Y/2008sexies
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering

Tervurenlaan 211,
1150 Brussel
 02/739 71 11

Dienst voor
geneeskundige verzorging

VIJFDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE OVEREENKOMST
TUSSEN DE BANDAGISTEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Tijdens
de
vergadering
van
de
Overeenkomstencommissie
bandagistenverzekeringsinstellingen van 3 december 2013, onder het voorzitterschap van
Mevrouw M. LOUAGIE, adviseur, daartoe gedelegeerd door de heer H. DE RIDDER, leidend
ambtenaar, werd overeengekomen wat volgt, tussen:

enerzijds,
de verzekeringsinstellingen,

en anderzijds,
de beroepsorganisaties van de bandagisten.

Eerste artikel. Artikel 11, eerst lid, van Hoofdstuk II van de nationale overeenkomst tussen de
bandagisten en de verzekeringsinstellingen, gesloten op 4 december 2007 en gewijzigd op
11 september 2008, 1 december 2009, 8 november 2011 en 4 december 2012, wordt
vervangen als volgt:
“Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2008. Ze geldt tot 31 december 2015 en
wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.”

Art. 2. Deze wijzigingsclausule treedt in werking op 1 januari 2014.

Opgemaakt te Brussel, op 3 december 2013
Voor de verzekeringsinstellingen,

J.-P. BRONCKAERS
K. DE KOEKELAERE
P. DELBAR
R. DE PAEPE
R. VANSTECHELMAN
E. WILMET

Voor de beroepsorganisaties
bandagisten,
X. BERTEELE
L. COENEN
E. DESCHOOLMEESTER
B. DUCHESNE
B. RAES
P. VERMEIREN

van

de

Y/2008sexies
TOETREDINGSFORMULIER
De ondergetekende ........................................................................................ (naam, voornamen)
die zijn (haar) hoofdverblijfplaats heeft ................................................................ (straat, nr., bus)
.................................................................................................................. (postnummer, gemeente)
......................................................................................... (provincie of Brussels Hoofdstedelijk gewest)
ondernemingshoofd, door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering erkend,
onder nr.. ................................................................................................................................ (1)
technicus in dienst van een onderneming, door het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering erkend onder nr. .............................................................................. (1)
die zijn activiteit uitoefent in de firma .........................................................................................
............................................................................................................................... (handelsnaam)
op volgend(e) adres(sen) (2) : ....................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(adres(sen) van de onderneming waar ondergetekende zijn activiteit uitoefent)
verklaart kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en er onbeperkt tot toe te
treden.

Gedaan te ...................................................... ,

....................................................................
(datum)

De bandagist(e),
(handtekening)

De ondergetekende, ondernemingshoofd, machtigt vorengenoemde bandagist(e) ertoe de in
de overeenkomst bepaalde verbintenissen aan te gaan.
Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en bevestigt dat alle
erkende verstrekkers van de onderneming zijn toegetreden tot deze overeenkomst.

Gedaan te ...................................................... ,

....................................................................
(datum)
(handtekening)

(1)
(2)

Doorhalen wat niet past.
Overbodig indien het adres waar het beroep wordt uitgeoefend, hetzelfde is als dat van de woonplaats.

