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Samenvatting

De voorbije jaren ging veel aandacht uit naar de toename van de uitgaven voor
geneeskundige verstrekkingen onder druk van de vergrijzing en de stijgende kostprijs van nieuwe behandelingswijzen. Beslissend blijft uiteindelijk wel het uitgavenpeil dat jaarlijks wordt toegestaan in de begroting. De wetgever legde daarvoor vanaf 1994 een groeimarge op: de uitgaven mochten voortaan jaarlijks
maximaal toenemen met een groeinorm van 1,5 %, verhoogd met de verwachte
inﬂatie. Daarnaast werden ook procedures ingesteld om te kunnen ingrijpen zodra
de werkelijke uitgaven de begroting dreigen te overschrijden.
Sinds 1999 is de groeimarge echter meermaals verruimd, zowel door de groeinorm te verhogen tot 2,5 % (en tot 4,5 % vanaf 2005) als door grote bedragen
aan “uitzonderlijke” uitgaven bovenop de groeinorm te aanvaarden. Zonder die
ingrepen hadden de jaarlijkse uitgaven nu ongeveer 3 miljard euro lager moeten
liggen (wat echter geen oordeel inhoudt over het feit of het huidige uitgavenpeil
al dan niet wenselijk of nodig is). Bovendien volstonden de ingrepen niet om te
beletten dat verschillende sectoren de hun toegewezen begroting substantieel
overschreden, in totaal voor 2,28 miljard euro tijdens de periode 1999-2004
(te nuanceren met 1,07 miljard euro onderschrijdingen).
Het Rekenhof besloot daarom te onderzoeken in welke mate in deze periode de
voorwaarden waren vervuld om de uitgaven via de begroting doelmatig te kunnen
beheersen.
Het onderzoek gebeurde op drie niveaus: de instrumenten voor de uitgavenbeheersing, de rol van de actoren en de gebruikte gegevens om de uitgaven te
ramen en op te volgen. De bevindingen werden daarna getoetst aan de wijzigingen die gelden vanaf de opmaak en opvolging van de begroting 2006 en die op
17 september 2005 zijn doorgevoerd krachtens een machtiging aan de regering
om in plaats van de wetgever maatregelen te nemen om de uitgaven onder
controle te krijgen.
•

Allereerst is vastgesteld dat met het verruimen van de groeimarge nog
steeds een zekere vorm van uitgavenbeheersing werd gerealiseerd, maar
dan vooral in de vorm van het beperken van nieuwe initiatieven. Fundamenteel heeft de steeds hogere marge er echter toe geleid dat de begroting de
uitgaventrend veeleer heeft gevolgd dan aangestuurd. Het effect van een
groeimarge op de uitgavenbeheersing wordt immers steeds sterker naarmate dit instrument langer in de tijd onveranderd gehandhaafd blijft. Door
de kort opeenvolgende aanpassingen bleef dat effect achterwege.
Een gelijkaardige bevinding geldt voor de procedures om overschrijdingen van de begroting te voorkomen en te beperken. Het bestaan van de
procedures had mogelijk een preventief effect, maar er werd nagenoeg
nooit effectief ingegrepen. Daartoe ontbraken de noodzakelijke voorwaarden, zoals een tijdige en regelmatige evaluatie van de uitgavenevolutie
en afspraken over de concreet toe te passen maatregelen (bv. op vlak van
tarieven of volumes) als risico’s op een budgetoverschrijding zouden worden
vastgesteld.
De beslissing om bij de verzekeringsinstellingen (“ziekenfondsen”) en bij de
farmaceutische industrie een deel van de overschrijding van de begroting
terug te vorderen, had op de uitgavenevolutie in ﬁnancieel opzicht slechts
een relatief beperkte weerslag.
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•

Vervolgens bleken de structuren de doelstelling niet te kunnen waarmaken
om alle actoren – zorgverleners, verzekeringsinstellingen, sociale partners
en regering – in onderling overleg hun verantwoordelijkheid voor de uitgavengroei te doen opnemen. De actoren konden in die structuren geen
eensgezindheid bereiken over de noodzakelijke keuzen zoals prioritaire
behoeften, vereiste besparingen en mogelijke ﬁnancieringswijzen.
Het ontbreken van duidelijke keuzen is wellicht tegelijk oorzaak en gevolg
van de beslissende rol die de regering op zich nam. Daarbij blijft de inspraak
in het beslissingsproces behouden, maar dan binnen een informeel en vaak
bilateraal overleg met de (beleidscel van de) minister van Sociale Zaken.
Dat informele overleg leidt echter tot een weinig transparant begrotingsproces. Zo bestaat geen inzage in de elementen waarop de besliste maatregelen over nieuwe initiatieven en besparingen zijn geraamd, terwijl ze
nochtans het sluitstuk van de begroting vormen.
Er wordt ook opgemerkt dat aan de structuren geen enkele rol is toebedeeld bij het vastleggen en het corrigeren van de belangrijke budgetten
voor geneesmiddelen, de verblijfskosten in ziekenhuizen en de uitvoering
van sociale akkoorden.

•

Tot slot zouden de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goed onderbouwde raming van de uitgaven en voor een actuele en correcte interpretatie van de uitgavenevolutie, verder moeten worden uitgewerkt en
beter gecontroleerd. Zo werd het budgettaire effect van vooropgestelde
besparingen tot 2005 niet systematisch opgevolgd. Maar vooral de tijdige
aanlevering en de stabiliteit van de gegevens stelden problemen. Meermaals bleek een toename of afname van de uitgaven later niet overeen te
stemmen met de realiteit maar voort te vloeien uit het feit dat het ritme
was gewijzigd waartegen zorgverleners (vooral ziekenhuizen) factureren en
verzekeringsinstellingen de facturen inboeken.

De wijzigingen ten gevolge van het koninklijk besluit van 17 september 2005
kunnen een antwoord bieden op talrijke vastgestelde tekortkomingen, in het bijzonder doordat de rol van de actoren opnieuw is gedeﬁnieerd en de procedures functioneler werden gemaakt. Niettemin is het Rekenhof van oordeel dat de actoren al
zelf binnen de bestaande structuren en wetgeving het initiatief hadden kunnen en
moeten nemen om de uitgavenbeheersing procedureel en organisatorisch bij te
sturen in de zin van de vaak evidente aanpassingen die nu met het besluit formeel
moesten worden opgelegd.
Er wordt dan ook beklemtoond dat de effectiviteit van doorgevoerde wijzigingen
in eerste instantie afhankelijk blijft van de wil en het initiatief van de actoren om
de uitgaven te laten evolueren binnen het vooropgestelde budgettaire kader.

4
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Verkorte citeerwijzen

Instellingen
Algemene Raad: Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging (orgaan van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV).
Controledienst voor de Ziekenfondsen: Controledienst voor de Ziekenfondsen en
Landsbonden van Ziekenfondsen.
FOD Volksgezondheid: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu.
Minister van Sociale Zaken: de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
(huidige legislatuur) en de minister van Sociale Zaken en Pensioenen (regeerperiode 1999-2003).
RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
Verzekeringscomité: Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging
(orgaan van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV).

Wet- en regelgeving
•

GVU-wet: wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

•

Knipperlichtenbesluit van 5 oktober 1999: koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4 van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994 houdende bepaling wat onder beduidende
overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan.

•

Responsabiliseringsbesluit van 28 augustus 2002: koninklijk besluit van
28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten.

•

Begrotingsbesluit van 17 september 2005: koninklijk besluit van 17 september 2005 tot wijziging, met betrekking tot de vaststelling van de begroting voor geneeskundige verzorging, de opdrachten van de Commissie voor
Begrotingscontrole en de documenten met betrekking tot de afsluiting van
de rekeningen, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Inleiding

0.1
1

Kader

De uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden
in 2006 geraamd op 18,4 miljard euro, een verzesvoudiging sinds 1980. Ze groeien
sneller dan het bruto binnenlands product en vertegenwoordigen meer dan een
derde van alle uitgaven voor prestaties van sociale zekerheid in de stelsels voor
werknemers en zelfstandigen samen1.
Door de omvang van de uitgaven is de beheersing van hun groei uiteraard een
belangrijke factor voor de ﬁnanciering van de sociale zekerheid en het realiseren
van het evenwicht van de begroting. Maar de uitgavenbeheersing is evenzeer noodzakelijk om een zo breed mogelijke toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorgen
te kunnen blijven waarborgen. Het thema vormt in de beleidsverklaringen van de
opeenvolgende federale regeringen dan ook al sinds lange tijd een prioriteit.

2

De evolutie van de uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen blijft nochtans
zorgwekkend. Bij de opmaak van de begroting voor 2005 bleek dat de begroting
voor 2004 wellicht aanzienlijk zou worden overschreden, zij het dat toen lange tijd
onduidelijkheid bleef bestaan over het bedrag van de overschrijding. Mede in die
context, maar vooral wegens de sterk toenemende discrepantie tussen het door
de wetgever vooropgestelde groeipad van de uitgaven en de werkelijke uitgavenevolutie, besloot het Rekenhof de problematiek te onderzoeken.

3

Het onderzoek werd op 5 november 2004 aangekondigd bij de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en bij de leidend ambtenaren van de betrokken administraties. Kort nadien vroeg de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
zelf om een audit door het Rekenhof over “de mechanismen op het vlak van de
opmaak van de begroting, de uitgavenbeheersing en de evaluatie van de genomen maatregelen inzake de verplichte verzekering”2. De subcommissie Rekenhof
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers besloot op 16 maart 2005 voorrang te
geven aan het onderzoek dat het Rekenhof al had aangekondigd.

4

In de loop van het onderzoek bleek dat sommige aspecten ook door de administratie zouden worden onderzocht. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid werd een “task force”3 opgericht die moest nagaan hoe de
bestaande begrotingsprocedures al op korte termijn konden worden verbeterd.
Daarnaast werd aan de Controledienst voor de Ziekenfondsen gevraagd aanbevelingen te formuleren in verband met de boekhouding en de controleprocedures

1

In 1980 bedroegen de gezondheidsuitgaven 3,5 % van het BBP, terwijl dit in 2003 was opgelopen
tot 5,4 % van het BBP. Het aandeel ervan in de uitgaven voor sociale zekerheid is toegenomen van
minder dan 25 % in 1980 tot 35 % vandaag. Zie rapport nr. 66 van 12 juli 2005 van de Nationale
Arbeidsraad met betrekking tot de ﬁnanciering van de sociale zekerheid, p. 78.

2

Verzoek van 16 november 2004 aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zie
ook: beleidsnota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 3 december 2004,
Parl. St. Kamer 2004-2005, DOC 51-1371/031, p. 36.

3

Tijdelijke werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het RIZIV, de Controledienst voor
de Ziekenfondsen, de verzekeringsinstellingen en de minister van Sociale Zaken, samen met de
regeringscommissaris van Begroting en de begrotings- en ﬁnancieel adviseur bij het RIZIV.

8
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van de verzekeringsinstellingen4. Beide initiatieven vloeiden voort uit een machtiging aan de Koning om van 1 april tot 31 december 2005 in plaats van de wetgever maatregelen te nemen om de begroting van de uitgaven voor geneeskundige
verstrekkingen onder controle te houden5.
De aanbevelingen uit beide onderzoeken en hun omzetting in het begrotingsbesluit van 17 september 20056 (van kracht vanaf de begroting 2006) zijn in dit
verslag verwerkt.

0.2

Draagwijdte van het onderzoek

Doel
5

Met het onderzoek wil het Rekenhof bijdragen tot een beter inzicht in de mate
waarin de regelgevende, organisatorische en procedurele voorwaarden zijn vervuld voor een doelmatige werking van de mechanismen voor uitgavenbeheersing
die worden gehanteerd bij het opmaken van de begroting en het opvolgen van de
uitgaven voor verstrekkingen van gezondheidszorg in België.

6

In hoofdlijnen is onderzocht:
•

of de begroting wordt opgemaakt volgens de wettelijke voorschriften en of
de behoefteramingen voldoende zijn onderbouwd;

•

of de oorzaken van een stijging van de begrote uitgaven en van budgetoverschrijdingen systematisch worden geanalyseerd;

•

of de informatie voor de begrotingsopmaak en de opvolging van de uitgaven tijdig beschikbaar en kwaliteitsvol is.

Een volledig overzicht van de onderzoeksvragen is te vinden in bijlage 1 van dit
verslag.
Afbakening van het onderzoeksdomein
7

Het onderzoek heeft betrekking op de raming en opvolging van de uitgaven voor
geneeskundige verzorging in de stelsels van sociale zekerheid, waarvoor uitsluitend de federale Staat bevoegd is. De uitvoering van het gezondheidszorgbeleid
wordt wel beïnvloed door bevoegdheden van de gemeenschappen (bv. de erkenning van zorginstellingen) en zelfs door allerhande privé-initiatieven (bv. de hospitalisatieverzekeringen), maar die invalshoek blijft buiten beschouwing.
Daarbij wordt nogmaals beklemtoond dat niet de uitgavenbeheersing op zich
wordt onderzocht, maar wel de werking van de begrotingsinstrumenten die de
wetgever daartoe heeft uitgewerkt. Het Rekenhof spreekt er zich dus niet over
uit in welke mate of in welke sectoren van de gezondheidszorg structurele ingrepen opportuun zijn.
4

De onderzoeksopdracht bestond meer bepaald uit volgende delen:
– de kwaliteit van de controleprocedures ingesteld door de verzekeringsinstellingen inzake de
bedragen gefactureerd ten laste van de verzekering geneeskundige verzorging, met aandacht
voor voorstellen tot verbetering van de controle en de rechtvaardiging van de efﬁciënte aanwending van de betrokken ﬁnanciële middelen;
– de mate waarin de verzekeringsinstellingen de regels inzake behandeling en boeking van de facturen naleven (chronologische volgorde van behandeling, betaaltermijnen, boekingstermijnen, ...)

5

Artikel 58 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S., 20 mei 2005, p. 23.686.

6

Bekrachtigd door artikel 114 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen,
B.S., 30 december 2005 (ed. 2), p. 57.378.
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Afbakening in de tijd
8

De raming en opvolging van de uitgaven is onderzocht voor de begrotingsjaren
1999 tot en met 2004. Die afbakening gebeurde op grond van de evolutie van de
reglementering (in 1999 werd de procedure voor de opvolging van de begroting
gewijzigd), de evolutie van de uitgaven (vooral sinds 1999 namen de uitgaven sterk
toe) en de beschikbare gegevens bij de uitvoering van het onderzoek (januarijuli 2005).
De bevindingen werden getoetst aan de wijzigingen die ten gevolge van het begrotingsbesluit van 17 september 2005 van kracht zijn geworden vanaf de opmaak
en uitvoering van de begroting 2006.

0.3

Uitvoering van het onderzoek

Onderzochte gegevens
9

Na enkele verkennende gesprekken werd het onderzoek geconcentreerd op
de werking van de organen bij het RIZIV die de wetgever speciﬁek belastte
met opdrachten voor de begrotingsopmaak en de opvolging van de uitgaven:
de Algemene Raad, het Verzekeringscomité, de Commissie voor Begrotingscontrole en de overeenkomsten- en akkoordencommissies. Aan de hand van
stukken (verslagen, studies, technische nota’s) is onderzocht hoe die organen
hun opdracht hebben vervuld voor de begrotingsjaren 1999-2004.
Ook de notulen van de vergaderingen van de voornoemde organen zijn geraadpleegd. Daarin komen immers de standpunten tot uiting van de partijen die de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging beheren: de regering en
de sociale partners (onder meer in hun hoedanigheid van ﬁnanciers van het stelsel), de verzekeringsinstellingen (onder meer in hun hoedanigheid van uitbetalingsinstelling en verdediger van de belangen van de patiënten) en de beroepsorganisaties van de zorgverleners.
Om een aantal vaststellingen te onderbouwen, is bijkomend gebruik gemaakt
van nota’s of verslagen van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de
werknemers en het Beheerscomité van het sociaal statuut van de zelfstandigen
(die de ﬁnanciering en begroting van de sociale zekerheid globaal begeleiden), de
Controledienst voor de Ziekenfondsen (die de boekhoudkundige verslaggeving
van de ziekenfondsen controleert), het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de Technische, Boekhoudkundige en Statistische Commissie bij het
RIZIV.
Rapportering

10

De onderzoeksbevindingen zijn ingedeeld in hoofdstukken over de instrumenten
voor de uitgavenbeheersing, de rol van de actoren en de gegevens die worden
gebruikt om de begroting op te maken en op te volgen.
Gezien de complexiteit van de behandelde materie worden in het eerste hoofdstuk de basisinstrumenten voor de uitgavenbeheersing beknopt toegelicht en
bevat het rapport concrete voorbeelden om de vaststellingen te verduidelijken.

10
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Tegensprekelijke procedure
11

Een ontwerpverslag met de bevindingen en aanbevelingen werd op 9 november 2005 voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en aan de betrokken administraties (het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de begrotings- en ﬁnancieel adviseur
van het RIZIV). Daarbij werd gevraagd eventuele commentaar op het verslag
binnen één maand kenbaar te maken7.
Daar de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij het afsluiten van de
tegensprekelijke procedure op 9 januari 2006 nog niet had gereageerd, konden
alleen de reacties van de administraties in het verslag worden verwerkt.

7

De termijn van één maand is bepaald in artikel 5bis, derde lid, van de wet van 29 oktober 1846 op
de inrichting van het Rekenhof.
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Hoofdstuk 1
Instrumenten

1.1
12

Situering

Het juridische instrumentarium om de uitgaven te beheersen, kreeg grotendeels
vaste vorm in 19938. De wetgever voegde de toen al bestaande afzonderlijke
maatregelen samen tot een geheel en breidde ze uit tot een globaal concept.
Latere wetgeving heeft dat concept verder verﬁjnd en uitgediept.
Het concept steunt in de eerste plaats op een uitgavenbeheersing via de begroting:
de groei van de begroting is wettelijk begrensd (punt 1.2) en procedures moeten
een overschrijding van de begroting helpen voorkomen of beperken (punt 1.3).
In bepaalde gevallen kunnen budgetoverschrijdingen ook worden gerecupereerd
(punt 1.4). Daarnaast wordt de uitgavengroei beperkt door in te grijpen in de
voorwaarden waaronder geneeskundige verzorging wordt verstrekt (punt 1.5).

13

Bij een eerste analyse van de (beschikbare) cijfers kan de indruk ontstaan dat
het concept deugdelijk heeft gewerkt: de reële uitgaven sluiten nauw aan bij de
begrote uitgaven. In de loop van een begrotingsjaar blijken dan ook slechts weinig
bijkomende besparingsmaatregelen te worden opgelegd.
Indien de toepassing van de instrumenten echter wordt vergeleken met elk van
de principes van het concept van uitgavenbeheersing, dan blijkt dat de werkelijke
impact van het concept moet worden gerelativeerd.

1.2

Begrenzing door middel van begrotingsdoelstellingen

Principes
14

Voor de begroting van geneeskundige verstrekkingen geldt een bovengrens. Ten
opzichte van de begroting van het vorige jaar mogen de uitgaven maximaal toenemen met de groeinorm die de wetgever heeft opgelegd, de verwachte inﬂatie
en eventueel uitzonderlijke uitgaven.
De bovengrens wordt eerst bepaald voor het geheel van de uitgaven voor
geneeskundige verzorging en vormt de globale begrotingsdoelstelling. Dit bedrag
wordt daarna verdeeld over iets meer dan dertig sectoren, die elk een partiële
begrotingsdoelstelling krijgen toegewezen. Het aantal sectoren wijzigt in de
tijd (bv. de relatief nieuwe sector “maximumfactuur”) en de indeling in sectoren
steunt op de kwaliﬁcatie van de zorgverleners (bv. kinesitherapeuten) of op de
aard van de verstrekking (bv. palliatieve zorgen). In bijlage 2 wordt aangegeven
hoe de globale begrotingsdoelstelling voor 2006 werd verdeeld over de verschillende sectoren.

8

Wet van 15 februari 1993 tot hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. De bepalingen van de wet
zijn in 1994 geïntegreerd in de (gecoördineerde) GVU-wet.

12
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In 1994 werd de bovengrens van de begroting vastgelegd op 9.791,8 miljoen euro
(395 miljard frank). Toen werd vooropgesteld dat dit bedrag jaarlijks maximaal
mocht stijgen met de inﬂatie en met een reële groei van 1,5 %. Indien dat groeipad was gevolgd, dan bedroegen de uitgaven eind 2004 maximaal 13.367,4 miljoen euro (= + 36,5 %).
Het groeipad is vanaf 1999 echter meermaals verlegd9:

16

17

•

Voor de begrotingsjaren 1999 en 2001 werden er samen voor 700,3 miljoen euro uitzonderlijke of bijzondere uitgaven toegekend bovenop de toename volgens de groeinorm en de inﬂatie.

•

Voor de begrotingsjaren 2000 en 2004 werd in de wetgeving een nieuw
vertrekpunt voor het groeipad vastgelegd, namelijk een globale begrotingsdoelstelling van respectievelijk 12.412,7 en van 16.257,8 miljoen euro.

•

Vanaf het begrotingsjaar 2001 werd de groeinorm van 1,5 % tot 2,5 % verhoogd (vanaf 2005 is de norm opgetrokken tot 4,5 %).

De verschillende aanpassingen aan het groeipad van de begroting hadden twee
belangrijke gevolgen.
•

De begroting is inmiddels bijna dubbel zo sterk toegenomen dan in 1994
was vooropgesteld (tot 16.257,8 miljoen euro in 2004, een toename met
66 % in plaats van 36,5 %). Op jaarbasis bedraagt het verschil tussen de
begrote uitgaven en de uitgaven volgens het initiële groeipad van 1,5 % nu
ongeveer 3 miljard euro (eind 2004 2.890,4 miljoen euro).

•

De begroting is nauw blijven aansluiten bij de uitgaventrend: tijdens de
periode met de sterkste uitgavengroei (1999-2004) is de begroting met
uitzondering van 2002 wel jaarlijks overschreden, waarbij de overschrijding
schommelde in een marge van 0,3 % tot 3,3 % (zie bijlage 3).

De onderstaande graﬁek geeft de verschillende uitgavenevoluties aan. Om de
graﬁek te kunnen interpreteren, kan hier als illustratie worden vermeld dat een
verschil van 1 % tussen de begrote en de werkelijke uitgaven ongeveer overeenstemt met het jaarlijkse bedrag van alle uitkeringen door het Fonds voor Arbeidsongevallen, en dat het verschil van bijna 3 miljard euro tussen het initiële groeipad en de begroting bijna de totale jaarlijkse uitkeringen door de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers omvat (3,4 miljard euro).

9

Bij de opsomming hoort strikt genomen ook de invoering van een systeem van “algebraïsche verschillen” (art. 59 en 69 van de GVU-wet). Het betreft bedragen die naargelang van een overschrijding of onderschrijding van de partiële begrotingsdoelstellingen voor de sectoren klinische biologie
en medische beeldvorming worden gecompenseerd in de begroting van een later jaar. Door de
beperkte budgettaire relevantie en vooral de speciﬁeke techniciteit wordt het systeem in dit onderzoek niet verder inhoudelijk behandeld.
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Graﬁek 1 – Uitgavenevolutie van 1994 tot 2004 volgens initieel groeipad, vastgelegde
begrotingsdoelstellingen en werkelijke realisaties (in miljoen euro)

Bron: gegevens RIZIV (bij de uitgaven zijn de ontvangsten uit de hefﬁngen ten
laste van de geneesmiddelenindustrie niet in mindering gebracht).

Bevindingen
18

De huidige uitgaven liggen een kwart hoger dan het maximumbedrag dat zou
zijn bereikt indien het aanvankelijke groeipad was gevolgd10. Dat verschil toont
aan dat een aanzienlijk deel van de vooropgestelde uitgavenbeheersing niet werd
gerealiseerd, maar geeft niet aan welke factoren dat verschil kunnen verantwoorden (bv. een onverwacht grote impact van kosten door de vergrijzing of technologische vernieuwingen) of welke effecten daarmee zouden zijn bereikt (bv. op
het vlak van de kwaliteit van de geneeskundige verstrekkingen).

