geneesmiddel dat sinds 10 
jaar toegelaten en gecommercialiseerd is en waarvoor geen therapeutische verbeteringen 
werden aangetoond t.o.v. het oorspronkelijk geneesmiddel. Het draagt de gebruikelijke 
internationale of wetenschappelijke benaming en is goedkoper dan het merkgeneesmiddel 
(K.B. 6/7/’87). Een magistrale bereiding is een geneesmiddel dat door de apotheker zelf 
samengesteld wordt.  
 
Zowel voor de specialiteiten als voor de magistrale bereidingen moet er een persoonlijk 
aandeel betaald worden. Dit persoonlijk aandeel varieert naargelang de patiënt het 
geneesmiddel koopt bij zijn plaatselijke apotheek dan wel of hij het toegediend krijgt 
tijdens een ziekenhuisopname.  
 
De farmaceutische of generische specialiteiten die door een arts zijn voorgeschreven, 
komen voor terugbetaling in aanmerking, voor zover ze opgenomen zijn in de ‘Lijst der 
vergoedbare specialiteiten’. Op basis van het sociaal en therapeutisch nut worden de 
specialiteiten onderverdeeld in vijf categorieën, die elk een eigen persoonlijk aandeel 
bezitten, uitgedrukt als een percentage van de prijs van het geneesmiddel (Tabel 6). 
Geneesmiddelen die niet opgenomen zijn in deze lijst van vergoedbare specialiteiten zijn 
volledig ten laste van de patiënt. Zij vormen een zesde categorie, namelijk Categorie D. 
Het persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen die behoren tot categorie B en C is beperkt 
tot een maximumbedrag per verpakking9. Met de invoering van het K.B. van 1/3/2000 
wordt het persoonlijk aandeel van generische geneesmiddelen die tot de categorieën B of 
C behoren, verlaagd.  
 
Voor de magistrale bereidingen is de terugbetaling afhankelijk de aanwezigheid van 
bepaalde grondstoffen in het geneesmiddel. Het persoonlijke aandeel wordt in een  
forfaitair bedrag uitgedrukt dat opnieuw afhankelijk is van het sociaal en therapeutisch 
nut van het geneesmiddel. De remgelden bedragen 0, 35 of 70 BEF voor gewone 
rechthebbenden en 0, 10 of 20 BEF voor de rechthebbenden met verhoogde 
tegemoetkoming (K.B. 7/5/’91, art 3)10. Het persoonlijk aandeel geldt per module en per 
voorschrift mogen slechts een beperkt aantal modulen worden afgeleverd. Een module 
omvat 10 stuks voor pillen, 100 gram voor crèmes of zalven, 5 stuks voor zetkaarsen, 200 
gram voor vloeibare oplossingen (K.B. 13/6/’99, art. 2).  
 

                                                 
9 Deze maximumbedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Zowel in 1998, 1999 
en 2000 werd er geen indexering doorgevoerd (K.B. 9/1/’98, art. 4; K.B. 2/12/’98, art. 1 en K.B. 1/3/2000, 
art. 2). 
10 Indien de werkelijke kostprijs van het recept lager ligt dan deze bedragen, dan komt het persoonlijk 
aandeel overeen met de werkelijke kostprijs van het geneesmiddel (K.B. 7/5/’91, art. 3).  
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Tabel 6: Persoonlijk aandeel specialiteiten (bedragen voor 2000) 

 
Ambulante Patiënt Categorie Soorten 

geneesmiddelen 
Ziekenhuispatiënt 

Gewone 
Rechthebbenden 

Rechthebbenden 
met VT 

Categorie A  
v.b. insuline, 
middelen tegen 
kanker, epilepsie 

Levensnoodzakelijke 
geneesmiddelen met 
primordiaal sociaal 
en therapeutisch nut 
ter behandeling van  
zware en langdurige 
ziekten 

Geen remgeld Geen remgeld Geen remgeld 

Categorie B  
v.b. antibiotica, 
middelen tegen 
astma, hoge 
bloeddruk 

Sociaal en medisch 
nuttige 
geneesmiddelen 

20%* 
max. 315 BEF* 

 
25%** 

max. 375 BEF** 

10%* 
max. 210 BEF* 

 
15%** 

max. 250 BEF**
Categorie C  
v.b. middelen 
tegen buikloop, 
algemene 
verzwakking, 
circulatiestoornis-
sen, allergieën 

Geneesmiddelen 
tegen goedaardige 
ziekten van korte 
duur, minder 
uitgesproken sociaal 
of medisch nut 

50%* 
max. 525 BEF* 

 
50%** 

max. 625 BEF** 

50%* 
max. 315 BEF* 

 
50%** 

max. 375 BEF**

Categorie Cs 
v.b. griepvaccin, 
antihistaminica 

Minder nuttig 
geneesmiddelen op 
sociaal en 
geneeskundig vlak  

60% 
geen maximum 

60% 
geen maximum 

Categorie Cx 
v.b. spasmolytica, 
spataders, 
migraine, orale 
anticonceptiva 

Geneesmiddelen in 
experimentele of 
overgangsfase die na 
een testperiode 
geëvalueerd moeten 
worden 

 
 
 
 

Begrepen in forfait 
van 25 BEF 

per verpleegdag 

80% 
geen maximum 

80% 
geen maximum 

Categorie D 
v.b. vitaminen, 
pijnstillers, 
slaapmiddelen 

Niet-terugbetaalde 
geneesmiddelen 

100% 100% 100% 

VT = verhoogde tegemoetkoming 
* = van toepassing voor merkproducten 
* 
Bron: Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, Ministerie van Sociale Zaken 1998, p. 144 
 
Voor gehospitaliseerde patiënten bedraagt het persoonlijk aandeel in de prijs van 
terugbetaalbare specialiteiten 25 BEF per dag hospitalisatie (niet geïndexeerd) (K.B. 
7/5/'91, art. 2b). De niet-terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten worden integraal 
door de zieke betaald en worden dus beschouwd als een supplement. De kosten voor 
magistrale bereidingen zijn in de verpleegdagprijs inbegrepen [Ministerie van Sociale 
Zaken 1998, p. 144 ]. 
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2.2.1.3. Ziekenhuisopname 
 
Bij een opname in een ziekenhuis valt er een deel van de verpleegdagprijs (K.B. 5/3/’97) 
en een deel van de toezichtshonoraria van de arts ten laste van de patiënt.  
 
De verpleegdagprijs dekt op forfaitaire wijze alle kosten die verband houden met het 
verblijf en het verstrekken van zorgen aan de patiënt. De verpleegdagprijs is een per 
ziekenhuis vastgestelde prijs per verpleegdag die verschuldigd is voor elke dag 
ziekenhuisverpleging die ten minste één nacht omvat (d.w.z. opname heeft plaats voor 
middernacht en eindigt na 8 uur de volgende morgen).  
 
Het persoonlijk aandeel van de patiënt verschilt naargelang de categorie van verzekerden 
waartoe de patiënt behoort. De eerste dag van de opname neemt de patiënt dus een groter 
deel van de verpleegdagprijs ten laste dan de rest van de dagen. Met uitzondering van de 
rechthebbenden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, betalen alle 
rechthebbenden op de eerste dag van hun opname, een opnameforfait van 1.100 BEF. 
Daarnaast is er per dag nog een forfaitair bedrag van 459 BEF verschuldigd door de 
patiënt. Bepaalde categorieën van rechthebbenden betalen slechts 163 BEF per dag, 
namelijk:  
 
a. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming;  
b. kinderen die de hoedanigheid van persoon ten laste hebben; 
c. gecontroleerde werklozen die minstens 12 maanden volledig werkloos zijn en 

alleenstaand zijn of een gezinslast hebben (niet samenwonend)11;  
d. gerechtigden die personen ten laste hebben of alimentatiegeld betalen, en dit vanaf de 

91ste dag van opname;  
 
Deze bedragen gelden zowel voor de opname in een algemeen ziekenhuis als voor de 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Indien de opname in een psychiatrisch 
ziekenhuis echter langer duurt dan vijf jaar, dan wordt het persoonlijke aandeel aangepast 
als volgt: 765 BEF voor de gewone gerechtigden en 459 BEF voor de hierboven 
genoemde categorieën van personen. Deze bedragen worden samengevat in tabel 7. 
 
Bovenop het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, neemt de patiënt 35% van de 
toezichshonoraria ten laste. Dit remgeld is beperkt tot maximaal 200 BEF per dag van de 
hospitalisatie.  
 
 

                                                 
11 Met ingang van 1/4/’97 worden langdurig werklozen (één jaar werkloos) gelijkgesteld met de 
rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming wat betreft de persoonlijke aandelen bij een 
ziekenhuisopname. Het forfait per opname van 1.100 BEF valt weg, en het persoonlijk aandeel in de 
verpleegdagprijs wordt beperkt tot 163 BEF (i.p.v. 459 BEF per dag).  
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Tabel 7: Remgelden bij ziekenhuisopname, bedragen v.a. 1998 

 
 Opname- 

forfait 
Dag 1-90 in AZ 
Dag 1-365 in PZ 

Vanaf dag 91 in AZ 
Dag 366 tem. jr 5 in PZ 

Vanaf 6de jr 
in PZ 

Rechthebbenden met VT        0 BEF 163 BEF 163 BEF 459 BEF 
Kind PTL 1.100 BEF 163 BEF 163 BEF 459 BEF 
Werklozen (12 m.) 1.100 BEF 163 BEF 163 BEF 459 BEF 
Rechthebbenden met PTL 1.100 BEF 459 BEF 163 BEF 459 BEF 
Andere rechthebbenden 1.100 BEF 459 BEF 459 BEF 765 BEF 
VT = verhoogde tegemoetkoming   
PTL = persoon ten laste    
AZ = algemeen ziekenhuis 
PZ = psychiatrisch ziekenhuis 
 
Bron: Informatieblad R.I.Z.I.V., 1998/1, p. 75  
 
Dankzij de nieuwe medische technologieën kan men steeds meer behandelingen 
uitvoeren op één dag: de patiënt komt ’s morgens naar het ziekenhuis en mag het ’s 
avonds al verlaten. Aangezien men de verpleegdagprijs alleen kan factureren bij de 
opname van een patiënt gedurende minstens één nacht, werd voor de daghospitalisatie 
werd dus een alternatieve financiering voorzien. Er werden een aantal forfaits ingevoerd 
voor de daghospitalisatie. Elk forfait stemt overeen met een lijst van 
nomenclatuurprestaties die recht geven op een welbepaald forfait [CM Informatie 
1998/183, Infofiche p. 6]. De bedragen zijn volledig ten laste van het ziekenfonds. De 
patiënt betaalt geen remgeld voor de hotelkosten bij een daghospitalisatie.  
 
 
2.2.1.4. Forfait klinische biologie 
 
De vergoeding voor de prestaties klinische biologie gebeurt zowel voor de niet 
opgenomen (ambulante) als opgenomen patiënten deels forfaitair en deels per prestatie.  
 
Voor de niet opgenomen patiënten worden de technische prestaties klinische biologie 
terugbetaald door de verzekeringsinstelling aan 25% van het honorarium. De overige 
75% van het honorarium wordt vergoed via een forfait per voorschrift (K.B. 21/3/2000). 
Enkel op het forfait per voorschrift is een remgeld verschuldigd. Er zijn acht forfaits 
volgens de hoegrootheid van de totale B-waarde12 van de verstrekkingen klinische 
biologie. Evenals het forfait variëren ook de remgelden naargelang de totale B-waarde 
van de verstrekkingen.  
 

                                                 
12 De totale B-waarde verwijst naar de sleutelletter en de som van de coëfficiënten van de voorgeschreven 
verstrekkingen klinische biologie.  
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Tabel 8: Remgelden voor het forfait per voorschrift per dag inzake klinische biologie, bedragen 
vanaf 1/5/2000 

 
Betrekkelijke waarde van het geheel  
van de voorgeschreven verstrekkingen 

Honorarium Remgeld Remgeld VT 

B < 350    450 BEF    0 BEF    0 BEF 
B < 700    650 BEF    0 BEF    0 BEF 
B < 1200    900 BEF 300 BEF 150 BEF 
B < 1750 1.150 BEF 400 BEF 150 BEF 
B < 2500 1.450 BEF 500 BEF 150 BEF 
B < 3500 1.700 BEF 550 BEF 150 BEF 
B < 5000 1.950 BEF 600 BEF 150 BEF 
B > 5000 2.200 BEF 700 BEF 150 BEF 
VT = verhoogde tegemoetkoming 
 
Bron: Nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen, 2000, K.B. 21/3/2000 
 
Voor de opgenomen patiënten worden de technische prestaties klinische biologie 
terugbetaald door de verzekeringsinstelling à rato van 25%. Deze worden gecompenseerd 
door een forfait per opname, een per instelling gedifferentieerd forfait per verpleegdag en 
een per instelling gedifferentieerd urgentieforfait. Deze forfaits worden berekend 
rekening houdend met de infrastructuur, personeelsomkadering, aantal ligdagen, aantal en 
zwaarte van de gerealiseerde prestaties chirurgie en reanimatie. De patiënt betaalt enkel 
een remgeld op het forfait per opname, namelijk 300 BEF voor de niet-WIGW’s. De 
rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming betalen hiervoor geen remgeld.  
 
