
 

Richtlijn vastgelegd op 18 november 2013 betreffende de 

verklaring op erewoord ter identificatie van de structurele equipe 

die werkt met zorgkundigen van toepassing vanaf 1 januari 2014 

 
De structurele equipe moet een verklaring op erewoord opstellen en indienen bij het RIZIV. 

Deze verklaring op erewoord wordt schriftelijk opgesteld door de verantwoordelijke van de 

structurele equipe en door hem ondertekend. Deze equipe voldoet aan de voorwaarden 

vermeld in § 12 van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en 

mag dus met zorgkundigen werken.  

De verklaring op erewoord bevat minimaal volgende gegevens: 

− Naam en groepsnummer derdebetalersregeling van de structurele equipe; 

− Naam en rijksregisternummer van de verantwoordelijke van de structurele equipe; 

− Lijst met de naam, rijksregisternummer en de contractuele link met de structurele equipe 

(arbeidsovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst/afschrift van de beraadslaging van 

de inrichtende macht) van elk lid van de structurele equipe op het moment van de 

ondertekening van deze verklaring; 

− Een verklaring dat de equipe bij elke attestering van de toegelaten verpleegkundige 

handelingen door een zorgkundige na delegatie door een verpleegkundige, aan de 

voorwaarden vermeld in § 12 van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige 

verstrekkingen voldoet; 

− Een verklaring dat de leden van de structurele equipe kennis hebben genomen van de 

betrokken regelgeving (artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige 

verstrekkingen en het KB van 12 januari 2006); 

− Een verklaring van de leden van de structurele equipe dat ze zich ertoe verbinden om 

de betrokken regelgeving te respecteren alsook de interne afspraken die opgesteld 

werden volgens de richtlijn die door het Comité van de verzekering voor geneeskundige 

verzorging is vastgelegd. 

 

Het origineel van deze ondertekende verklaring op erewoord moet aangetekend via de post 

opgestuurd worden naar volgend adres: 

RIZIV 

Dienst geneeskundige verzorging – Individuele zorgverleners 

Verpleegkundigen 

Tervurenlaan, 211 

1150 Brussel 

 

Een kopie van deze ondertekende verklaring op erewoord moet bewaard worden door de 

verantwoordelijke van de structurele equipe. 

 
 