19

Dit onderzoek gaat echter enkel na of de begroting door het stelselmatig verhogen van de groeinorm nog wel als een daadwerkelijk instrument voor uitgavenbeheersing kan worden beschouwd. Gezien het pakket aan besparingsmaatregelen voor de begrotingsjaren van 1999 tot 2004 (1,47 miljard euro) lijkt dit
nog altijd het geval. Maar in dezelfde periode werden ook voor 1,10 miljard euro
nieuwe initiatieven in de begroting opgenomen. De besparingen waren dus niet
in de eerste plaats nodig om de verwachte uitgaven terug te brengen tot de
(verhoogde) groeimarges, maar waren veeleer bedoeld om binnen de groeimarge
enkele nieuwe initiatieven te kunnen realiseren.
Voorbeeld
In de begroting 2004 werden voor 222 miljoen euro besparingen opgelegd. 121,8 miljoen euro daarvan werd gebruikt om nieuwe initiatieven te kunnen realiseren;
100,2 miljoen euro was nodig om de uitgaven zoals geraamd in de hypothese van
ongewijzigd beleid terug te brengen tot het niveau van het opgelegde groeipad.
10

Die verhouding werd trouwens al in 2004 bereikt: de werkelijke uitgaven bedroegen toen
16.771,43 miljoen euro, terwijl de uitgaven volgens het initieel groeipad maximum 13.367,42 miljoen euro hadden mogen bedragen.

14
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Veel nieuwe initiatieven zijn trouwens ingevoerd zonder de begrensde groei van
de begroting in acht te nemen. In 1999 en 2001 is daartoe ruim gebruik gemaakt
van de wettelijke bevoegdheid11 om bovenop de groeimarge uitzonderlijke of
bijzondere uitgaven in de begroting op te nemen (respectievelijk voor 129,1 en
571,2 miljoen euro). Nochtans betrof het initiatieven die van jaar tot jaar tot meeruitgaven zouden leiden. Het was dan ook onvermijdelijk dat ze op termijn alsnog
in de gewone uitgaven zouden worden opgenomen, wat (impliciet) gebeurde naar
aanleiding van het verleggen van het groeipad.
Reactie van de administratie

21

In een reactie op het ontwerpverslag meent het RIZIV dat een vergelijking tussen het huidige uitgavenpeil en het bedrag van de uitgaven berekend volgens de
initiële groeinorm een louter theoretische benadering is.
De instelling wijst op het feit dat “de wetgever destijds de maximale groeinorm
op 1,5 % heeft geplaatst in de optiek van de toetreding van België tot de Europese Monetaire Unie. Op basis van de historische tijdreeksen met een natuurlijke aangroei van de uitgaven met 3,5 à 4,5 % in reële termen was iedereen
zich bewust van het feit dat het hier ging om een tijdelijke maatregel met een
welbepaalde ﬁnaliteit. Dit is achteraf bevestigd door de feiten: de maximale
groeinorm werd geleidelijk aan door de wetgever opgetrokken van 1,5 % naar
2,5 % en van 2,5 % naar 4,5 %. Het handhaven van een maximale groeinorm van
1,5 % gedurende een langere periode zou voor gevolg gehad hebben dat het verzekeringspakket onherroepelijk zou gereduceerd worden. Dit was duidelijk niet
de intentie van de wetgever.” Aan die argumentatie wordt nog toegevoegd dat
een beroep werd gedaan op de techniek van uitzonderlijke of bijzondere uitgaven
“om te vermijden dat het zou komen tot een werkelijke rationalisering van het
verzekeringspakket”.
Het RIZIV stelde daarom voor om in de graﬁek het huidige uitgavenpeil ook
te vergelijken met het bedrag van de uitgaven berekend volgens het wettelijk
gewijzigde groeipad van de uitgaven (dit is exclusief de uitzonderlijke of bijzondere uitgaven).
Beoordeling van de reactie

22

De reactie van de administratie is niet in tegenspraak met de bevindingen van
het Rekenhof (zie nrs. 18-20). Indien het initieel vastgelegde groeipad onverkort
was gevolgd, dan hadden de jaarlijkse uitgaven nu ongeveer 3 miljard euro lager
moeten liggen. Dat bedrag wijst op de aanzienlijke omvang van de besparingen
die niet moesten worden doorgevoerd door vanaf 1999 een steeds hogere groei
van de uitgaven te aanvaarden. Het Rekenhof spreekt zich niet uit of en in welke
mate een dergelijke besparing wenselijk of nodig was, maar stelt wel vast dat het
groeipad door de opeenvolgende aanpassingen als instrument van uitgavenbeheersing in belangrijke mate aan belang heeft ingeboet.
Door de aanpassingen heeft de begroting de uitgavenevolutie immers veeleer
gevolgd dan aangestuurd. Dit blijkt trouwens ook uit de volgende graﬁek waar het
RIZIV om heeft verzocht: het groeipad werd in 2000 en 2004 duidelijk verlegd in
de richting van de uitgaventrend.

11

Artikel 40, § 1, vierde lid van de GVU-wet. In 2002 is die bevoegdheid verlegd van de Koning naar
de Algemene Raad.
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Graﬁek 2 – Uitgavenevolutie van 1994 tot 2004 volgens wettelijk groeipad, vastgelegde
begrotingsdoelstellingen en werkelijke realisaties (in miljoen euro)

Bron: gegevens RIZIV (bij de uitgaven zijn de ontvangsten uit de hefﬁngen ten
laste van de geneesmiddelenindustrie niet in mindering gebracht).

1.3

Correcties door middel van een knipperlichtenprocedure

Principe
23

De bovengrens bij de begroting van de uitgaven belet niet dat de werkelijke
uitgaven dat plafond kunnen overschrijden (vandaar het begrip begrotingsdoelstelling). Wel is een procedure ingesteld om op basis van een regelmatige opvolging
van de werkelijke uitgaven tijdig te waarschuwen voor mogelijke budgetoverschrijdingen en eventueel corrigerend op te treden: de knipperlichtenprocedure.

24

De knipperlichtenprocedure wordt toegepast door per sector de werkelijke uitgaven te vergelijken met de uitvoering van de begroting volgens een normaal
tijdens het jaar te verwachten patroon (bv. van de partiële begrotingsdoelstelling
van een bepaalde sector werd in voorgaande jaren gemiddeld slechts 18 % uitgegeven in het eerste trimester, maar 30 % in het vierde trimester).
Als de vergelijking met dat normale uitgavenpatroon een risico op een beduidende
overschrijding12 van de partiële begrotingsdoelstelling aangeeft, kunnen aan de
sector (bijkomende) besparingen worden opgelegd. Om te bepalen of er een risico
op beduidende budgetoverschrijding is, zijn marges ingesteld die kleiner worden
naarmate het begrotingsjaar verstrijkt.

25

Als een risico op een beduidende budgetoverschrijding wordt vastgesteld, worden
er niet noodzakelijk of automatisch besparingen opgelegd: om diverse redenen kan
worden geoordeeld dat ingrijpen niet (meer) opportuun is. Als toch een besparing
wordt overwogen, krijgt de betrokken sector altijd de gelegenheid argumenten
aan te brengen om de noodzaak of het bedrag ervan te relativeren.
12

Strikt genomen wordt het begrip risico niet gebruikt voor de beduidende overschrijdingen die worden vastgesteld op basis van de uitgavenevolutie over het volledige jaar, maar dit onderscheid is
voor een goed begrip van het onderzoeksverslag weinig relevant.

16
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26

De knipperlichtenprocedure zoals die aanvankelijk in 1991 was uitgewerkt, bleek
op meerdere vlakken niet te voldoen. Risico’s op een beduidende overschrijding
van de begroting werden soms laattijdig gedetecteerd, en slechts zelden werd er
gecorrigeerd. Al snel werden dan ook voorstellen geformuleerd om de procedure
te wijzigen.
In 1999 resulteerden de voorstellen in een grondige aanpassing van het betrokken
koninklijk besluit, maar de aanpassing had in de praktijk weinig impact. Hoewel de
procedure in de onderzoeksperiode 1999-2004 in tientallen gevallen en voor de
meeste sectoren risico’s op een beduidende budgetoverschrijding aangaf, werden
slechts in een paar gevallen correctiemaatregelen opgelegd.

27

Voorstellen13 om het koninklijk besluit opnieuw aan te passen met strakkere
marges om risico’s op een beduidende budgetoverschrijding te detecteren,
bleven zonder gevolg. Een verkennende toepassing van die voorstellen door
het RIZIV toonde aan dat de situatie daardoor niet meer daadwerkelijk zou
worden beïnvloed. Andere mogelijke wijzigingen van de procedure werden niet
meer onderzocht.
Bevindingen

28

Tegenover de ruim aangewende mogelijkheid om niet te corrigeren, staat een
totaal bedrag van 2,28 miljard euro overschrijdingen van de partiële begrotingsdoelstellingen tijdens de periode 1999-200414. Vanuit die vaststelling zou kunnen
worden verwacht dat naast de technische aspecten ook de praktische moeilijkheden bij de toepassing van de knipperlichtenprocedure in kaart werden gebracht
om op die basis werkzame alternatieven voor te stellen.
Een dergelijke analyse bleek niet voorhanden te zijn. In de onderzochte nota’s en
notulen wordt enkel vermeld dat de procedure niet voldoende doelmatig en al te
statisch en mechanisch functioneert.

29

Uit het begrotingsbesluit van 17 september 2005 blijkt dat de knipperlichtenprocedure vanaf de uitvoering van de begroting 2006 grotendeels wordt verlaten: de knipperlichten worden enkel nog gehandhaafd als een van de indicatoren
om de uitgavenevolutie te evalueren. De klemtoon verschuift naar een “permanente audit” van de uitgaven in de verschillende sectoren en naar een bredere
en beter gestructureerde informatiedoorstroming vanuit de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. De verbeterde informatiedoorstroming zou de
verantwoordelijkheid van de actoren verhogen en meer afgewogen maatregelen
mogelijk maken.
De toepassing van de knipperlichtenprocedure tijdens de periode 1999-2004
wordt verder in dit onderzoeksverslag toch nog behandeld (punten 2.5 en 2.6) om
te kunnen beoordelen in hoeverre de aanpassingen in het begrotingsbesluit een
antwoord bieden op reële tekortkomingen in (de toepassing van) de procedure.

13

Rapport van de Commissie voor Begrotingscontrole over de evaluatie van de evolutie van de
uitgaven voor geneeskundige verzorging – striktere toepassing van de correctiemaatregelen –
wijzigingen aan het kb op de knipperlichten, bijlage IV bij het Verslag aan de minister van Sociale
Zaken met betrekking tot de procedures tot verbetering van de opvolging van de uitgaven voor
geneeskundige verzorging, nota van het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV nr. 2005/16 van
11 februari 2005.

14

Ten belope van 1,07 miljard euro gecompenseerd doordat de uitgaven van een aantal sectoren
onder hun partiële begrotingsdoelstelling bleven.
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1.4 Responsabilisering door middel van recuperatie van
budgetoverschrijdingen
Principe
30

Voor sommige sectoren wordt de begroting nog strenger begrensd. De begroting
wordt er beschouwd als een gesloten enveloppe (bv. het budget van ﬁnanciële
middelen voor de ziekenhuizen) en budgetoverschrijdingen worden gerecupereerd, ofwel door een compensatie binnen de begroting (bv. voor de klinische
biologie en de medische beeldvorming), ofwel door een bijdrage of hefﬁng
(bv. een hefﬁng op de omzet van farmaceutische ﬁrma’s).

31

Ook de verzekeringsinstellingen worden ten dele verantwoordelijk gesteld voor
de uitgaven van geneeskundige verstrekkingen aan hun leden. Als de globale
begrotingsdoelstelling wordt overschreden, moeten de verzekeringsinstellingen
bijdragen in verhouding tot hun aandeel in de begroting. Die bijdrage wordt ten
laste genomen door het bijzonder reservefonds van elke instelling, dat bestaat uit
de “boni” van de jaren waarin de begrotingsdoelstelling wordt onderschreden en
uit ledenbijdragen.
Toepassing op de farmaceutische ﬁrma’s

32

De geneesmiddelensector is veruit de belangrijkste sector waarop het mechanisme van recuperatie van budgetoverschrijdingen wordt toegepast. De sector
vertegenwoordigt niet alleen bijna 20 % van de totale uitgaven voor geneeskundige
verstrekkingen, maar is ook verantwoordelijk voor 1,32 miljard euro of 58,1 % van
de totale budgetoverschrijdingen door alle sectoren in de periode 1999-2004.
In die context werd de sector vanaf 2002 verplicht om aan het RIZIV 65 % terug
te betalen van de overschrijding van de toegekende begrotingsenveloppe15. Die
terugbetaling gebeurt door een hefﬁng op de omzet van vergoedbare geneesmiddelen op de Belgische markt.
Het percentage van de hefﬁng wordt bepaald door de verhouding tussen het
bedrag van de overschrijding (beperkt tot 65 %) en het bedrag van de omzet van
de farmaceutische ﬁrma’s, en moet bij wet worden vastgelegd. Omdat die procedure gemiddeld een jaar tijd in beslag neemt, is een systeem van voorschotten
ingevoerd.

33

Sinds de toepassing van het mechanisme (vanaf de begroting 2001) werd bij de
geneesmiddelenindustrie in totaal 190,7 miljoen euro gerecupereerd (toestand bij
het afsluiten van het onderzoek begin september 2005, zonder het aandeel in de
overschrijding van de begroting 2004 waarvoor de hefﬁng toen nog niet was vastgesteld).
Het bedrag van 190,7 miljoen euro is minder dan de helft van de 65 % van de budgetoverschrijdingen die voor recuperatie in aanmerking kwamen (524,8 miljoen euro).
Zoals wettelijk bepaald, werd het verschuldigde bedrag immers verminderd omdat
de regering een aantal besparingsmaatregelen niet had uitgevoerd of omdat de
globale begrotingsdoelstelling was onderschreden (in 2002). Vanuit die vaststelling moet de maatregel, zelfs al wordt de recuperatie van de budgetoverschrijding
vanaf 2006 tot 72 % verhoogd, worden gerelativeerd16.

15

Artikel 191, eerste lid, 15°quater, § 1 van de GVU-wet.

16

Artikel 67, 1° van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de
gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

18
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Toepassing op de verzekeringsinstellingen
34

De ﬁnanciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen wordt voor
elke instelling afzonderlijk berekend door haar uitgaven te vergelijken met haar
aandeel in de globale begrotingsdoelstelling (na aftrek van de uitgaven die het
RIZIV rechtstreeks betaalt, zoals de accreditering van de zorgverleners en de
eindeloopbaan).
Het aandeel van elke verzekeringsinstelling in de globale begrotingsdoelstelling
wordt bepaald aan de hand van twee verdeelsleutels: 70 % wordt toegewezen
volgens het aandeel van de verzekeringsinstelling in de totale uitgaven en 30 %
(de “normatieve verdeelsleutel”) overeenkomstig criteria die rekening houden
met het proﬁel van haar rechthebbenden.

35

Indien een verzekeringsinstelling minder uitgeeft dan haar aandeel in de globale
begrotingsdoelstelling, ontvangt ze 25 % van het verschil tussen beide bedragen17, het boni. In het andere geval moet zij 25 % van de overschrijding van haar
begrotingsaandeel zelf dragen, het mali. De overschrijding waarop het mali van
een verzekeringsinstelling wordt berekend, wordt echter beperkt tot 2 % van haar
begrotingsaandeel als de globale begrotingsdoelstelling met meer dan 2 % is overschreden (wat het geval was in 1996, 2000 en 2001).
De afrekening gebeurt zodra het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen heeft goedgekeurd. Voor de begrotingsjaren van 1999 tot 2002 gebeurde
de afrekening echter met vertraging omdat de rekeningen pas laattijdig werden
goedgekeurd18. De afrekeningen vanaf het begrotingsjaar 2003 hadden begin
januari 2006 nog niet plaatsgehad bij gebrek aan goedgekeurde rekeningen19.

36

Sinds de toepassing van het mechanisme (vanaf de begroting 1995) werd bij
alle verzekeringsinstellingen samen per saldo 88,7 miljoen euro gerecupereerd
(de som van de mali bedraagt 175,3 miljoen euro en de som van de boni 86,6 miljoen euro)20.
Bevindingen

37

In de beleidsnota bij de begroting 2005 werd vooropgesteld dat het huidige
systeem van ﬁnanciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
grondig zou worden geëvalueerd en in 2005 zou worden aangepast, onder meer
rekening houdend met hun mogelijkheden om de uitgaven van hun leden te beïnvloeden21. Hierover waren bij het afsluiten van het onderzoek nog geen voorstellen voorgelegd aan de overlegorganen binnen het RIZIV (Algemene Raad of
Verzekeringscomité).

17

Het aandeel van de verzekeringsinstellingen in het boni of mali is sinds de invoering van het
systeem geleidelijk opgetrokken van 15 % (1995 tot 1997) over 20 % (1998 tot 2000) tot 25 %
(vanaf 2001).

18

De rekeningen van 1999, 2000, 2001 en 2002 zijn goedgekeurd op respectievelijk 30 maart 2001,
24 mei 2002, 23 juni 2003 en 28 november 2005, terwijl dit had moeten gebeuren tegen 30 september van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar.

19

De rekeningen vanaf 2003 konden nog niet worden goedgekeurd omdat eerst een nieuwe normatieve verdeelsleutel moest worden vastgelegd (door moeilijkheden bij de uitwerking van de verdeelsleutel kon het betrokken koninklijk besluit pas begin 2005 worden gepubliceerd).

20

Toestand bij het afsluiten van het onderzoek begin september 2005.

21

Algemene beleidsnota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Parl. St. Kamer
2004-2005, DOC 51-1371/031, p. 35.

Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging – Rekenhof, januari 2006

19

38

De speciﬁeke bevindingen over de toepassing van het recuperatiemechanisme in
de geneesmiddelensector zijn opgenomen in een afzonderlijk onderzoeksverslag
van het Rekenhof22. Wel wordt hier opgemerkt dat het mechanisme kennelijk de
systematische budgetoverschrijdingen niet kon voorkomen en dat de sector daarover bij herhaling stelde dat haar begroting te laag werd vastgelegd.
In dat verband blijkt dat in een akkoord van 20 januari 2004 tussen de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de farmaceutische industrie is bepaald
dat “in de loop van deze legislatuur gefaseerd zal worden geëvolueerd naar
de vaststelling van realistische budgetten”. In de begroting 2005 is daartoe een
eerste stap gezet door de begrotingsenveloppe voor de sector met 15,6 % te
verhogen. In de initiële begroting 2006 blijft de stijging beperkt tot 2,6 %.

1.5
39

Uitgavenbeheersing door ingrepen op de verstrekkingen

De maatregelen die worden doorgevoerd in het kader van het begrotingsproces
moeten – vanwege het tijdsperspectief van een welbepaald begrotingsjaar – al op
korte termijn effect ressorteren. Om die reden hebben ze vooral betrekking op de
prijs van de verstrekkingen (bv. de verhoging van bijdragen en remgelden of de
vermindering van het terugbetaalbare honorarium).
Voor een duurzame uitgavenbeheersing moet echter ook worden ingegrepen op
elementen die de vraag en het aanbod aan geneeskundige verstrekkingen meer
fundamenteel bepalen (bv. de wijze waarop de toegang tot de gezondheidszorg
is georganiseerd).

40

Structureel ingrijpen op de verstrekkingen is belangrijk, maar wordt overeenkomstig de doelstellingen en de afbakening van dit onderzoek niet verder inhoudelijk
behandeld. De vraag in welke mate of in welke sectoren van de gezondheidszorg
structurele ingrepen nodig of opportuun zijn, vergt immers in de eerste plaats heel
gerichte, speciﬁeke beleidskeuzen waarover het Rekenhof zich niet uitspreekt.
Er wordt enkel vastgesteld dat de uitwerking van structurele maatregelen voor
uitgavenbeheersing volop in beweging is. Voorbeelden hiervan zijn: de herstructurering van de eerstelijnszorg waarbij wordt ingewerkt op de vraag, of het toetsen
van de individuele verstrekkingen van artsen aan een code van goede medische
praktijk waarbij wordt ingewerkt op het aanbod. Als structurele ingrepen tot uitgavenbeheersing inderdaad meer belang krijgen, zou de budgettaire impact ervan
duidelijker tot uiting moeten worden gebracht, zoals in het kader van de opmaak
van een meerjarenbegroting.

22

Responsabilisering van de farmaceutische ﬁrma’s in de beheersing van de uitgaven voor gezondheidszorg, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, juli 2005,
nrs. 14-23.
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Hoofdstuk 2
Actoren

2.1

Situering

41

De huidige procedure om de begroting voor de verzekering van de geneeskundige
verzorging op te maken en op te volgen, werd ingevoerd om alle betrokken actoren in onderling overleg hun verantwoordelijkheid voor de uitgavenbeheersing te
doen opnemen. De verschillende organen die bij de Dienst voor Geneeskundige
Verzorging van het RIZIV werden ingesteld, vormen het forum voor dat overleg.

42

De ruimste bevoegdheden hebben volgende organen:
•

De Algemene Raad bepaalt de globale begrotingsdoelstelling, de algemene beleidslijnen en de maatregelen voor het ﬁnanciële evenwicht in de
verzekering voor geneeskundige verzorging. Beslissingen worden genomen door de vertegenwoordigers van de sociale partners, de regering en
de verzekeringsinstellingen. De vertegenwoordigers van de zorgverleners
hebben enkel een raadgevende stem.
Voorstellen over de globale begrotingsdoelstelling en het algemeen beleid
moeten door alle regeringsvertegenwoordigers worden goedgekeurd (artikel 16, § 3, van de GVU-wet).

•

Het Verzekeringscomité staat in voor taken die nauwer verband houden
met de sectoren zelf, zowel wat de verstrekkingen betreft (bv. bevoegdheden om de nomenclatuur te wijzigen) als wat betreft de vaststelling van
de partiële begrotingsdoelstellingen van de sectoren. Beslissingen worden
genomen door vertegenwoordigers van de regering, de verzekeringsinstellingen en de zorgverleners. De vertegenwoordigers van de sociale partners
hebben een raadgevende stem.

•

De Commissie voor Begrotingscontrole brengt verslag uit over de uitgavenevolutie en adviseert over de begrotingsvooruitzichten onder het
voorzitterschap van een begrotings- en ﬁnancieel adviseur, aangesteld door
de minister van Sociale Zaken en de minister van Begroting. Beslissingen
worden genomen door vertegenwoordigers van de regering, de sociale
partners, de verzekeringsinstellingen en de zorgverleners.

•

In de overeenkomsten- en akkoordencommissies worden voor elke sector
afzonderlijk afspraken gemaakt door een gelijk aantal vertegenwoordigers
van de verzekeringsinstellingen en van de representatieve organisaties
van de betrokken beroepen, inrichtingen of diensten23. De afspraken gaan
onder meer over de prijzen en tarieven en over de voorwaarden waaronder
de verstrekkingen door de verplichte verzekering worden terugbetaald.

23

De artsen en tandartsen enerzijds en de verzekeringsinstellingen anderzijds komen samen in
akkoordencommissies. De verzekeringsinstellingen aan de ene kant en de apothekers, de verplegingsinrichtingen, de psychiatrische centra, de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor
bejaarden, de centra voor dagverzorging, de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de diensten
thuisverpleging, de kinesitherapeuten, de logopedisten en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten aan de andere kant, komen samen in overeenkomstencommissies.
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Tegenover de doelstelling om via deze organen alle actoren te responsabiliseren,
staat de vaststelling dat de sectoren behoeften blijven formuleren zonder rekening te houden met de beperkingen van de groeinorm van de begroting (punt 2.2)
en dat niet de organen maar de regering de vereiste keuzen maakt, zowel op vlak
van prioriteiten en nodige besparingen (punt 2.3) als op vlak van de ﬁnanciering
(punt 2.4). Ook de opvolging van de uitgaven stelt problemen omdat slechts laat
en zelden corrigerend wordt opgetreden (punten 2.5 en 2.6).
Wel wordt opgemerkt dat de organen geen greep hebben op de belangrijke budgetten voor geneesmiddelen, de verblijfskosten in ziekenhuizen en de uitvoering
van sociale akkoorden (punt 2.7).