 
2.2.1.5. Forfait medische beeldvorming 
 
Ook de medische beeldvorming werd deels geforfaitariseerd.  
 
De technische prestaties medische beeldvorming bij niet opgenomen patiënten worden 
nog aan 70% terugbetaald met daarnaast een vergoeding via een forfait per voorschrift 
per dag. Er zijn drie forfaits naargelang de zwaartegraad van de uitgevoerde prestaties. 
Daarnaast kan nog een consultancehonorarium vergoed worden bij bepaalde complexe 
procedures. De patiënt betaalt enkel voor het consultancehonorarium een remgeld: 250 
BEF voor de niet-WIGW’s en 80 BEF voor de WIGW’s.  
 
Ook voor de gehospitaliseerde patiënten is er een consultancehonorarium voorzien, dat 
éénmaal vergoedbaar is per opname. Bovendien is er een per ziekenhuis gedifferentieerd 
forfait per opname van toepassing. De patiënt betaalt enkel voor het 
consultancehonorarium een remgeld, namelijk 300 BEF voor de niet-WIGW’s en 120 
BEF voor de WIGW’s.  
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2.2.1.6. Forfaits voor endoscopisch materiaal 
 
Steeds meer operaties worden met minimaal invasieve technieken of via kijkbuisoperaties 
verricht. De patiënt wordt niet meer opengesneden, maar via een buisje geopereerd. Bij 
deze operaties wordt endoscopisch materiaal gebruikt. In theorie omvat de 
verpleegdagprijs de vergoeding van deze materialen. In werkelijkheid dekt de 
verpleegdagprijs de kosten van deze nieuwe en dure materialen niet of onvoldoende. Het 
was dan ook de gangbare praktijk van de ziekenhuizen om de kosten ervan door te 
rekenen aan de patiënt. Gegeven de medische voordelen van de endoscopische 
interventies, is men er voor enkele interventies tenslotte in geslaagd om de endoscopische 
materiaalkosten toch extra te vergoeden door het R.I.Z.I.V. Momenteel zijn er vijf 
verschillende forfaits die onder bepaalde voorwaarden kunnen toegepast worden [CM 
Informatie 1998/183, Infofiche p. 7].  
 
- 13.000 BEF voor het verwijderen van de galblaas via endoscopie; 
- 15.000 BEF voor de antireflux ingreep tussen maag en slokdarm volgens Nissen; 
- 7.425 BEF voor de endoscopische verwijdering van de appendix; 
- 11.000 BEF voor een endoscopisch geassisteerde verwijdering van de baarmoeder. 
-  9.700 BEF voor vijf endoscopische ingrepen aan de eierstokken of eileiders.  
 
Wanneer een ziekenhuis dit forfait ontvangt, mag ze geen bijkomende kosten voor 
materiaal factureren aan de patiënt. In de toekomst zal er waarschijnlijk nog meer van dit 
materiaal ten laste genomen worden door de ziekenfondsen.  
 
 
2.2.2. Sociale en fiscale vrijstelling van het remgeld 
 
Om te vermijden dat de verhoging van de remgelden de medische verzorging 
onbetaalbaar en ontoegankelijk zou maken voor de minder draagkrachtigen, werden de 
sociale en de fiscale franchise ingevoerd. Beide systemen beperken het persoonlijk 
aandeel van een patiënt op jaarbasis tot een vooraf bepaald bedrag, namelijk tot 15.000 
BEF voor de zwakste groepen in de samenleving (sociale franchise) en tot een bedrag 
tussen 15.000 en 50.000 BEF voor de andere gezinnen (fiscale franchise).  
 
Eind 1993 werden de zogenaamde selectiviteitsmaatregelen van kracht. Het ging om een 
pakket remgeldverhogingen. Zo werd er een forfait per ziekenhuisopname ingevoerd. 
Bovendien werden de remgelden van de ambulante klinische biologie en radiologie 
verhoogd, naast een verhoging van de remgelden voor raadplegingen en bezoeken van 
huisartsen en specialisten.  
 
Hoewel de personen met verhoogde tegemoetkoming ontzien werden, werd de financiële 
last voor de patiënt door deze maatregelen sterk verhoogd. Om te vermijden dat de 
verhoging van de remgelden de medische verzorging onbetaalbaar en bijgevolg 
ontoegankelijk zou maken voor de minder draagkrachtigen, werden de sociale en de 
fiscale franchise ingevoerd. Beide systemen beperken vanaf 1/1/’94 het persoonlijk 
aandeel van een patiënt op jaarbasis tot een vooraf bepaald bedrag, namelijk tot 15.000 
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BEF voor de zwakste groepen in de samenleving (sociale franchise) en tot een bedrag 
tussen 15.000 en 50.000 BEF voor de andere gezinnen (fiscale franchise).  
 
 
2.2.2.1. Sociale franchise 
 
Met de invoering van de sociale franchise worden personen die behoren tot een aantal 
kwetsbare sociale categorieën beschermd. De sociale franchise beperkt de remgelden tot 
15.000 BEF per jaar per gerechtigde. De bedoelde sociale categorieën zijn de volgende:  
 
1. rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming (zie 1.2.2.2. PUG’s versus 

WIGW’s); 
2. personen die recht hebben op het bestaansminimum of gelijkstelling daaraan; 
3. bejaarden met een gewaarborgd inkomen;. 
4. gehandicapten met een tegemoetkoming; 
5. gehandicapte kinderen die een verhoogde kinderbijslag genieten; 
6. langdurig werklozen die alleenstaand zijn of een gezinslast hebben (d.w.z. tenminste 

6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkloos).  
 
Personen kunnen voldoen aan meer dan één criterium om in aanmerking te komen voor 
de sociale franchise. Dit is zeker het geval sinds de uitbreiding van de verhoogde 
tegemoetkoming, vanaf 1/7/’97. Alle personen die behoren tot de categorieën 2, 3, 4 en 5 
behoren verkrijgen nu ook automatisch het recht op verhoogde tegemoetkoming. De 
criteria om in aanmerking te komen voor de sociale franchise kunnen dus vereenvoudigd 
worden tot:  
 
1. rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming;  
2. langdurig werklozen die alleenstaand zijn of een gezinslast hebben. 
 
De toepassing van de sociale vrijstelling heeft plaats op het niveau van de 
verzekeringsinstellingen. Zodra het geheel van de remgelden voor in de sociale franchise 
opgenomen vergoedbare verstrekkingen die tijdens het lopende kalenderjaar door de 
gerechtigde en zijn personen ten laste daadwerkelijk werden betaald 15.000 BEF bereikt, 
kan de gerechtigde een attest bekomen bij zijn ziekenfonds dat hem vrijstelt van de 
betaling van elk persoonlijk aandeel voor de rest van dat jaar. D.w.z. dat de 
verzekeringstegemoetkoming wordt vastgesteld op 100% zodra de grens van 15.000 BEF 
wordt overschreden. Deze maatregel heeft als doel de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg voor minder gegoede personen te verzekeren. De sociale franchise is 
een dynamisch proces, waarbij iedere maand gecontroleerd wordt of de som van de 
persoonlijke aandelen niet hoger ligt dan 15.000 BEF [CM Informatie 1999/186, p.7].  
 
Voor de zelfstandigen worden zowel de remgelden betaald in het kader van de verplichte 
verzekering (namelijk de grote risico’s) als de remgelden van de kleine risico’s meegeteld 
om het drempelbedrag vast te stellen. Van zodra de drempel van 15.000 BEF bereikt is, 
wordt de verzekeringstegemoetkoming vastgesteld op 100% voor de verstrekkingen die 
vallen onder de verplichte verzekering. Voor de verstrekkingen die behoren tot de kleine 
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risico’s blijft de zelfstandige nog steeds remgelden verschuldigd [Ministerie van Sociale 
Zaken 1998, p. 138-139].  
 
In 1995 hebben 94.000 Belgen die aangesloten zijn bij de Socialistische Mutualiteiten 
kunnen genieten van deze maatregel. Het gemiddeld bedrag dat per jaar door de overheid 
ten last wordt genomen is 14.143 BEF per persoon [Socialistische Mutualiteiten 1998, p. 
24]. Bij de Christelijke Mutualiteiten beantwoorden 538.214 gerechtigden in 1997 aan 
minstens één van de criteria om van de sociale franchise te kunnen genieten (zie tabel 9). 
27.464 gerechtigden bereikten het plafond van 15.000 BEF aan remgelden en kregen ook 
effectief remgelden terugbetaald. Zij ontvingen een terugbetaling van gemiddeld 9.577 
BEF.  
 
Tabel 9: Sociale franchise bij de Christelijke Mutualiteiten: analyse per doelgroep (1997)  

 
 Aantal gerechtigden 

sociale franchise 
Aantal gerechtigden 

sociale franchise  
met terugbetaling 

Gemiddelde  
terugbetaling 

(in BEF) 
Verhoogde tegemoetkoming** 423.132  16.527    8.812 
Bestaansminimumtrekkers 18.473   1.086 14.858 
Gewaarborgd inkomen 60.435   2.592    7.285 
Tegemoetkoming gehandicapten 67.799   5.334 10.291 
Verhoogde kinderbijslag    6.574     708 13.259 
Volledig werklozen 112.232   9.750 10.382 
Totaal* 538.214 27.464    9.577 
 
* De totalen zijn niet gelijk aan de som van de verschillende doelgroepen omdat personen aan de criteria 
voor twee of meerdere doelgroepen kunnen voldoen. Dit is zeker het geval voor het criterium verhoogde 
tegemoetkoming. 
** In 1997 hadden de langdurige werklozen die ouder zijn dan 50 jaar nog geen recht op verhoogde 
tegemoetkoming. 
 
Bron: CM-Informatie 1999/186, Infofiche, p 7 
 
 
2.2.2.2. Fiscale franchise 
 
De fiscale franchise voert een bescherming in voor de inkomensgroepen die niet kunnen 
genieten van de sociale franchise. Het is een fiscale correctiemaatregel die het totaal aan 
remgelden per gezin en per jaar beperkt tot een bepaald plafond. Dit plafond varieert van 
15.000 BEF tot 50.000 BEF in functie van het netto-belastbare gezinsinkomen (tabel 10).  
 
Voor de berekening van het plafond van het remgeld voor de zelfstandigen worden de 
remgelden die betaald worden in het kader van de verzekering kleine risico’s niet in 
aanmerking genomen [Ministerie van Sociale Zaken 1998, p. 139].  
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Tabel 10: Bedragen van de fiscale franchise, in relatie tot het nettobelastbaar inkomen van het gezin 

 
Nettobelastbaar inkomen fiscaal gezin 

(in BEF) 
Referte bedrag 

(in BEF) 
0               ->    537.999 15.000 
538.000    ->    828.999 20.000 
829.000    -> 1.119.999 30.000 
1.120.000 -> 1.410 999 40.000 
1.411.000 of meer 50.000 
 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken 1998, p. 147 
 
De toepassing van de fiscale vrijstelling gebeurt op het niveau van de Administratie van 
de Directe Belastingen. De Administratie van de Directe Belastingen wordt door de 
verzekeringsinstellingen op de hoogte gebracht over de remgelden die door de 
verzekerden werkelijk ten laste werden genomen. De fiscus voegt alle persoonlijke 
aandelen die door het fiscale gezin betaald werd samen en verifieert of de betaalde 
persoonlijke aandelen hoger zijn dan het inkomensafhankelijke plafond. Indien dit het 
geval is, dan zal het teveel betaalde bedrag na ongeveer twee jaar door de Administratie 
der Directe Belastingen terugbetaald worden, of afgetrokken worden van de 
verschuldigde belasting. Het R.I.Z.I.V. stort dan de bedragen terug aan de Administratie 
der Directe Belastingen.  
 
