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INTERN REGLEMENT 

Het doel van de vzw Figac is om de kosten te delen die verbonden zijn aan de Pricare 

software. Deze kosten omvatten voornamelijk de ontwikkeling, het onderhoud, de 

ondersteuning en de opleiding van de gebruikers. 

 

Alle leden van de vereniging zijn gebonden door dit intern reglement. 

 

 

VOORWERP 

 

Figac verbindt er zich toe de volgende diensten te leveren aan de leden: 

 

 Het softwarepakket Pricare ter beschikking stellen, alsook de updates ervan. (Daarbij 

zijn inbegrepen de functionaliteiten ingevoerd door de homologaties/registraties van 

de pakketten voor huisartsgeneeskunde zonder dat dit het voorwerp mag uitmaken van 

bijkomende of specifieke financiële voorwaarden.) 

 

 Opleidingen organiseren. 

 

 Een helpdesk ondersteuning verzekeren. 

 

 De Pricare software verbeteren en verder ontwikkelen in functie van de wettelijke 

voorschriften en de registratie/homologatie door de overheid, alsook de prioriteiten 

aangeduid via de hierna beschreven overlegstructuren (middelenverbintenis).  

 

De volgende diensten maken geen deel uit van de opdracht van Figac: 

 

 Het oplossen van problemen betreffende de informatica infrastructuur van de 

leden: hardware, netwerk, internet verbinding, … 

 

 De installatie van de updates en de onderhoudswerkzaamheden, zoals het maken 

van back-ups, die uitgevoerd kunnen worden door de informatica beheerder van 

het wijkgezondheidscentrum volgens de handleidingen en instructies die Figac ter 

beschikking stelt. 

 

 Alle diensten die verband houden met software die niet door Figac geleverd werd. 

 

 De levering van hardware. 

 

 De contacten met de verzekeringsinstellingen betreffende de facturatie. 
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DEELNAME IN DE KOSTEN - BEREKENINGSMODALITEITEN 

 

Om de kosten te verdelen onder de leden worden de volgende forfaitaire bedragen en 

verdeelsleutels toegepast: 

 Pricare Admin + Agenda + Reporting: 109,27 €/jaar per werkpost. 

 Pricare Medisch Dossier: 710,27 €/jaar per arts. 

 Pricare Facturatie module: 300,50 €/jaar (per medisch centrum). 

 

Deze bedragen worden jaarlijks gevorderd voor een volledig kalenderjaar. Uitgezonderd 

voor de nieuwe leden, werkposten en artsen. In dat geval wordt een pro rata berekening 

toegepast, met een minimum periode van 3 maanden. 

De deelname in de kosten voor het Medisch Dossier is onafhankelijk van de toekenning 

van de Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde (voormalige telematica premie) 

door het Riziv.  

De deelname in de kosten voor het Medisch Dossier is ook verschuldigd voor de huisartsen 

in opleiding, en dit aan hetzelfde tarief als voor de andere artsen, maar pro rata de periode dat 

ze in dienst zijn. 

Naast deze deelname in de kosten wordt een algemeen lidgeld van de vzw Figac betaald 

ten bedrage van 273,18 €/jaar. 

 

Ten slotte is er voor de nieuwe leden een deelname in de kosten van 1500 € voor de 

installatie en basisopleiding. 

 

De verdeelsleutels en het algemeen lidgeld kunnen herzien worden in functie van de 

evolutie van de kosten of als dit zou bijdragen aan de een juistere weerspiegeling van het 

aandeel van de leden in de door Figac gedragen kosten. 

 

Elk lid verbindt er zich toe om via het extranet van Figac de gegevens te bezorgen die 

nodig zijn voor de berekening van de deelname in de kosten: aantal werkposten en aantal 

artsen. Werkposten en/of artsen die er in de loop van het jaar bij komen moeten gemeld 

worden aan Figac, en zullen pro rata gefactureerd worden volgens de resterende periode 

van het jaar. 