2.2
2.2.1
44

Technische ramingen en behoefteramingen
Procedure

De begrotingsopmaak vangt al aan in de periode april – juni met een raming van
het uitgavenniveau in het komende jaar. Aan de ene kant worden de uitgaven
geraamd in de hypothese van een ongewijzigd beleid (technische ramingen). Aan
de andere kant formuleren de sectoren voorstellen voor “onontbeerlijk” geachte
aanpassingen aan het bestaande pakket aan verstrekkingen (behoefteramingen).
De technische ramingen worden uitgevoerd door de Dienst voor Geneeskundige
Verzorging op basis van een extrapolatie24 van de evolutie van de uitgaven over
de voorbije drie tot vijf jaar. Ze houden rekening met de meest recente informatie over tarieven, honoraria en prijzen, alsook met de weerslag van maatregelen
(zowel besparingen als nieuwe uitgaven) die sinds het begin van het lopende jaar
werden doorgevoerd25.
Voorbeeld:
De technische raming voor 2004, opgemaakt in mei en juni 2003, was gebaseerd op
de uitgaven van 1998 tot en met 2002 en verrekende ook de impact van wijzigingen
in de reglementering die tussen 1 januari en 15 juni 2003 van kracht werden.

Vanaf de begroting 2006 wordt nog een aanvullende “herziene” technische raming
gemaakt in de maand september om rekening te houden met de uitgavenevolutie tijdens de eerste maanden van het lopende begrotingsjaar (zie nr. 57). Deze
herziene raming is vooral bedoeld om op basis van de meest actuele gegevens
zo precies mogelijk de beschikbare budgettaire ruimte af te bakenen voor nieuwe
initiatieven en nodige besparingen.
De behoefteramingen worden uitgevoerd door de overeenkomsten- en akkoordencommissies of door het college van geneesheren-directeurs26 van de Dienst
voor Geneeskundige Verzorging. Voor sectoren waar een dergelijke commissie
niet bestaat, worden nieuwe initiatieven pas in een later stadium aan de technische ramingen toegevoegd. Net zoals de technische ramingen houden de behoefteramingen nog geen rekening met de inﬂatie.

24

Statistische methode om uit bekende gegevens een onbekend gegeven te ramen door de onderliggende trend te bepalen en door te trekken.

25

Als er aanwijzingen zijn dat de techniek van extrapolatie voor een sector niet dienstig is, wordt een
andere methode toegepast (bv. door belangrijke wijzigingen in de nomenclatuur gebeurde de technische raming voor 2001 van de sector verpleegkundigen vooral op basis van de evolutie van het
aantal verstrekkingen en niet van de uitgaven).
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2.2.2

Vaststellingen

45

De overeenkomsten- en akkoordencommissies moeten de behoeften inventariseren en verantwoorden op een modelformulier van de Commissie voor Begrotingscontrole. Dit formulier deelt de behoeften in volgens doel: aanpassingen van
bestaande verstrekkingen moeten worden onderscheiden van vragen om nieuwe
verstrekkingen. De verstrekte informatie laat echter niet toe de voorgestelde
behoeften budgettair te situeren, zoals nochtans wettelijk is opgelegd (artikel 38
van de GVU-wet).

46

Allereerst moeten de behoeften volgens de wetgeving zó worden verantwoord
dat de invloed van prijsfactoren, consumptiefactoren en eventuele andere factoren kan worden onderscheiden. Dit bevordert de budgettaire transparantie indien
een voorstel als een prioritaire behoefte in de begroting wordt opgenomen of
als de uitvoering van het voorstel een van de oorzaken zou blijken te zijn van
een budgetoverschrijding. De sectoren lichten de geraamde budgettaire weerslag
van hun voorstellen echter niet toe. Daardoor kunnen de verschillende elementen
binnen de behoefteraming (prijs, volumes en andere factoren) niet van elkaar
worden onderscheiden.
Voorbeelden:
– De behoeften voor 2004 van de sector geneesheren waren ontleend aan de maatregelen van het nationaal akkoord tussen de geneesheren en de verzekeringsinstellingen van 19 december 2002. Uit de tekst van dit akkoord of uit de verantwoording
van de behoeften door de sector blijkt echter niet hoe de ﬁnanciële weerslag van
de maatregelen is geraamd.
– De akkoordencommissie tandheelkundigen – verzekeringsinstellingen rangschikt
haar behoeften voor 2004 volgens prioriteit en vermeldt bondig het kader waarin
deze voorstellen tot stand kwamen, maar geeft niet aan hoe de ﬁnanciële weerslag van de behoeften is geraamd.

47

Vervolgens is opgelegd om aan te geven welke wijzigingen de voorgestelde
behoeften inhouden voor de technische ramingen. Hoewel die ramingen nog niet
beschikbaar zijn op het ogenblik dat de behoefteramingen worden opgesteld, belet
dit niet om de behoeften in de budgettaire realiteit te passen. Het is voldoende
bekend dat de uitgaventrend weinig of geen ruimte laat om binnen de groeimarge
van de begroting nog nieuwe initiatieven op te nemen zonder daarvoor compenserende besparingen of nieuwe middelen te plannen.
De overeenkomsten- en akkoordencommissies nemen vrijwel geen initiatief om de
gevraagde behoeften ﬁnancieel te onderbouwen27. De behoefteramingen komen
neer op een lijst wensen waarvan de totale kostprijs een veelvoud is van wat
budgettair haalbaar is.
Voorbeelden:
– Een standpunt in het besluit van de bespreking van de technische ramingen voor
2001 in het Verzekeringscomité vat de situatie als volgt samen. “Elk jaar is het
de gewoonte om het maximum te vragen bij de behoefteraming. Het verschil
met het eindresultaat is steeds te groot (...). Tevens moeten prioriteiten worden
geselecteerd: sommige sectoren zijn zeer ruim geweest ten opzichte van andere
sectoren die reeds ingeperkt hebben”.
26

Dit College is onder meer bevoegd voor verstrekkingen van de sectoren “revalidatie en herscholing”, “reiskosten” en “bijzonder fonds”.

27

Voor sommige overeenkomsten- en akkoordencommissies moet dat enigszins worden genuanceerd. Zo voerde de akkoordencommissie geneesheren – verzekeringsinstellingen in de periode
2001-2002 – in overleg met de vroegere minister van Sociale Zaken – nog bijkomende besparingen
door in de nomenclatuur buiten de normale wettelijke begrotingsprocedures. Bovendien werd
binnen de commissie een werkgroep opgericht die zich buigt over structurele besparingen.
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– Voor het begrotingsjaar 2003 werden er voor 910,8 miljoen euro nieuwe behoeften geformuleerd (637,4 miljoen euro door de sectoren en 273,4 miljoen euro als
aandeel van het RIZIV in de de onderﬁnanciering van de ziekenhuizen, zie nr. 93)
terwijl er uiteindelijk slechts budgettaire ruimte bleek voor 60,9 miljoen euro. In
2004 was de verhouding tussen de voorgestelde en budgettair haalbare behoeften gelijkaardig (1.100,2 tegenover 121,8 miljoen euro).
– Het totaal van gevraagde behoeften kwam in 2004 neer op een stijging van 6,8 %
bovenop de reeds verwachte uitgavengroei van 5,8 % in de hypothese van een
ongewijzigd beleid. Nochtans werd bij de begrotingsopmaak uitgegaan van een
groeinorm die slechts 4,5 % (exclusief inﬂatie) bedroeg. Wel zijn er tussen de
sectoren grote verschillen. Zo vertegenwoordigden de behoeften van de sector
opticiens 0,3 % bovenop de geraamde uitgaven voor die sector, terwijl dit voor de
sector implantaten 17,4 % bedroeg.

48

Tot slot is bepaald dat de behoefteramingen rekening moeten houden met de
trimestriële verslagen van de Commissie voor Begrotingscontrole. Uit die trimestriële evaluatie van de uitgavenevolutie kunnen problemen worden afgeleid die
de nieuwe behoeften in een ander perspectief kunnen plaatsen. De evaluaties
zouden echter ook kunnen worden gebruikt voor een uitgaventrend voor de toekomst. Aldus kunnen de nog ontbrekende gegevens van de technische ramingen
gedeeltelijk worden aangevuld. Het is niet duidelijk hoe de bevindingen uit die
verslagen in de behoefteramingen worden verwerkt.
Voorbeeld:
Voor de sector vroedvrouwen stegen de uitgaven in 2003 en 2004 aanzienlijk (respectievelijk met bijna 12 en 15 %). Op een vraag om toelichting door de Commissie
voor Begrotingscontrole wees de overeenkomstencommissie op de sterke groei van
het aantal verstrekkingen door een combinatie van factoren zoals een toenemend
aantal doorverwijzingen door gynaecologen en de herwaardering van het beroep.
In de verantwoording bij de raming van nieuwe behoeften voor 2005 is over dat
gegeven niets terug te vinden.

2.3
2.3.1
49

Beslissing over prioriteiten en nodige besparingen
Rol van het Verzekeringscomité

Na onderzoek van de behoefteramingen stelt het Verzekeringscomité aan de
Algemene Raad een globaal bedrag van de begroting voor die een evenwichtige
verdeling van de uitgaven over alle sectoren mogelijk moet maken (artikel 39 van
de GVU-wet). De uiteenlopende standpunten van de vertegenwoordigers blijken
echter steeds vaker een consensus over het bedrag van het begrotingsvoorstel in
de weg te staan.
Voorbeelden:
– Voor de begroting 2002 formuleerden de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen een globaal voorstel van respectievelijk 14.854,7 en 14.741,2 miljoen euro.
Het Verzekeringscomité kon geen overeenstemming bereiken over een gezamenlijk voorstel.
– Voor de begroting 2004 vroegen de sociale partners dat het begrotingsvoorstel
de groeinorm van 4,5 % zou respecteren en stelden een bedrag van 16.303,1 miljoen euro voor. De zorgverleners wensten daaraan een deel van de behoeften
van de sectoren toe te voegen, waardoor het begrotingsvoorstel zou oplopen tot
16.655,1 miljoen euro. Het Verzekeringscomité stelde voor om de globale begrotingsdoelstelling binnen die twee bedragen vast te leggen28.
28

De globale begrotingsdoelstelling voor 2004 werd uiteindelijk door de Algemene Raad vastgelegd
op 16.257,8 miljoen euro en ligt dus nog onder het voorgestelde minimum.

24
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Het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité is – onder meer door het
gebrek aan consensus over het in aanmerking te nemen bedrag – niet gedetailleerd uitgewerkt. Er wordt niet aangegeven welke behoeften prioritair moeten
worden gerealiseerd, hoe die prioriteiten binnen de groeimarge van de begroting
kunnen worden geﬁnancierd (bv. door besparingen) en welke weerslag de voorgestelde behoeften van elke sector kunnen hebben op de uitgaven van een andere
sector (“substitutie-effecten”).
Voorbeeld:
Naar aanleiding van de begrotingsopmaak voor 2001 wenste de minister de behoeften te kennen voor drie jaren (2001, 2002 en 2003). Aan het Verzekeringscomité
werd gevraagd de prioritaire behoeften vast te leggen en daarbij ook aandacht te
besteden aan substitutie-effecten. Het Verzekeringscomité kon aan die vraag niet
voldoen. In het voorstel aan de Algemene Raad voor 2001 is er een totaalbedrag van
718,9 miljoen euro behoeften opgenomen, zonder rangschikking volgens prioriteit (de
sectoren hadden, elk voor zich, hun behoeften wel gerangschikt) en zonder opgave
van de substitutie-effecten. Het (niet-geïndexeerde) bedrag van het voorstel van het
Verzekeringscomité lag bovendien 8,9 % hoger dan de globale begrotingsdoelstelling
voor 2000 terwijl de toegestane groei (buiten indexering) slechts 2,5 % bedroeg.

51

De houding van het Verzekeringscomité wordt ook geïllustreerd door de lineaire
wijze waarop het de globale begrotingsdoelstelling over de sectoren verdeelt.
Voorbeeld:
Om voor het begrotingsjaar 1999 aan elke sector een partiële begrotingsdoelstelling toe te kennen, werd een gewogen gemiddelde berekend van drie bedragen:
de verwachte uitgaven van de sector voor 1999 in de hypothese van ongewijzigd
beleid (wegingscoëfﬁciënt 0,3), de behoeften van de sector (wegingscoëfﬁciënt
0,25) en de partiële begrotingsdoelstelling voor de sector zoals die voortvloeit uit
een strikte toepassing van de budgettaire groeinorm en de toekenning van exogene
uitgaven (wegingscoëfﬁciënt 0,45).

Mede door het ontbreken van concrete voorstellen van het Verzekeringscomité,
neemt de regering zelf het initiatief om naast het bedrag van de globale begrotingsdoelstelling ook de prioriteiten en nodige besparingen te bepalen (zie nrs. 54-55).
Voor het Verzekeringscomité rest dan ook maar een beperkte ruimte om nog eigen
accenten te leggen bij de verdeling van de begroting over de sectoren.
Voorbeeld:
Bij de verdeling van de globale begrotingsdoelstelling voor 2002 gaven enkele leden
van het Verzekeringscomité kritiek op de besparingsmaatregelen die de regering
samen met de begrotingsdoelstelling had voorgesteld.
Een vertegenwoordiger van de regering stelde dat de inmiddels goedgekeurde
begrotingsdoelstelling “een vaststaand gegeven is waarover niet meer kan worden
gediscussieerd”. Hij deed een beroep op de “verantwoordelijkheidszin” van de leden
van het Verzekeringscomité “die dat bedrag oordeelkundig en zo billijk mogelijk
moeten verdelen, opdat de continuïteit van het beheer van het systeem gewaarborgd blijft. De regering kan wel op bepaalde punten, mits een degelijke motivering, een of andere maatregel amenderen. Als er deugdelijke alternatieve maatregelen worden geformuleerd, is de regering bereid ze in overweging te nemen,
op de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze tot een equivalent bedrag aan
bezuinigingen leiden.”
Een vertegenwoordiger van de verzekeringsinstellingen nam akte van dit voornemen, maar gaf te kennen “zich te zullen onthouden bij de stemming over het
voorstel van uitsplitsing van de globale begrotingsdoelstelling 2002 in partiële
begrotingsdoelstellingen”, onder meer omdat “de beslissingen die afkomstig zijn
van het begrotingsconclaaf van de regering impliceren dat de bevoegdheid en
de verantwoordelijkheid die het Verzekeringscomité heeft bij de verdeling van de
globale begrotingsdoelstelling 2002 teniet worden gedaan”.
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2.3.2
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Rol van de Algemene Raad

De Algemene Raad legt op basis van het voorstel van het Verzekeringscomité de
globale begrotingsdoelstelling vast (artikel 40, § 1 van de GVU-wet). In de praktijk is echter het voorstel van de regering beslissend29. Dat voorstel wordt parallel
met de begroting van de Staat opgemaakt. De Algemene Raad wacht af tot het
voorstel via de vertegenwoordigers van de regering ter kennis wordt gebracht.
De Raad slaagt er dan ook niet in de globale begrotingsdoelstelling goed te keuren voor 15 september van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat30.
De leden van de Algemene Raad blijken vooral aandacht te hebben voor de toelichting van de regering bij de voorgestelde nieuwe initiatieven en nodige besparingen (zowel nodig om de verwachte uitgaventrend volgens de technische ramingen te beperken tot de toegestane groeimarge als om ruimte vrij te maken voor
nieuwe initiatieven).
Voorbeeld:
De cruciale rol van het regeringsinitiatief kwam duidelijk tot uiting bij de opmaak
van de begroting voor 2002. Op 8 oktober 2001 kondigden de vertegenwoordigers
van de regering in de Algemene Raad aan dat de regering het eens was geworden
over het bedrag van de globale begrotingsdoelstelling, maar dat de werkzaamheden
nog niet volledig waren beëindigd. Daarom werd op 15 oktober 2001 een nieuwe
vergadering belegd om de lijst van nieuwe initiatieven en besparingsmaatregelen
voor het komende jaar voor te stellen.

53

Het voornoemde scenario staat haaks op de sleutelrol die de wetgever voor de
Algemene Raad voor ogen had. Bij de invoering van de huidige regeling in 1993
is onder de “elementaire basisbeginselen” immers vooropgesteld dat “het vastleggen van de grote budgettaire enveloppen van de ziekteverzekering chronologisch moet losgekoppeld worden van het budgettair regeringsconclaaf” en dat
“de beslissingen zo dicht mogelijk bij de dagelijkse realiteit moeten genomen
worden: de minister van Sociale Zaken mag slechts in allerlaatste instantie
optreden”31.
2.3.3

Rol van de regering

54

Het ontbreken van duidelijk afgelijnde eigen keuzen van de Algemene Raad en
het Verzekeringscomité is wellicht tegelijk oorzaak en gevolg van de beslissende
rol van de federale regering. Toch behouden de betrokken partijen inspraak in het
beslissingsproces, maar dan binnen een informeel en vaak bilateraal overleg met
de (beleidscel van de) minister van Sociale Zaken.

55

Het informele overleg doorkruist echter het formele overleg in de organen van
het RIZIV en leidt tot een weinig transparant begrotingsproces. Zo worden de
Algemene Raad en het Verzekeringscomité niet geïnformeerd over de elementen waarop de raming van de besparingsmaatregelen is gebeurd, noch over de

29

Wel ging de Algemene Raad (eenmalig) in tegen het standpunt van de vertegenwoordigers van de
regering om de globale begrotingsdoelstelling 2003 te verhogen voor de ontbrekende indexering bij
de verblijfssectoren.

30

De data voor de goedkeuring varieerden van 27 september (goedkeuring in 1999 van de globale
begrotingsdoelstelling 2000) tot 16 oktober (goedkeuring in 2000 van de globale begrotingsdoelstelling 2001).

31

Verslag namens de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden bij het ontwerp van wet tot
hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (thans opgenomen in de gecoördineerde GVU-wet),
Parl. St. Senaat, 1992-1993, 579/2, p. 7-8.
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geplande uitvoeringsdatum van de maatregelen of de effectieve budgettaire
weerslag van de reeds genomen maatregelen32. Een gelijkaardige vaststelling
geldt trouwens voor de nieuwe initiatieven die in de begroting worden opgenomen. Nochtans betreft dit het sluitstuk van de begroting.
Meer speciﬁek kan door de gebrekkige opvolging van de besparingsmaatregelen evenmin het effect van de ontbrekende, laattijdige of slechts gedeeltelijke
uitvoering van een maatregel in rekening worden gebracht bij de toepassing van
correctiemaatregelen of de ﬁnanciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen. Die opvolging gebeurt enkel voor de farmaceutische industrie, omdat
de geraamde weerslag van de besparingen immers wordt verrekend voor hun
ﬁnanciële verantwoordelijkheid (zie nr. 33).
56

Niettemin zijn de overeenkomsten- en akkoordencommissies en de Dienst voor
Geneeskundige Verzorging al jarenlang verplicht om een inventaris bij te houden
“van elke wijziging die een weerslag heeft op de uitgaven voor de verstrekkingen waarvoor ze bevoegd is” en om de weerslag van de nieuwe maatregelen
te berekenen op de eerste twee jaar van hun toepassing (huidig artikel 51, § 6
van de GVU-wet). Bovendien is bepaald dat deze inventarissen, na advies van de
Commissie voor Begrotingscontrole, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Algemene Raad. Deze verplichtingen blijken in de praktijk niet te zijn nagekomen.
2.3.4

57

Nieuwe ontwikkelingen

Het begrotingsbesluit van 17 september 2005 wil de begrotingsopmaak efﬁciënter maken door volgende wijzigingen.
•

Rol van het Verzekeringscomité
Het globale begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité aan de Algemene Raad moet voortaan de beperkingen van de groeinorm en de stijging
van de gezondheidsindex in rekening brengen. Binnen dat voorstel worden
ook de partiële begrotingsdoelstellingen aangegeven. Daarbij worden per
sector, vertrekkend van de technische ramingen, het bedrag, de aard en
de datum van inwerkingtreding van mogelijke nieuwe initiatieven en besparingen opgesomd. Als het Verzekeringscomité geen voorstel doet voor de
eerste maandag van oktober, is de Algemene Raad bevoegd voor de vaststelling van de partiële begrotingsdoelstellingen.

•

Rol van de Algemene Raad
Rekening houdend met de voorstellen van het Verzekeringscomité keurt
de Algemene Raad (uiterlijk de derde maandag van oktober) de globale en
partiële begrotingsdoelstellingen goed, evenals de structurele besparingen
(inhoud, jaarlijks bedrag en datum van inwerkingtreding) die noodzakelijk
zijn voor de naleving van de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex.

De begrotingsdoelstellingen worden vastgelegd aan de hand van een bijkomende
technische raming die de Dienst voor Geneeskundige Verzorging voortaan uiterlijk veertien dagen voor de eerste maandag van oktober aan het Verzekeringscomité en de Algemene Raad moet meedelen (zie nr. 44).

32

In 2005 is wel gerapporteerd over de stand van zaken bij de uitvoering van de maatregelen, maar
vooralsnog niet over de werkelijke budgettaire weerslag ervan. De enige informatie daarover is de
geraamde weerslag van de maatregel in een later jaar.
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58

In feite verwoordt het begrotingsbesluit van 17 september 2005 expliciet wat
vroeger al impliciet tot de evidente hoofdopdrachten van de Algemene Raad en
het Verzekeringscomité mocht worden gerekend. Het valt dan ook af te wachten
of een dergelijke wijziging in de praktijk zal leiden tot een andere houding en
andere beslissingen van beide organen.
Hetzelfde geldt voor de “nieuwe” bevoegdheid van de Commissie voor Begrotingscontrole om niet alleen meer op te treden bij de opvolging van de uitgaven,
maar ook al bij de begrotingsopmaak33. Voortaan mag ook de Commissie (uiterlijk
op 15 september) besparingsmaatregelen voorstellen die in sommige sectoren
moeten worden toegepast om de globale begrotingsdoelstelling te kunnen vaststellen “met inachtneming van de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex” (gewijzigd artikel 18 van de GVU-wet).

59

Ook het initiatief voor de opvolging van nieuwe maatregelen wordt opnieuw bij
de begrotingsorganen en de overeenkomsten- en akkoordencommissies gelegd.
Naast de ongewijzigde bepaling om een inventaris bij te houden van wijzigingen
met een budgettaire weerslag, moet de Dienst voor Geneeskundige Verzorging
voortaan driemaandelijks rapporteren over de uitvoering van de nieuwe maatregelen die bij de begrotingsopmaak werden bepaald (zie nr. 72).
In dat verband blijkt trouwens dat al eerder werd beslist om voor de beleidscel
van de minister van Sociale Zaken en het RIZIV een gemeenschappelijk beheersinstrument te ontwikkelen om de implementatie van de geplande maatregelen op
te volgen. De verbintenissen daartoe zijn opgenomen in een wijzigingsclausule bij
de bestuursovereenkomst van het RIZIV. Daarbij is bepaald dat het project aan de
volgende doelstellingen moet beantwoorden:
“–

de relevantie van het geplande tijdschema voor de concretisering van een
(beoogde of reeds genomen) regeringsmaatregel beter evalueren;

–

op elk ogenblik weten in welke mate een maatregel is uitgevoerd en de te
ondernemen stappen kennen;

–

doelmatig bijsturen wanneer een achterstand is opgelopen in de behandeling van een dossier;

–

de gevolgen van een eventuele achterstand beter evalueren;

–

alle betrokkenen duidelijke en volledige informatie kunnen verstrekken
(tot op de datum van afkondiging en van publicatie in het Belgisch Staatsblad).”