Deze maatregel heeft een indirect effect op de toegankelijkheid. De teveel betaalde 
remgelden worden pas na twee jaar door de fiscus teruggestort. De omweg via de fiscus 
is noodzakelijk omdat de verzekeringsinstellingen geen informatie hebben over het 
belastbaar gezinsinkomen. Een alternatief zou zijn dat de ziekenfondsen beschikken over 
de inkomensplafonds van hun leden, waardoor ook de fiscale franchise onmiddellijk zou 
kunnen toegepast worden.  
 
De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal gezinnen in de Belgische bevolking 
die hebben kunnen genieten van de fiscale franchise in 1994 en 1995 [Socialistische 
Mutualiteiten 1998, p. 22].  
 
Tabel 11: Fiscale franchise in 1994 en 1995  

 
Aantal gezinnen Gemiddelde 

terugbetaling (in BEF) 
Refertebedrag 

1994 1995 1994 1995 
15.000 79.568 67.411 12.918 13.263 
20.000 56.087 66.667 13.503 14.275 
30.000 11.438 14.969 15.563 16.632 
40.000   2.405   3.505 18.618 20.009 
50.000   1.401   2.523  1.410 24.588 
Totaal 150.899 155.075 2,03 mia 2,36 mia 
 
Bron: R.I.Z.I.V. 
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Het totale terugbetaald bedrag bedroeg 2,03 miljard BEF in 1994 voor een totaal van 
151.000 gezinnen, en 2,36 miljard in 1995 voor 155.000 gezinnen. De gemiddelde 
terugbetaling in 1994 bedroeg 13.906 BEF in de algemene regeling en 10.297 in de 
zelfstandigen regeling. In 1995 stegen deze bedragen respectievelijk tot 14.437 BEF en 
13.142 BEF. Gemiddeld gezien hebben 3,6% van alle fiscale gezinnen zowel in 1994 als 
in 1995 van de toepassing van de fiscale franchise genoten. Dit percentage is het hoogst 
in de laagste inkomensgroep en het laagste in de hoogste inkomensgroep. Het gemiddelde 
terugbetaalde bedrag stijgt echter naarmate het inkomen stijgt.  
 
 
2.2.2.3. Eigen bijdragen die niet worden opgenomen in de sociale of fiscale franchise 
 
Ondanks de inspanningen die gedaan werden om de toegankelijkheid van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging te verbeteren via het invoeren van de sociale en fiscale 
franchise, blijven er enkele mazen in dit sociale vangnet bestaan.  
 
Zo worden sommige wettelijke remgelden niet in aanmerking genomen voor de 
berekening van het plafond van de remgelden:  
 
- De persoonlijke aandelen voor geneesmiddelen vormen een eerste belangrijke 

uitzondering. Aangezien de verzekeringsinstellingen de uitgaven voor 
geneesmiddelen van hun individuele leden niet kennen, is de reden voor het niet 
opnemen van de persoonlijke aandelen van geneesmiddelen hoofdzakelijk technisch 
[CM Informatie 1999/186, p. 4]. Misschien kan er hierin verandering komen in de 
toekomst dankzij het informatiesysteem Farmanet.  

- Verblijfskosten in geval van opname in een algemeen ziekenhuis waren aanvankelijk 
wel opgenomen in de franchise. Sinds 1/1/’96 komen zij echter niet meer in 
aanmerking voor de fiscale franchise [CM Informatie 1999/186, p. 4]. Sinds 1/1/’97 
worden ze ook niet meer opgenomen in de sociale franchise vanaf de 91ste dag 
opname en vanaf de 366ste dag opname in een psychiatrisch ziekenhuis [Ministerie 
van Sociale Zaken 1998, p. 147]. De reden voor deze uitsluiting kan gezocht worden 
in het feit dat de persoonlijke aandelen in de verpleegdagprijs eigenlijk een 
persoonlijk aandeel is in de hotelkosten die een verblijf in het ziekenhuis met zich 
meebrengt. Bovendien zou het de substitutie van een ziekenhuis naar b.v. een 
psychiatrische inrichting, een rust- en verzorgingstehuis of een rustoord voor 
bejaarden kunnen bemoeilijken, omdat de persoonlijke aandelen hiervan evenmin 
worden opgenomen in de sociale franchise. We kunnen hierbij wel opmerken dat 
bijvoorbeeld personen met een verhoogde tegemoetkoming na 90 opnamedagen aan 
een persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs komen van 14.310 BEF. Hierdoor 
bereiken zij automatisch bijna de grens van hun remgeldteller, zijnde een bedrag van 
15.000 BEF.  

 
Naast deze persoonlijke aandelen vallen ook supplementen buiten de franchise regeling 
[CM Informatie 1999/186, p. 4].  
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Men moet zich realiseren dat de sociale franchise gebaseerd is op het mutualistisch gezin, 
terwijl de fiscale franchise toegekend wordt aan het fiscale gezin [CM Informatie 
1999/186, p. 7]. Het mutualistisch gezin verschilt van het fiscale gezin: het bestaat uit een 
gezinshoofd met zijn personen ten laste of een alleenstaande. Indien bijvoorbeeld in een 
gezin zonder kinderen beide echtgenoten werken, dan vormen zij fiscaal gezien één 
gezin, maar voor het ziekenfonds vormen zij twee gezinnen van telkens één 
alleenstaande. Dit brengt met zich mee dat na afhandeling van de procedure van de 
sociale franchise, ook de procedure van de fiscale procedure moet doorlopen worden. De 
wisselwerking tussen sociale franchise en fiscale franchise wordt weergegeven in figuur 
1 aan de hand van het voorbeeld van een gezin zonder kinderen waar beide echtgenoten 
werken en waarvan de ene echtgenoot (mutualistisch gezin 1) geen recht heeft op de 
sociale franchise en de andere echtgenoot (mutualistisch gezin 2) wel recht heeft op de 
sociale franchise. Beide mutualistische gezinnen vormen samen één fiscaal gezin [figuur 
aangepast overgenomen uit CM Informatie 1999/186, Infofiche p. 6].  
 
Voor beide mutualistische gezinnen geldt dat het remgeld voor geneesmiddelen, het 
persoonlijk aandeel bij een hospitalisatie langer dan 90 dagen in een gewoon ziekenhuis 
of 365 dagen in een psychiatrisch ziekenhuis en alle supplementen niet in de sociale 
franchise, noch in de fiscale franchise opgenomen worden. Het persoonlijk aandeel van 
een kortere hospitalisatie en de persoonlijke aandelen voor alle ander prestaties worden 
samengeteld per mutualistisch gezin. Voor mutualistisch gezin 1 is de som van de 
persoonlijke aandelen die in aanmerking komen voor de sociale franchise niet groter dan 
15.000 BEF. De sociale franchise kan dus niet toegepast worden. Met uitzondering van 
de persoonlijke aandelen voor korte hospitalisatie komen deze persoonlijke aandelen 
echter nog wel in aanmerking voor de berekening van de fiscale franchise. Voor 
mutualistisch gezin 2 is de som van de persoonlijke aandelen die in aanmerking komen 
voor de sociale franchise wel groter dan 15.000 BEF en kan de sociale franchise 
toegepast worden. Dit komt erop neer dat de patiënt een maximale franchise van 15.000 
BEF ten laste neemt. Op het niveau van het fiscale gezin worden de remgelden die door 
mutualistisch gezin 1 betaald zijn en die in aanmerking komen voor de fiscale franchise 
samengeteld met de sociale franchise van 15.000 BEF die betaald werd door 
mutualistisch gezin 2. 
 
Men stelt vast dat de terugbetaalde bedragen voor de fiscale gezinnen waarvan ten minste 
één persoon geniet van de sociale franchise, zeer beperkt zijn. Dit kan erop wijzen dat de 
gezinnen die onder de fiscale franchise vallen, reeds kunnen genieten van een efficiënte 
bescherming met betrekking tot de kosten van de medische verzorging. In 1994 had in 
6% van de gezinnen die genoten van de fiscale franchise minstens één persoon recht op 
de sociale franchise. Dit percentage is 6,7% voor 1995 [R.I.Z.I.V.]. 
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Figuur 1: Wisselwerking tussen sociale en fiscale franchise 
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2.2.3. Supplementen 
 
Naast deze wettelijk vastgelegde remgelden kunnen ook nog supplementen gefactureerd 
worden aan de patiënt. Een supplement omvat het bedrag dat aan de patiënt wordt 
aangerekend voor medisch materiaal,  medische prestaties of voor het verblijf in een 
verzorgingsinstelling bovenop het conventietarief (en dus niet wordt terugbetaald door de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging) of uitgaven voor niet-
terugbetaalde prestaties.  
 
Naast de wettelijk vastgelegde remgelden kunnen ook nog supplementen gefactureerd 
worden aan de patiënten. Onder supplement verstaat men het bedrag dat aan de patiënt 
wordt aangerekend voor medisch materiaal, medische, paramedische en verpleegkundige 
prestaties of andere prestaties (zoals verblijf, voeding, verzorging, enz.) bovenop het 
conventietarief en dat niet wordt terugbetaald door de verplichte verzekering. Ook 
uitgaven voor niet-terugbetaalbare medische prestaties worden beschouwd als een 
supplement [Gezondheidszorg: Beleid en Organisatie 1999/16(3), p. 1-5]. De 
supplementen die aan de patiënt gefactureerd worden betreffen vooral [CM Informatie 
1999/185, Infofiche p. 8]:  
 
- supplementen voor het verblijf in een ziekenhuis (dit zijn de kamersupplementen). 
- supplementen voor artsenhonoraria (dit zijn de ereloonsupplementen); 
- supplementen voor materiaal, prothesen, implantaten;  
- niet-terugbetaalbare geneesmiddelen; 
- producten of diensten zonder strikt medische indicatie en door de patiënt gevraagd 

(b.v. TV, telefoonkosten, drank, …);  
 
De volgende tabel vat de regels wat betreft de kamersupplementen en de 
ereloonsupplementen samen.  
 
Tabel 12: Kamersupplementen en ereloonsupplementen 

 
Ereloonsupplementen  Kamersupplementen 

Geconventioneerd arts Niet-geconventioneerd arts 
Gemeenschappelijke kamer Geen Geen* Geen tot 31/12/’99** 
2-persoonskamer Maximum 721 BEF Geen* Geen tot 31/12/’99** 
1-persoonskamer Vrij Vrij Vrij 
* Dit verbod op supplementen is bepaald in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen.  
** De supplementen zijn verboden met het K.B. van 5/5/’99 tot 31/12/’99.  
 
Bron: CM Informatie 1998/185, Infofiche p. 8 
 
Voor het verblijf op een één- of tweepersoonskamer op eigen aanvraag wordt een 
kamersupplement aangerekend. Het kamersupplement op een tweepersoonskamer is 
beperkt tot 721 BEF (sedert 1/6/’99) en is vrij te bepalen door het ziekenhuis in een 
éénpersoonskamer. Indien om medische redenen een patiënt wordt opgenomen in een 
éénpersoonskamer, dan mag er geen kamersupplement aangerekend worden.  
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Sinds 1/12/’98 gelden de volgende regels wat betreft de ereloonsupplementen. De regels 
verschillen naargelang de patiënt wordt opgenomen in een éénpersoonskamer of in een 
twee/meerpersoonskamer. Voor patiënten die omwille van een medische reden in een 
éénpersoonskamer worden opgenomen, gelden dezelfde regels als voor patiënten 
opgenomen in een twee/meerpersoonskamer.  
 
Voor patiënten die opgenomen worden in een éénpersoonskamer op hun uitdrukkelijk 
verzoek zonder dat dit medisch noodzakelijk is, zijn supplementen toegelaten, maar er 
kunnen maximumhonoraria en maximumsupplementen worden vastgelegd bij K.B , 
zowel voor geconventioneerde als voor niet-geconventioneerde artsen. 
 
Indien er geen akkoord van kracht is, dan mogen er geen supplementen worden 
aangerekend op twee of meerpersoonskamers. Indien er echter wel een akkoord is, 
hetgeen nu het geval is sinds 23 februari 1999, mogen specialisten die niet 
geconventioneerd zijn wel supplementen aanrekenen op twee of meerpersoonskamers. In 
de wet wordt echter de mogelijkheid ingebouwd om de tarieven die afgesproken zijn in 
het akkoord ook voor niet-geconventioneerde artsen algemeen bindend te verklaren. Dit 
is wat er gebeurd is in het K.B. van 5/5/’99. Dit K.B. bepaalt dat de niet-
geconventioneerde artsen geen supplementen meer mogen aanrekenen in twee of 
meerpersoonskamers, vanaf 1/6/’99 tot en met 31/12/’99. Sinds 31/12/’99 zijn de 
supplementen dus opnieuw vrij voor niet-geconventioneerde artsen en in een 
gemeenschappelijke en tweepersoonskamer, tenzij deze supplementen opnieuw verboden 
worden in een ander koninklijk besluit. Ook voor het jaar 2000 zal er misschien een 
gelijkaardig K.B. uitgevaardigd worden. De bedoeling is echter dat er een definitieve 
regeling ter zake wordt uitgewerkt in een overeenkomst tussen de artsen en de 
ziekenfondsen. Deze regeling moet een maximale tariefzekerheid voor de in het 
ziekenhuis opgenomen patiënten garanderen. Deze definitieve regeling zou uiterlijk 
moeten ingaan vanaf 1 januari 2001. 
 