 

 

OVERLEG M.B.T DE PRIORITEITEN VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

 

Om de verdere ontwikkeling en verbetering van Pricare te sturen doet Figac beroep op 

vertegenwoordigers van de gebruikers, “experten” genoemd.  

 

De Vereniging voor Wijkgezondheidscentra (VWGC) en Fédération des Maisons Médicales 

(FMM) mogen een of meerdere experten aanwijzen. Figac mag ook rechtstreeks experten 

rekruteren onder de gebruikers, bijvoorbeeld deze die geen lid zijn van een federatie. 

 

De taak van de experten omvat: 

 

 Het aanmaken en bijhouden van een inventaris van gewenste of noodzakelijke 

correcties en nieuwe ontwikkelingen, de zogenaamde “DevTasks”. 

De experten doen dit op basis van hun contacten met de gebruikers, via de “user 

groups” (“GLOUP”) en het Figac forum, maar eveneens in functie van de evolutie van 

de regelgeving en wettelijke voorschriften in hun vakgebied.  

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx#.WT5O4cakKUk
https://extranet.figac.be/Backoffice/Customers.aspx
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 De experten nemen twee keer per jaar (typisch in december en juni) deel aan een 

vergadering, de zogenaamde CCI, die alle experten en de informatici van Figac bijeen 

brengt. De verschillende experten vormen daarbij een multidisciplinaire 

vertegenwoordiging van de artsen, verpleging, kinesitherapeuten en administratieve 

medewerkers van de medische centra. 

Zij bepalen telkens de prioriteiten voor de komende zes maanden. Hierbij gebeurt een 

afweging van de wettelijke bepalingen, het strategisch plan van de Algemene 

Vergadering en het belang voor de gebruikers tegenover de beschikbare capaciteit van 

de ontwikkelaars/programmeurs van Figac.  

 De missie van de CCI vergadering is om een consensus te realiseren onder de 

aanwezige experten. Zij geven elk om beurt hun advies, waarbij het de bedoeling is dat 

ze via een aantal rondes een consensus bereiken. Tijdens dit proces komen de stemmen 

van de verschillinde disciplines aan bod. Dit streven naar een consensus is belangrijk 

om tot een geïntegreerde multidisciplinaire benadering te komen voor de informatica 

behoeften van de medische centra!  

 Experten die niet aanwezig kunnen zijn mogen hun prioriteiten vooraf doorgeven aan 

een collega die wel aanwezig is. 

 De door de CCI vastgelegde prioriteiten zullen het werk van de informatici bepalen tot 

aan de volgende vergadering, tenzij de Raad van Bestuur n.a.v. financiële, strategische 

of wettelijke vereisten hierin zou bijsturen. 

 De experten testen en valideren de gerealiseerde ontwikkelingen. 

 

Figac zal met betrekking tot de CCI vergaderingen: 

 

 Twee maanden vooraf een lijst ter beschikking stellen met voorstellen van mogelijke 

projecten. 

 Aanwezig zijn op de voorafgaandelijke overleg momenten die georganiseerd worden 

door de federaties, als deze daarom vragen. Dergelijke overleg momenten worden o.a. 

georganiseerd door de regionale gebruikersgroepen. 

Figac kan voorgestelde projecten verder toelichten en experten bijstaan om prioritaire 

projecten te identificeren. 

 Na elke vergadering de Pricare gebruikers via een nieuwsbrief informeren over welke 

projecten weerhouden werden. 

 

 

BTW en ZELFSTANDIGE GROEPERING VAN PERSONEN 

 

In verband met de BTW wetgeving is Figac, erkend als een zelfstandige groepering van 

personen, zoals voorzien in artikel 44 §2bisvan het BTW wetboek.  