Het RIZIV heeft zich terzake verbonden actief mee te werken aan de ontwikkeling
van een informaticatoepassing.
60

Tot slot wordt er op gewezen dat de mogelijkheid blijft bestaan om uitzonderlijke of bijzondere uitgaven in de begroting op te nemen die niet meetellen in de
berekeningsbasis voor de toepassing van de maximale groeinorm (artikel 40, § 1,
vierde lid van de GVU-wet, zie nr. 20). Ook blijken nog niet alle wettelijke bepalingen aan de nieuwe procedure te zijn aangepast. Zo is de bepaling behouden
dat het Verzekeringscomité de partiële begrotingsdoelstellingen vastlegt op basis
van de goedgekeurde globale begrotingsdoelstelling (ongewijzigd artikel 40, § 3
van de GVU-wet), wat echter in tegenspraak is met de voornoemde wijzigingen
in de rol van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.

33

Die bevoegdheid had vroeger al kunnen worden uitgeoefend krachtens de bepalingen dat de
Commissie voor Begrotingscontrole rapporteert over de “verschillende aspecten” van de verwachte uitgavenevolutie en over “alle aangelegenheden waarover de Algemene Raad haar budgettair advies inwint”.
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2.4
61

Houding ten aanzien van de ﬁnanciering

Tot de invoering van het ﬁnancieringsmechanisme van het globaal beheer – in
1995 voor het stelsel van sociale zekerheid voor werknemers en in 1997 voor
het sociaal statuut voor zelfstandigen34 – werd elke tak van de sociale zekerheid
met afzonderlijke, eigen bijdragen geﬁnancierd. In die context werd de Algemene
Raad van het RIZIV ermee belast de algemene beleidslijnen van de verzekering
voor geneeskundige verzorging te bepalen en te waken over het ﬁnanciële evenwicht ervan (artikel 16, § 1, 1° en 2° van de GVU-wet).
Sinds de toepassing van het globaal beheer worden de middelen van de sociale
zekerheid (bijdragen, staatstoelagen, alternatieve ﬁnanciering en overige ontvangsten) in principe35 eerst geglobaliseerd om pas daarna over de verschillende
takken van sociale zekerheid te worden verdeeld volgens de thesauriebehoeften
van elke uitkeringsinstelling (zowel voor prestaties als voor administratiekosten).
Die opdracht werd toebedeeld aan de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ. Met
het oog op het opstellen van de begrotingen en de begrotingscontrole, rapporteren zij onder het gezag van een beheerscomité aan de regering over de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven in een meerjarenperspectief, over de prioritaire
beleidslijnen en over de wijze waarop het evenwicht van het geheel van de takken
van sociale zekerheid kan worden verzekerd.

62

Hoewel het grootste aandeel van de geglobaliseerde middelen wordt toegewezen aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, mengen het
beheerscomité van de sociale zekerheid (stelsel werknemers) en het beheerscomité van het sociaal statuut van de zelfstandigen zich niet in de algemene
beleidslijnen of de budgettaire keuzen die in deze tak van de sociale zekerheid
moeten worden gemaakt. Wel stellen de vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers steeds meer vragen bij de ﬁnanciering van de sterke uitgavengroei
met bijdragen op de lonen (bv. standpunt vertolkt bij de voorbereiding van de
begroting voor 2004, in 2005 onder meer herhaald in een rapport van de Nationale Arbeidsraad36).

63

De Algemene Raad blijkt als orgaan geen standpunt in te nemen over de ﬁnancieringsproblematiek. Er blijkt enkel dat de drie partijen met een beslissende stem in
de Algemene Raad – de vertegenwoordigers van de regering, van de sociale partners en van de verzekeringsinstellingen – het jaarlijks sterk toenemende bedrag
van de globale begrotingsdoelstelling (en dus ook de voortdurende aanpassingen
van het groeipad) blijven goedkeuren. Wel hebben de vertegenwoordigers van de
sociale partners ook hier al meermaals aangedrongen op een betere beheersing
van de uitgaven of op een alternatieve ﬁnanciering.
Voorbeelden:
– Als globale begrotingsdoelstelling 2002 hadden de sociale partners een bedrag
van 14.402,6 miljoen euro voorgesteld en de verzekeringsinstellingen 14.741,2 miljoen euro. In de Algemene Raad gaven de sociale partners aan dat het onhoudbaar

34

Respectievelijk in uitvoering van titel I van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal
ﬁnancieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van Titel
VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
wettelijke pensioenstelsels.

35

Uitzondering vormen een beperkt aantal ontvangsten die eigen middelen voor de instellingen blijven, maar wel in mindering worden gebracht bij de bepaling van hun thesauriebehoeften, zoals
bijvoorbeeld teruggevorderde sociale uitkeringen.

36

Nationale Arbeidsraad, Rapport met betrekking tot de ﬁnanciering van de sociale zekerheid, rapport nr. 66 van 12 juli 2005, p. 79.
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wordt om het stelsel van de werknemers – dat ongeveer 94 % van alle uitgaven
voor de verzekering van de geneeskundige verzorging ﬁnanciert – alleen te laten
instaan voor de toename van het budget. De sociale partners stelden dan ook
dat een hogere begrotingsdoelstelling dan hun voorstel ﬁnancieel gecompenseerd
moest worden. Uiteindelijk werd, met steun van de vertegenwoordigers van de
regering, het voorstel van de sociale partners goedgekeurd.
– Bij het vastleggen van de globale begrotingsdoelstelling 2004 pleitten de sociale
partners voor het strikt toepassen van de groeinorm. Dit standpunt werd niet
nader toegelicht in de Algemene Raad, maar in besprekingen van het Verzekeringscomité werd verwezen naar de ongunstige evolutie van de begroting van de
sociale zekerheid van de werknemers.

64

Voorzover een onvoldoende beheersing van de uitgaven wordt opgelost door
bijkomende middelen aan te spreken, wordt uiteraard de budgettaire ruimte op
andere beleidsdomeinen van de overheid ingeperkt. Zo maakt de techniek van
de alternatieve ﬁnanciering – die momenteel grotendeels bestaat uit een voorafname op de btw-ontvangsten – aanspraak op middelen waarover de Staat kon
beschikken. Als de ﬁnanciering van Staatsbegroting op zijn beurt problemen stelt
of nieuwe middelen vereist, houdt een verdere uitbreiding van de alternatieve
ﬁnanciering als ontvangst voor (een tak van) de sociale zekerheid dan ook nieuwe
risico’s in.

2.5
2.5.1

Opvolging van de uitgaven
Periodieke evaluaties

65

Zodra het begrotingsjaar is aangevat, wordt opgevolgd hoe de uitgaven in werkelijkheid evolueren. De reglementering legt daartoe vijf evaluatiemomenten op:
telkens nadat de geboekte uitgaven voor een trimester bekend zijn en eenmaal
midden in het lopende jaar, als de uitgaven opnieuw worden geraamd naar aanleiding van de opmaak van de technische ramingen voor het komende jaar. De
evaluaties worden uitgevoerd door de Commissie voor Begrotingscontrole op
basis van gegevens over de uitgaven die worden aangeleverd door de verzekeringsinstellingen en verwerkt door de Dienst voor Geneeskundige Verzorging
(zie hoofdstuk 3).

66

De basisgegevens voor de evaluatie (de trimestriële uitgaven) zijn pas beschikbaar op het eind van de derde maand na aﬂoop van een trimester. Daardoor is
het al vanaf de evaluatie van de uitgaven van het tweede trimester (in oktober)
vrijwel uitgesloten om nog maatregelen te nemen waarmee de uitvoering van de
begroting van het lopende jaar kan worden bijgestuurd. Dit probleem wordt echter nog versterkt doordat de Commissie voor Begrotingscontrole de evaluaties
over de eerste trimesters soms uitstelt of niet uitvoert.
Voorbeelden:
– In 2002 werd geen advies uitgebracht bij de uitgavenevolutie over het eerste en
tweede trimester. Ook voor 2004 werden de uitgaven over het eerste trimester
niet geëvalueerd.
– Hoewel de Commissie voor Begrotingscontrole begin oktober 2003 de uitgavenevolutie tijdens de eerste zes maanden van het jaar kende, stelde ze de evaluatie
ervan pas op 10 december 2003 op (in 2004 was dit al op 13 oktober gebeurd).

67

De argumenten die de Commissie voor Begrotingscontrole aanhaalt om de onregelmatige evaluatie te verantwoorden, zijn heel divers: een voorstel tot herziening
van de knipperlichtenprocedure was nog in onderzoek (een herziening die er echter
niet kwam), een evaluatie van de uitgavenevolutie over het eerste trimester was
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niet meer nodig “gezien we sinds kort ook de uitgavenevolutie tijdens het eerste
semester kennen”, of de cijfers waren niet voldoende betrouwbaar (bv. door de
onregelmatige facturatie van de uitgaven).
Geen van die argumenten was in wettelijk opzicht een afdoende reden om niet
of pas laattijdig tot de evaluatie over te gaan; ze konden eventueel wel meetellen in de beoordeling van de opportuniteit om al dan niet correctiemaatregelen
te nemen37.
2.5.2

Trimestriële begrotingsdoelstellingen

68

Het jaarbedrag van de partiële begrotingsdoelstellingen moet eerst worden opgedeeld om een vergelijking mogelijk te maken met de trimestriële uitgavenevolutie. Daarvoor wordt uitgegaan van het gemiddelde uitgavenpatroon per trimester
tijdens de voorbije drie jaar, maar de Commissie voor Begrotingscontrole kan
“omwille van redenen van onvergelijkbaarheid” besluiten om in dat gemiddelde
een bepaald jaar weg te laten of andere jaren in aanmerking te nemen. Als er te
weinig gegevens beschikbaar zijn, kan worden teruggegrepen naar de percentages uit de reglementering38.

69

De Commissie voor Begrotingscontrole maakt vaak gebruik van de bevoegdheid
om de opdeling van de partiële begrotingsdoelstelling per trimester (op basis van
het gemiddelde uitgavenpatroon tijdens de voorbije drie jaar) te herzien. Die herziening gebeurt zonder veel cijfermatige toelichting maar lijkt toch op een verantwoorde wijze te gebeuren. In elk geval waren dergelijke herzieningen er de
voorbije jaren niet de oorzaak van dat er niet werd ingegrepen bij budgetoverschrijdingen.
2.5.3

70

Toegelaten overschrijdingsmarges

De periodieke evaluaties van de uitgavenevolutie zijn bedoeld om te waarschuwen voor budgetoverschrijdingen in een sector, maar kunnen daarover nog geen
zekerheid verschaffen. Die zekerheid is er pas als de uitgaven voor het volledige
jaar bekend zijn en in de rekeningen zijn verwerkt. Daarom wordt een beperkte
overschrijding van de partiële begrotingsdoelstellingen aanvaard voor er sprake
is van een risico op beduidende budgetoverschrijding en de procedure voor een
correctie wordt opgestart.
De toegestane marge voor overschrijding wordt kleiner naarmate het begrotingsjaar verstrijkt (4 %, 3 %, 2 % en 1 % na respectievelijk het eerste, tweede, derde
en vierde trimester en 3,5 % bij de herraming van de uitgaven voor het lopende
jaar). Daarnaast wordt de uitgavenevolutie ook geëvalueerd over het “mobiele
jaar”: tijdens de voorbije vier trimesters mogen de uitgaven in elk geval niet meer
dan 4 % hoger liggen dan de partiële begrotingsdoelstelling voor diezelfde periode
(of niet hoger dan 2 % als ook de voornoemde marges zijn overschreden)39.

37

Zo bepaalde artikel 51, § 5 van de GVU-wet – inmiddels opgeheven door het begrotingsbesluit
van 17 september 2005 – dat de Commissie voor Begrotingscontrole in zijn voorstel aangaande
de opportuniteit om correctiemaatregelen te nemen “rekening kon houden met wijzigingen in het
tijdsverloop tussen de datum van verstrekking en de datum van boeking”.

38

Artikel 2 van het knipperlichtenbesluit van 5 oktober 1999 gaat uit van een besteding van 24 %,
49 % en 73 % van de partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling na respectievelijk het eerste, tweede
en derde trimester.

39

De percentages van 2 % en 4 % gelden bij benadering; eigenlijk moet een speciﬁeke formule worden
toegepast die is vastgelegd in artikel 3,§ 1 en 4 van het knipperlichtenbesluit van 5 oktober 1999.
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71

Na een verstrakking van de toegestane overschrijdingsmarges in 1999 stelde
de Commissie voor Begrotingscontrole in 2002 een nog verdergaande verstrakking van de marges voor, zij het dat geen overeenstemming werd bereikt over de
concrete uitwerking (er werden twee alternatieven uitgewerkt).
Het voorstel was verdedigbaar vanuit de optiek dat het de Commissie ruimere
mogelijkheden bood om sneller in te grijpen. Maar aan de andere kant leiden
strakke marges tot het risico dat ten onrechte zou worden ingegrepen: later op
het jaar kan immers blijken dat er niet langer een budgetoverschrijding bestaat.
Bovendien bleken de bestaande marges niet echt problemen te veroorzaken.
Beide elementen verklaren wellicht waarom het voorstel niet werd gerealiseerd.
Er kon trouwens worden vastgesteld dat de Commissie het meermaals zelf niet
nodig achtte correctiemaatregelen voor te stellen omdat de bestaande marges
“slechts miniem” waren overschreden.
2.5.4

72

Nieuwe ontwikkelingen

Het begrotingsbesluit van 17 september 2005 houdt vast aan het principe van
trimestriële evaluaties, maar richt ze conceptueel totaal anders in. De klemtoon
verschuift naar een bredere, snellere en beter gestructureerde informatiedoorstroming vanuit de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV (in
plaats van de Commissie voor Begrotingscontrole).
De “knipperlichten” blijven volgens de bestaande uitwerking (overschrijdingsmarges, trimestriële opdeling van de begrotingsdoelstellingen) als een indicator deel
uitmaken van de evaluaties, maar de referentiebasis waarmee de uitgavenevolutie
wordt vergeleken wordt nu verbreed van de lopende begrotingsdoelstellingen tot
de nieuwe (herziene) technische ramingen. Daarnaast moet bij de evaluaties –
voortaan ook permanente audits genoemd – worden gerapporteerd over de stand
van de uitvoering van de nieuwe maatregelen (besparingen en nieuwe initiatieven) die bij de begrotingsopmaak werden bepaald. Ook wordt nu opgelegd om de
evaluatie uit te voeren binnen dertig dagen na elk trimester40.

2.6
2.6.1
73

Corrigeren van begrotingsoverschrijdingen
Afspraken over correctiemechanismen

Om de begrotingsdoelstellingen te kunnen respecteren, is het niet alleen belangrijk dat risico’s op een budgetoverschrijding snel worden vastgesteld en geanalyseerd, maar dat op dat ogenblik ook de nodige instrumenten voorhanden zijn
om snel in te grijpen. Dit veronderstelt dat mogelijke correctiemechanismen al
op voorhand zijn afgesproken en concreet omschreven (met gedetailleerd uitgewerkte maatregelen en met een opgave van de factoren waarmee de budgettaire
impact ervan kan worden geraamd).
Dat evidente principe is ook in de wetgeving vervat (artikel 51, § 2 van de GVUwet). Elke overeenkomst of elk akkoord moet correctiemechanismen bevatten die
kunnen worden toegepast zodra een partiële begrotingsdoelstelling wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. Die mechanismen kunnen bestaan
uit:

40

Gezien de gegevens over de uitgavenevolutie tijdens een trimester pas beschikbaar zijn op het
einde van de derde maand na aﬂoop van dat trimester, zal de evaluatie zoals in het verleden nog
altijd betrekking hebben op het daaraan voorafgaande trimester, tenzij een ander gegeven zou
worden gebruikt om de uitgavenevolutie op te volgen (zie daarover hoofdstuk 3).
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•

wijzigingen in de honorariumtarieven, de prijzen of de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen;

•

nieuwe technieken om de verstrekkingen te ﬁnancieren;

•

regels om het volume aan verstrekkingen binnen de normen te houden die
in de overeenkomst of het akkoord zijn bepaald.

In de praktijk bevatten de overeenkomsten en akkoorden geen normen over het
volume aan verstrekkingen en ontbreekt bijgevolg ook het daaraan verbonden
correctiemechanisme. Wel worden correctiemaatregelen opgenomen die inwerken op de prijs, maar soms zijn daaraan voorwaarden gekoppeld die de toepassing van de maatregel beperken of uitsluiten.
Voorbeeld:
Het akkoord tussen de verzekeringsinstellingen en de tandheelkundigen (zowel van
23 december 2003 als van 15 december 2004) maakt voorbehoud bij de toepassing
van correctiemaatregelen als de overschrijding het gevolg is van initiatieven die zijn
uitgevoerd tegen het advies van de commissie of die in de begroting zijn opgenomen als een uitzonderlijke uitgave.

De meeste correctiemechanismen worden ook (zeer) algemeen geformuleerd.
Soms wordt zelfs zonder meer vermeld dat de mechanismen later nog moeten
worden bepaald of gespeciﬁceerd. Als maatregelen nog moeten worden uitgewerkt op het ogenblik dat ze dienen te worden toegepast, kan de relevantie ervan
uiteraard in vraag worden gesteld.
Voorbeelden:
– De overeenkomst tussen de rust- en verzorgingstehuizen en de verzekeringsinstellingen van 6 december 2002 bepaalt dat de correctiemaatregelen zullen
worden bepaald na analyse van de oorzaken van de overschrijding en dat de
maatregelen rekening zullen houden met de oorzaken van de overschrijding.
– De overeenkomsten tussen de verzekeringsinstellingen en de kinesitherapeuten
van 10 juni 2002 en van 13 juni 2003 bepalen: “(…) zullen de volgende correctiemaatregelen in werking worden gebracht (…) : selectieve maatregelen die nog
nader moeten worden bepaald”.

75

In de overeenkomsten en akkoorden moet er ook een clausule worden opgenomen die voorziet in een automatische en onmiddellijk toepasbare vermindering
van de honoraria, prijzen, of tarieven indien de voornoemde correctiemechanismen ontoereikend zijn of niet (tijdig) in werking worden gesteld. De clausule blijkt
steeds te zijn opgenomen, maar zonder te preciseren hoe ze concreet moet worden toegepast (bv. welke tarieven in welke mate kunnen worden verminderd). De
wettelijke bepaling die de clausule oplegt, wordt gewoon letterlijk hernomen.
2.6.2

Goedkeuring van correctiemechanismen

76

De verbintenissen die de verzekeringsinstellingen en de zorgverleners in hun overeenkomsten of akkoorden hebben gemaakt over honoraria en prijzen (en, waar
mogelijk, de beheersing van het volume verstrekkingen), moeten worden goedgekeurd door het Verzekeringscomité. Het Verzekeringscomité deelt de overeenkomsten en akkoorden ook mee aan de Algemene Raad opdat die kan beslissen of
ze in overeenstemming zijn met de begroting (artikel 16, § 1, 7° van de GVU-wet).

77

Noch het Verzekeringscomité, noch de Algemene Raad blijken systematisch op te
treden tegen clausules die de toepassing van de correctiemechanismen uithollen.
Nochtans vormen ze een van de hoekstenen voor de uitgavenbeheersing. Bovendien wordt kennelijk geen initiatief genomen om, waar mogelijk, correctiemechanismen voor het volume van de verstrekkingen te doen inlassen.
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2.6.3

Toepassing van correctiemechanismen

Procedure
78

Voordat de correctiemechanismen kunnen worden toegepast, moeten verschillende stappen worden doorlopen41:
•

Zodra de Commissie voor Begrotingscontrole vaststelt dat voor een sector
een risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling bestaat, deelt zij dat mee aan de ministers van Sociale Zaken en
Begroting, de Algemene Raad, het Verzekeringscomité en de betrokken
overeenkomsten- en akkoordencommissies. De Commissie voor Begrotingscontrole voegt daarbij een gemotiveerd advies met een analyse van de
begrotingstoestand. In haar verslag aan de Algemene Raad kan de Commissie ook aangeven of en in welke mate correctiemaatregelen genomen
zouden moeten worden.

•

Als het risico op een budgetoverschrijding wordt vastgesteld terwijl er een
overeenkomst of akkoord van kracht is, zet de betrokken overeenkomstenof akkoordencommissie op eigen initiatief of op verzoek van het Verzekeringscomité de correctiemechanismen uit het akkoord of de overeenkomst
in werking; als die mechanismen ontoereikend zijn, stelt ze de Algemene
Raad en het Verzekeringscomité bijkomende correctiemaatregelen voor.
Als er geen overeenkomst of akkoord van kracht is of als de betrokken
commissie geen of onvoldoende correctiemaatregelen voorstelt, kan het
Verzekeringscomité zelf maatregelen voorstellen.

•

79

Uiterlijk dertig dagen nadat ze de informatie over het risico op een beduidende budgetoverschrijding doorgegeven heeft, evalueert de Commissie
voor Begrotingscontrole welk gevolg aan haar vaststelling werd gegeven.
Op basis van dit verslag kan de minister (door een koninklijk besluit) de
nodige maatregelen opleggen, of kan de Algemene Raad beslissen om de
automatische correctiemechanismen uit de overeenkomst of het akkoord
toe te passen.

Zoals hierna toegelicht, blijkt dat het beoordelen van de opportuniteit voor een
corrigerend optreden op een aantal aspecten moet worden bijgesteld, dat weinig
of geen initiatief wordt genomen voor een corrigerend optreden en dat daartoe
binnen het RIZIV voor een aantal sectoren een aanspreekpunt ontbreekt.
Opportuniteit van correctiemaatregelen

80

De Commissie voor Begrotingscontrole maakt veel gebruik van de wettelijke
mogelijkheid om in haar verslag aan de Algemene Raad aan te geven dat correctiemaatregelen niet opportuun zijn, steunend op diverse argumenten zoals:
•

het geringe bedrag van de budgetoverschrijding;

•

een onderraming van de partiële begrotingsdoelstelling;

•

een verandering in het volume van bepaalde verstrekkingen;

•

het (niet-) uitvoeren van nieuwe initiatieven of geplande besparingen;

•

een inhaalbeweging in de uitgaven ten gevolge van nieuwe maatregelen
met terugwerkende kracht;

•

de vaststelling dat de meest recente thesauriegegevens of de nieuwe technische ramingen op een gunstige kentering van de uitgaven wijzen.

41

Artikel 51, § § 2 tot 8 van de GVU-wet zoals van toepassing in de beschouwde onderzoeksperiode
(1999-2004).
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Een ruime beoordelingsmarge voor de Commissie is zinvol en nodig om rekening
te kunnen houden met de diverse factoren die aan de basis liggen van de vastgestelde budgetoverschrijding. Niettemin zou meer duidelijkheid moeten bestaan
over de elementen die in de beoordeling werden betrokken. Doordat de beoordeling slechts summier wordt gemotiveerd en een analyse van de uitgavenevolutie
voor de betrokken sector(en) veelal ontbreekt, ontstaat in een aantal gevallen
de indruk dat de beoordeling van de opportuniteit niet consistent gebeurt (bv. de
houding tegenover beperkte budgetoverschrijdingen).
81

De Commissie voor Begrotingscontrole stelt haar beslissing ook meermaals uit
door de betrokken sectoren eerst om uitleg te vragen. Die mogelijkheid is strikt
genomen niet voorzien, en het uitstel verstoort in elk geval grondig het verdere
verloop van de procedure.
Het is trouwens niet duidelijk waarom de Commissie de sectoren consulteert
via briefwisseling en niet onmiddellijk betrekt bij de opmaak van het verslag. De
reacties door de sectoren blijven immers vaak uit of laten lang op zich wachten
– de Commissie volgt dat trouwens niet actief op – en hebben in de regel weinig
of geen toegevoegde waarde voor de beslissing: ze verwijzen ofwel naar cijfers
die al bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (en dus bij de Commissie)
bekend moeten zijn, ofwel naar allerlei factoren waarop de sector weinig vat of
zicht heeft (bv. het voorschrijfgedrag van artsen) maar eigen zijn aan de begroting van de sector.
Voorbeeld:
Op 23 februari 2004 vroeg de Commissie voor Begrotingscontrole aan een aantal
sectoren toelichting over de vastgestelde risico’s op beduidende budgetoverschrijding voor het derde trimester van 2003. De overeenkomstencommissie tussen de
psychiatrische ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen (bevoegd voor de forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen) antwoordde pas op 7 oktober 2004,
dus een jaar na het trimester waarop het risico op budgetoverschrijding betrekking
had.
In de reactie werd verwezen naar de maatregel waarbij het forfaitaire dagbedrag
voor nabehandelingen was verhoogd. De overeenkomstencommissie stelde dat
daardoor het aantal betrokken patiënten was toegenomen, maar dat mocht worden
aangenomen dat de toename van de uitgaven “zal gecompenseerd worden door
een vermindering van het aantal ligdagen in de psychiatrische ziekenhuizen en
door een snellere integratie van de patiënt in de extramurale samenleving”.