Ongeacht het feit of er een akkoord is of niet en of de geneesheer verbonden is door een 
akkoord of niet, is er steeds een wettelijk verbod op ereloonsupplementen indien de 
verstrekkingen worden verleend: 
 
- in het raam van een georganiseerde wachtdienst;  
- in het raam van een opname op een dienst intensieve verzorging;  
- aan kinderen die samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis zijn 

opgenomen.  
 
De ziekenhuizen zijn verplicht om de patiënt voldoende te informeren over de gangbare 
regelingen i.v.m. supplementen en over de maximumsupplementen die mogen 
aangerekend worden. Bovendien moet er een lijst beschikbaar zijn met de namen van de 
geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Door de soms onduidelijke 
informatie en de steeds veranderende reglementering is het voor de patiënt niet altijd 
duidelijk welke supplementen toegelaten zijn en welke niet. Bovendien kan de patiënt 
niet op voorhand voorzien welke artsen voor zijn behandeling zullen instaan, 
geconventioneerde of niet-geconventioneerde artsen, en kan de patiënt de totale 
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supplementen zeer slecht inschatten. Sommige patiëntenpopulaties, b.v. diegenen met een 
privé-hospitalisatieverzekering, lopen meer kans om supplementen te moeten betalen dan 
anderen.  
 
 
2.3. De regeling derde betalende 
 
De patiënt betaalt in principe het volledige bedrag aan de zorgverlener en ontvangt pas 
nadien een (gedeeltelijke) terugbetaling van zijn verzekeringsinstelling. De patiënt moet 
het totale bedrag m.a.w. eerst voorschieten vooraleer hij terugbetaald wordt. Voor de 
prestaties in het ziekenhuis is dit echter niet het geval. Hier is de regeling derde betaler 
van toepassing. Dit wil zeggen dat het ziekenhuis alleen het remgeld en eventuele 
supplementen aanrekent aan de patiënt en de rest van het factuurbedrag rechtstreeks 
aanrekent aan de verzekeringsinstelling. Ook voor geneesmiddelen geldt de regeling 
derde betalende. Het gebruik van de regeling derde betalende is verboden voor 
raadplegingen en bezoeken bij huisarts of specialist. Voor patiënten die zich in een 
noodlijdende toestand bevinden kan de regeling derde betalende echter uitzonderlijk 
toegepast worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor rechthebbenden met verhoogde 
tegemoetkoming en voor langdurig werklozen die alleenstaand zijn of een gezinslast 
hebben.  
 
Voor de uitbetaling van de verzekering voor geneeskundige verzorging geldt als 
algemeen principe de terugbetaling van de medische kosten nadat deze kosten zich 
hebben voorgedaan. De patiënt betaalt het volledige bedrag rechtstreeks aan de 
zorgverlener. Hij ontvangt van de zorgverlener een getuigschrift voor de verstrekte hulp 
en met dit getuigschrift kan hij van zijn verzekeringsinstelling een gedeelte van de 
medische kosten terugbetaald krijgen. Op die manier betaalt de patiënt uiteindelijk enkel 
de eigen bijdragen (d.i. remgeld en eventuele supplementen), maar het betekent dat de 
patiënt alle geneeskundige verstrekkingen eerst moet voorschieten vooraleer hij de 
terugbetaling ervan kan verkrijgen.  
 
Om de toegang tot de zorgverlening te verbeteren voor minder gegoede personen werd de 
regeling derde betalende ingevoerd. De regeling derde betalende staat voor ‘de 
betalingswijze waarbij de zorgverstrekker, dienst of instelling de betaling van de in het 
kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging verschuldigde 
tegemoetkoming rechtstreeks ontvangt van de verzekeringsinstelling van de 
rechthebbende, aan wie de geneeskundige verstrekkingen werden verleend’ (K.B. 
10/10/’86).  
 
De regeling derde betalende wordt verplicht toegepast voor alle in het ziekenhuis 
opgenomen patiënten en dit zowel voor de verpleegdagprijs als voor de geneeskundige 
verstrekkingen. Ook voor geneesmiddelen geldt de regeling derde betalende. De 
verzekerde dient aan de zorgverstrekker alleen het gedeelte van het tarief te betalen dat 
niet door de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt terugbetaald (i.e. het 
remgeld en eventuele supplementen), en dit alleen wanneer de zorgverstrekker hem 

 59  



daarom verzoekt13. D.w.z. dat het ziekenhuis/apotheker alleen het remgeld en andere 
supplementaire kosten aanrekent aan de patiënt en de rest van de honoraria rechtstreeks 
ontvangt van de verzekeringsinstellingen. Het ziekenfonds is dus de betalende derde. 
 
Het gebruik van de regeling derde betalende is echter verboden voor een reeks van 
ambulante verstrekkingen, namelijk voor raadplegingen, huisbezoeken, adviezen en 
reisonkosten van zowel huisartsen als specialisten. Ook voor de tandartsen is de regeling 
derde betalende verboden voor raadplegingen voor patiënten vanaf de leeftijd van 12 jaar, 
voor alle preventieve behandelingen, voor conserverende tandverzorging bij patiënten die 
ouder zijn dan 18 jaar en voor tandradiografieën bij patiënten die niet gehospitaliseerd 
zijn [CM Informatie 1999/190, Infofiche p. 2]. Met deze maatregel wil men de patiënt 
bewust maken van de kostprijs van een raadpleging van een huisarts of specialist om zo 
het aantal raadplegingen in de hand te houden.  
 
Voor patiënten waarvan de sociale toestand bijzonder ongunstig is kan de regeling derde 
betalende uitzonderlijk toegepast worden, bijvoorbeeld ten bate van:  
 
1. Rechthebbenden die zich in een noodlijdende situatie bevinden; 
 
Bedoeld worden situaties waarin de patiënt niet dadelijk kan betalen. Het gaat hier niet 
om de toevallige onmogelijkheid om te betalen, maar over patiënten die niet over 
voldoende financiële middelen beschikken. 
 
2. Rechthebbenden die behoren tot één van de categorieën die in aanmerking komen 

voor de sociale franchise; 
 
3. Patiënten die overleden zijn of zich in een comateuze toestand bevinden; 
 
De arts kan de betaling van zijn honorarium laten uitvoeren volgens de regeling betalende 
derde voor de verzorging van een patiënt die ondertussen overleden is of zich in een 
comateuze toestand bevind. Op deze manier wordt vermeden dat aan de familie een 
honorarium moet gevraagd worden.  
 
4. Bepaalde instellingen die gespecialiseerd zijn in de verzorging van kinderen, 

bejaarden of mindervaliden die er ’s nachts of overdag verblijven; 
 
5. Bepaalde centra voor geestelijke gezondheidszorg; centra voor gezinsplanning en 

seksuele voorlichting, centra voor de opvang van toxicomanie;  
 
6. Prestaties verleend in de wijkgezondheidscentra (Zie 3.1. Wijkgezondheidscentra);  
 
7. Het beheer van het globaal medisch dossier bij de huisarts.  

                                                 
13 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van de verzorging is immers in alle gevallen 
opeisbaar. De zorgverlener heeft de mogelijkheid, maar niet de verplichting om het remgeld aan de 
verzekerde te vragen. In uitzonderlijke bevallen wordt de inning van het remgeld verplicht gesteld, bijv. 
voor verstrekkingen inzake de klinische biologie (Wet 14/7/’94, art. 37, §17). 
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De zorgverstrekker moet om het genot van de regeling derde betalende verzoeken bij elke 
verzekeringsinstelling en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moet ten minste 
gedeeltelijk verbonden14 zijn en de regeling derde betalende toepassen voor alle 
verstrekkingen die verricht worden in hetzelfde activiteitencentrum.  
 
Figuur 2: Directe betaling versus regeling betalende derde 
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Bron: CM Informatie 1999/190, Infofiche p. 2

                                                 
14 Voor de artsen die niet tot het akkoord zijn toeg
ook toegankelijk, voor zover ze de tarieven van he
gedekte verstrekkingen zullen naleven.  
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Tabel 13 geeft een spreiding voor enkele medische verstrekkingen van het via derde 
betaler terugbetaalde deel in de ambulante sector. 
 
Tabel 13: Spreiding van het aandeel via de derde betaler terugbetaald in de ambulante sector (1996) 

 
 Percentage prestaties 

terugbetaald via derde betaler 
Percentage prestaties 
niet terugbetaald via derde betaler 

Raadplegingen   2% 98% 
Medische beeldvorming 75% 25% 
Klinische biologie 95%   5% 
 
Bron: Gezondheidszorg in België. Uitdagingen en opportuniteiten, 1999, p. 55 
 
Momenteel wordt er echter slechts 2% van de raadplegingen bij huisartsen en specialisten 
via de regeling derde betalende geregeld. De regeling derde betalende wordt dus 
voornamelijk toegepast voor de terugbetaling van technische handelingen in de medische 
beeldvorming en de klinische biologie eerder dan voor intellectuele handelingen zoals 
raadplegingen.  
 
De regeling derde betalende verlaagt de toegangsdrempel tot de gezondheidszorg voor de 
sociaal zwakkeren en is een instrument dat de toegang tot de gezondheidszorg kan 
waarborgen, maar er wordt veel te weinig gebruik van gemaakt. Sommigen pleiten voor 
een afdwingbare veralgemening van de toepassing van de regeling derde betalende voor 
de sociale categorieën die de voorkeurregeling genieten, de langdurig werklozen en de 
chronisch zieken. 
 
 

2.4. De bijdragen voor de aanvullende verzekeringen 
 
De bijdrage voor de gesolidariseerde en dus verplichte aanvullende verzekeringen zijn 
klein, een maandelijks bedrag van een paar honderd franken. Deze aanvullende 
verzekering levert de ziekenfondsen nochtans jaarlijks enkele extra miljarden op (tabel 
14). Deze tabel omvat geen gegevens met betrekking tot de kleine risico’s voor 
zelfstandigen, de facultatieve hospitalisatieverzekeringen en het voorhuwelijkssparen, 
omdat voor deze diensten de aansluiting op vrijwillige basis gebeurt.  
 
Tabel 14: Bijdragen aanvullende verzekering (in miljoenen BEF) 

 
Verzekeringsinstelling 1992 1993 1994 1995 1996 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 3.206 3.568 3.779 3.908 4.169 
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 2.052 2.048 2.049 2.102 2.126 
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen    867    929    965 1.123 1.149 
Landsbond van Liberale Mutualiteiten    558    615    692    723    695 
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen    239    249    246    245    267 
Totaal 6.922 7.408 7.732 8.102 8.406 
 
Bron: Informatieblad R.I.Z.I.V., 1998/1 p. 50 
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2.4.1. Verzekering kleine risico’s voor zelfstandigen 
 
Er bestaat een gedifferentieerde bijdrage voor de verzekering kleine risico’s om de 
solidariteit tussen de zelfstandigen te bevorderen. De bijdragen verschillen van 
verzekeringsinstelling tot verzekeringsinstelling en houden rekening met de categorie 
waartoe de gerechtigde behoort. Deze categorieën kunnen rekening houden met het 
onderscheid tussen gezinshoofd en alleenstaande, het aantal personen ten laste, leeftijd, 
enz. Daarnaast wordt de bijdrage in toenemende mate gemoduleerd in functie van de 
leeftijd bij aansluiting, hetgeen inhoudt dat men de zelfstandigen wil aanmoedigen om op 
een zo jong mogelijke leeftijd toe te treden tot deze dienst. Nieuwe leden die aansluiten 
voor een bepaalde leeftijd betalen de basisbijdragen. Sluit men aan vanaf een bepaalde 
leeftijd, dan worden de basisbijdragen verhoogd met een bijkomend percentage 
afhankelijk van de aansluitingsleeftijd. 
 
