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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/12/118

ADVIES NR 12/50 VAN 5 JUNI 2012 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE
TARIFERINGSDIENSTEN VAN DE KONINKLIJKE APOTHEKERSVERENIGING
VAN ANTWERPEN
(KAVA1) INZAKE DE AANWIJZING VAN EEN
VEILIGHEIDSCONSULENT
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 165;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de
tariferingsdiensten, inzonderheid op artikel 5;
Gelet op de aanvraag van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA) van 21
mei 2012;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 mei 2012;
Gelet op het verslag van de Voorzitter.

1

De onderhavige aanvraag voor aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent geschiedt door KAVA, de
beroepsvereniging voor apothekers met 3 erkende tariferingsdiensten:

-

KAVA TD1 met erkenningsnummer 92100906000 (RIZIV N°);
KAVA TD2 met erkenningsnummer 92103280000 (RIZIV N°);
KAVA TD3 met erkenningsnummer 92101005000 (RIZIV N°).
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A.

ONDERWERP

1.

Artikel 165 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat, indien de
tegemoetkoming van de verzekeringsinstellingen in de kosten van verstrekkingen gedaan
door apothekers niet rechtstreeks door die verzekeringsinstellingen aan de gerechtigden
wordt gestort, alle tariferingsverrichtingen en alle betalingen van de
verzekeringsinstellingen voor farmaceutische verstrekkingen verplicht gedaan worden via
erkende tariferingsdiensten.

2.

Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de
erkenningscriteria voor de tariferingsdiensten wijst iedere tariferingsdienst, al dan niet
onder zijn personeel, een veiligheidsconsulent aan. Deze dient een voldoende en
voortdurend bij te werken kennis van de informatica-omgeving van de tariferingsdienst en
van de informatieveiligheid te bezitten. Hij wordt aangesteld na advies van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Vooraleer zijn advies uit te brengen,
gaat het sectoraal comité inzonderheid na of de betrokkene voldoende kennis en
beschikbare tijd heeft voor de goede uitvoering van zijn opdrachten en geen activiteiten
uitoefent die onverenigbaar zijn met de opdracht.

3.

De 3 erkende tariferingsdiensten van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen
(KAVA) hebben beslist om gezamenlijk een beroep te doen op mevrouw Fran Aerts als
veiligheidsconsulent.

B.

BEHANDELING

4.

Het sectoraal comité is van oordeel dat de betrokkene globaal gezien een goede kennis
inzake sociale zekerheid, informatica en informatieveiligheid bezit, gelet op het ingediende
dossier en in het bijzonder de vorming, de gevolgde opleidingen (waaronder
informatieveiligheid) en de professionele ervaring van de betrokkene.

5.

De betrokkene oefent binnen de instelling geen functies uit die onverenigbaar zijn met die
van veiligheidsconsulent. De taken van veiligheidsconsulent worden integraal opgenomen
binnen haar functies als medewerker van de tariferingsdienst en verantwoordelijke van
farmanet.

6.

De betrokkene blijkt 40% van haar voltijdse betrekking te zullen besteden aan haar functie
van veiligheidsconsulent.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
een gunstig advies.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

