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De praktijktoelage voor artsen. 

Sinds de conventie van 2008 kent het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering onder 
bepaalde voorwaarden - erkend huisarts zijn, ingeschreven zijn in de georganiseerde 
wachtdienst en voldoende raadplegingen en/of huisbezoeken aangerekend hebben - aan 
huisartsen jaarlijks automatisch een praktijktoelage toe. Die toelage is een forfaitair bedrag ter 
ondersteuning van de werking van de huisartsenpraktijk. Het nationaal akkoord artsen-
ziekenfondsen legt het bedrag van deze premie vast. 

Toch blijkt er in de praktijk wel eens wat mis te gaan met de toekenning van deze toelagen. Zo 
blijken bepaalde huisartsen deze toelage toch nog steeds te ontvangen, ook al zijn ze niet meer 
ingeschreven in de georganiseerde wachtdienst en/of zien zij geen patiënten meer. 

1. Is dit probleem u bekend? Gaat het hierbij om een zeldzame vergissing? 

2. Kan u aangeven in hoeveel gevallen de toelage onterecht werd toegekend? Graag deze 
cijfers voor de afgelopen vijf jaar, opgesplitst per Gewest. 

3. Wat was het bedrag van de verkeerdelijk toegekende toelagen? Graag deze cijfers voor de 
afgelopen vijf jaar, opgesplitst per Gewest. 

4. Op welke wijze wordt dit gecontroleerd? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Antwoord op de parlementaire vraag nr. 653 van 19/01/2016 van mevrouw VAN 
PEEL Valérie, Volksvertegenwoordiger  

 
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag. 
 
1. Het RIZIV kent de praktijktoelage automatisch toe op basis van de beschikbare gegevens 
over de erkenning van de huisarts, de situatiecode (actief versus niet actief in het kader van de 
ziekteverzekering), het aantal aan de ziekteverzekering aangerekende prestaties (in het tweede 
jaar voorafgaand aan het jaar van de toelage) en de inschrijving in de wachtdienst. 

 

Alle huisartsen die aan het RIZIV een stopzetting van hun praktijk gesignaleerd hebben die 
dateert van vóór 1 januari van het toelagejaar, komen niet in aanmerking voor de premie. 

 

De gegevens met betrekking tot de inschrijving in de wachtdienst worden beheerd door de 
huisartsenkringen via de zogenaamde MEDEGA-toepassing voor het beheer van de 
wachtdiensten. In deze toepassing kan de precieze datum van wachtdienst-uitschrijving vermeld 
worden, aan de hand waarvan het RIZIV huisartsen uit de lijst van rechthebbenden voor de 
praktijktoelage kan filteren. 

 

Bovendien ontvangen alle huisartsen die volgens de beschikbare gegevens voor de premie in 
aanmerking komen, voorafgaandelijk een brief van het RIZIV. Huisartsen kunnen op basis van 
deze brief het RIZIV in kennis stellen van de stopzetting van hun activiteit. Het RIZIV annuleert 
in dat geval de betaling van de praktijktoelage. 

 

Indien het RIZIV de praktijktoelage alsnog toekent aan huisartsen met een stopgezette activiteit, 
dan gaat het om een zeldzame vergissing. 

 
2. t.e.m. 4. De tabel hieronder toont voor de afgelopen 5 toepassingsjaren het aantal 
praktijktoelages dat door huisartsen is teruggestort, dit naar aanleiding van een a posteriori 
vaststelling van stopzetting van de activiteit van deze huisartsen. Ik kan u informeren dat het 
akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 vanaf 2016 een nieuwe, geïntegreerde premie 
voorziet ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-Health diensten. In dit kader 
zal de procedure voor de toekenning van de premie volledig herbekeken worden. 
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Tabel / tableau: Terugstortingen praktijktoelage per toepassingsjaar en gewest / 
Remboursements de l’allocation de pratique par année d’application et région : 

 

Jaar - Année / Gewest - Région  # Artsen - médecins  € 

2011 6 9.000 

Vlaanderen 6 9.000 

2012 11 18.150 

Vlaanderen 5 8.250 

Wallonie 6 9.900 

2013 3 4.950 

Vlaanderen 2 3.300 

Wallonie 1 1.650 

2014 6 10.037,64 

Vlaanderen 4 6.691,76 

Wallonie 2 3.345,88 

2015 6 13.037,4 

BXL 1 2.172,9 

Vlaanderen 3 6.518,7 

Wallonie 2 4.345,8 

 
 
 
 
 

 