Initiatief voor corrigerend optreden
82

De overeenkomsten- en akkoordencommissies krijgen ruim de kans om bij de
vaststelling van een risico op een beduidende budgetoverschrijding zelf het initiatief te nemen. Daartoe kunnen ze de correctiemaatregelen uit de overeenkomsten
en akkoorden gebruiken maar ook nieuwe of bijkomende maatregelen voorstellen. In de onderzoeksperiode bleken de commissies echter nooit een initiatief te
nemen of overeenstemming te bereiken over de voor te stellen maatregelen.
Ook het Verzekeringscomité nam geen initiatief om in de plaats van de overeenkomsten- en akkoordencommissies correctiemaatregelen voor te stellen, en de
Algemene Raad is evenmin in hun plaats getreden door de automatische correctiemechanismen uit de overeenkomsten en akkoorden toe te passen.
Bijgevolg werd de correctie overgelaten aan de regering, maar daartoe werd
slechts zelden overgegaan.
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Voorbeelden:
– Voor de sector daghospitalisatie werd in het derde trimester van 1999 een
risico op een beduidende budgetoverschrijding vastgesteld. De overeenkomstencommissie vergaderde op 14 maart 2000, maar kon geen gemeenschappelijk
standpunt bereiken over de correctiemaatregelen. De regering legde uiteindelijk met een koninklijk besluit van 12 augustus 2000 de besparingen op voor een
geraamd bedrag van 2,6 miljoen euro (initieel gevraagd bedrag: 5 miljoen euro).
– Voor de rust- en verzorgingstehuizen werden eind 2000 – begin 2001 meermaals
budgetoverschrijdingen vastgesteld. Omdat de Algemene Raad niet rechtsgeldig
kon beslissen over de nodige correctiemaatregelen (de minimale aanwezigheid
was niet bereikt), nam de minister zelf de beslissing. Met een ministerieel besluit
van 22 augustus 2001 is het aandeel van de verplichte verzekering in de prijs
van de rust- en verzorgingstehuizen tussen 1 september en 31 december 2001
forfaitair verminderd.

Onmogelijkheid tot corrigerend optreden
83

De regels voor de opvolging van de uitgaven en het ingrijpen bij een risico op
een beduidende budgetoverschrijding zijn opgebouwd rond het bestaan van een
aanspreekpunt bij het RIZIV: een overeenkomsten- of akkoordencommissie of
het college van geneesheren-directeurs van de Dienst voor Geneeskundige
Verzorging.
De belangrijke budgetten van ﬁnanciële middelen van ziekenhuizen en van geneesmiddelen worden evenwel niet door een commissie bij het RIZIV beheerd. Ook
voor de meeste speciﬁeke sectoren met een relatief klein aandeel in de totale
begroting bestaat geen formeel aanspreekpunt (bv. sector chronisch zieken).

84

De meeste en belangrijkste budgetoverschrijdingen deden zich nochtans voor in
sectoren zonder formeel aanspreekpunt. De Commissie voor Begrotingscontrole
moest zich er dan ook toe beperken die budgetoverschrijdingen aan de minister
van Sociale Zaken en de minister van Begroting mee te delen.
2.6.4

Nieuwe ontwikkelingen

85

Het corrigerend optreden wordt in het begrotingsbesluit van 17 september 2005
grondig hertekend. Vanaf de uitvoering van de begroting 2006 geldt een sterk
vereenvoudigde procedure en wordt veel aandacht besteed aan de uitvoering
van de besparingsmaatregelen waartoe bij de opmaak van de begroting wordt
beslist.

86

Alle stappen die tot en met 2005 nodig waren voor een correctiemaatregel kon
worden doorgevoerd, zijn geschrapt. Zo vervalt de voorwaarde dat de Commissie
voor Begrotingscontrole via trimestriële evaluaties van de uitgavenevolutie eerst
een risico op een beduidende budgetoverschrijding moet vaststellen (beduidend
volgens de criteria van het knipperlichtenbesluit). Voortaan kan worden ingegrepen
zodra de minister van Sociale Zaken, de Algemene Raad of de Commissie voor
Begrotingscontrole van oordeel zijn dat een risico op budgetoverschrijding bestaat.
De procedure is meer bepaald vervangen door volgende regeling (artikel 2 en
artikel 7 van het begrotingsbesluit van 17 september 2005).
•

36

De minister van Sociale Zaken en de Algemene Raad kunnen, al dan niet
op voorstel van de Commissie voor Begrotingscontrole maar onder meer
ook op basis van de trimestriële evaluaties van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (zie nr. 72), op elk ogenblik besparingsmaatregelen in aanmerking nemen om de partiële begrotingsdoelstellingen te doen naleven.
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•

De betrokken overeenkomsten- en akkoordencommissies formuleren binnen dertig dagen na de kennisgeving van de voornoemde maatregelen hun
opmerkingen en bezorgen ze, naargelang het geval, aan de minister van
Sociale Zaken of aan de Algemene Raad.

•

In de maand die volgt op de geplande datum van inwerkingtreding van de
besparingsmaatregelen, moet de Algemene Raad vaststellen of ze al dan
niet worden toegepast. Als dat niet het geval is, wordt ambtshalve een
automatische en onmiddellijke vermindering van de honoraria, prijzen of
vergoedingstarieven toegepast op de eerste dag van de tweede maand die
volgt op de geplande datum van inwerkingtreding van de besparingen (via
een omzendbrief aan de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen).

Ondanks de noodzaak en de evidente voordelen van de vereenvoudigde procedure,
kan toch in vraag worden gesteld of alle in het verleden vastgestelde problemen
inzake doorlooptijd, noodzaak van een aanspreekpunt, beoordeling van opportuniteit en initiatief voor het corrigerend optreden daarmee opgelost zullen zijn.
Voorbeelden:
– Hoewel in de overeenkomsten en akkoorden nog altijd correctiemechanismen
moeten worden opgenomen, vervalt de bepaling dat de overeenkomsten- en
akkoordencommissies in eerste instantie zelf het initiatief nemen om die mechanismen in werking te stellen (en bepalen onder welke concrete vorm dit gebeurt).
Daarbij kan wel worden opgemerkt dat de commissies in het verleden nooit een
dergelijk initiatief hebben genomen (zie nr. 82).
– De beoordeling van de opportuniteit van nodige besparingsmaatregelen,
verschuift van een naar twee instanties (van de Commissie voor Begrotingscontrole naar de minister van Sociale Zaken en de Algemene Raad), wat de
nodige consistentie in de beslissingen nog meer kan bemoeilijken.

Vervolgens blijkt dat nog niet alle wettelijke bepalingen aan de nieuwe procedure
zijn aangepast.
Voorbeelden:
– Het Verzekeringscomité is formeel nog steeds bevoegd om aan de overeenkomsten- en akkoordencommissies bijkomende correctiemaatregelen op te leggen
als hun voorstellen ontoereikend zouden zijn (ongewijzigd artikel 22, eerste lid,
5° van de GVU-wet), terwijl die mogelijkheid niet langer is opgenomen in de
nieuwe procedure (artikel 7, eerste lid, 5° van het begrotingsbesluit van 17 september 2005);
– De Algemene Raad is formeel nog steeds bevoegd om te beslissen over voorstellen van de Commissie voor Begrotingscontrole over de opportuniteit om correctiemaatregelen te nemen (ongewijzigd artikel 16, § 1, eerste lid, 12° van de GVUwet), terwijl die mogelijkheid niet langer is opgenomen in de nieuwe procedure
(artikel 7, eerste lid, 8° van het begrotingsbesluit van 17 september 2005).

Tot slot geldt de automatische en onmiddellijke vermindering van de honoraria,
prijzen of vergoedingstarieven niet alleen voor de besparingsmaatregelen waartoe werd besloten nadat een risico op budgetoverschrijding werd vastgesteld,
maar ook voor besparingsmaatregelen waartoe al samen met de goedkeuring van
de begrotingsdoelstellingen werd beslist (artikel 7, eerste lid, 2° en 4° van het
begrotingsbesluit van 17 september 2005). In dat laatste geval volstaat het dat
de maatregel op de afgesproken datum nog niet wordt uitgevoerd om tot de
ambtshalve toepassing van de automatische vermindering te leiden, ongeacht of
in de betrokken sector (nog) een risico op budgetoverschrijding bestaat.
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2.7
88

Voor het onderbouwen van de globale en partiële begrotingsdoelstellingen hebben de Algemene Raad en het Verzekeringscomité niet alleen weinig zicht op
de behoefteraming door de overeenkomsten- en akkoordencommissies en op de
raming door de regering van nieuwe initiatieven of geplande besparingen (zie
punten 2.2 en 2.3). Ze zijn ook niet betrokken bij de vastlegging van een aantal
belangrijke budgettaire enveloppen.
2.7.1

89

Uitgaven met een speciﬁek beslissingsproces

Procedure voor uitgaven met gesloten budgettaire enveloppe

In het bedrag van de globale begrotingsdoelstelling zijn ook de gesloten budgettaire enveloppen (“globale budgetten van ﬁnanciële middelen”) begrepen voor
verstrekkingen van klinische biologie, medische beeldvorming en geneesmiddelen, en voor de verblijfskosten in ziekenhuizen en in rustoorden voor bejaarden.
In principe moet de Algemene Raad samen met de goedkeuring van de globale
begrotingsdoelstelling ook een bedrag voor elk van die enveloppen voorstellen. In
de praktijk worden de enveloppen pas later vastgesteld nadat aan elke sector een
partiële begrotingsdoelstelling is toegekend (tenzij het bedrag van de enveloppe
al vervat is in het voorstel voor de globale begrotingsdoelstelling van de regering,
wat meestal het geval is voor de geneesmiddelen). De koninklijke besluiten waarbij de toegekende enveloppen uiteindelijk formeel worden vastgelegd, worden
in een ontwerpfase wel ter advies voorgelegd aan de Algemene Raad en het
Verzekeringscomité (met uitzondering van de enveloppe voor de ziekenhuizen42).

90

In de onderzochte periode bleken de ontwerpen van koninklijk besluit zeer laat
aan het Verzekeringscomité en de Algemene Raad te zijn voorgelegd. Dit was
vooral het geval voor de budgetten voor verstrekkingen van medische beeldvorming en klinische biologie. Omdat deze budgetten deel uitmaken van de partiële
begrotingsdoelstelling van de sector geneesheren, zouden ze nochtans zo vlug
mogelijk na de verdeling van de partiële begrotingsdoelstellingen bekend moeten
zijn. Op die basis kunnen de geplande gemeenschappelijke maatregelen voor de
sector geneesheren (nieuwe initiatieven en besparingen) dan immers gericht worden uitgewerkt.
Voorbeeld:
Over de ontwerpbesluiten voor de begrotingsenveloppen voor klinische biologie en
medische beeldvorming voor het begrotingsjaar 2004 verleende de Algemene Raad
pas advies op 28 februari 2005 (koninklijke besluiten van 14 juli 2005, gepubliceerd
op 8 augustus 2005).

2.7.2
91

Ziekenhuizen

Voor hun werkingskosten krijgen de ziekenhuizen een individueel budget van
ﬁnanciële middelen toegewezen. Het globale budget van het Rijk is de som van
de individuele budgetten van alle ziekenhuizen. De uitgaven zijn voor 77 % ten
laste van de verzekering voor geneeskundige verzorging en voor 23 % ten laste
van de Staat43.

42

Voor de ziekenhuizen worden de ontwerpen van koninklijk besluit voorgelegd aan de Nationale
Raad voor de Ziekenhuisvoorzieningen.

43

Vanaf 2004 betaalt het RIZIV ook het aandeel van 23 %, waartoe het de nodige middelen ontvangt
uit alternatieve ﬁnanciering.
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Sinds de toepassing van de nieuwe regels voor de ziekenhuisﬁnanciering (vanaf
2002) ontvangen de ziekenhuizen ongeveer 80 % van hun budget van ﬁnanciële
middelen onder de vorm van maandelijkse voorschotten. Het overige (“variabele”) gedeelte wordt vereffend op basis van de door de ziekenhuizen opgestelde
facturen44.
De raming van het globale budget gebeurt door de dienst Boekhouding en
Beheer van de Ziekenhuizen van de FOD Volksgezondheid en loopt parallel met
de besprekingen over de opmaak van de federale begroting. Voor de raming
wordt uitgegaan van de individuele budgetten op 1 juli van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat. Aan dit bedrag worden de budgettaire weerslag van nieuwe
maatregelen en het geraamde bedrag van nog te verrekenen inhaalbedragen uit
het verleden toegevoegd45.
Naast de gegevensuitwisseling, nodig voor de verdeling en betaling van de voorschotten aan de verzekeringsinstellingen, deelt de FOD Volksgezondheid aan het
RIZIV het bedrag mee dat het in zijn begroting voor geneeskundige verzorging
moet opnemen. Dit RIZIV-budget wordt, in tegenstelling tot het globale budget
van het Rijk, vastgesteld op thesauriebasis en houdt dus onder meer rekening
met de facturatietermijn van de ziekenhuizen.
92

Hoewel het gaat om een gesloten enveloppe, werd het RIZIV-budget voor de
ziekenhuizen tijdens de onderzoeksperiode 1999-2004 tweemaal overschreden
(voor een bedrag van 217,0 miljoen euro, hetzij 9,5 % van alle budgetoverschrijdingen in deze periode). De overschrijdingen deden zich voor in 2000 en 2001
(dus voor de aanpassing van de ﬁnancieringsregels). In de andere jaren werd het
budget onderschreden voor een totaal van 134,4 miljoen euro. De afwijkingen op
het budget vloeien onder meer voort uit geplande maatregelen die niet of op een
ander tijdstip worden uitgevoerd, de uitvoering van niet geplande maatregelen
en de verhoging van de individuele budgetten van ﬁnanciële middelen (die de
ziekenhuizen als gevolg van hun opmerkingen op het toegekende budget hebben verkregen). De gegevensuitwisseling tussen de FOD Volksgezondheid en het
RIZIV, nodig voor de opvolging van het RIZIV-budget en voor de analyse van de
afwijkingen op de toegekende budgetten, blijkt niet voldoende gestructureerd te
verlopen.

93

Het RIZIV-budget voor ziekenhuizen weegt door de omvang ervan (in 2004 bijna
3,7 miljard euro of 22 % van de totale jaarlijkse uitgaven) zwaar door in de toewijzing van de partiële begrotingsdoelstellingen.
Bovendien wordt algemeen erkend dat de sector voor een aantal maatregelen uit
het verleden geen of onvoldoende ﬁnanciële middelen heeft ontvangen. Door de
complexiteit en het gebrek aan transparantie bij het vaststellen van het budget,
kan de omvang van de onderﬁnanciering moeilijk betrouwbaar worden geraamd.
De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen raamde het tekort in 2003 op
365 miljoen euro46.

44

Voor een verdere toelichting: De nieuwe regels voor de ﬁnanciering van de ziekenhuizen, verslag
van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, eerste kwartaal 2006.

45

Zie daarover randnummer 93.

46

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg werd gevraagd de gegevens te valideren.
Het Kenniscentrum besteedde de opdracht uit aan een extern consultant die voorbehoud maakte
bij de betrouwbaarheid van de gegevens die de werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen had gebruikt. Het Kenniscentrum nam zelf geen standpunt in.
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Daarnaast is er het probleem van de inhaalbedragen47 die nog verschuldigd zijn
voor de begrotingsjaren 1999 tot 200148. Het bedrag daarvan is nog niet bekend.
Bovendien vertekende de vereffening voor de voorgaande begrotingsjaren de
evolutie van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor
geneeskundige verzorging: terwijl de negatieve inhaalbedragen deel blijven uitmaken van het budget van ﬁnanciële middelen, worden de positieve inhaalbedragen betaald ten laste van het budget administratiekosten van het RIZIV49.
Voor de volledigheid wordt aangestipt dat ook de nieuwe ﬁnancieringsregels
aanleiding zullen geven tot een vergelijking van de budgetten met de werkelijk
verschuldigde bedragen. Doordat het grootste gedeelte van het budget wordt
betaald met vaste maandelijkse schijven, zullen de bedragen echter kleiner zijn
dan de inhaalbedragen uit de vroegere regeling. Over de omvang van die bedragen is evenmin informatie beschikbaar.
2.7.3

Geneesmiddelen

94

Vanaf het begrotingsjaar 2002 is ook de geneesmiddelenbegroting een gesloten
enveloppe. Budgetoverschrijdingen worden voor 65 % teruggevorderd door een
hefﬁng op de omzet van de farmaceutische ﬁrma’s (zie nrs. 32-33). Als tegenprestatie voor die ﬁnanciële verantwoordelijkheid wordt de begroting, samen met
een lijst van besparingen50, vastgelegd in onderling overleg tussen de (beleidscel
van de) minister van Sociale Zaken en de vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie (artikel 69, § 5 van de GVU-wet). Voor de opmaak ervan wordt
uitgegaan van de technische raming van het RIZIV. Die raming wordt veel minder
gecontesteerd dan vroeger omdat daarbij ook gegevens uit externe gegevensbestanden (bv. verkoopcijfers; zie nr. 115) worden verwerkt. De organen van het
RIZIV zijn evenwel niet bij de besprekingen van de raming betrokken.

95

Ook de uitgaven voor de farmaceutische verstrekkingen – de geneesmiddelen en
de magistrale bereidingen – wegen door hun omvang (in 2004 meer dan 3,2 miljard euro of 19,4 % van de totale jaarlijkse uitgaven) zwaar door in de budgettaire
beslissingen. Voor de sector is echter vooral de verhouding tussen de uitgavenevolutie en de groei van de partiële begrotingsdoelstelling problematisch (hoewel
dat vanaf de begroting 2005 wordt verholpen: zie nr. 38).
De uitgaven in de sector namen van 1999 tot 2004 toe met 986,4 miljoen euro
(+43,6 %). Die stijging werd echter geenszins gecompenseerd door de begrotingsdoelstelling van de sector te verhogen. Elk jaar werd de doelstelling dan ook
overschreden, in 2004 met 371,9 miljoen euro (op een totale overschrijding van
de globale begrotingsdoelstelling met 513,6 miljoen euro) en samengeteld over
de volledige periode 1999-2004 voor een bedrag van 1.325,2 miljoen euro.

47

De ziekenhuizen werden vroeger geﬁnancierd via de verpleegdagprijs. Wanneer de kosten voor
een bepaald dienstjaar aan de FOD Volksgezondheid waren bezorgd, werd het budget van een
aantal rubrieken van ambtswege herzien. Deze herzieningen – positief wanneer het ziekenhuis te
weinig ontving, en negatief in het andere geval – werden als inhaalbedragen verrekend in de verpleegdagprijs van een later boekjaar.

48

In 2005 werd beslist de schuld voor de inhaalbedragen en voor de bouwkalender voor de jaren
1997 en 1998 (samen 349,6 miljoen euro) aan de ziekenhuizen uit te betalen.

49

Zie ook: De nieuwe regels voor de ﬁnanciering van de ziekenhuizen, verslag van het Rekenhof aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, eerste kwartaal 2006.

50

De effectieve implementatie van die besparingen door de regering speelt een rol bij het bepalen
van de verschuldigde hefﬁng bij een budgetoverschrijding, zie nr. 33.
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2.7.4
96

Sociale akkoorden

Een belangrijke component van de uitgaven bestaat uit de loonkosten voor het
personeel in de verplegings- en verzorgingsinrichtingen. De begrotingsorganen
van het RIZIV hebben dienaangaande vaak onvoldoende zicht op de budgettaire
weerslag van nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten.
Voorbeeld:
Voor de begrotingsopmaak 2001 moest rekening worden gehouden met de ﬁnanciële weerslag van het sociaal akkoord voor de sector dat op 1 maart 2000 was
afgesloten tussen de ministers van Arbeid en van Sociale Zaken en de beroepsorganisaties van werknemers in de gezondheidssector. Bij de begrotingsopmaak
kende het Verzekeringscomité wel de globaal geraamde weerslag (voor 2001
81,9 miljoen euro) maar niet de concrete details van de uitvoering. Bijgevolg kon de
budgettaire weerslag voor elk van de betrokken sectoren niet worden geraamd.
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Hoofdstuk 3
Gegevens

3.1
97

Situering

De gehele cyclus vanaf de begrotingsopmaak tot het aﬂeggen van de rekeningen
van het RIZIV bestrijkt een periode van ten minste twee en een half jaar. In deze
cyclus kunnen drie fasen worden onderscheiden51:
•

de begrotingsopmaak: van april tot december van het jaar dat aan het
begrotingsjaar vooraf gaat;

•

de opvolging van de uitvoering van de begroting: vanaf juni van het lopende
begrotingsjaar tot april van het jaar volgend op het begrotingsjaar;

•

het opstellen van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige
verzorging, het afsluiten van de rekeningen van het RIZIV en het voorleggen van de goedgekeurde rekeningen aan de minister van Begroting:
van september tot december van het jaar volgend op het begrotingsjaar.

Om deze fasen te onderbouwen, gaat het RIZIV uit van de verantwoordingsinformatie die het ontvangt van de verzekeringsinstellingen.
98

De wijze waarop de uitgaven van een bepaalde periode worden gedeﬁnieerd, is
bepalend voor de opmaak van de begroting, de opvolging van de uitgaven in de
loop van het jaar (knipperlichten) en het vaststellen van de ﬁnanciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen.
De uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging tijdens een
bepaalde periode kunnen worden gedeﬁnieerd op basis van de datum van de verstrekking, de datum van betaling (“thesaurie-uitgaven”) of de datum van boeking.
Elk van deze mogelijke deﬁnities heeft voor- en nadelen. Zo zijn de thesaurieuitgaven zeer snel bekend maar zijn ze makkelijk manipuleerbaar omdat de betaling vervroegd of uitgesteld kan worden. De uitgaven voor de verstrekkingen
van een bepaalde periode zijn het meest stabiele gegeven, maar zijn door de
geldende verjaringstermijnen slechts volledig bekend na twee jaar52.
In de onderzochte periode werd de begroting opgemaakt en werden de uitgaven
opgevolgd op basis van de door de verzekeringsinstellingen geboekte uitgaven53.
De geboekte uitgaven zijn stabieler dan de thesaurie-uitgaven en sneller beschikbaar dan de uitgaven van de verrichte verstrekkingen, maar ze zijn minder stabiel
dan deze laatste en niet zo vlug gekend als de thesaurie-uitgaven.

51

Een overzicht van de opeenvolgende stappen in het begrotingsproces tijdens de periode 19992004 is opgenomen in bijlage 4.

52

De kennis van de uitgaven op basis van de verstrekkingen zou kunnen worden versneld door de
verjaringstermijn in te korten. In het verslag van de Controledienst voor de Ziekenfondsen aan de
minister van Sociale Zaken werd voorgesteld de verjaringstermijn in te korten met minstens één
jaar (verslag van 22 maart 2005).