Om een beeld te krijgen van de mogelijke spreiding van de gevraagde bijdragen tussen 
alle ziekenfondsen onderling, worden in de onderstaande tabel respectievelijk de laagste, 
de mediaan en de hoogste maandelijkse bijdrage weergegeven zoals vermeld in de 
statuten van de ziekenfondsen voor de volgende willekeurig gekozen categorieën van 
gerechtigden.  
 
Tabel 15: Laagste, mediaan en hoogste maandelijkse bijdrage voor kleine risico’s voor drie 
willekeurig gekozen categorieën van gerechtigden 

 
Bijdragen Gerechtigde A Gerechtigde B Gerechtigde C 
Laagste 1.300 BEF    680 BEF 1.300 BEF 
Mediaan 2.400 BEF 1.355 BEF 2.190 BEF 
Hoogste 3.500 BEF 2.714 BEF 4.200 BEF 
 
Gerechtigde A: een gezinshoofd van 35 jaar met drie personen ten laste (echtgenote en twee kinderen) en 
toegetreden tot de dienst voor geneeskundige verzorging op 20-jarige leeftijd;  
Gerechtigde B: een alleenstaande van 25 jaar en toegetreden tot de dienst voor geneeskundige verzorging 
op 20-jarige leeftijd;  
Gerechtigde C: een gepensioneerd gezinshoofd van 70 jaar met één persoon ten laste (echtgenoot) en 
toegetreden tot de dienst voor geneeskundige verzorging op 40-jarige leeftijd.  
 
Bron: Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, Jaarverslag 1998, p. 63 
 
Zelfstandigen die recht hebben op een tegemoetkoming aan mindervaliden hebben recht 
op de terugbetaling van de kleine risico’s zonder dat zij hiervoor een bijdrage moeten 
betalen. 
 
 
2.4.2. Hospitalisatieverzekering 
 
Hier is er een grote keuzemogelijkheid: privé-verzekeringsmaatschappijen, 
ziekenfondsen, banken en spaarkassen bieden bijkomende hospitalisatieverzekeringen 
aan. Er bestaan grote verschillen in wat er juist terugbetaald wordt en bijgevolg in de 
bijdragen die worden aangerekend. 
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2.5. Besluit 
 
In dit tweede hoofdstuk werden de financiële inspanningen besproken die verwacht 
worden van een individu vooraleer men recht heeft op tegemoetkoming voor 
geneeskundige verzorging. Zo werd er dieper ingegaan op de sociale bijdragen van de 
verzekerden, de eigen bijdrage in de medische kosten (persoonlijk aandeel en 
supplementen), het systeem van de uitbetaling (nadat de kosten zich hebben voorgedaan) 
en de bijdragen voor de aanvullende verzekeringen.  
 
Een eerste vanzelfsprekende voorwaarde om te kunnen genieten van de verzekering van 
geneeskundige zorgen is het betalen van een sociale bijdrage. D.i. een gesolidariseerde 
bijdrage, die niet alleen los staat van het gezondheidsrisico van de verzekerde, maar die 
bovendien rekening houdt met zijn financiële draagkracht. Wanneer men de bijdrage 
betaald heeft, heeft men recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling van de medische 
kosten. Voor de meeste geneeskundige zorgen is er een persoonlijk aandeel ten laste van 
de patiënt.  
 
Hoewel het persoonlijk aandeel gedurende de voorbije jaren voor verschillende prestaties 
verhoogd werd (bijvoorbeeld voor consultaties, huisbezoeken en ziekenhuisopnames) 
zijn er in dezelfde periode belangrijke maatregelen getroffen om de financiële 
toegankelijkheid van de zorg te bewaken en zelfs te verbeteren. Hierbij denken we 
voornamelijk aan de invoering van de sociale en fiscale franchise, die het persoonlijk 
aandeel van een patiënt op jaarbasis tot een voorafbepaald bedrag beperken. De sociale 
franchise beperkt de jaarlijkse remgelden tot 15.000 BEF voor de zwakste groepen in de 
samenleving. De fiscale franchise zorgt voor de bescherming van de andere gezinnen met 
een maximaal persoonlijk aandeel van 15.000 BEF tot 50.000 BEF al naargelang het 
inkomen. Een belangrijke opmerking is hierbij dat deze sociale en fiscale correctie niet 
slaat op alle door de patiënt gedragen kosten. Belangrijke uitgavenposten, zoals 
supplementen, het persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen en het persoonlijk aandeel 
voor ziekenhuisopnames worden niet of slechts gedeeltelijk in de franchiseregelingen 
opgenomen. De sociale franchise zou kunnen uitgebreid worden, zodanig dat ze op een 
meer realistische wijze rekening houdt met alle verantwoorde medisch kosten ten laste 
van de patiënt. Daarnaast biedt de fiscale franchise wellicht voor de laagste 
inkomensgroepen een te trage financiering (terugbetaling remgelden slechts twee jaar na 
uitgifte) en dus geen oplossing voor acute liquiditeitsproblemen. Men kan zich dus 
vragen stellen bij het beoogde drempelverlagende effect.  
 
Niet alleen de persoonlijke aandelen, maar vooral de aangerekende supplementen kunnen 
problemen veroorzaken inzake de toegang tot de gezondheidzorg. Naast de niet-
terugbetaalde geneesmiddelen en de supplementen voor materiaal, prothesen en 
implantaten, kunnen de supplementen voor artsenhonoraria (ereloonsupplementen) 
bijzonder hoog oplopen. Om de patiënten te beschermen tegen al te hoge 
ereloonsupplementen werden er in 1998 enkele maatregelen van kracht die het 
aanrekenen van deze supplementen sterk beperken, zelfs voor de niet-geconventioneerde 
geneesheren. Alleen voor de patiënten die opgenomen zijn in een éénpersoonskamer op 
hun uitdrukkelijk verzoek zijn supplementen niet verboden, maar zelfs hier kunnen er bij 
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K.B. maximumhonoraria en maximumsupplementen worden vastgelegd, zowel voor 
geconventioneerde als voor niet-geconventioneerde artsen.  
 
Als algemeen principe voor de uitbetaling van de verzekering voor geneeskundige zorgen 
geldt terugbetaling van de medische kosten nadat de kosten zich hebben voorgedaan. 
Voor arme mensen is het vaak moeilijk om de kosten voor hun zorgen voor te schieten en 
te wachten op de terugbetaling ervan. Het systeem van de derde betaler is een eenvoudig 
instrument dat ervoor kan zorgen dat bepaalde zorgen toch nog toegankelijk blijven voor 
de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. De patiënt betaalt immers de 
zorgverstrekker niet het hele honorarium maar enkel het remgeld. Het gebruik van het 
systeem is echter verboden voor raadplegingen en bezoeken van huisartsen en 
specialisten. Het is jammer dat de regeling derde betalende vooral wordt toegepast bij 
technische behandelingen eerder dan voor intellectuele handelingen (zoals raadplegingen 
of huisbezoeken), want het is net op dit niveau dat het probleem van de 
zorgtoegankelijkheid zich stelt [Gezondheidszorg in België. Uitdagingen en 
opportuniteiten, 1999, p. 55]. Uitbreiding van het systeem tot een afdwingbare 
veralgemening voor de sociale categorieën die een verhoogde tegemoetkoming genieten 
of voor chronische ziekten is ook een mogelijkheid. 
 
De steeds stijgende persoonlijke bijdrage van de patiënt in de medische kosten lijdt tot 
een stijgende vraag naar aanvullende verzekeringen (bijvoorbeeld om de kosten voor 
hospitalisatie te dekken). Aangezien de verzekeringsmaatschappijen aan risicoselectie 
kunnen doen, moeten we ons de vraag stellen of de trend naar een uitgebreidere 
aanvullende verzekering geen problemen met zich meebrengt in termen van 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De kost van een aanvullende verzekering is 
immers vaak substantieel. Het gevaar bestaat erin dat er een duale maatschappij ontstaat, 
waarin niet iedereen zich een aanvullende verzekering kan veroorloven. Bovendien 
worden er bepaalde ziekten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het voorbeeld 
bij uitstek is de psychiatrische zorg. Bovendien kunnen individuen zich niet verzekeren 
voor een ziekte die reeds bestond voor het ogenblik van de aansluiting. De politici 
moeten zich dus een belangrijke vraag stellen i.v.m. de functie van aanvullende 
verzekeringen als een stap naar de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging. In het verleden hebben we gezien dat terugbetaling die eerst door de 
aanvullende verzekering werd gegarandeerd, later is overgenomen door de verplichte 
verzekering voor geneeskundige zorgen. Met het oog op de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg voor zo veel mogelijk mensen, is het belangrijk dat de beleidsmakers de 
aanvullende verzekeringen bestuderen, zodanig dat deze risico’s indien nodig gedekt 
kunnen worden door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.  
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3. Verbetering van de financiële toegankelijkheid  
 
 
Om de ziektekosten voor de patiënt binnen redelijke perken te houden, werden er een 
aantal maatregelen doorgevoerd met het oog op de financiële toegankelijkheid van de 
verzekering voor geneeskundige zorgen. In het vorige hoofdstuk werden er reeds enkele 
maatregelen besproken, denken we bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de 
verzekerbaarheid, de uitbreiding van de verhoogde tegemoetkoming, de invoering van de 
sociale en fiscale franchise, de regeling derde betalende. Enkele maatregelen die nog niet 
aan bod kwamen in het vorige hoofdstuk worden in deze paragraaf besproken. Eerst en 
vooral zullen we dieper ingaan op een bijzondere organisatorische vorm van 
zorgverlening in de wijkgezondheidscentra of medische huizen. Daarnaast worden de 
werking van het bijzonder solidariteitsfonds en de maatregelen ten voordele van 
chronische patiënten besproken. Als laatste komt de geplande zorgverzekering aan bod.  
 
 
3.1. Wijkgezondheidscentra 
 
Een wijkgezondheidscentrum is een samenwerkingsverband tussen 
eerstelijnshulpverleners, zoals huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, … 
die ernaar streven om eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden aan groepen van 
personen die niet of onvoldoende bereikt worden door de klassieke zorgstructuren. Een 
patiënt die zich inschrijft bij een wijkgezondheidscentrum betaalt geen  persoonlijk 
aandeel voor raadplegingen en bezoeken van de huisartsen of voor technische 
verstrekkingen van verpleegkundigen of kinesisten die behoren tot het 
wijkgezondheidscentrum. De groep van zorgverleners ontvangt bij het begin van de 
maand per ingeschreven patiënt een forfaitair bedrag van de verzekeringsinstelling.  
 
Wie beroep doet op een zorgverstrekker betaalt meestal per verstrekking. Sinds 26 juli 
1982 kunnen groepen van zorgverleners met de verzekeringsinstellingen akkoorden 
sluiten die voorzien in een forfaitaire betaling van de verstrekkingen. Deze akkoorden 
worden gesloten binnen de Commissie belast met het sluiten van de akkoorden 
betreffende het forfait binnen het R.I.Z.I.V. In deze commissie zetelen 
vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en de groep van zorgverleners in 
kwestie. Het definitieve akkoord verbindt alle verzekeringsinstellingen.  
 
Het samenwerkingsverband tussen eerstelijnszorgverleners (huisartsen, 
verpleegkundigen, psychologen, ...) noemt men een wijkgezondheidscentrum. De 
wijkgezondheidscentra hebben een lage toegangsdrempel en streven ernaar om 
elementaire gezondheidszorg aan te bieden aan doelgroepen die niet of onvoldoende 
bereikt worden door de klassieke zorgstructuren. 
 
De groep van zorgverleners ontvangt bij het begin van de maand een forfaitair bedrag van 
de verzekeringsinstelling. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal patiënten dat bij hen is 
ingeschreven, ongeacht of de arts de patiënt behandelt of niet tijdens die maand. Het dekt 
op forfaitaire wijze alle raadplegingen en bezoeken van de huisartsen, maar niet de 
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technische verstrekkingen die worden verricht door de huisarts. Voor de 
verpleegkundigen en kinesitherapeuten vallen alle technische verstrekkingen wel binnen 
het forfait.  
 
Het bedrag van het forfait per patiënt wordt berekend voor drie categorieën van 
rechthebbenden (PUG’s, WIGW’s zonder verhoogde tegemoetkoming en rechthebbenden 
met verhoogde tegemoetkoming) en voor drie zorgverstrekkers (huisartsen, 
kinesitherapeuten, verpleegkundigen). Het forfaitair bedrag wordt berekend op basis van 
de gemiddelde kostprijs van de verstrekkingen die door het forfait gedekt worden, 
vastgesteld voor alle rechthebbenden in België die tot eenzelfde categorie behoren 
[Maroy 1998, p. 54]. Om de structurele niet-gebruikers van gezondheidszorgen in 
rekening te brengen bij de berekening van dit bedrag, wordt er in de deler rekening 
gehouden met 90% van de rechthebbenden in elke categorie. Bovendien wordt het 
quotiënt met 20% verhoogd. Deze verhoging compenseert voor het feit dat de 
zorgverleners die werken met het forfait minder consumptie in de tweede lijn 
veroorzaken dan het nationale gemiddelde. Bovendien hebben de wijkgezondheidscentra 
relatief veel kansarme en minder gezonde patiënten. 
 
