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RIZIV-tegemoetkoming in de kosten van een softwarepakket vanaf het jaar 2006  
 
Mevrouw, mijnheer, 
 
Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 (BS van 04/05/07) worden de voorwaarden en moda-
liteiten vastgesteld waaronder het RIZIV tegemoetkomt in de kosten van een softwarepak-
ket. 
 

a) Bedrag van de jaarlijkse tegemoetkoming vanaf het jaar 2006: 350 euro 
 
b) Tegen welke voorwaarden? 
 

Om die tegemoetkoming te kunnen genieten moeten de verpleegkundigen ingeschreven bij 
het RIZIV: 
 

- geconventioneerd zijn voor het volledig jaar waarop deze tegemoetkoming 
betrekking heeft; 

- zijn activiteit als verpleegkundige in hoofdberoep uitoefenen; 
- in de loop van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd een mi-

nimumactiviteit hebben die overeenstemt met een bedrag van 33.000 euro 
aan tegemoetkomingen in het kader van artikel 8 van de nomenclatuur, vast-
gesteld aan de hand van hun profiel voor dat jaar. 

 
Als een softwarepakket gezamenlijk door meerdere verpleegkundigen wordt gebruikt, 
wordt de tegemoetkoming toegekend aan elk van de verpleegkundigen op voorwaarde dat 
de softwareproducent bevestigt dat het gezamenlijk gebruik geoorloofd is. 
 
Alleen de gehomologeerde softwarepakketten die aanvaard zijn door de Overeenkomsten-
commissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen komen in aanmerking. U vindt een 
lijst van deze softwarepakketten in bijlage 1. 
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c) Aanvraagprocedure 

 
In bijlage 2 vindt u het formulier dat moet worden gebruikt om de tegemoetkoming aan te 
vragen. Luik A moet worden ingevuld door de verpleegkundige en in voorkomend geval zijn 
vertegenwoordiger, luik B door de softwareleverancier. 
 
Het attest van de Sociale verzekeringskas en/of van de werkgever, te bezorgen samen met 
het aanvraagformulier, moet aantonen dat u uw activiteit in hoofdberoep uitoefent. Bij een 
gemengde activiteit (loontrekkende en zelfstandige), wordt de hoofdactiviteit als verpleeg-
kundige aangetoond op basis van de combinatie van het attest van de Sociale verzeke-
ringskas en het attest van de werkgever. 
 
Het aanvraagformulier moet uiterlijk ingediend worden: 

- voor het jaar 2006: op 2 augustus 2007;  
 
- voor het jaar 2007: op 30 september 2007; 
 
- vanaf het jaar 2008: 

o op 31 maart van het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft als 
de verpleegkundige voor het voorgaande jaar de tegemoetkoming heeft 
ontvangen; 

o op 30 september van het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking 
heeft als de verpleegkundige voor het voorgaande jaar niet de tegemoet-
koming heeft ontvangen. 

 
De poststempel geldt als bewijs. Enkel de aanvragen die via het formulier in bijlage 2 (of 
kopie) worden ingediend, zullen worden behandeld. Als u reeds een aanvraag heeft inge-
diend op basis van een ander document, voordat u het huidig document heeft ontvangen, 
moet u noodzakelijkerwijs bijlage 2 behoorlijk ingevuld opsturen. Na de indiening van uw 
aanvraag, kunt alle informatie hierover verkrijgen op het nummer 011/45.77.52. 
 
Op de website van het RIZIV vindt u : (www.riziv.be : home> zorgverleners> andere zorg-
verleners> verpleegkundigen) 

- het koninklijk besluit van 21 april 2007 
- de lijst van de gehomologeerde softwarepakketten 
- het aanvraagformulier 

 
     

 
Ik dank u voor de medewerking die u verleent aan de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging. 
 
Hoogachtend, 
 
De leidend ambtenaar, 
 
 
 
 
H. De Ridder, 
directeur-generaal. 
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