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BIJAKTE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE BEHEERRAAD VOOR 

CENTRUM "C.A.T.S." IN BRUSSEL 
 

 

  Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid 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, inzonderheid 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; 
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Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende 
Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag; 

 

wordt het volgende overeengekomen tussen, 

enerzijds, 

   de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van Iriscare, 

en anderzijds, 

   de vzw "Centre d'Accueil et de Traitement du Solbosch" in Brussel (Vorst), 
 

Inhoudstabel 
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1. Doel van deze bijakte 
 

Artikel 1.   Deze bijakte voorziet in nieuwe prijzen aan 100% en 70% (voor de 
herberekening van de enveloppe om rekening te houden met de evolutie van de anciënniteit van het 
personeel van het centrum) en in de afschaffing van het systeem van de tot 25% verminderde 
facturatie. 

2. Aanpassingen aan de overeenkomst 

Artikel 2.  Artikel 10, § 1 van de overeenkomst wordt vervangen als volgt:  

  § 1.      De onderhouds- en revalidatiedagprijs omschreven in artikel 8, § 1 wordt 
met de personeels- en werkingskosten vermeld in de 

bijlage bij deze overeenkomst.  

Artikel 3.  Artikel 11, § 4 van de overeenkomst wordt vervangen door de volgende 
paragraaf:  
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§ 4. Over een kalenderjaar kan de instelling de Brusselse verzekeringsinstellingen 

verminderde prijs bedraagt tijdens dit kalenderjaar de helft van de basisprijs aan 100% of aan 70%. 

Artikel 4.  Deze bijakte en de bijlage ervan (prijsberekening) zijn een volwaardig 
onderdeel van de overeenkomst. Ze treden in werking op 1 maart 2021. 

Voor de vzw "Centre d'Accueil et de Traitement de   Voor de Beheerraad voor Gezondheid 
la Santé la Santé du Solbosch", voor het centrum "C.A.T.S."        en Bijstand aan Personen van Iriscare      
in Brussel 

 

(datum en handtekeningen)     Brussel 

 

De voorzitter van de raad van bestuur,            De leidend ambtenaar, 

 

 

 

J.C. Praet,      T. Dekens.  

 

De afgevaardigd bestuurder, 

 

 

 

J.F. Culot, 

 

De administratief en financieel directeur,  

 

 

 

 

 A. Chanson 