Dit impliceert dat: 

 

 Enkel de leden die hoofdzakelijk een door het artikel 44 vrijgestelde activiteit 

uitoefenen, meer bepaald het verstrekken van medische zorgen aan patiënten1, of die 

niet onderworpen zijn aan BTW, genieten van de diensten van Figac met vrijstelling 

van BTW.  

 

                                                 
1 Art. 44  §1  2° en art. 44  §2  1° van de BTW wetgeving. 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=1a0364de-5048-4b88-9fe7-5538aaab48ba&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl#findHighlighted
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 Figac aan de leden uitsluitend diensten mag leveren en aanrekenen die noodzakelijk 

zijn voor de uitoefening van voor vermelde medische activiteit.   

 

 Figac een verdeelsleutel en controleerbare forfaitaire bedragen mag toepassen, die het 

werkelijke gebruik van de software weerspiegelen.  

 

 De kostenverdeling wordt jaarlijks uitgerekend en toegepast.  

Er is daarbij overeengekomen dat elk overschot aan geïnde bijdragen zal besteed 

worden aan de werking van Figac, ten voordele van de leden. 

 

 Figac stelt aan de leden een rapport ter beschikking, ten laatste op 31 maart van het 

volgende jaar, betreffende het detail van de uitgaven en de verdeling over de leden. 

  

INSTALLATIE EN OPSTART 

Figac verbindt er zich toe de software te installeren binnen de drie weken volgend op het 

lidmaatschap, op voorwaarde dat het centrum uitgerust is met de nodige, goed functionerende 

informatica infrastructuur en -netwerk. De informatica vereisten worden beschreven in een 

document dat ter beschikking wordt gesteld van alle bestaande en nieuwe leden. 

 

De migratie van de patiëntendossiers vanuit een ander software pakket naar Pricare behoort 

niet tot de dienstverlening die begrepen is in de hiervoor vermelde deelname in de kosten. 

Hiermee wordt rekening gehouden bij de verdeling van de kosten die verbonden zijn aan deze 

migraties. 

 

UPDATES 

 

De leden worden per e-mail op de hoogte gebracht wanneer een nieuwe versie van het 

programma beschikbaar is. Deze mail zal alle praktische instructies bevatten om over te gaan 

naar de nieuwe versie. 

 

In het algemeen zijn de nieuwe versies beschikbaar voor de leden via download vanaf de 

website van de helpddesk (http://helpdesk.figac.be). Daar zijn ook de handleidingen voor de 

updates beschikbaar, alsook informatie over de nieuwigheden.  

 

Bij elke update van het programma garandeert Figac het behoud van de gegevens uit de 

voorgaande versie(s), inbegrepen eventueel gearchiveerde dossiers van inactieve patiënten. 

 

Figac garandeert de correctieve ondersteuning van vroegere versies van het Medisch Dossier 

(en van alle functionaliteiten vereist voor de registratie/homologatie) gedurende de twee 

jaren die volgen op het ter beschikking stellen van een versie. Deze ondersteuning kan de 

vorm aannemen van een upgrade naar een nieuwe versie. 

 

Figac garandeert de correctieve ondersteuning van vroegere versies van de andere modules 

gedurende één jaar, volgend op het ter beschikking stellen van deze versie. Deze 

ondersteuning kan de vorm aannemen van een upgrade naar een nieuwe versie. 

 

Figac garandeert dat de gegevens van het gelabeld medisch dossier altijd gelezen zullen 

kunnen worden (dus ook bij het verstrijken van het licentie- of onderhoudscontract). Dus zal de 

gebruiker in geen enkel geval belet worden zijn gegevens te zien. De leden blijven ook te allen 

tijde eigenaar van de door hen ingevoerde gegevens. 
 

http://helpdesk.figac.be/
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OPLEIDINGEN 

 

Voor de nieuwe leden voorziet Figac 10u basisopleiding, door een van onze opleiders. 

Deze opleiding omvat maximum één dag opleiding ter plaatse in het medisch centrum. De 

overblijvende opleidingstijd zal op afstand gebeuren via een gedeeld scherm. 

