KONINKRIJK BELGIE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
Koninklijk besluit tot wijziging, wat de orthopedisten en de bandagisten betreft, van het koninklijk besluit van
3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 215, § 2, vervangen bij de wet van 24 december 1999;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 19 april 2001 en 13 september 2004, artikel 84 gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 19 april 2001 en 13 september 2004 en artikel 85 gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 september 2004;
Gelet op de voorstellen van de Erkenningsraad voor orthopedisten, gedaan op 16 juni 2005;
Gelet op de voorstellen van de Erkenningsraad voor bandagisten, gedaan op 21 juni 2005;
Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie voor bandagisten en orthopedisten, uitgebracht op 29
november 2005;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, uitgebracht op 19 december 2005;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 februari 2006;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 maart 2006;
Gelet op advies nr. 40.262/1 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2006, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:
Artikel 1. Artikel 80, §§ 1 tot 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 2001 en 13 september 2004, wordt vervangen door
de volgende bepaling:
« Art. 80, § 1. Voor de verstrekkingen inzake orthopedie en orthopedische zolen, bedoeld in artikel 29 van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, kunnen worden erkend de personen die:
a)

Ofwel een theoretische en praktische opleiding van orthopedist hebben gevolgd gedurende minstens
vijf jaar.

b)

Ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar hun
praktische opleiding hebben vervolledigd in die materie in een werkplaats beantwoordend aan de
normen vastgesteld krachtens artikel 80bis.
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De zorgverleners met een erkenning voor de verstrekkingen inzake orthopedie en orthopedische zolen kunnen voor de
prothesen worden erkend op voorwaarde dat in hun opleiding die materie wordt behandeld.
§ 2. Voor de verstrekkingen betreffende de prothesen, bedoeld in artikel 29 van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen, kunnen worden erkend de personen die:
a)

Ofwel een theoretische en praktische opleiding van prothesist hebben gevolgd gedurende minstens vijf jaar.

b)

Ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar hun
praktische opleiding hebben vervolledigd in die materie in een werkplaats beantwoordend aan de normen
vastgesteld krachtens artikel 80bis.

De zorgverleners met een erkenning voor de prothesen kunnen voor de orthopedie en de orthopedische zolen worden
erkend op voorwaarde dat in hun opleiding die materie wordt behandeld
§ 3. Voor de verstrekkingen inzake orthopedische schoenen en zolen, bedoeld in artikel 29 van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen, kunnen worden erkend de personen die:
a)

Ofwel een theoretische en praktische opleiding van orthopedist hebben gevolgd gedurende minstens vijf en
een half jaar;

b)

Ofwel houders zijn van een getuigschrift, afgeleverd door de Middenstand, en gedurende minstens vijf en
een half jaar een praktische opleiding in die materie hebben gevolgd.

c)

Ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar hun
praktische opleiding hebben vervolledigd in die materie in een werkplaats beantwoordend aan de normen
vastgesteld krachtens artikel 80bis.

De kandidaten voor de erkenningen vermeld in de §§ 1 tot 3 moeten slagen voor een technisch bevoegdheidsexamen
dat door de Raad wordt georganiseerd; het examenprogramma wordt door ons vastgesteld na advies van de Raad.
Artikel 2. Artikel 84, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit gewijzigd door de koninklijke besluiten van 19 april 2001 en
13 september 2004, wordt vervangen door de volgende bepaling:
« Art. 84, § 1. Voor de verstrekkingen betreffende de bandagisterie, bedoeld in artikel 27a) van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen, kunnen worden erkend de personen die:
a)

Ofwel een theoretische en praktische opleiding van bandagist hebben gevolgd gedurende minstens drie en
een half jaar;

b)

Ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar een
praktische opleiding in die materie hebben vervolledigd in een werkplaats beantwoordend aan de normen
vastgesteld krachtens artikel 84bis.

De kandidaten voor voormelde erkenning moeten slagen voor een technisch bevoegdheidsexamen dat door de Raad
wordt georganiseerd: het examenprogramma wordt door Ons vastgesteld.
Artikel 3. Artikel 85, § 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 september 2004, wordt vervangen
door de volgende bepaling:
« Art. 85, § 1. Voor de verstrekkingen betreffende de wagentjes, bedoeld in artikel 28, § 8 van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen kunnen worden erkend de personen die:
a)

ofwel een passende theoretische en praktische opleiding hebben gevolgd gedurende minstens twee jaar;

b)

ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar een
praktische opleiding in die materie hebben vervolledigd in een werkplaats beantwoordend aan de normen
vastgesteld krachtens artikel 85bis.
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De kandidaten voor de vermelde erkenning moeten slagen voor een technisch bevoegdheidsexamen dat door de Raad
wordt georganiseerd; het examenprogramma wordt door Ons vastgesteld.
Artikel 4. De kandidaten voor het technisch bevoegdheidsexamen van bandagist en orthopedist die een opleiding
hebben gestart vóór de inwerkingtreding van dit besluit, moeten slagen voor dat examen:
- vóór 31 december 2008 voor de erkenningen, bedoeld in artikel 85, § 1, a, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994;
- vóór 31 december 2009 voor de erkenningen, bedoeld in artikel 84, § 1, a, van datzelfde besluit;
- vóór 31 december 2011 voor de erkenningen, bedoeld in artikel 80, § 1, a, 80 § 2, a, 80, § 3, a, van datzelfde besluit.
Artikel 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op zijn bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 6. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te
VAN KONINGSWEGE:
De Minister van Sociale Zaken,
R. DEMOTTE
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