Tabel 16: Het forfaitair maandbedrag per categorie en per soort zorgverstrekker (1/1/’99) 

 
Categorie van 
rechthebbenden 

Geneeskunde Kinesitherapie Verpleegkunde  Totaal 

PUG’s 199 BEF    87 BEF     29 BEF    310 BEF 
WIGW’s 431 BEF 283BEF    429 BEF 1.142 BEF 
VT 928 BEF 584 BEF 1.451 BEF 2.963 BEF 
PUG’s = primaire uitkeringsgerechtigden 
WIGW’s = weduw(e)n(aars), invaliden, gepensioneerden en wezen zonder verhoogde tegemoetkoming 
VT = verhoogde tegemoetkoming 
 
Bron: Gezondheidszorg in België. Uitdagingen en opportuniteiten, 1999, p. 94 
 
De patiënt die zich inschrijft bij een wijkgezondheidscentrum moet geen persoonlijk 
aandeel betalen voor de verstrekkingen die door het forfait gedekt worden. Bij het eerste 
contact van het jaar met de groep van zorgverleners is er een persoonlijk aandeel van de 
ingeschreven patiënt eisbaar. Dit persoonlijk aandeel is beperkt tot maximum 100 BEF 
per ingeschreven gerechtigde en tot maximum 500 BEF per gezin per jaar. In de praktijk 
worden deze persoonlijke aandelen niet geïnd [Maroy 1998, p. 56]. 
 
De enige voorwaarde waaraan patiënten die zich willen inschrijven in het 
wijkgezondheidscentrum moeten voldoen is: binnen de geografische grenzen wonen van 
de wijk waar het wijkgezondheidscentrum werkzaam is. Vanaf de inschrijving moet de 
patiënt zich wenden tot die groep van zorgverleners die in het wijkgezondheidscentrum 
werken. Indien de patiënt zich wendt tot een andere zorgverstrekker, dan zal er in 
principe geen tussenkomst zijn van de verzekering voor geneeskundige verzorging. In 
een aantal uitzonderlijke gevallen verbindt de betrokken groep van zorgverleners zich er 
wel toe de lasten die door het forfait gedekt worden, terug te betalen wanneer de 
verstrekkingen door een andere zorgverlener verleend zijn [Brouwers 1996, p. 560]. In 
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principe zal het persoonlijk aandeel van deze verstrekkingen voor zijn rekening blijven. 
Het gaat hier over [Maroy 1998, p. 53]: 
 
- de verstrekkingen verleend buiten het geografisch gebied dat in het akkoord is 

vastgesteld; 
- de verstrekkingen verleend in het kader van een wachtdienst, terwijl de groep van 

zorgverleners dergelijke dienst niet verzekert; 
- de verstrekkingen waarvoor de betrokken groep van zorgverleners vooraf instemming 

heeft verleend; 
- de verstrekkingen verleend door een kinesitherapeut of een verpleegkundige die 

werden voorgeschreven door een arts die een akkoord heeft i.v.m. forfaitaire betaling 
van de verstrekkingen. 

 
Het forfaitair systeem haalt een hoge score op de volgende toegankelijkheidscriteria [De 
Maeseneer 1998, p. 126-127]:  
 
1. De wijkgezondheidscentra richten zich tot de ingeschreven patiënten in een duidelijk 

omschreven geografisch gebied. De geografische toegankelijkheid of de fysieke 
bereikbaarheid van de voorziening is zeer groot. 

2. De financiële toegankelijkheid is voor de door het forfait gedekte zorgen maximaal, 
omdat er in de praktijk geen persoonlijke bijdrage wordt geïnd. Een vroegere aanpak 
van gezondheidszorgen wordt hierdoor gegarandeerd, vooral voor de achtergestelde 
bevolkingsgroepen die in andere omstandigheden sneller een beroep zouden doen op 
de dure ziekenhuisstructuren.  

3. Aangezien de wijkgezondheidscentra multidisciplinair werken is de toegankelijkheid 
m.b.t. de aard van de problematiek zeer groot. Men kan zich met een uiteenlopend 
aantal vragen wenden tot een multidisciplinaire groep van samenwerkende 
zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten, 
diëtisten).  

4. De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd via het opstellen van een uniek 
medisch dossier dat voor alle zorgverleners toegankelijk is.  

 
Een risico van het systeem is de mogelijkheid om ‘goede’ zieken te selecteren. In de 
praktijk situeren de wijkgezondheidscentra zich echter voornamelijk in sociaal 
achtergestelde buurten en bereiken binnen de kansarme buurten vooral de meest 
kansarme groepen [De Maeseneer 1998, p.128] . Het sociaal profiel van de patiënten is 
laag geschoolden, rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming, jongeren en 
allochtonen [Vandedrinck en Peleman 1998, p. 81-82].  
In België werken er op dit ogenblik 25 centra met dit forfaitaire betalingssysteem. Slechts 
vier ervan bevinden zich in Vlaanderen, namelijk De Botermarkt in Ledeberg, De Sleep 
in Gent, De Restel in Alken en De Ridderbuurt in Leuven. Het aantal ingeschreven 
patiënten in de wijkgezondheidscentra is de laatste jaren gestegen en bedroeg in 1998 
ongeveer 44.000 voor heel België (9.000 in Vlaanderen, 23.000 in Wallonië en 12.000 in 
Brussel).  
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Tabel 17: Evolutie van het aantal medische huizen met forfaitaire betaling en het aantal patiënten  

 
 1985 1990 1996 
Aantal wijkgezondheidscentra 1 6 18 
Aantal ingeschreven patiënten 2.114 14.237 36.478 
 
Bron: CM Informatie 1998/184, p. 8 
 
Ook de uitgaven voor de wijkgezondheidscentra zijn de laatste jaren sterk gestegen: van 
6,1 miljoen BEF in 1985 tot 221 miljoen BEF in 1996 (tabel 18) 
 
Tabel 18: Evolutie van de uitgaven voor de wijkgezondheidscentra (in miljoenen BEF) 

 
 1985 1990 1996 
Forfait geneeskunde 3,5 29,6 112 
Forfait verpleegkunde 1,3 15,8   67,6 
Forfait kinesitherapie 1,3 11,8   41,7 
Totaal 6,1 57,2 221,3 
 
Bron: CM Informatie 1998/184, p. 8 
 
 
3.2. Het bijzonder solidariteitsfonds  
 
Voor uitzonderlijke en dure verstrekkingen of farmaceutische specialiteiten die (nog) niet 
terugbetaald worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging, kan onder 
bepaalde voorwaarden een terugbetaling bekomen worden via het bijzonder 
solidariteitsfonds van het R.I.Z.I.V. 
 
Binnen de Dienst Geneeskundige Verzorging van het R.I.Z.I.V. is er een bijzonder 
solidariteitsfonds opgericht met als doel tegemoetkomingen te verlenen in de kosten van 
uitzonderlijke en dure geneeskundige verstrekkingen die (nog) niet in de nomenclatuur 
der geneeskundige verstrekkingen zijn opgenomen, met inbegrip van de geneesmiddelen 
die niet in aanmerking komen voor terugbetaling (Wet 14/7/’94, art. 25). Het college van 
geneesheren-directeurs van het R.I.Z.I.V. is ermee belast deze tegemoetkomingen te 
verlenen, binnen de financiële mogelijkheden van het bijzonder solidariteitsfonds. Het 
bijzonder solidariteitsfonds wordt gefinancierd door een voorafname op de 
verzekeringsinkomsten. In 1998 bedroeg het bedrag van de voorafname 236 miljoen BEF 
voor de algemene regeling en 26 miljoen voor de zelfstandigen [Ministerie van Sociale 
Zaken 1998, p. 149].  
 
Om in aanmerking te komen voor deze uitzonderlijke tegemoetkomingen moet de 
geneeskundige verstrekking aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 
1. duur zijn; 
2. betrekking hebben op een zeldzame aandoening die de vitale functies aantast; 
3. beantwoorden aan een indicatie die op medisch sociaal vlak absoluut noodzakelijk is;  
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4. een wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid bezitten die in ruime mate wordt 
erkend door gezaghebbende medische instanties; 

5. het experimentele stadium voorbij zijn; 
6. voorgeschreven zijn door een arts, gespecialiseerd in de behandeling van de 

aandoening en die toestemming heeft om in België de geneeskunde uit te oefenen. 
 
De behandelingsduur van een aanvraag kan echter wel zes tot acht maanden in beslag 
nemen [Informatieblad R.I.Z.I.V. 1997/3, p. 383]. Behalve enkele uitzonderingen wordt 
in geval van een gunstige beslissing de volledige kostprijs van de verstrekking 
terugbetaald.  
 
Afwijkend van deze voorwaarden kan het college van geneesheren-directeurs in 
uitzonderlijke gevallen beslissen het persoonlijk aandeel van de rechthebbende ten laste 
te nemen voor in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen en ook van de 
reis- en verblijfskosten van de rechthebbende en eventueel van de persoon die hem 
vergezelt.  
 
Het aantal dossiers dat door het bijzonder solidariteitsfonds wordt behandeld is van 1993 
tot 1996 gestegen van 668 tot 2.077, waarvan er respectievelijk 293 en 1.416 gunstig 
beoordeeld werden. Het totaal van de toegekende bedragen steeg bijgevolg van 
74.110.365 BEF in 1993 tot 153.955.904 BEF in 1996 [Informatieblad R.I.Z.I.V. 1997/3, 
p. 383]. Coronaire stents, morfinepompen, geneesmiddelen, laserbehandelingen en 
catheters voor urinaire zelfsondage hebben de laatste jaren vaak het voorwerp uitgemaakt 
van een gunstige beslissing van het bijzonder solidariteitsfonds [Informatieblad R.I.Z.I.V. 
1997/3, p. 383]. Wanneer een zelfde verstrekking zeer vaak terugkomt in de aanvragen 
voor uitzonderlijke terugbetaling, dan betekent dit dat er een aantal leemtes in de 
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen zijn en worden er initiatieven genomen 
om deze verstrekkingen op te nemen in de nomenclatuur (b.v. coronaire stents, 
morfinepopen en catheters voor urinaire zelfsondage).  
 
 
3.3. Uitkeringen aan chronische patiënten 
 
In 1998 werd er voor de chronische patiënten een bijzondere inspanning geleverd, die 
zich weerspiegelt in een hele reeks nieuwe maatregelen. Zo wordt er werk gemaakt van: 
 
a. een zorgforfait van 10.000 BEF per jaar bij hoge gezondheidskosten; 
b. een forfaitaire tussenkomst van 10.000 BEF per jaar in de kosten van 

incontinentiemateriaal; 
c. enkele ziektegebonden maatregelen ten voordele van personen met neuromusculaire 

aandoeningen, een metabole aandoeningen of mucoviscidose; 
d. een betere terugbetaling van rolstoelen; 
e. een BTW verlaging van 21% naar 6% voor medisch materiaal. 
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Om de factuur voor de chronisch zieken te verlichten, zijn op 1 juni ’98 enkele 
maatregelen in werking getreden ten voordele van mensen die langdurig geconfronteerd 
worden met hoge ziektekosten. [Socialistische Mutualiteiten 1998, p. 18-20]. Vanaf 1998 
trekt de regering immers een jaarlijks budget van 1,25 miljard BEF uit voor de 
chronische zieken.  
 
 
3.3.1. Zorgforfait of globale onkostenvergoeding 
 
Wie hoge gezondheidskosten heeft, kan genieten van een forfaitaire tegemoetkoming van 
10.000 BEF per jaar (K.B. 2/6/’98). Hiervoor moet voldaan worden aan twee 
voorwaarden:  
 
1. Een gerechtigde die chronisch ziek is, moet gedurende twee opeenvolgende jaren 

meer dan 10.000 BEF aan remgelden betaald hebben. Een gerechtigde die niet zelf 
chronisch ziek is, maar waarvan het gezin een chronisch ziek lid telt, kan ook 
genieten van deze tegemoetkoming , op voorwaarde dat het totaal aan remgelden van 
het gezin gedurende twee opeenvolgende jaren 15.000 BEF bereikt heeft. Het 
remgeld voor geneesmiddelen wordt nog niet in aanmerking genomen bij de 
berekening van de 2 x 10.000 BEF of de 2 x 15.000 BEF remgeld op jaarbasis. Ook 
het persoonlijk vanaf de 91ste dag opname in een algemeen ziekenhuis en vanaf de 
366ste dag opname in een psychiatrisch ziekenhuis wordt niet in aanmerking 
genomen bij de berekening.  