53

Het betreft de uitgaven die na controle en tarifering worden opgenomen in de boekhouding van de
verzekeringsinstellingen en die aan het RIZIV worden meegedeeld op uitgavenstaten (“C-staten”).
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Het gebruik van de bij de verzekeringsinstellingen geboekte uitgaven stelt meer
bepaald volgende problemen:
•

op elk beslissingsmoment in de begrotingscyclus zouden actuele gegevens
over de uitgaven beschikbaar moeten zijn, wat echter wordt doorkruist
door het ritme waarop de verzekeringsinstellingen de uitgavenstaten met
de geboekte uitgaven aan het RIZIV bezorgen (punt 3.2);

•

de geboekte uitgaven zouden een reële uitgavenevolutie moeten weerspiegelen, wat echter wordt doorkruist door schommelingen in het ritme
waarop zorgverstrekkers hun verstrekkingen factureren (bv. ziekenhuisfacturen) en de verzekeringsinstellingen de facturen verwerken (punt 3.3);

•

de geboekte uitgaven zouden een goed inzicht moeten geven in de factoren
die de vraag en het aanbod van verstrekkingen voor geneeskundige verzorging beïnvloeden, wat echter wordt doorkruist doordat de gegevensbestanden nog niet volledig worden geëxploiteerd of op elkaar zijn afgestemd (punt 3.4).

3.2

Aanlevering van gegevens

3.2.1

Problematiek

100 De verschillende beslissingsmomenten in de begrotingscyclus en de aanlevering
van gegevens over de uitgavenevolutie (met name op het einde van de derde
maand na elke maand of trimester) blijken geenszins op elkaar te zijn afgestemd:
•

De uitgaven tijdens het eerste trimester worden pas geëvalueerd nadat
de technische raming van de uitgaven voor het komende begrotingsjaar is
opgemaakt. De begrotingsdoelstellingen voor een bepaald jaar nemen de
technische ramingen als uitgangspunt en worden dus vastgelegd op basis
van gegevens die nog geen rekening houden met de uitgavenevolutie in het
jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat.

•

De uitgaven tijdens het tweede trimester worden pas tijdens de laatste
maanden van het begrotingsjaar geëvalueerd. Gezien de voorgeschreven
advies- en goedkeuringsprocedures is het vrijwel uitgesloten om dan nog
maatregelen op te leggen die de uitgaven van het begrotingsjaar kunnen
bijsturen.

•

De uitgaven tijdens het derde en vierde trimester worden pas geëvalueerd
nadat het begrotingsjaar is verstreken. Als er dan mogelijke budgetoverschrijdingen worden vastgesteld, kunnen uiteraard geen maatregelen meer
worden getroffen om de uitgaven van het begrotingsjaar bij te sturen.

101 Daarnaast wordt opgemerkt dat de geldende data voor het goedkeuren van de
globale begrotingsdoelstelling en voor de opmaak en neerlegging van de rekeningen systematisch niet worden nageleefd. Hoewel daarvoor telkens argumenten bestaan (zoals het afwachten van het begrotingsvoorstel van de regering
en het uitblijven van het opnieuw vaststellen van de normatieve verdeelsleutel,
zie nrs. 35 en 52), blijft de vaststelling dat zoiets ingaat tegen de expliciete wil
van de wetgever om op een welbepaald tijdstip stappen in de procedure gerealiseerd te zien.

Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging – Rekenhof, januari 2006

43

3.2.2

Nieuwe ontwikkelingen

102 Om de begrotingsopmaak efﬁciënter te doen verlopen, werd in het begrotingsbesluit van 17 september 2005 de procedure waarbij het Verzekeringscomité en
de Algemene Raad (artikelen 39 en 40 van de GVU-wet) een globaal begrotingsvoorstel formuleren, aangepast. Een van de vernieuwingen hierbij is dat de
Algemene Raad uiterlijk de derde maandag van oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling en de
partiële jaarlijkse begrotingsdoelstellingen goedkeurt.
103 De overige procedurewijzigingen uit het begrotingsbesluit van 17 september 2005
lagen voor de hand. Voortaan wordt in september nog een aanvullende “herziene”
technische raming gemaakt waarbij de uitgaven van de eerste vijf maanden van
het lopende jaar in aanmerking worden genomen (zie nr. 57), en daarnaast is de
procedure van de trimestriële vaststelling van budgetoverschrijdingen gewoon vervangen door een “permanente audit” van de uitgavenevolutie (zie nrs. 29 en 72).
De meeste wijzigingen konden al worden toegepast binnen het vroegere wettelijke kader. Zo werd, gezien de uitgavenevolutie, eind 2004 een bijkomende
technische raming uitgevoerd54. In een ander geval werden de Commissie voor
Begrotingscontrole en de begrotings- en ﬁnancieel adviseur van het RIZIV belast
met een grondige audit in sommige sectoren (thuisverzorging en revalidatie).
104 Een voorstel binnen de task force om de indieningstermijn van de staten met de
geboekte uitgaven in te korten van drie tot twee maanden, werd op vraag van de
verzekeringsinstellingen niet aanvaard, omdat de opmaak van die staten momenteel grondig wordt herzien (integratie van bijkomende gegevens). De indieningstermijn blijft dus behouden op de 28e van de derde maand na de maand waarop
de uitgaven betrekking hebben.

3.3
3.3.1

Stabiliteit van de gegevens
Problematiek

105 De uitgavenevolutie volgen aan de hand van de geboekte uitgaven wordt algemeen als problematisch ervaren. Het is onzeker of de geboekte uitgaven de reële
uitgaven weerspiegelen. Een toe- of afname van de geboekte uitgaven kan uiteraard samenvallen met een reële toe- of afname van de uitgaven (bv. de weerslag van een besparingsmaatregel of van onvoorziene uitgaven veroorzaakt door
een epidemie, op het aantal verleende verstrekkingen) maar evenzeer louter
het gevolg zijn van verschillen in het tijdsverloop waarmee de uitgaven voor de
geneeskundige verstrekkingen worden geboekt bij de verzekeringsinstellingen.
Indien er tijdens een bepaalde periode meer tijd komt tussen de datum van verstrekking en de datum van boeking als uitgave, dan kan deze onderboeking ertoe
leiden dat een sterke stijging van de werkelijke uitgaventrend lange tijd niet wordt
opgemerkt en correctiemaatregelen bijgevolg uitblijven. Indien die doorlooptijd
daarentegen afneemt, worden in vergelijking met de voorgaande periode meer
uitgaven geboekt en kan deze overboeking leiden tot budgetoverschrijdingen zonder dat de reële uitgaventrend stijgt.

54

In de nota CGV 2004/286 van 10 november 2004 werd een herziene technische raming uitgevoerd
op basis van de gekende uitgaven van het eerste semester 2004.
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106 De schommelingen in de tijd tussen de datum van verstrekking en de datum van
boeking als uitgave worden soms veroorzaakt door de verwerking van de gegevens door de verzekeringsinstellingen maar vooral door de schommeling van het
facturatieritme van de zorgverleners.
Voorbeeld:
De impact van het facturatieritme wordt in een nota van de task force met volgend voorbeeld geïllustreerd. “Stel dat er in België 75.000 zorgverleners zijn. Het
is mogelijk dat zij in januari van het jaar t 70.000 facturatiebestanden indienen bij
de verzekeringsinstellingen (vertraging in facturatie bij 5.000 zorgverleners) en
in januari van het jaar t+1 80.000 facturatiebestanden (versnelling in facturatie bij
5.000 zorgverleners). Indien elke zorgverlener dan elke maand hetzelfde bedrag
factureert en de verzekeringsinstellingen correct de huidige definitie van de
boekingsmaand toepassen, dan stijgen de uitgaven in het jaar t+1 met 14,3 %
(=80.000/70.000) hoewel deze stijging geen werkelijke uitgaventrend weergeeft.”

De factoren die kunnen leiden tot onvoorziene versnellingen of vertragingen in
het facturatie- of boekingsritme zijn trouwens heel divers.
Voorbeelden:
– Een reorganisatie in een ziekenhuis of een complexe wijziging in de reglementering heeft een weerslag op het ritme waarmee ziekenhuizen facturen opmaken en
bij de verzekeringsinstellingen indienen.
– Informaticaproblemen of de invoering van een beter informaticasysteem hebben een weerslag op het ritme waarmee verzekeringsinstellingen de aanvragen om
(terug)betaling verwerken.
– De overgang naar de euro in 2002 deed de verzorgingsinstellingen eind 2001
nog zoveel mogelijk facturen in Belgische frank indienen. Hierdoor kwam naar
schatting 170 miljoen euro uitgaven ten laste van de begroting 2001, terwijl die
uitgaven anders pas in 2002 waren geboekt. Die verschuiving noodzaakte trouwens enkele speciﬁeke ingrepen in de opmaak en opvolging van de begroting
voor 2003.

3.3.2

Schommelingen in het facturatieritme

107 Schommelingen in het facturatieritme kunnen vooral een grote budgettaire impact
hebben wanneer ze plaatsvinden bij zorgverleners die in het systeem van de derde
betalende rechtstreeks aan de verzekeringsinstellingen factureren. Die facturatie
vertegenwoordigt immers meer dan 70 % van de totale uitgaven. Hoewel de facturen in het systeem van de derde betalende in principe bij de verzekeringsinstellingen moeten worden ingediend binnen twee maanden na de maand waarin de
verstrekking plaatsvond, blijkt die verplichting onvoldoende aan te zetten tot een
regelmatige facturatie (wat wellicht gedeeltelijk wordt verklaard doordat de sancties bij laattijdige facturatie niet worden toegepast55).
Voorbeeld:
In het eerste trimester van 2000 duurde het gemiddeld 45,81 dagen om de elektronische gegevensdragers met de facturatiebestanden op te maken, terwijl dit in het
tweede trimester van 2001 was gedaald tot 30,58 dagen.

55

Aan zorgverleners die hun facturen niet binnen de termijn van twee maanden indienen kan een
administratieve geldboete worden opgelegd van 25 euro per maand vertraging (koninklijk besluit
van 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de GVU-wet).
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Bovendien is aan sommige sectoren zoals de rust- en verzorgingstehuizen en de
psychiatrische ziekenhuizen toegestaan om trimestriële facturen op te maken (die
pas twee maanden na het trimester waarin de verstrekking plaatsvond bij de
verzekeringsinstellingen moeten worden ingediend), wat onder meer problemen
oplevert om de uitgaven aan een bepaalde maand toe te wijzen56.
3.3.3

Schommelingen in het boekingsritme

108 De verzekeringsinstellingen zijn onderworpen aan strikte regels voor de toewijzing van de uitgaven aan een bepaalde maand. Papieren facturen worden geboekt
in de maand waarin ze zijn ontvangen (mits de gefactureerde bedragen na controle correct zijn bevonden). In het systeem van de derde betalende, waarvoor
behalve een papieren factuur (meestal) een verantwoording op een elektronische
(“magnetische”) drager wordt ingediend, wordt de factuur geboekt in de maand
waarin de magnetische drager is aanvaard57, op voorwaarde dat de gefactureerde
gegevens zijn gecontroleerd58.
De toepassing van die regels is één van de punten die worden beoordeeld bij de
controle op de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen. De resultaten
van die controle, uitgevoerd door bedrijfsrevisoren volgens de onderrichtingen
van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, zijn bepalend voor de vergoeding
van het variabel deel van hun administratiekosten59.
Hoewel de bevindingen van de bedrijfsrevisoren wijzen op een vrijwel correcte
toewijzing van de uitgaven aan een bepaalde maand, toonde een recent onderzoek van het RIZIV toch ook problemen op dat vlak aan.
Voorbeelden:
– Uitsluitend voor het criterium van de correcte toewijzing van de uitgaven voor
geneeskundige verzorging aan een bepaalde maand konden alle verzekeringsinstellingen samen in 2004 een vergoeding van maximaal 7.348.311 euro ontvangen in het variabele deel van hun administratiekosten. Op basis van de bevindingen van de bedrijfsrevisoren kende de Controledienst voor de Ziekenfondsen
98 % van dat bedrag toe.

56

Deze vaststellingen komen ook voor in het verslag van 22 maart 2005 van de Controledienst voor
de Ziekenfondsen aan de minister van Sociale Zaken. In het verslag wordt ook voorgesteld de
mogelijkheid trimestrieel te factureren, af te schaffen.

57

Aanvaarding betekent dat is nagekeken of alle stukken zijn ingediend die moeten toelaten de uitgave te boeken (papieren factuur en magnetische gegevensdrager). Bij de magnetische gegevensdragers wordt nagegaan of zij zijn opgemaakt volgens de instructies. Als daarbij meer dan 5 %
fouten worden vastgesteld, zendt de verzekeringsinstelling de gegevensdrager terug naar de zorgverleners. De facturen worden pas uitgeschreven als niet binnen twee maanden een nieuwe gegevensdrager is ingediend die wel kan worden aanvaard.

58

De controle houdt in dat wordt nagegaan of alle reglementaire voorwaarden zijn vervuld. Die voorwaarden houden verband met de rechthebbende, de zorgverlener en de regels voor de vergoeding
van de verstrekking. Ook wordt nagegaan of de juiste bedragen worden aangerekend (tariferen).
Alleen de verstrekkingen die na deze controle correct zijn bevonden, kunnen in de uitgavenstaten
(“C-staten”) worden opgenomen.

59

In toepassing van artikel 195, § 1, 2°, van de GVU-wet is het variabele deel van de administratiekosten vastgelegd op 10 % van het jaarlijks bedrag van de administratiekosten. Het totale maximumbedrag dat naargelang van de uitvoering van de beheersprestaties kon worden toegekend,
bedroeg in 2004 80,27 miljoen euro voor de vijf verzekeringsinstellingen en 1,38 miljoen euro voor
de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS.
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– Bij het RIZIV worden per verzekeringsinstelling de uitgaven per maand vergeleken met de uitgaven voor dezelfde maand in het voorgaande jaar. In juni 2002
bleek een verzekeringsinstelling 2 % minder uitgaven te hebben geboekt dan
in juni 2001 terwijl twee andere verzekeringsinstellingen 3 en 4,4 % meer uitgaven hadden geboekt60.

Voor de beoordeling van dit criterium kan de Controledienst voor de Ziekenfondsen ook steunen op de informatie die het RIZIV binnen drie maanden na de periode waarvoor de naleving van het criterium werd geëvalueerd, moet meedelen en
die het noodzakelijk acht voor die evaluatie61. De reglementering62 voorziet enkel
in een gegevensuitwisseling nadat de te evalueren periode is verstreken. Momenteel wisselen het RIZIV en de Controledienst voor de Ziekenfondsen in de loop
van het jaar geen gegevens of vaststellingen uit waarmee de bedrijfsrevisoren
gerichte controles kunnen doen.
3.3.4

Invloed van het boekingsritme op de toepassing van de
ﬁnanciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen

109 De ﬁnanciële verantwoordelijkheid van een verzekeringsinstelling wordt (mede)
beïnvloed door vertragingen of versnellingen in de boeking van de uitgaven. Om
dit probleem enigszins te ondervangen zijn de regels voor de ﬁnanciële verantwoordelijkheid in artikel 197, § 4, van de GVU-wet in 2002 aangepast63. Door
deze aanpassing kan het bedrag dat overeenstemt met een overschrijding met
2 % van het begrotingsaandeel64 voor een verzekeringsinstelling worden verhoogd
als blijkt dat de toename van de geboekte uitgaven ten opzichte van het vorige
boekjaar signiﬁcant hoger ligt dan de toename van het uitgavenniveau gemeten
op basis van de verrichte verstrekkingen65 In de voorbereidende teksten van de
aanpassing66 werd er op gewezen dat een signiﬁcant verschil het gevolg kan
zijn van ongewone boekhoudkundige verschuivingen die op hun beurt het gevolg
zijn van laattijdige facturatie door de zorgverleners of van problemen bij de verwerking en boeking van de uitgaven door de verzekeringsinstellingen.
Om te voorkomen dat de verhoging van de ﬁnanciële verantwoordelijkheid voor
een verzekeringsinstelling zou leiden tot een ﬁnanciële sanctie die groter is
dan het relatieve voordeel dat de instelling in het voorgaande jaar zou hebben
gekregen, wordt de verhoging beperkt tot dat relatieve voordeel.

60

Deze vaststellingen moeten enigszins worden genuanceerd omdat het boekingsritme van de
verzekeringsinstellingen wordt beïnvloed door het facturatieritme van de zorgverleners. Grote verschillen tussen verzekeringsinstellingen kunnen echter wel wijzen op problemen bij de betrokken
verzekeringsinstelling.

61

Het RIZIV en de Controledienst voor de Ziekenfondsen werken niet altijd optimaal samen. Zo
wordt voor de toetsing van de kwaliteit van de validiteitscontroles op de facturen (onderdeel c van
criterium 5) jaarlijks een speciﬁek thema geselecteerd dat het RIZIV moet aanbrengen. Voor de
evaluatieperiode van 1 januari tot 31 december 2005 vroeg de Controledienst voor de Ziekenfondsen op 10 september 2004 een bijzonder thema voor te stellen. Het RIZIV stelde pas in de loop
van februari 2005 een thema voor, waardoor de evaluaties vertraging hebben opgelopen.

62

Artikel 4 van het responsabiliseringsbesluit van 28 augustus 2002.

63

Artikel 197, § 4, tweede lid, van de GVU-wet, ingevoerd door de wet van 14 januari 2002 houdende
maatregelen inzake gezondheidszorg.

64

Maximum waarop het bedrag van de ﬁnanciële verantwoordelijkheid wordt berekend bij een overschrijding van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling met 2 %, zie nr. 35.

65

Dit uitgavenniveau komt overeen met de in dat jaar verrichte verstrekkingen die tijdens het jaar
werden geboekt, alsook deze die worden geboekt in het eerste trimester van het volgende boekjaar.

66

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, Memorie van Toelichting, Parl. St.
Kamer, 2001-2002, DOC 50-1376/001, blz. 12.
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De beslissing over de toepassing van de nieuwe regels ligt bij de Algemene Raad.
Na advies van de Commissie voor Begrotingscontrole stelt de Algemene Raad
vast of de stijging van de geboekte uitgaven voor een verzekeringsinstelling signiﬁcant hoger ligt dan de stijging van de verrichte verstrekkingen.
De nieuwe bepalingen werden voor het eerst toegepast op de rekeningen van het
jaar 2001. Ondanks de versnelling in de geboekte uitgaven67 besliste de Algemene
Raad dat er geen reden was om artikel 197, § 4, van de GVU-wet toe te passen.
3.3.5

Nieuwe ontwikkelingen

110 In het rapport van de task force worden een aantal aspecten vermeld die nog
verder moeten worden onderzocht. Eén ervan is de overgang naar een boekingsysteem van de uitgaven op basis van de maand waarin de verstrekking plaatsvond. Zoals in dat rapport wordt aangegeven, zal zo’n boekhouding eveneens
geconfronteerd blijven met de problematiek van de regelmaat van de facturatie
door de verstrekkers. Bovendien wordt erop gewezen dat, voor zover de geboekte
uitgaven van een bepaalde maand worden gedeﬁnieerd als de uitgaven voor de
verrichtingen in een eerdere maand, de grotere stabiliteit van deze gegevens ten
koste gaat van hun actualiteit68.
Het begrotingsbesluit van 17 september 2005 delegeert de bevoegdheid om de
inhoud van de uitgavenstaten van de verzekering voor geneeskundige verzorging
te bepalen, aan de Algemene Raad.

3.4
3.4.1

Exploitatie van de verschillende gegevensbestanden
Gegevens van de verzekeringsinstellingen

111 Het RIZIV ontvangt drie gegevensstromen van de verzekeringsinstellingen die informatie bevatten die rechtstreeks van belang is bij de opvolging van de uitgaven:
•

De informatie over de uitgaven die de verplichte verzekering ten laste
genomen heeft, is opgenomen in de overzichten van de geboekte uitgaven,
de C-staten, die uiterlijk de derde maand na de maand van boeking moeten
zijn ingediend.

•

De informatie over de thesaurietoestand van de verzekeringsinstellingen,
met inbegrip van de uitgaven die tijdens de maand zijn aanvaard69, is opgenomen in de documenten T20, die moeten worden ingediend de 25ste van
de maand volgend op de maand waarop ze betrekking hebben.

•

De informatie over de door de ziekenhuizen gefactureerde uitgaven is opgenomen in de documenten STATMD, die worden ingediend in de week die
volgt op de aanvaarding van de magnetische drager door de verzekeringsinstellingen.

67

In de toelichting bij de rekeningen over het jaar 2001 is vermeld dat er “rekening is gehouden met
artikel 197, § 4, van de GVU-wet dat op grond van de analyse van vijf boekingskwartalen voorziet
in een mogelijke verhoging van de begrensde 2 %. Voor 2001 wordt evenwel geen verhoging in
aanmerking genomen”.

68

In de Technische, Boekhoudkundige en Statistische Commissie van het RIZIV werd een voorstel
behandeld om in een bepaalde maand de verstrekkingen te boeken die drie maanden voordien
werden verricht. Zo zouden in januari van het jaar t de verstrekkingen van oktober van het jaar t-1
worden geboekt.

69

De maand van aanvaarding valt samen met de maand van boeking. Verschillen in de bedragen zijn
echter mogelijk, omdat in de aanvaarde uitgaven nog bedragen zitten die na controle niet zullen
worden betaald.
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De gegevens uit de STATMD en de T20 dienen in eerste instantie als indicator
van de evolutie van de geboekte uitgaven zoals opgenomen in de C-staten. Daarnaast zijn de STATMD eveneens dienstig voor de analyse van de schommelingen
in het facturatieritme van de ziekenhuizen.
112 Aangezien de gegevens over de thesaurietoestand van de verzekeringsinstellingen alle uitgaven betreffen, ligt het voor de hand deze gegevens te gebruiken
om de geboekte uitgaven te voorspellen. In de onderzochte periode werd echter
vastgesteld dat er weinig overeenkomsten zijn in het verloop van beide gegevens.
Bovendien geven de thesauriestaten enkel een zicht op de globale evolutie van
de uitgaven. Ze dienen ook nog te worden gecorrigeerd omdat ze ook uitgaven
buiten de begrotingsdoelstelling omvatten en niet eenvormig door de verzekeringsinstellingen worden opgemaakt.
113 Om bovenstaande redenen heeft de task force de overeenstemming van de gegevens op de verschillende staten (T20, C-staten en STATMD) onderzocht. Een
van de resultaten hiervan is dat vanaf 1 januari 2006 de T20 wordt aangevuld met
een bijlage met meer gedetailleerde gegevens op nationaal niveau. Verder zullen de periodes waarop de uitgaven in deze documenten betrekking hebben, op
elkaar worden afgestemd, zodat sneller een beeld over de trend van de uitgaven
kan worden gevormd.
De inhoud van de C-staten zou eveneens grondig worden bijgewerkt. Hierin zullen
onder meer de gegevens over de nomenclatuur, alsook de parameters geslacht
en leeftijd van de patiënt worden opgenomen70.
De toepassing van de nieuwe principes zal continu worden opgevolgd. Daarbij
wordt ook gedacht aan een aantal indicatoren die in het kader van de evaluatie
van het variabele deel van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
kunnen worden gehanteerd.
3.4.2

Andere gegevensbronnen

114 Al in januari 1993 stelde de Commissie voor Begrotingscontrole voor om de factoren te identiﬁceren die de vraag en het aanbod van de verstrekkingen voor
geneeskundige verzorging bepalen (o.m. de impact van het gebruik van geavanceerde technologie, de vergrijzing van de bevolking en de sociaal-economische
context). Naast deze structurele factoren zouden ook de veeleer toevallige en
conjuncturele factoren in kaart moeten worden gebracht, samen met de wijzigingen in het gezondheidsbeleid zoals vertaald in aanpassingen van de reglementering. Zo had men volgens de Commissie moeten kunnen komen tot een
meer adequate vaststelling van de begrotingsdoelstelling (steunend op de determinerende factoren die de aangroei van de uitgaven rechtvaardigen, en niet op
technische berekeningen die neerkomen op een extrapolatie van gegevens uit het
verleden).
115 Verschillende gegevensbronnen worden echter nog steeds niet of onvoldoende
gebruikt. Het verslag van de task force vermeldt dat volgende gegevens nuttig
zouden kunnen worden gebruikt:
•

het geboortecijfer, dat kan worden aangeleverd door het NIS71 of het Rijksregister;

•

de productiecijfers van de revalidatiesector;

70

Er wordt aan herinnerd dat de Algemene Raad voortaan bevoegd is voor het vaststellen van de
inhoud van de verschillende boekhouddocumenten (zie nr. 110).

