
4° toelaten de aard van de verstrekkingen te identificeren, gedefinieerd op grond van de nationale code of op grond
van het nomenclatuurnummer van de verstrekking;
5° een overzicht per rechthebbende geven van de verstrekkingen die op voorschrift werden afgeleverd;
6° de overdracht van de gegevens bepaald door de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekerings-
instellingen, naar de tariferingsdienst toelaten, zodat deze de gegevens aan de verzekeringsinstellingen kunnen
overmaken, overeenkomstig de Farmanet instructies;
7° in de handel gebracht worden, door een softwareproducent, die zich ertoe verbindt om het pakket zo aan te
passen, dat de gebruiker de gegevens die hij heeft ingebracht, kan recupereren bij aanpassingen of verandering van
software;
8° geen reclameboodschappen bevatten noch gesponsord zijn.

B. In te vullen door de apotheker-titularis of de verantwoordelijke van de vennootschap* waarvoor de apotheker
werkt :

Ik, ondergetekende ................................................................................................................................. (Naam + Voornaam)
....................................................................................................................................................... (RIZIV-identificatienummer)
........................................................................................................................................................... (Straat, nummer, postbus)
................................................................................................................................................................. (Postcode - Gemeente)
- Ik verklaar hierbij op eer dat ik het voormelde toepassingssoftwarepakket (naam en versie)

........................................................................................................................................................................................................
daadwerkelijk gebruikt heb om de taken, 1° tot en met 6° vastgelegd in de punten in luik A, uit te voeren.

- Ik dien hierbij een aanvraag tot tegemoetkoming van 800 euro voor het jaar 2009 voor de registratie en het
doorgeven van de gegevens van de niet-vergoedbare vergunde geneesmiddelen die werden afgeleverd op
voorschrift, overeenkomstig art.3 van het koninklijk besluit en verklaar op eer dat ik die registratie uitvoer.

Datum :
Handtekening :
* De vennootschap voegt een lijst van desbetreffende apotheken bij.

Dit formulier, behoorlijk ingevuld, sturen naar de tariferingdienst waarbij u bent aangesloten en de tariferingsdienst
stuurt dit formulier door naar het volgende adres :

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Beheerseenheid farmaceutisch beleid

Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2011 tot bepaling van de voorwaarden en
de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de
apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een
tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie
van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2011/22020]N. 2011 — 231 (2010 — 4069)

29 NOVEMBER 2010. — Verordening tot wijziging van de verorde-
ning van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. — Errata

Belgisch Staatsblad van 9 december 2010, Ed. 2, p. 76313

In de titel van het formulier Bijlage 22, lezen « vervolg 3 » in plaats
van « vervolg 2 »;

p. 76317

Op punt 2.2.1, derde alinea van het formulier Bijlage 37 (vervolg 1),
lezen « Afleveringsmarge » in plaats van « Afleveringsdatum »;

p. 76319

In de titel van het formulier Annexe 22, lezen « suite 3 » in plaats van
« suite 2 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2011/22020]F. 2011 — 231 (2010 — 4069)

29 NOVEMBRE 2010. — Règlement modifiant le règlement du
28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994. — Errata

Moniteur belge du 9 décembre 2010, Ed.2, p. 76313

Dans le titre du formulaire Bijlage 22, lire « vervolg 3 » au lieu de
« vervolg 2 »;

p. 76317

Au point 2.2.1, alinéa 3 du formulaire Bijlage 37 (vervolg 1), lire
« Afleveringsmarge » au lieu de « Afleveringsdatum »;

p. 76319

Dans le titre du formulaire Annexe 22, lire « suite 3 » au lieu de
« suite 2 ».
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