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2.
3.

Geachte mevrouw, heer,
1. Vijfde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst Y/2006sexies – Hoofdstuk I,
afgesloten tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen.
Tijdens haar vergadering van 4 december 2012 heeft de Overeenkomstencommissie
bandagisten-orthopedisten-VI de Vijfde wijzigingsclausule Y2006sexies afgesloten, waarbij :



De waarde van de sleutelletter voor de verstrekkingen van artikel 27 van de
nomenclatuur, met uitzondering van de verstrekkingen betreffende lumbostaten naar
maat en orthopedische zolen, wordt op 1 januari 2013 met 2,76% geïndexeerd.
De waarde van de sleutelletter voor de verstrekkingen betreffende lumbostaten naar maat
en orthopedische zolen wordt op 1 januari 2013 met 3,67% geïndexeerd.

Deze wijzigingsclausule, die als bijlage gaat, treedt in werking op 1 januari 2013.
Toetreding tot de overeenkomst
Indien u toegetreden bent tot de vorige overeenkomst, geldt, behoudens andersluidende
schriftelijke verklaring van uwentwege binnen dertig dagen na de datum van deze omzendbrief, uw
toetreding tot de nieuwe overeenkomst.
Indien u nog niet toegetreden bent tot de Nationale overeenkomst, nodig ik u derhalve uit om toe te
treden tot de huidige overeenkomst door het toetredingsformulier, dat u vindt op de laatste pagina
van de bijlage, behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te sturen.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het toetredingsformulier ook door het
ondernemingshoofd moet ondertekend worden.

Bijlage(n) : 1
Tervurenlaan 211 B-1150 Brussel
Tel. : 02 739 71 11 Fax : 02 739 72 91
Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Afspraak mogelijk.

2. Tarieven vanaf 1 januari 2013.
Ten gevolge van de handtekening van de vijfde wijzigingsclausule van de Nationale overeenkomst,
worden de prijstabellen en terugbetalingen voor de verstrekkingen van artikel 27 van de
nomenclatuur aangepast aan 1 januari 2013 en zijn beschikbaar op de website van het Riziv via
het volgende adres:

http://inami.fgov.be/insurer/nl/rate/index.htm
3. Praktische informatie.
Briefwisseling
Ons adres:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling Bandagisten
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Onze website:
Uw erkenningsnummer:
Uw telefoonnummer:

http:\\www.riziv.fgov.be, waar de tarieven op staan
moet in elke brief worden vermeld
eventueel vermelden

Onthaal
Telefonisch:
In onze kantoren:

Verplicht

schriftelijk

(02) 739 78 33, van 9 tot 12 uur
van 9 tot 12 uur, of na afspraak
Tervurenlaan 211 (4e verdieping) te 1150 BRUSSEL
meedelen:
·adreswijziging,
erkenningsvoorwaarden,
toetreding tot de overeenkomst.

Documenten
Het getuigschrift van aflevering (bijlage 13 bij de verordening op de geneeskundige
verstrekkingen) mag zelf aangemaakt worden conform het originele document.
Dit document kan ook schriftelijk worden besteld op volgend adres:
RIZIV
Dienst Economaat
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL
E-mail: ekono@riziv.fgov.be
***
Ik dank u voor uw medewerking aan het systeem van verzekering voor geneeskundige
verzorging.
Hoogachtend,

De leidend ambtenaar,

H. DE RIDDER,
Directeur-generaal