71

De Afdeling Statistiek van de FOD Economie, voorheen het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
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•

de confrontatie van het aantal verpleegdagen en opnames beschikbaar bij
de FOD Volksgezondheid;

•

gegevens die rechtstreeks van de ziekenhuizen worden verkregen en die
betrekking hebben op de aan de verzekeringsinstellingen gefactureerde
volumes;

•

een procedure om facturatiegegevens voor de sector medische beeldvorming aan te leveren die analoog is aan die voor de klinische biologie.

Daarentegen blijkt dat het RIZIV voor de technische ramingen van de uitgaven
voor geneesmiddelen sinds kort betere analyses kan maken door gebruik te
maken van andere gegevensbronnen, onder meer door de trends op geboekte
uitgaven per ATC72-klasse te confronteren met IFEB-gegevens73 (verstrekkingen
apothekers) en IMS74-gegevens (verkoopcijfers farmaceutische industrie). De
technische ramingen worden bij de besprekingen die voorafgaan aan het vaststellen van de partiële begrotingsdoelstelling voor de farmaceutische verstrekkingen vergeleken met de hypothesen van pharma.be (waarin ook de marktvooruitzichten zijn verwerkt75). Ze worden dan ook veel minder worden gecontesteerd
dan vroeger (zie nrs. 38 en 94).
116 Er wordt ook opgemerkt dat in de onderzochte periode de uitgaven werden geraamd
en opgevolgd per sector. Daardoor wordt in principe geen rekening gehouden
met de invloed van beslissingen in een sector op de consumptie of de uitgaven
van een andere sector. Slechts in zeldzame gevallen76 werden deze invloeden in
de raming of de opvolging van de uitgaven betrokken. Soms werden dergelijke
substitutie-effecten uitdrukkelijk gevraagd, maar konden ze niet worden becijferd
(zie nr. 50).
Het begrotingsbesluit van 17 september 2005 komt aan dit euvel tegemoet door
op te leggen dat het kwartaalverslag, dat voortaan de Dienst voor Geneeskundige Verzorging zal opmaken, een stand van zaken moet geven waarin wordt
rekening gehouden met het intersectorale aspect.

72

Anatomical Therapeutic Chemical Classiﬁcation, wat staat voor een internationale classiﬁcatie van
geneesmiddelen volgens hun samenstelling of gebruik.

73

De afkorting IFEB staat voor Instituut voor farmaco-epidemiologie van België. Het RIZIV heeft
rechtstreeks toegang tot de IFEB-gegevens, die reeds beschikbaar zijn rond de 20e van de maand
volgend op de betrokken maand.

74

Intercontinental Marketing Service.

75

Onder meer ook rekening houdend met de planning voor het op de markt brengen van nieuwe
moleculen.

76

Zo houden de behoeften van de overeenkomstencommissie tussen de rustoorden voor bejaarden /
rust- en verzorgingstehuizen en de verzekeringsinstellingen voor elke subsector rekening met de
ﬁnanciële weerslag op de begroting 2004 van de omzetting van bedden in rustoorden voor bejaarden naar bedden in rust- en verzorgingstehuizen.
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Hoofdstuk 4
Besluit en aanbevelingen

4.1

Globale vaststellingen

117 De principes van het huidige instrumentarium voor de uitgavenbeheersing vormen
een logisch en consistent geheel. Niettemin worden ze niet volledig toegepast.
•

Er werd aanvaard dat de begroting bijna dubbel zo sterk toenam dan wat
aanvankelijk (in 1994) was vooropgesteld: het verschil tussen het globale
bedrag van de begroting voor 2004 met het initieel opgelegde groeipad is
opgelopen tot ongeveer 3 miljard euro.

•

Er werd aanvaard dat de begroting ondanks een voortdurende verhoging
van de toegestane groeimarge toch substantieel werd overschreden. Tijdens
de onderzoeksperiode 1999-2004 werd in totaal 2,28 miljard euro meer uitgegeven dan de toegekende partiële begrotingsdoelstellingen, zij het dat
daarbij grote verschillen bestaan tussen de sectoren (in totaal waren er ook
1,07 miljard euro budgetonderschrijdingen).

De beslissing om budgetoverschrijdingen in sommige sectoren en bij de verzekeringsinstellingen terug te vorderen, had op die situatie in ﬁnancieel opzicht slechts
een beperkte weerslag.
118 De omvang van de aanvaarde budgetoverschrijdingen staat in een te scherp
contrast met de geringe budgettaire marge en derhalve de ruime belangenafweging die bij de begrotingsopmaak wordt gemaakt over haalbare nieuwe initiatieven en nodige besparingen.
Op langere termijn blijken de voortdurende, structurele budgetoverschrijdingen in
sommige sectoren uiteindelijk te worden opgelost door hun begrotingsdoelstelling
te verhogen. In het verleden was dit onder meer het geval voor de sector van
de rust- en verzorgingstehuizen en de implantaten, momenteel voor de sector
farmaceutische specialiteiten: voor deze sector zouden voortaan meer “realistische
budgetten” worden vastgesteld.
119 Vanuit de vaststelling dat begrotingsdoelstellingen geregeld worden overschreden
kon worden verwacht dat het proces van begroten en beheersen van de uitgaven
grondig zou worden geanalyseerd met aandacht voor de sterke en zwakke punten.
Hoewel de administratieve diensten van het RIZIV daartoe belangrijk voorbereidend werk hebben geleverd, zijn de begrotingsorganen niet op eigen initiatief tot
dergelijke globale analyses overgegaan. Wel heeft de minister van Sociale Zaken
hierom bij twee gelegenheden verzocht. Dit gebeurde een eerste maal naar aanleiding van de sterke stijging van de uitgaven tijdens de eerste maanden van 2001.
Zijn vraag naar de oorsprong van de overschrijdingen en de methodologie van de
behoefteraming mondde enkel uit in een audit over de facturatie en de boeking
van de uitgaven en in een partiële doorlichting van de knipperlichtenprocedure.
Een soortgelijke vraag werd gesteld eind 2004. Naar aanleiding daarvan werd bij
het RIZIV een “task force” opgericht die moest nagaan hoe de bestaande begrotingsprocedures op korte termijn konden worden verbeterd. Aan de Controledienst
voor de Ziekenfondsen werden bovendien aanbevelingen gevraagd in verband
met de boekhouding en de controleprocedures van de verzekeringsinstellingen
(cf. nr. 4) . De rapporten hierover werden ondertussen aan de minister bezorgd.
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120 Het ligt voor de hand dat de instrumenten voor uitgavenbeheersing pas kunnen werken voor zover de vicieuze cirkel van budgetoverschrijdingen en daarop
volgende verhogingen van de begrotingsdoelstellingen wordt doorbroken. De
belangrijkste bijdrage van het begrotingsbesluit van 17 september 2005 is dat
het daartoe een nieuwe aanzet biedt.
•

De opvolging van de uitgaven wordt inhoudelijk verder onderbouwd (permanente audit van de evoluties in de verschillende sectoren en trimestriële
evaluatie van de globale uitgavenevolutie).

•

De procedures om in te grijpen bij vastgestelde risico's op budgetoverschrijdingen zijn aanzienlijk vereenvoudigd (onder meer ook door een grotere rol toe te bedelen aan de automatische correctiemechanismen).

•

Er gaat terecht veel meer aandacht naar de koppeling tussen de uitvoering
van de begroting van het lopende jaar en de opmaak van de begroting voor
het volgend jaar (bv. door de resultaten van de permanente audits bij de
begrotingsopmaak te laten verwerken in voorstellen tot nodige besparingsmaatregelen).

121 Het begrotingsbesluit van 17 september 2005 blijkt ook in grote mate een antwoord te bieden op de talrijke concrete tekortkomingen die werden vastgesteld.
Toch geven de onderzoeksbevindingen aan dat daarbij een belangrijk voorbehoud
moet worden gemaakt. Verschillende aanpassingen komen immers neer op het
expliciet en gedetailleerd formuleren van taken die vroeger al tot de hoofdopdracht
van de verschillende betrokken organen (Algemene Raad, Verzekeringscomité,
Commissie voor Begrotingscontrole en overeenkomsten- en akkoordencommissies) mochten worden gerekend. Op basis van de bestaande wetgeving hadden
zij al zelf het initiatief kunnen nemen om de uitgavenbeheersing procedureel en
organisatorisch bij te sturen in de zin van de vaak evidente aanpassingen die nu
formeel moeten worden opgelegd.
Er wordt dan ook beklemtoond dat de effectiviteit van de nieuwe reglementering
in eerste instantie afhangt van de wil en het initiatief van de actoren om de uitgaven te laten evolueren binnen het vooropgestelde budgettaire kader. Daarbij
wordt echter herinnerd aan de beperkte rol van de begrotingsorganen bij de vastlegging van een aantal belangrijke budgettaire enveloppen (ziekenhuizen, geneesmiddelen, sociale akkoorden: zie nrs. 88-96), wat door de nieuwe reglementering
niet is gewijzigd.
122 Er wordt ook nadrukkelijk op gewezen dat de mogelijkheid is behouden om in de
begroting uitzonderlijke of bijzondere uitgaven op te nemen die niet in rekening
worden gebracht in de berekeningsbasis voor de toepassing van de maximale
groeinorm. Het begrip “uitzonderlijke” of “bijzondere” uitgave wordt in voorbereidende werken of onderrichtingen niet nader omschreven of aan bepaalde
criteria onderworpen77. Niettemin kan worden aangenomen dat ze enkel betrekking kunnen hebben op uitgaven die een tijdelijke afwijking op het groeipad
noodzaken en niet neerkomen op een permanente wijziging ervan. Voor een
uitzonderlijke of bijzondere uitgave zouden dan ook enkel nieuwe maatregelen
met een tijdelijke budgettaire weerslag in aanmerking mogen komen, en geen
structurele maatregelen. In het verleden werd die bevoegdheid echter niet op
die wijze ingevuld.

77

Toen het begrip bij koninklijk besluit van 10 december 1996 werd ingevoerd, heeft de Raad van
State reeds voor dit probleem gewaarschuwd. De Raad merkte toen op dat door uitgaven toe te
staan “waarvan de aard noch in de tekst, noch in het verslag aan de Koning worden toegelicht”
uitgebreide bevoegdheden werden verleend om af te wijken van de groeinorm.
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123 De toename van de begroting als gevolg van een mogelijk onvoldoende werking
van de mechanismen voor de uitgavenbeheersing, wordt voor een deel opgevangen door te zoeken naar alternatieve ﬁnancieringsbronnen buiten de socialezekerheidsbijdragen. Die techniek maakt de ﬁnanciering van de sociale zekerheid
afhankelijk van de budgettaire situatie van de Staat.
124 Om de uitgaven te begroten en op te volgen, moet kunnen worden gesteund op
gegevens die vlug een beeld geven over de reële uitgavenevolutie van de verzekering voor geneeskundige verzorging. De gegevens die daarvoor tot nu toe werden gehanteerd, met name de geboekte uitgaven die de verzekeringsinstellingen
bij het RIZIV indienen en de uitgaven op thesauriestaten, voldoen niet aan die
vereiste. De geboekte uitgaven laten niet toe de reële uitgaven snel op te volgen.
Bovendien worden ze beïnvloed door schommelingen in het facturatieritme van de
zorgverleners en schommelingen in het boekingsritme van de verzekeringsinstellingen. De thesauriegegevens zijn zeer snel bekend, maar laten in hun huidige
vorm niet toe de reële uitgaventrend goed te voorspellen.
Door de wijziging van de begrotingsprocedure met het begrotingsbesluit van
17 september 2005 wordt de mogelijkheid gecreëerd om bij de begrotingsopmaak
ook rekening te houden met de uitgavenevolutie tijdens de eerste helft van het
jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Om de aanlevering van de gegevens over
de uitgaven te verbeteren, zullen een aantal documenten die hierover informatie
bevatten, maar die de verzekeringsinstellingen voor verschillende doelen opstellen, op elkaar worden afgestemd. Aan de ene kant zullen de periodes waarop
de uitgaven betrekking hebben en de gehanteerde deﬁnities worden aangepast.
Hierdoor zal bij de analyse van de uitgavenevolutie in de verslagen van de Dienst
voor Geneeskundige Verzorging zowel rekening kunnen worden gehouden met de
evolutie van de geboekte uitgaven als met de evolutie van de uitgaven op thesauriebasis en op basis van de datum van verstrekking. Aan de andere kant zal
ook een beroep worden gedaan op gegevens uit databanken die buiten het RIZIV
worden aangelegd. Het gebruik van al deze gegevens moet leiden tot betere
informatie waardoor kan worden voorkomen dat nog langer frequent discussies
worden gevoerd over de vraag of de cijfers de reële uitgavenevolutie weergeven.
Aangezien er werd vastgesteld dat bepaalde uitgavenstaten verschillend werden
ingevuld, moet op de verschillende niveaus voor duidelijke richtlijnen gezorgd
worden en worden toegezien op de eenvormige toepassing ervan.

4.2
4.2.1

Aanbevelingen
Bij de gebruikte instrumenten

125 Het structurele karakter van de uitzonderlijke of bijzondere uitgaven die in de
globale begrotingsdoelstelling werden opgenomen, maakten op middellange
termijn een verhoging van de groeinorm noodzakelijk. In dat verband wordt aanbevolen om voor de uitzonderlijke of bijzondere uitgaven, voor zover mogelijk,
wettelijke criteria vast te leggen en bij toepassing ervan te voorzien in een
omstandige motivering en raming van de ﬁnanciële weerslag (zie nrs. 15 en 20).
126 Bij het afsluiten van de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt het aandeel van de ﬁnanciële verantwoordelijkheid van elke verzekeringsinstelling in de uitgaven van haar leden bepaald
(zie nrs. 34-36). Om de stimulans van de ﬁnanciële verantwoordelijkheid zo sterk
mogelijk te houden, wordt aanbevolen de rekeningen tijdig af te sluiten.
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127 Sinds enkele jaren worden steeds meer maatregelen genomen die rechtstreeks
ingrijpen op het aanbod van en de vraag naar verstrekkingen (zie nrs. 39-40).
Voor zover het belang van die maatregelen verder toeneemt, wordt aanbevolen
de budgettaire impact ervan duidelijker tot uiting te brengen, bijvoorbeeld binnen
een meerjarenbegroting.
4.2.2

Bij de rol van de actoren

128 De overeenkomsten- en akkoordencommissies verantwoorden hun behoeften onvoldoende. In de verantwoording moet in elk geval worden aangegeven
op welke elementen de raming van de budgettaire kostprijs van de behoeften
is gesteund, zodat de uitgavenevolutie binnen een sector sneller kan worden
geïnterpreteerd.
129 Het Verzekeringscomité moet aan de Algemene Raad een voorstel voor globale
begrotingsdoelstelling voorleggen dat de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex naleeft (zie nrs. 49-51). In dat verband wordt aanbevolen dat het
Verzekeringscomité in zijn voorstel een onderbouwde keuze maakt die toelaat de
partiële doelstellingen vast te stellen en aangeeft hoe de prioriteiten kunnen
worden geﬁnancierd. Het is daarbij aangewezen dat het Verzekeringscomité ook
zicht heeft op behoeften die ontstaan buiten het RIZIV (onder meer de weerslag
van nieuwe sociale akkoorden).
130 De meeste globale budgetten van ﬁnanciële middelen worden vastgesteld (en
door de Algemene Raad goedgekeurd) nadat de globale begrotingsdoelstelling
al is vastgelegd (zie nrs. 89-90). Er wordt aanbevolen dat de procedure voor het
vastleggen van die budgetten voortaan bij het begin van het begrotingsjaar zou
zijn afgerond.
131 De besparingsmaatregelen en de nieuwe initiatieven waartoe bij de vastlegging van de globale begrotingsdoelstelling wordt beslist, vormen een belangrijke
factor van het evenwicht bij de begrotingsopmaak. Hoewel de overeenkomstenen akkoordencommissies en de Dienst voor Geneeskundige Verzorging al langer
verplicht zijn een inventaris van alle wijzigingen met budgettaire weerslag bij te
houden (artikel 51, § 6, van de GVU-wet), blijkt deze wettelijke verplichting onvoldoende te zijn nagekomen (zie nrs. 55-56). In dit verband wordt aanbevolen de
inventaris van de wijzigingen op te nemen in het gemeenschappelijke beheersinstrument dat voor de beleidscel van de minister van Sociale Zaken en het RIZIV
zal worden ontwikkeld om de implementatie van de geplande maatregelen op te
volgen (zie nr. 59).
Er wordt opgemerkt dat de Dienst voor Geneeskundige Verzorging voortaan ook
een stand van zaken van de nieuwe initiatieven en besparingen moet opnemen
in zijn kwartaalverslagen over de uitgavenevolutie (artikel 7, § 4, van het begrotingsbesluit van 17 september 2005). Deze nieuwe verplichting komt naast de
bestaande wettelijke verplichting die de overeenkomsten- en akkoordencommissies oplegt om in eerste instantie zelf de ﬁnanciële impact van nieuwe maatregelen in hun sector te evalueren (zowel in begrotingstermen als in werkelijke
bedragen), en dit tijdens de eerste twee jaar van hun toepassing. De betrokken
bepaling in artikel 51, § 6, van de GVU-wet is immers ongewijzigd behouden. Er
wordt aanbevolen beide verplichtingen op elkaar af te stemmen.
132 De overeenkomsten en akkoorden moeten verplicht speciﬁeke correctiemaatregelen bevatten die de sectoren zullen nemen als bij hen een risico op een beduidende budgetoverschrijding wordt vastgesteld (zie nr. 76). Hoewel die clausules
een hoeksteen zouden kunnen vormen van de uitgavenbeheersing, werd de toepassing ervan in sommige overeenkomsten en akkoorden uitgehold.
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Voor zover de opsomming van speciﬁeke maatregelen zijn belang nog behoudt
– wat niet duidelijk is in het begrotingsbesluit van 17 september 2005 – wordt
aanbevolen dat de Algemene Raad en het Verzekeringscomité bij het goedkeuren
van de overeenkomsten en akkoorden rekening zouden houden met de wettelijke
bepalingen daarover. Daarbij moet ook worden nagegaan of speciﬁeke correctiemaatregelen kunnen worden opgenomen voor het volume aan verstrekkingen.
133 De procedure voor het corrigerend optreden bij budgetoverschrijdingen is in het
begrotingsbesluit van 17 september 2005 aanzienlijk vereenvoudigd. De doorgevoerde aanpassingen kunnen bovendien een oplossing betekenen voor de vastgestelde problemen (zie nrs. 86-87). Toch zal een nieuwe procedure daarvoor op
zich niet volstaan. Beslissend blijft immers de wijze waarop de permanente audits
concreet zullen worden ingevuld en de wijze waarop de actoren hun rol zullen
opnemen, zoals op het vlak van het beoordelen van de opportuniteit van nieuwe
besparingsmaatregelen en het tijdig ingrijpen. Daarom wordt aanbevolen dat
minstens gedurende de eerste twee jaar zou worden geëvalueerd hoe de nieuwe
procedure in al zijn aspecten in de praktijk wordt toegepast.
134 Volgens de bewoordingen van het begrotingsbesluit van 17 september 2005
beperken de wijzigingen zich tot enkele opgesomde artikelen uit de GVU-wet.
De wijzigingen beïnvloeden echter de draagwijdte van nog andere bepalingen uit
de GVU-wet en mogelijk ook van andere wetgeving (zie nrs. 60 en 87). Doordat die bepalingen nog niet zijn aangepast, kan verwarring ontstaan (bv. over de
bevoegdheden van het Verzekeringscomité). Er wordt derhalve op aangedrongen
dat de wijzigingen ook in wetgevend opzicht sluitend worden doorgevoerd.
135 Het budget van ﬁnanciële middelen van de geneesmiddelen komt tot stand na
overleg tussen de vertegenwoordigers van de industrie en de beleidscel van
de minister van Sociale Zaken (zie nr. 94). De evolutie van die begroting wordt
echter ook bepaald door de erkenning van nieuwe geneesmiddelen, waarvoor bij
het RIZIV de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen bevoegd is. Er wordt
aanbevolen deze commissie te betrekken bij de totstandkoming van het budget
van ﬁnanciële middelen.
136 Er wordt aanbevolen de inhaalbedragen van de ziekenhuizen (zie nr. 93) voor
de begrotingsjaren 1999-2001 zo vlug mogelijk vast te stellen. Bovendien wordt
aanbevolen alle inhaalbedragen op te nemen in de jaarlijkse globale begrotingsdoelstellingen. Indien die inhaalbedragen geen deel uitmaken van de begrotingsdoelstelling wordt het beeld over de evolutie van de verzekeringsuitgaven
vertekend.
4.2.3

Bij de gegevens

Aanlevering van de gegevens
137 In het verleden stelden de verzekeringsinstellingen de thesauriestaten (T20)
niet eenvormig op (zie nr.112). Dat wijst erop dat de controle op het behoorlijk
opstellen van de ﬁnanciële en statistische documenten te kort schiet. De controle
hierop is nochtans vastgelegd in criterium 3 van het responsabiliseringsbesluit
van 28 augustus 2002 dat de controle op de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen regelt. Bij de beoordeling van dit criterium wordt wel de tijdige
verzending van de T20 in overweging genomen, maar niet de kwaliteit van de erin
opgenomen gegevens. De verwerking van de informatie over de door de ziekenhuizen gefactureerde uitgaven (STATMD) komt niet in de evaluatie voor.
Daarom wordt aanbevolen de verwerking van de gegevensstaten T20 en STATMD
meer frequent en gericht in de toepassing van het criterium 3 van het koninklijk
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besluit van 28 augustus 2002 te betrekken. Het is aangewezen de inhoud van
deze documenten eveneens te laten controleren door de bij de verzekeringsinstellingen aangestelde bedrijfsrevisoren. Het RIZIV dient voor een dergelijke controle
de nodige informatie over het opstellen van deze documenten aan de Controledienst voor de Ziekenfondsen te bezorgen, zodat die duidelijke richtlijnen voor de
controle van de bedrijfsrevisoren kan opstellen.
138 Om de facturatie door de ziekenhuizen en andere zorgverleners in het systeem
van derde betalende te versnellen, wordt aanbevolen te onderzoeken of de reglementaire termijnen voor het opmaken en het verzenden van de facturen kunnen
worden ingekort.
Om dezelfde reden wordt aanbevolen het principe van maandelijkse facturatie te
veralgemenen (zie nr. 107).
Stabiliteit van de gegevens – facturatieritme
139 Om de ziekenhuizen ertoe aan te zetten snel, foutloos en regelmatig hun facturen
op te maken, wordt aanbevolen hen hiervoor mede ﬁnancieel verantwoordelijk te
maken78. Er kan worden gedacht aan het uitwerken van reglementering waarbij
het bedrag voor de component ‘werkingskosten’ in de budgetten van ﬁnanciële
middelen wordt afhankelijk gesteld van de naleving van een aantal criteria voor
de facturatie, naar analogie van de regeling uit het responsabiliseringsbesluit van
28 augustus 2002 voor de verzekeringsinstellingen. De Nationale Raad voor de
Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling Financiering, van de FOD Volksgezondheid zou
kunnen worden belast met het uitwerken van de criteria, de evaluatie en de vaststelling van de ﬁnanciële verantwoordelijkheid van elk ziekenhuis. Voor de controle kan een beroep worden gedaan op de bedrijfsrevisoren die de ziekenhuizen
verplicht moeten aanstellen. Daarnaast moeten de diensten van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV nauwer samenwerken, waarbij het RIZIV o.m. gegevens
aanlevert waarmee de bedrijfsrevisoren gerichte controles kunnen uitvoeren.
De controle op de facturatie door de ziekenhuizen wordt bij de FOD Volksgezondheid uitgevoerd door de inspecteurs van de dienst Boekhouding en Beheer
van de Ziekenhuizen tijdens de herziening van het budget van ﬁnanciële middelen
van een bepaald dienstjaar. De FOD Volksgezondheid wijst er terecht op dat het
beperken van de achterstand in de herzieningen eveneens kan bijdragen tot een
beter zicht op de problematiek van de achterstand in het facturatieritme en de
opvolging van de uitgaven. Het Rekenhof vindt deze suggestie nuttig en vraagt
bijgevolg dat de diensten van de FOD Volksgezondheid de achterstand in de herziening van de budgetten van ﬁnanciële middelen van de ziekenhuizen prioritair
wegwerken. Het Rekenhof is wel van oordeel dat er best een aanvullende controle
wordt georganiseerd via de bij de ziekenhuizen aangestelde bedrijfsrevisoren.
Ook andere zorgverleners moeten worden aangezet tot een snelle, regelmatige
en correcte facturatie. Het verdient aanbeveling dat zou worden nagegaan of
ook voor hen een regeling van ﬁnanciële verantwoordelijkheid kan worden uitgewerkt.