 
2. Bovendien moet de rechthebbende zich in één van de volgende situaties bevinden:  

- gedurende drie maanden aanspraak maken op een forfait B of C in de 
thuisverpleging (d.w.z. zwaar zorgbehoevend zijn); 
Thuisverpleging wordt door de ziekteverzekering op twee manieren vergoed: of 
wel per prestatie (bijvoorbeeld wondverzorging, toilet, inspuiting) ofwel 
forfaitair. De toekenning van het forfait gebeurt op basis van een aantal criteria 
die de zorgbehoefte van de patiënt evalueren: afhankelijkheid om zich te wassen, 
aan te kleden, naar het toilet te gaan, zich te verplaatsen, te eten, incontinentie. 
Aan personen met een beperkte hulpbehoevendheid wordt een beperkt forfait A 
toegekend; aan zwaarder zorgbehoevende patiënten wordt een hogere vergoeding 
toegekend: forfait B. Aan de zwaarst zorgbehoevende personen wordt een forfait 
C toegekend.  

- gedurende minstens zes maanden recht hebben op het E-statuut in de 
kinesitherapie.  
Meestal wordt slechts een beperkt aantal prestaties kinesitherapie voorgeschreven 
door de arts, namelijk maximum 60 zittingen, beperkt tot één zitting per dag. 
Patiënten met bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld multiple sclerose) kunnen na 
een goedkeuring van de adviserende geneesheer het zogenaamde ‘E-statuut 
kinesitherapie’ krijgen. Zij hebben dan recht op twee kinesitherapiezittingen per 
dag het volledige jaar door. Patiënten betalen voor deze prestaties eveneens een 
lager remgeld.  
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- Een bijkomende tegemoetkoming ontvangen. Met deze bijkomende 
tegemoetkoming wordt bedoeld de bijkomende tegemoetkoming die 
arbeidsongeschikte personen, bejaarden of gehandicapten die afhankelijk zijn van 
de hulp van andere personen naast hun inkomensvervangende tegemoetkoming 
(hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, pensioen, gehandicaptenvergoeding) 
ontvangen met de bedoeling om ermee de meerkosten van hun afhankelijkheid te 
vergoeden. Het gaat hier in het bijzonder over:  
 gehandicapte kinderen die genieten van de verhoogde kinderbijslag; 
 personen die voldoen aan de criteria voor de integratietegemoetkoming voor 

gehandicapten (d.w.z. grote tot zware zelfredzaamheidproblemen); 
 personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden in het 

oude stelsel van de tegemoetkomingen voor gehandicapten; 
 personen die voldoen aan de criteria voor een tegemoetkoming van hulp aan 

bejaarden; 
 personen die genieten van een verhoogde invaliditeits- of ziekte-uitkering 

wegens behoefte aan hulp van derden; 
 
Personen die enkel voldoen aan voorwaarde 1 (hoog remgeld) of personen die enkel 
voldoen aan voorwaarde 2 (hoge afhankelijkheid of afhankelijkheidskosten) worden niet 
bereikt via deze maatregel.  
 
Deze maatregel was oorspronkelijk beperkt tot 1998, omdat men van plan was de 
maatregel te vervangen door een maatregel die rekening houdt met het uitgavenniveau. 
Voor 1999 en 2000 werd de forfaitaire maatregel echter verlengd. In 1998 werden er 
26.000 zorgforfaits uitgekeerd, ondanks het feit dat het potentieel aantal gerechtigden op 
het zorgforfait wordt geschat op 45.000 personen.  
 
 
3.3.2. Forfaitaire tussenkomst in de kosten van incontinentiemateriaal  
 
De materiaalkosten van incontinentiemateriaal worden vanaf 1 juni ‘98 verlicht door een 
forfaitaire tegemoetkoming van 10.000 BEF per jaar voor personen die gedurende vier 
maanden aanspraak konden maken op een tussenkomst voor thuisverpleging (forfait B of 
C met een score 3 of 4 voor het criterium incontinentie) (K.B. 2/6/’98).  
 
 
3.3.3. Ziektegebonden maatregelen 
 
Er zijn een reeks specifieke maatregelen getroffen voor drie specifieke ziekten (K.B. 
8/11/’98). Voor personen die lijden aan een neuromusculaire aandoeningen (2.000 
patiënten) wordt er werk gemaakt van een betere terugbetaling van de rolstoelen. Er moet 
tevens gezorgd worden voor snellere beslissingsprocedures. Voor personen met een 
metabole aandoening of een aandoening van de stofwisseling (1.000 patiënten) zal 
tussengekomen worden in de kosten voor speciale voeding. Voor mucoviscidose 
patiënten (1.500 patiënten) zal worden tussengekomen in een aantal bijzondere 
verstrekkingen, zoals antibioticatherapie of zuurstoftherapie thuis op medisch voorschrift.   
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3.3.4. Betere terugbetaling rolstoelen 
 
Er werd ook werk gemaakt van een betere terugbetaling voor rolstoelen. Voor 
standaardrolstoelen kan er geen supplement meer gevraagd worden. Zo wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om een rolstoel te bekomen die 100% door het ziekenfonds 
terugbetaald wordt. Het toebehoren voor niet-standaardrolstoelen wordt ruimer 
omschreven. Bovendien zijn de toekenningsvoorwaarden voor een elektrische rolstoel 
versoepeld en zijn de forfaitaire tussenkomsten aangepast. Bij onvolledig functieverlies 
van de onderste ledematen krijg je een tegemoetkoming van 25.000 BEF tegenover 
85.000 BEF bij een volledig functieverlies [CM Informatie 1998/184, p. 25]. Voor de 
multipositiewagen die tegemoetkomt aan de noden van zwaar zorgbehoevende patiënten, 
nl. de combinatie van een perfecte patiëntenzetel met de mobiliteit van een duwwagen, is 
er een tussenkomst van ongeveer 80.000 BEF [CM Informatie 1998/184, p. 26]. 
 
 
3.3.5. BTW verlaging van 21% naar 6% voor medisch materiaal  
 
Er is een verlaging van de BTW van 21% naar 6% voor bepaalde medische producten die 
chronisch zieken nodig hebben, zoals:  
 
- antidecubitusmateriaal (ter voorkoming van doorligwonden);  
- aërosolapparatuur en toebehoren;  
- infuuspompen voor pijnbestrijding;  
- hulpmiddelen voor slechtzienden (met uitzondering van brillen en lenzen);  
- glucometers. 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personen die kunnen genieten van de 
maatregelen ten gunste van chronisch zieken en de raming van de kostprijs van deze 
maatregelen.  
 
Tabel 19: Samenvatting van de maatregelen ten gunste van chronisch zieken en geraamde kostprijs  

 
Maatregel Aantal personen Bedrag in  

miljoenen BEF 
Forfait 10.000 BEF/jaar gezondheidskostenvergoeding 52.000   520 
Forfait 10.000 BEF/jaar incontinente personen 22.000   220 
Specifieke ziekten   4.500   288 
Tussenkomst rolstoelen /   110 
Verlaging BTW tarief /     60 
Totaal 78.500 1.198 
 
Bron: Socialistische Mutualiteiten 1998, p. 23 
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3.4. Zorgverzekering  
 
Hoewel de verzekering voor geneeskundige verzorging voorziet in een uitgebreide 
terugbetaling van medische verstrekkingen, zijn er nog mazen in het net wat betreft de 
niet-medische kosten. De zorgverzekering wil een antwoord geven op dit probleem. Het 
financieringsmechanisme is gebaseerd op solidariteit en het stelsel is bedoeld om niet-
medische kosten (zowel professionele hulp als mantelzorg thuis en rusthuiskosten) te 
dekken. In praktijk bestaat de tussenkomst uit een bedrag aan zorgcheques die 
overeenstemmen met de graad van zorgbehoevendheid van de persoon.  
 
Met de toenemende vergrijzing zijn er meer en meer mensen die voor financiële 
problemen geplaatst worden vanaf het moment dat ze afhankelijk worden van anderen. 
Sommige ouderen, maar ook zieken of gehandicapten worden geconfronteerd met hoge 
kosten voor hun verzorging, ook niet-medische gezins- en bejaardenhulp, warme 
maaltijden, vervoerdienst, … . Met de invoering van een verplichte publieke 
zorgverzekering voor alle leeftijden zullen ook de niet-medische kosten  die het gevolg 
zijn van een verminderd zelfzorgvermogen gedekt worden (Decreet 30/3/’99). De 
zorgverzekering zal een gedeelte of alle effectief aan de gebruiker aangerekende kosten 
of prestaties voor niet-medische hulp en dienstverlening ten laste nemen, op voorwaarde 
dat de hulp verleend wordt door een erkende zorgvoorziening, professionele zorgverlener 
of mantelverzorger15.  
 
Iedereen die in Vlaanderen of in Brussel hoofdstad woont zal verplicht worden zich aan 
te sluiten bij een zogenoemde zorgkas. De ziekenfondsen, de Kas der Geneeskundige 
Verzorging en privé-verzekeringsinstellingen kunnen zorgkassen oprichten. Bovendien 
wordt er een zorgkas opgericht door het Vlaams Zorgfonds. Het Vlaams Zorgfonds 
verstrekt subsidies aan de zorgkassen en wordt zelf gefinancierd door subsidies van de 
Vlaamse Gemeenschap en solidaire bijdragen van hun leden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de draagkracht van de mensen en hun leeftijd.  
 
De aanvraag voor een tegemoetkoming van de zorgverzekering moet ingediend worden 
bij de zorgkas, die de aanvraag onderzoekt en beslist over het al dan niet ten laste nemen 
van de kosten. Op basis van de ernst en de duur van het verminderde vermogen om voor 
zichzelf te zorgen, wordt er een jaarlijks maximumbedrag berekend door de zorgkas. Een 
verminderd zelfvermogen wil zeggen: de toestand waarbij de mogelijkheid om voor 
zichzelf te voorzien in de eigen basisbehoeften in het dagelijks leven is aangetast. Het 
gaat om mensen die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen, zich te wassen, 
boodschappen te doen, eten klaar te maken, naar het toilet te gaan, enz.  De 
zorgverzekering wordt niet alleen opengesteld voor de ouderen, maar ook voor jongere 
zorgbehoevenden, zoals chronisch zieken. De zorgverzekering zal niet alleen 
tussenkomen ten voordele van mensen die thuis wonen, maar ook van mensen die in een 
rusthuis of een verzorgingstehuis wonen.  
 

                                                 
15 Hiervoor zou een eenvoudig en controleerbaar registratiesysteem voor mantelzorgers nodig zijn. 
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De tussenkomst bestaat uit een bedrag aan zorgcheques, dat overeenstemt met de graad 
van zorgbehoevendheid. Men kan dan vrij kiezen welke diensten men met de zorgcheque 
wil betalen. De bedoeling is dat de zorgverzekering van start zal gaan op 1 januari 2001.  
 
 
3.5. Besluit 
 
In dit derde hoofdstuk hebben we enkele bijzondere maatregelen besproken die als doel 
hebben de financiële toegankelijkheid tot de medische zorg te verbeteren, maar die nog 
niet aan bod zijn gekomen in het eerste of in het tweede hoofdstuk. Meer in het bijzonder 
wordt de werking van de wijkgezondheidscentra of medische huizen besproken, de 
werking van het bijzonder solidariteitsfonds, de maatregelen voor chronische patiënten en 
de zorgverzekering.  
 
De wijkgezondheidscentra nemen een bijzondere plaats in ons gezondheidszorgsysteem 
in, waar voornamelijk gewerkt wordt met een financiering per prestatie. Ze bieden 
laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg aan aan groepen van personen die niet of 
onvoldoende bereikt worden door de klassieke zorgstructuren. Hiervoor ontvangen zij 
dus geen financiering per prestatie, maar een bedrag dat forfaitair raadplegingen en 
bezoeken bij de huisartsen of technische verstrekkingen van verpleegkundigen of 
kinesisten dekt.  
 
Om tegemoet te komen in de kosten van uitzonderlijke en dure geneeskundige 
verstrekkingen die (nog) niet in de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen zijn 
opgenomen, is er een bijzonder solidariteitsfonds opgericht. Er zou echter werk gemaakt 
moeten worden van een snellere en minder zware administratieve afhandeling van de 
dossiers.  
 
