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BIJAKTE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE BEHEERRAAD VOOR 

GEZONDHEID EN BIJSTAND AAN PERSONEN EN DE VZW 

"COMPRENDRE ET PARLER" VOOR DE INSTELLING MET DEZELFDE 

NAAM, in Brussel, met ingang van 1 september 2021 

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, meer bepaald de artikelen 22, 6
°

, 23, § 3 en 

34, 7
°; 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 

op 14 juli 1994; 

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de 

bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, meer bepaald de 

artikelen 4, § 1, 1 °, b) en c) en 22; 

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse 

verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen; 

Gelet op de ordonnantie van 4 april 2019 houdende instemming met het 

samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse 

Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse 

Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij 

gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat; 

Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen 

betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag; 
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§ 2. De prijs per revalidatiedag zoals gedefinieerd in artikel 5 wordt vastgesteld op 

220,86 euro (spilindex 107,2 op 1 maart 2020; basis 2013}. Hij is gebaseerd op de personeelskosten 

en de algemene kosten die in bijlage Il bij deze overeenkomst worden gespecificeerd. 

Artikel 3. Artikel 5, § 3 van de overeenkomst wordt vervangen als volgt: 

§ 3. Het indexeerbare gedeelte van de prijs per revalidatiedag is gekoppeld aan de 

spilindex 107,20 (basis 2013 = 100} van de consumptieprijzen, die sinds maart 2020 van kracht is (zie 

bijlage Il}. Deze wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 

houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het 

indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 

Artikel 4. Deze bijakte maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Zij treedt in werking op 1 

september 2021. 

Voor de vzw Comprendre et Parler in Brussel, 

(datum en handtekeningen) 

De voorzitter van de raad van bestuur, 

F. de Donnea

De medisch directrice, 

C. Ligny

De directrice, 

B. Charlier

Voor de Beheerraad voor Gezondheid en 

Bijstand aan Personen van lriscare, 

Brussel, 

De leidend ambtenaar, 

T. Dekens

Comprendre et Parler - 7.79.001.06 

Bijakte bij de overeenkomst tussen de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van 

lriscare en de vzw "Comprendre et Parler" voor de instelling met dezelfde naam, in Brussel, met 

ingang van 1 september 2021 