 

Wat betreft de updates van het programma, zal de vorming voornamelijk gebeuren via video’s 

die het gebruik van de nieuwe functionaliteiten uitleggen. In het geval van belangrijke 

aanpassingen zullen “klassikale” vormingen per regio georganiseerd worden.  

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de opleider kunnen extra opleidingsuren aangevraagd 

worden. Voor deze extra opleidingsuren zullen de leden een kostenbijdrage leveren die op 70 € 

per uur geschat is. De bijdrage kan aangepast worden indien de werkelijke gemaakte kosten dit 

vereisen. 

 

Van hun kant organiseren de federaties (FMM & VWGC) vormingsmomenten voor 

“gevorderden” die het gebruik van de software koppelen aan de “best practices” die zij 

bepleiten.  

DOCUMENTATIE 

Een elektronische documentatie, in de taal van de gebruiker is online beschikbaar: iedere nieuwe 

versie bevat een geactualiseerde electronische gebruikershandleiding. Deze handleiding 

behandelt ook de nieuwigheden van de betrokken versie. 

 

HELPDESK 

Figac garandeert een telefonische helpdesk op het nummer 02/888 64 96 tijdens 

de werkuren. De werking van deze helpdesk wordt beschreven op de website van 

Figac op de pagina http://helpdesk.Figac.be 

 

Indien het probleem met Pricare de werking van het wijkgezondheidscentrum blokkeert, 

verbindt Figac zich ertoe het probleem binnen de twee eerstkomende (kantoor)uren na het 

formeel melden van het probleem aan Figac aan te pakken.    

 

Indien blijkt dat het probleem niet te wijten is aan een slechte werking van Pricare zal de 

kostprijs van de door Figac geleverde prestaties verrekend worden aan de betrokken leden.  

Deze kostprijs is geschat op 70 € per uur en kan aangepast worden indien de werkelijke 

gemaakte kosten dit vereisen. 

 

 

INTELECTUEEL EIGENDOMSRECHT 

 

De leden verwerven door hun bijdrage het gebruiksrecht voor Pricare in het kader van de 

gangbare activiteiten binnen het medisch huis of de multidisciplinaire groepspraktijk. 

  

De leden zijn niet gerechtigd de Pricare software te decompileren, te ontleden, te decoderen, te 

extraheren of aan reverse-engineering te onderwerpen; te wijzigen of erop geïnspireerde- of 

afgeleide producten te maken; Pricare te gebruiken voor commerciële doeleinden; Pricare of 

de mogelijkheden van Pricare geheel of gedeeltelijk te verspreiden op internet of een ander 

netwerk; Pricare te verkopen, te verspreiden, te verhuren of door te geven aan derden. 

 

 

http://helpdesk.figac.be/
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OPZEG VAN HET LIDMAATSCHAP : 

 

Elk lid engageert zich voor een minimale duurtijd die gaat tot 31 december van het tweede  

kalenderjaar volgende zijn toetreden tot FIGAC. Gedurende deze periode kan er geen 

beëindiging van het verzoek van het lid plaatsvinden. Elke beëindiging die wordt aangevraagd 

of uitgevoerd in strijd met deze bepaling blijft onverlet en het betrokken lid blijft gebonden 

aan alle verplichtingen uit hoofde van deze verordening. Hetzelfde geldt voor zijn 

prerogatieven in verband met FIGAC-lidmaatschap. 

 

Een lid dat zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen, kan dit doen door schriftelijke melding aan 

Figac, ten laatste op 30 september van het jaar dat de opzeg voorafgaat. Het opzeggen zal pas 

ingaan op 1 januari van het volgend kalenderjaar en na betaling van alle kosten gemaakt door 

Figac voor de diensten geleverd tot 31 december van het kalenderjaar voorgaand aan het jaar 

waar de opzeg effectief wordt.  

 

 