Voor bepaalde achtergestelde groepen heeft de overheid enkele specifieke regelingen 
uitgewerkt. Zo werden er in 1998 enkele maatregelen van kracht ten gunste van de 
chronisch zieken, bijvoorbeeld het zorgforfait van 10.000 BEF. Hierbij kunnen we wel de 
opmerking maken dat personen die enkel geconfronteerd worden met een hoog remgeld 
of personen die enkel geconfronteerd worden met een hoge afhankelijkheidsgraad, niet in 
aanmerking komen voor de toekenning van het zorgforfait. Ook personen die 
voornamelijk geconfronteerd worden met een hoog remgeld voor geneesmiddelen of die 
andere gezondheidskosten te dragen hebben (bijvoorbeeld supplementen) worden niet 
bereikt. Bovendien wordt deze globale onkostenvergoeding momenteel niet toegekend 
aan alle personen die er wel recht op hebben. Een uitbreiding van het aantal uitgekeerde 
forfaits zal dus in eerste instantie moeten gebeuren op basis van een effectieve 
toekenning van het forfait aan de personen die er momenteel recht op hebben. Daarnaast 
zou men kunnen nagaan welke andere criteria, andere dan remgeld en afhankelijkheid) in 
aanmerking kunnen genomen worden om het zorgforfait toe te kennen. 
 
Ook krijgen incontinente personen die gedurende vier maanden aanspraak maken op een 
tussenkomst voor thuisverpleging een forfait van 10.000 BEF ter vergoeding van het 
incontinentiemateriaal. Incontinente personen zonder effectieve thuisverpleging worden 
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door deze maatregel niet bereikt. Op basis van facturen van aankoop van het 
incontinentiemateriaal zou deze maatregel kunnen uitgebreid worden.  
 
Hoewel de verzekering voor geneeskundige verzorging voorziet in een uitgebreide 
terugbetaling van medische verstrekkingen, zijn er nog mazen in het net wat betreft de 
niet-medische kosten. Als antwoord op dit probleem, wil de overheid vanaf 2001 een 
zogenoemde zorgverzekering invoeren. Deze zorgverzekering zou gebaseerd zijn op 
solidariteit en de tussenkomst overeenstemmen met de graad van zorgbehoevendheid van 
de persoon.  
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4. Discussiepunten voor een toekomstig beleid 
 
De globale evaluatie van de verzekering voor geneeskundige verzorging is positief. De 
ziekteverzekering is gekenmerkt door een bijna volledige dekking van de Belgische 
bevolking en een ruime dekking van de verzekerde risico’s. We hebben ons bij het 
schrijven van dit rapport echter de vraag gesteld welke mogelijkheden er bestaan om het 
systeem te verbeteren. Zo kwamen we tot de conclusie dat de verzekering voor 
geneeskundige verzorging niet erg doorzichtig is. Bovendien zou er werk gemaakt 
kunnen worden van een betere informatieplicht aan de patiënt en van de dekking van 
niet-medische kosten.  
 
De verzekering van geneeskundige verzorging zoals we ze nu kennen is niet erg 
doorzichtig. Een complexe materie van wetten en K.B.’s regelt de toegang tot de 
verzekering voor geneeskundige verzorging, de verzekerde risico’s en de terugbetaling 
van de medische kosten. De verzekering voor geneeskundige zorgen is gekenmerkt door 
een verplichte aansluiting en is in principe toegankelijk voor iedereen die op een legale 
manier in België verblijft. Deze universele dekkingsmogelijkheid en de verplichte 
aansluiting worden als een positief element van de verzekering voor geneeskundige 
zorgen ervaren. Iedereen moet immers over gezondheidszorg kunnen beschikken. 
Ondanks deze verplichte aansluiting, is het niet ondenkbaar dat er zich hier toch nog 
problemen voordoen met betrekking tot toegankelijkheid. Het initiatief voor de 
aansluiting bij de verzekering voor geneeskundige verzorging ligt immers bij het 
individu. Indien bepaalde personen, bijvoorbeeld daklozen of politiek vluchtelingen, niet 
op de hoogte zijn van deze aansluitingsplicht, worden ze ook niet gedekt door de 
verzekering. Bovendien zullen er steeds personen zijn die niet voldoen aan hun 
bijdrageverplichtingen en dus het recht op geneeskundige verzorging verliezen. Ook hier 
zou men de aansluiting steeds kunnen behouden, zonder dat uiteraard de verplichting tot 
het betalen van bijdragen vervalt, maar met de mogelijkheid dit af te dwingen. Naast deze 
mogelijke toegankelijkheidsproblemen, stellen we ook vast dat de verzekering bestaat uit 
vele regelingen voor specifieke categorieën van mensen. Wanneer de media één of ander 
schrijnend geval van niet-terugbetaling van een bepaalde ziekte of van bepaalde 
materialen aanklaagt, wordt hier vaak op ingespeeld door de overheid. Het is niet 
ondenkbaar dat men niet op de hoogte is van het feit dat men recht heeft op één of andere 
bijzondere tegemoetkoming en bijgevolg krijgt men deze tegemoetkoming ook niet. Zo 
wordt het zorgforfait niet uitgekeerd aan alle personen die hier vanuit de wet recht op 
hebben.  Door veel specifieke situaties en categorieën te creëren, zal het vaker gebeuren 
dat men er net buiten valt.  Een meer algemene benadering is wenselijk.   
 
Een tweede tekortkoming van het systeem is het feit dat niet alle medische kosten door 
de verzekering voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald.  Dit is zeker het 
geval voor de zelfstandigen, die enkel verplicht verzekerd zijn voor grote risico's.  
Daarnaast is er de beperking tot die prestaties of geneesmiddelen die opgenomen zijn in 
de nomenclatuur of in de lijst der vergoedbare specialiteiten. Niet alle medische 
behandelingen en verstrekkingen zijn immers opgenomen in de Nomenclatuur der 
geneeskundige verstrekkingen of in de lijst van de vergoedbare specialiteiten. Vaak 
worden nieuwe technieken en nieuwe geneesmiddelen slechts langzaam in de verplichte 
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verzekering opgenomen en moet de patiënt de kosten hiervoor zelf dragen. Dit brengt met 
zich mee dat sommige nieuwe technieken, behandelingen of geneesmiddelen niet 
toegankelijk zijn voor iedereen, maar enkel voor diegenen die het zich kunnen 
veroorloven. Daarnaast kunnen patiënten voor onaangename verassingen komen te staan 
wanneer ze op hun ziekenhuisfactuur een prestatie vinden die niet gedekt wordt door de 
verzekering. Om dit te voorkomen zou er een algemene informatieplicht ten aanzien van 
de patiënt kunnen ingevoerd worden, bijvoorbeeld aan de hand van een ‘informed 
consent’ wanneer de arts een niet-terugbetaalde prestatie uitvoert of een nog niet-
terugbetaald en duur geneesmiddel voorschrijft.  
Daarnaast moet de kwaliteit en het aanbod van de diensten die terugbetaald worden door 
de verzekering voor geneeskundige verzorging overeenstemmen met de stand van de 
wetenschap. Dit is niet evident. Een steeds meer verfijnde technologie voor steeds meer 
indicaties komt aan een steeds sneller tempo op de markt. We stellen ook vast dat de 
groter wordende lacunes in de verplichte verzekering de rol van de verplichte 
aanvullende verzekering verhoogt en veelomvattende facultatieve aanvullende 
verzekeringen (privé en mutualistische) waarbij de solidariteit niet langer bestaat, doet 
groeien.  Dit is niet zonder gevaar.  Zo is het niet uit te sluiten dat de samenstelling van 
het verplichte aanvullende pakket misbruikt wordt om gunstige risico's te selecteren voor 
de verplichte verzekering, en/of teveel als marketing instrument gaat gebruikt worden. Er 
bestaat een reëel gevaar dat de trend naar een uitgebreide vrije aanvullende verzekering 
problemen met zich meebrengt in termen van toegankelijkheid van de gezondheidszorg. 
Niet iedereen kan zich immers veroorloven om een facultatieve aanvullende verzekering 
af te sluiten, de bijdragen zijn vaak substantieel. Zelfs wanneer men zich toch een 
aanvullende verzekering kan veroorloven, worden niet alle ziekten gedekt. Zo vallen 
psychiatrische zorgen systematisch buiten het toepassingsgebied van de facultatieve 
hospitalisatieverzekeringen. Bovendien kunnen individuen zich niet verzekeren voor een 
ziekte die reeds bestond voor het ogenblik van de aansluiting. Politici moeten zich een 
belangrijke vraag stellen i.v.m. deze uitsluitingen. Bovendien moeten ze de medisch 
gerichte aanvullende sociale verzekeringen zien als een stap naar de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging. Met het oog op de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg voor zo veel mogelijk mensen, is het belangrijk dat de beleidsmakers de 
aanvullende verzekeringen bestuderen, zodanig dat deze risico’s indien nodig gedekt 
kunnen worden door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
 
Een derde opmerking die we kunnen maken bij het huidige systeem van verzekering voor 
geneeskundige zorgen is het feit dat alleen medische kosten vergoed worden. Niet-
medische kosten vallen volledig ten laste van de patiënt. Ten gevolge van de 
demografische ontwikkeling en vergrijzing van de bevolking veranderen de 
zorgbehoeften drastisch en neemt het aantal personen met langdurige ziektetoestanden 
sterk toe. De overheid deed reeds inspanningen om het gedeelte van de medische kosten 
draagbaar te houden voor de ouderen (cfr. verhoogde tegemoetkoming, sociale en fiscale 
franchise, enz.) en voor chronisch zieken (cfr. bijzondere maatregelen voor chronische 
zieken), maar vaak hebben deze personen ook zeer hoge niet-medische kosten. De 
overheid is ook reeds tot deze conclusie gekomen en heeft reeds enkele stappen 
ondernomen om een zogenaamde zorgverzekering op te starten.  
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De uitdaging voor de overheid bestaat erin een evenwicht te vinden tussen een vlotte 
toegang tot de noodzakelijke gezondheidszorg voor iedereen en de macro-economische 
werkelijkheid, namelijk de steeds maar groeiende uitgaven van de maatschappij voor de 
gezondheidszorg. Men kan er niet omheen dat er grenzen zijn aan het volledig kostenloos 
aanbieden van zorg in een per prestatiesysteem. Een per prestatiesysteem zonder 
persoonlijk aandeel voor de patiënt kan immers aanleiding geven tot misbruiken. Medical 
shopping dient vermeden te worden omdat dit aanleiding geeft tot een onnodig veelvuldig 
herhalen van dezelfde medische prestaties. We denken dus dat het toch verantwoord is 
om een deel van de medische kosten door de patiënt zelf te laten dragen. Tegelijkertijd 
moeten we hierbij bemerken dat de uitgaven voor gezondheidszorg en dus ook de 
remgelden geconcentreerd zijn in een zeer kleine bevolkingsgroep. Het zijn vooral de 
chronische en zware zieken die getroffen worden door een verdere stijging van het 
remgeld. Daarom dient er nagedacht te worden over nieuwe financieringstechnieken 
waarbij de betaling per prestatie wordt doorgelicht. Het ontwikkelen van meer forfaitaire 
systemen van betaling voor geneeskundige behandelingen in het ziekenhuis is aan de 
orde. De overschakeling naar een systeem van managed care (contractengeneeskunde) of 
evidence based medicine (de geneeskundige behandelingen met aangetoonde resultaten) 
is in principe een mogelijkheid om medische verzorging aan een lagere kost aan te bieden 
aan de patiënt. Door een optimale aanwending van de middelen kan een dergelijk model 
kostenbeheersing verzoenen met hoge kwaliteit van de verstrekte zorg.  
 
De verzekering voor geneeskundige verzorging is uitgebouwd met aandacht voor 
problemen van toegang voor zwakkere socio-economische groepen. Door de  
voortdurende ontwikkeling van de medische wetenschap is er een vervaging van het 
inzicht van de invloed van maatschappelijke en economische factoren op de 
gezondheidstoestand. De gezondheidszorg is niet de enige determinant van de 
gezondheid van het individu. Een beperkte gezondheidsvisie leidt tot gevaar voor 
medicalisatie. Volksgezondheid is veel breder dan de curatieve gezondheidszorg alleen, 
focus op levensomstandigheden is ook belangrijk. De resterende potentiële 
toegankelijkheidsproblemen voor medische zorg kunnen wel eens in de schaduw komen 
te staan wanneer andere problemen zoals armoede, werkloosheid en marginalisatie 
worden belicht.  
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