78

Ook in de verslagen van de task force en van de Controledienst voor de Ziekenfondsen wordt
gesuggereerd de kwaliteit van facturatie in rekening te brengen bij de ﬁnanciering van de zorgverleners.
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140 Zoals het RIZIV in een analyse van de magnetische dragers van de ziekenhuizen
eind 2002 voorstelde, wordt aanbevolen de opmaak van de magnetische dragers
per individueel ziekenhuis op te volgen. Hierbij dienen de snelheid, regelmaat en
kwaliteit van de facturatie te worden opgevolgd. Er wordt bovendien aanbevolen
de resultaten van deze monitoring regelmatig mee te delen aan de FOD Volksgezondheid, opdat die instructies voor gerichte controles zou kunnen opstellen
voor de bij de ziekenhuizen aangestelde bedrijfsrevisoren.
141 Er wordt aanbevolen na te gaan of het nuttig is dergelijke monitoring uit te
breiden tot de andere grote zorgverleners die hun uitgaven indienen op magnetische dragers.
Stabiliteit van de gegevens – boekingsritme
142 De toetsing van de regels voor het toewijzen door een verzekeringsinstelling van
de uitgaven aan een bepaalde boekingsmaand wordt uitgevoerd door bedrijfsrevisoren volgens de onderrichtingen van de Controledienst voor de Ziekenfondsen (zie nr. 108). In dit verband wordt aanbevolen na te gaan hoe de vaststellingen van de bedrijfsrevisoren kunnen worden aangevuld met de bevindingen van
de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Zo zouden de vaststellingen van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, die voortvloeien uit de controles van de ingediende uitgavenstaten, al in de loop van het
te controleren jaar regelmatig kunnen worden meegedeeld aan de Controledienst
voor de Ziekenfondsen. De Controledienst kan deze vaststellingen gebruiken
om instructies op te stellen voor gerichte controles door de bij de verzekeringsinstellingen aangestelde bedrijfsrevisoren.
143 Met betrekking tot de toewijzing van de uitgaven aan een bepaalde maand, wordt
ook het voorstel van de Controledienst voor de Ziekenfondsen bijgetreden om de
verzenddatum van de facturen in het systeem van de derde betalende te laten
certiﬁceren. Zoals de Controledienst in zijn verslag van 22 maart 2005 aan de
minister opmerkt, is dit van belang voor de boeking van de uitgaven aan het einde
van de maand, trimester of boekjaar. Een dergelijke maatregel zal vermijden dat
facturen van eenzelfde zorgverlener, aan verschillende verzekeringsinstellingen
op eenzelfde dag verstuurd, worden aangerekend op verschillende boekingsperiodes.
144 De verschuivingen in het boekingsritme beïnvloeden de vaststelling van de
ﬁnanciële verantwoordelijkheid van een verzekeringsinstelling (boni of mali, zie
nr. 109). Er wordt vastgesteld dat de nieuwe bepalingen in artikel 197, § 4, van
de GVU-wet, ondanks de verschuivingen in de boekingen in 2001 en 2002, niet
werden toegepast.
Om de invloed van de verschuiving in de boekingen op de ﬁnanciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen te neutraliseren, wordt aanbevolen de
boni en mali die bij de opmaak van de rekeningen berekend zijn, automatisch
te corrigeren in verhouding tot de verrichte verstrekkingen tijdens een boekjaar,
zodra die volledig bekend zijn79. Een dergelijke correctie kan echter niet zomaar
worden doorgevoerd omdat de begrotingsaandelen van de verzekeringsinstellingen worden opgemaakt op basis van de geboekte uitgaven. Daarom wordt aanbevolen na te gaan of de geboekte uitgaven hiertoe kunnen worden gecorrigeerd

79

De rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging worden opgemaakt tegen
30 september van het jaar dat volgt op het boekjaar, terwijl de uitgaven voor prestaties verricht in
de maand december van het boekjaar nog kunnen worden ingediend op het einde van het eerste
trimester van het derde jaar na het boekjaar.
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met een coëfﬁciënt die de verhouding uitdrukt tussen het aandeel van een verzekeringsinstelling in de uitgaven voor de in het boekjaar verrichte verstrekkingen
en haar aandeel in de geboekte uitgaven. Hierdoor zouden, voor de berekening
van de boni en de mali, de geboekte uitgaven onder de verzekeringsinstellingen
feitelijk worden herverdeeld in functie van de voor hun leden in dat jaar verrichte
geneeskundige verstrekkingen.
Door een dergelijke correctie zouden verschillen in het boekingsritme tussen de
verzekeringsinstellingen worden geneutraliseerd in verhouding tot de verrichte
verstrekkingen. Daardoor valt vooral de stimulans weg om uitgaven naar een
volgend jaar door te schuiven. Bovendien wordt de band tussen de ﬁnanciële
verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen en de verstrekkingen voor
hun leden tijdens een bepaald jaar eenduidiger. Tenslotte zou een dergelijke
correctie voor een bepaalde verzekeringsinstelling, in tegenstelling tot de huidige
regeling, de in een eerste fase vastgestelde boni en mali zowel kunnen verlagen
als verhogen.
Exploitatie van de gegevensbronnen
145 Er wordt vastgesteld dat bij de opmaak van de begroting en de opvolging van
de uitgaven een aantal beschikbare gegevens beter zal worden gebruikt (zie
nrs. 111-116). Daarbij kan worden opgemerkt dat buiten de onder punt 3.4
vernoemde gegevens, de Belgische overheid nog over een uitgebreide waaier
van informatie en databanken beschikt die voor het begroten en beheersen van
de uitgaven te weinig of te traag worden geëxploiteerd. Hierbij wordt niet enkel
gedacht aan de gegevens die bij het RIZIV beschikbaar zijn, zoals de medische
proﬁelen, maar ook aan de gegevens waarover andere instellingen of FOD’s
beschikken, zoals allerlei gegevens over de ziekenhuisactiviteiten die worden
verzameld en geëxploiteerd door de FOD Volksgezondheid. Er wordt aanbevolen
na te gaan hoe al die gegevens doelmatig kunnen worden aangewend bij analyse
van de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met het
oog op een betere beheersing ervan.
De voorzitter van de FOD Volksgezondheid sluit zich aan bij de aanbeveling van
het Rekenhof: er moet worden gestreefd naar een gestructureerde en permanente informatie-uitwisseling van gegevens om de budgettaire evoluties duidelijk
te kunnen opvolgen en beheersen. In dat verband suggereert hij dat de betrokken minister(s) een autorisatie zouden geven voor het gebruik van een gemeenschappelijke databank voor de FOD en het RIZIV, wat de gegevensuitwisseling
transpanter zou kunnen maken.
146 Er wordt aanbevolen statistische instrumenten te ontwikkelen om de weerslag
van bepaalde maatregelen op andere sectoren te schatten. Het is ook aangewezen die weerslag niet enkel mee te rekenen bij het beoordelen van de uitgavenevolutie, maar ook te kwantiﬁceren bij de opmaak van de begroting.
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4.3

Uitvoering van de aanbevelingen

147 Het Rekenhof heeft bij zijn aanbevelingen zoveel mogelijk getracht duidelijk aan te
geven aan wie de aanbeveling is gericht: hetzij aan de wetgever of de bevoegde
minister(s) wanneer wordt aanbevolen het wetgevend of reglementair kader aan
te passen, hetzij aan de bevoegde organen of de betrokken administraties wat de
verbetering van hun werking betreft. Het Rekenhof is er zich echter van bewust
dat aan een aantal aanbevelingen via verschillende wegen kan worden tegemoetgekomen en dat het niet altijd voldoende is de regelgeving te wijzigen om ook
effectief tot een oplossing te komen. Zoals eerder opgemerkt (zie nr. 121) is het
immers vaak niet zozeer van belang langs welke weg een oplossing wordt bereikt
maar wel of de verschillende actoren samen bereid zijn om tot een oplossing te
komen.
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Bijlage 1
Overzicht van de normen en onderzoeksvragen
Onderzoeksvragen

Normen

1 Begrotingsopmaak
1.1 Laten de procedures en de termijnen
toe het begrotingsproces af te ronden
tegen 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar?

1.1 De wettelijke bepalingen moeten door
de Dienst voor geneeskundige verzorging
zijn omgezet in concrete procedures, met
aanduiding van concrete en haalbare termijnen; de termijnen moeten bovendien
worden nageleefd.
1.2 Zijn de behoefteramingen gebaseerd
1.2 De informatie moet voldoen aan de
op kwalitatieve informatie?
volgende vereisten:
– ze moet worden aangeleverd overeenkomstig de behoeften.
– ze moet beantwoorden aan de inhoudelijke vereisten, moet beschikbaar en
betrouwbaar zijn.
1.3 De behoefteramingen
1.3 Zijn de behoefteramingen die de
– zijn afgestemd op het ministerieel beleid;
Dienst voor Geneeskundige Verzorging
– houden rekening met alle elementen
van het RIZIV of de overeenkomsten- en
(prijs, volume, invloed op uitgaven voor
akkoordencommissies opmaken, voldoende
andere verstrekkingen …).
onderbouwd?
– worden transparant verantwoord.
1.4 Is het globale voorstel van het
1.4 Het globale voorstel houdt rekening
Verzekeringscomité voldoende ondermet de behoeften van de sectoren.
bouwd?
1.5 Wordt de globale begrotingsdoel1.5 Wanneer de globale begrotingsdoelstelling vastgelegd overeenkomstig de
stelling wordt vastgelegd
wettelijke bepalingen en de doelstellingen – worden de wettelijke termijnen
van de wetgever?
gerespecteerd;
– worden de bepalingen over de groeinorm
toegepast;
– worden de uitzonderlijke en bijzondere
uitgaven formeel onderbouwd en beantwoorden ze aan de doelstelling van de
wetgever;
– treedt de regering slechts in de laatste
plaats op;
– is de ﬁnanciering door de stelsels van
het globaal beheer gewaarborgd.
1.6 Is de verdeling in partiële doelstellin1.6 De partiële begrotingsdoelstellingen:
gen onderbouwd en tijdig beschikbaar?
– moeten de weerspiegeling zijn van een
verantwoorde verdeling van de middelen;
– moeten tijdig aan de overeenkomstenen akkoordencommissies worden meegedeeld, zodat zij hun teksten voor
30 november aan het Verzekeringscomité kunnen voorleggen;
– De globale budgetten van ﬁnanciële
middelen moeten voor het begin van het
jaar zijn gepubliceerd.
1.7 Werd de begrotingsprocedure geëva- 1.7 De begrotingsprocedure
lueerd, hetzij bij de invoering ervan hetzij
– is voorafgaandelijk onderzocht op doelbij de uitvoering ervan en leidden deze
treffendheid;
evaluaties tot aanpassingen in de proce– is achteraf geëvalueerd.
dure?
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Onderzoeksvragen

Normen

2. Opvolging van de uitgaven
2.1 Is de rapportering door de Dienst voor 2.1 De informatie moet voldoen aan de
Geneeskundige Verzorging over de uitga- volgende vereisten:
ven kwaliteitsvol?
– de informatie (cijfers en advies van de
Commissie voor Begrotingscontrole)
moet worden aangeleverd overeenkomstig de behoeften van de gebruikers
(overeenkomsten- en akkoordencommissies, comités van het RIZIV, minister …)
en van het nagestreefde doel (optreden);
– de informatie moet beantwoorden aan
de inhoudelijke vereisten, moet tijdig
beschikbaar en betrouwbaar zijn.
2.2 Vervult de Commissie voor Begro2.2 De Commissie voor Begrotingscontingscontrole haar opdracht overeenkomtrole
stig de bedoeling van de wetgever?
– moet tijdig evalueren welk gevolg de
overeenkomsten- en akkoordencommissies hebben gegeven aan haar mededeling over een risico op beduidende overschrijding;
– moet de Algemene Raad onderbouwde
voorstellen doen over de opportuniteit
om op te treden.
2.3 Zijn de correctiemaatregelen in de
2.3 Om de naleving van de partiële
overeenkomsten en akkoorden in overeen- begrotingsdoelstellingen te waarborgen,
stemming met de wettelijke bepalingen en moeten de in de overeenkomsten geformumet de doelstellingen van de wetgever?
leerde maatregelen beantwoorden aan het
SMART80-principe. Bovendien moeten ze
de wettelijke clausules bevatten (maatregelen inzake prijs en volume en mogelijkheid van automatische aanpassing van de
tarieven).
2.4 Vervullen de overeenkomsten- en
2.4 De overeenkomsten- en akkoordenakkoordencommissies hun taken overeen- commissies:
komstig de bedoelingen van de wetgever? – nemen het initiatief om de maatregelen
van de overeenkomst en eventueel bijkomende maatregelen in werking te
laten treden;
– houden rekening met alle elementen
(o.m. invloed op de uitgaven voor andere
sectoren);
– verantwoorden hun voorstellen transparant.
2.5 Het Verzekeringscomité:
2.5 Vervullen het Verzekeringscomité en
de Algemene Raad hun taken als de over- – kan maatregelen voorstellen in de plaats
van een overeenkomsten- of akkoordeneenkomsten- en akkoordencommissies in
commissie die geen of onvoldoende
gebreke blijven (plaatsvervangend optremaatregelen heeft voorgesteld;
den indien geen of te weinig maatregelen
– kan optreden voor verstrekkingen waarworden voorgesteld) of als er geen overvoor geen overeenkomst geldt.
eenkomst van kracht is?
De Algemene Raad kan overgaan tot een
automatische en lineaire vermindering van
de honoraria, prijzen en tarieven, ongeacht
of er een overeenkomst van kracht is.

80

SMART staat voor speciﬁek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdsgebonden.

62

Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging – Rekenhof, januari 2006

Onderzoeksvragen

Normen

2.6 Zijn er adequate procedures voor de
uitgaven waarvoor geen overeenkomstenof akkoordencommissie bevoegd is?

2.6 Voor verstrekkingen waarvoor geen
overeenkomstencommissie bevoegd is:
– moeten de diensten van het RIZIV
weten wie zij moeten aanspreken in
geval van een risico op beduidende overschrijding;
– moeten er procedures en termijnen zijn
waardoor bij een risico op beduidende
overschrijding daadwerkelijk kan worden
opgetreden.
2.7 De bij ministerraad overlegd besluit
genomen maatregelen (bij geen of ontoereikende voorstellen vanwege het RIZIV)
gelden maximaal tot beloop van de verwachte overschrijding en moeten duidelijk
en transparant zijn verantwoord.
2.8 De procedure voor de uitgavenbeheersing:
– is voorafgaandelijk onderzocht op doeltreffendheid;
– is achteraf geëvalueerd.

2.7 Worden maatregelen genomen als de
organen van het RIZIV in gebreke blijven
of in andere gevallen (geen overeenkomsten- of akkoordencommissie bevoegd of
bestaan van speciﬁeke recuperatiemechanismen)?
2.8 Werd de procedure voor de uitgavenbeheersing geëvalueerd bij de invoering of
tijdens de uitvoering en leidde deze evaluatie tot aanpassingen in de procedure?
3 Financiële weerslag
3.1 Hoe worden de maatregelen die de
regering oplegt als onderdeel van het
begrotingsproces, geraamd?

3.2 Wordt de ﬁnanciële weerslag van de
begrotings- en correctiemaatregelen
geëvalueerd?

3.3 Worden de oorzaken van een overschrijding van de uitgaven systematisch
geanalyseerd?

3.1 De besparingsmaatregelen en de
nieuwe initiatieven worden geraamd rekening houdend met alle elementen (prijs,
volume, invloed op de uitgaven voor
andere sectoren).
De besparingsmaatregelen:
– zijn afgestemd op de oorzaak van de
overschrijdingen (m.a.w. ze beogen niet
uitsluitend in te grijpen op de prijzen of
tarieven);
– kunnen tijdig worden toegepast.
3.2 Voor de opvolging van de uitgaven per
sector:
– kunnen de uitzonderlijke en bijzondere
uitgaven afzonderlijk worden opgevolgd;
– is informatie beschikbaar over de raming
en de werkelijke weerslag van elke
maatregel met ﬁnancieel gevolg tijdens
de eerste twee jaar (inventaris van de
wijzigingen);
– wordt een evaluatie gemaakt van verschillen tussen de raming en de werkelijke weerslag.
3.3 De analyse van de overschrijdingen
moet voldoen aan de volgende vereisten:
– de informatie over de uitgaven en de
begroting moet worden aangeleverd
overeenkomstig de behoeften.
– de informatie moet beantwoorden aan
de inhoudelijke vereisten, moet beschikbaar en betrouwbaar zijn;
– ze moet worden voorgesteld in een
samenvattend verslag, samen met een
kwalitatieve analyse van de sector.
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Bijlage 2
Verdeling van de globale begrotingsdoelstelling 2006
Tabel 1: Verdeling van de globale begrotingsdoelstelling 2006
en aandeel per sector (alle bedragen in duizend euro)
Rubriek

Begroting

Honoraria van geneesheren
Honoraria van tandheelkundigen
Farmaceutische specialiteiten
Andere farmaceutische verstrekkingen
Farmaceutische verstrekkingen
Verpleegkundigen en diensten thuisverpleging
Verzorging door kinesitherapeuten
Verzorging door bandagisten en orthopedisten
Implantaten + implanteerbare hartdeﬁbrilatoren
Verzorging door opticiens
Verzorging door audiciens
Verlossingen door vroedvrouwen
Paramedische verstrekkingen
Budgetten van ﬁnanciële middelen van de ziekenhuizen
Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen
Militair hospitaal (all in prijs)
RVT / ROB / Dagverzorgingscentra
Eindeloopbaan
Geestelijke gezondheidszorg
Zorginstellingen
Dialyse
Revalidatie en herscholing
Bijzonder fonds
Logopedie
Medisch-psychiatrische centra
Andere kosten van verblijf en reiskosten
Regularisaties en herfacturatie
Maximumfactuur
Chronisch zieken
Palliatieve zorgen
Palliatieve zorgen (patiënt)
Menselijke weefsels
Multidisciplinaire eerstelijnszorg
Artikel 56 (vanaf 2004)
Multidisciplinaire teams rolwagens
Tabaksontwenning
Pyschiatrische verzorgingsmateriaal
Provisoneel bedrag sociaal akkoord
Geïnterneerden (overdracht van FOD Justitie)
Geassisteerde procreatie
Stabiliteitsprovisie
Diverse verstrekkingen
Totaal

5.533.123
561.381
3.213.145
181.308
3.394.453
795.176
445.307
182.551
465.335
11.803
23.074
9.717
1.932.963
3.781.969
151.564
6.221
1.666.902
42.212
102.994
5.751.862
302.899
369.852
16.758
50.292
11.062
10.418
-61.043
314.566
53.469
9.962
8.758
8.198
3.186
926
210
3.011
2.216
66.365
28.305
503
80.368
1.280.281
18.454.063

Aandeel
29,983 %
3,042 %
17,412 %
0,982 %
18,394 %
4,309 %
2,413 %
0,989 %
2,522 %
0,064 %
0,125 %
0,053 %
10,474 %
20,494 %
0,821 %
0,034 %
9,033 %
0,229 %
0,558 %
31,169 %
1,641 %
2,004 %
0,091 %
0,273 %
0,060 %
0,056 %
-0,331 %
1,705 %
0,290 %
0,054 %
0,047 %
0,044 %
0,017 %
0,005 %
0,001 %
0,016 %
0,012 %
0,360 %
0,153 %
0,003 %
0,436 %
6,938 %

Bron: RIZIV.
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Bijlage 3
Evolutie van de begroting en de uitgaven
Tabel 2: Initieel groeipad, wettelijk groeipad, goedgekeurde begroting
en werkelijke uitgaven 1994 – 2004 (in miljoen euro)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

(1)
Initieel
groeipad

(2)
Wettelijk
groeipad

9.791,79
10.093,71
10.414,16
10.709,91
11.016,22
11.338,00
11.839,94
12.468,46
13.008,94
13.527,51
14.312,95

9.791,79
10.093,71
10.414,16
10.709,91
11.016,22
11.338,00
12.412,73
13.071,66
13.638,28
14.181,94
16.257,83

(3)
Begrotings-doelstelling
9.593,48
10.096,26
10.371,29
10.617,28
11.229,58
11.844,78
12.412,73
13.455,66
14.411,54
15.341,82
16.257,83

(4)
Uitgaven
9.420,60
9.937,63
10.957,28
10.656,94
11.300,69
12.037,84
12.818,80
13.774,37
14.162,56
15.383,68
16.771,43

(5)
Afwijking
= (4) / (3)
98,20
98,43
105,65
100,37
100,63
101,63
103,27
102,37
98,27
100,27
103,16

Bron: RIZIV en eigen berekeningen.
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Bijlage 4
Kalender van de begrotingscyclus
De tabel geeft een overzicht van de procedures zoals die werden toegepast voor
de begrotingsopmaak en de opvolging van de uitgaven in de onderzochte periode
en houdt bijgevolg nog geen rekening met de wijzigingen door het begrotingsbesluit van 17 september 2005.
Jaar

Maand

Fase
Opmaak van de begroting

X-1

April – Juni

Juli
September
Oktober

November

December

Het RIZIV raamt de uitgaven voor het komende jaar bij
ongewijzigd beleid, zowel voor geneeskundige zorgen als voor de
overige opdrachten en beheersprestaties van de instelling.
Daarnaast ramen de sectoren de uitgaven die zij voor hun sector
onontbeerlijk achten.
Het Verzekeringscomité maakt een voorstel op voor het bedrag
van de globale begrotingsdoelstelling.
De Algemene Raad legt de globale begrotingsdoelstelling vast.
Het Verzekeringscomité verdeelt de globale begrotingsdoelstelling
in partiële doelstellingen.
Het beheerscomité van het RIZIV maakt een ontwerpbegroting
voor de instelling op.
De overeenkomsten- en akkoordencommissies leggen (nieuwe of
aangepaste) overeenkomsten en akkoorden voor aan het
Verzekeringscomité.
De Algemene Raad beslist of de overeenkomsten en akkoorden
conform zijn met de begroting.
De minister van Sociale Zaken en de minister van Begroting
keuren het begrotingsontwerp van het RIZIV goed.
Opvolging van de begroting

X

Juni

Juli

Oktober

X+1

Januari

April

De Commissie voor Begrotingscontrole gaat na of er risico’s op
een beduidende budgetoverschrijding bestaan volgens het bedrag
van de herraamde uitgaven (herraming uitgevoerd bij de opmaak
van de voorafbeelding van de begroting voor het komende jaar).
De Commissie voor Begrotingscontrole evalueert of er risico’s op
een beduidende budgetoverschrijding bestaan volgens het bedrag
aan geboekte uitgaven tijdens het eerste trimester.
De Commissie voor Begrotingscontrole evalueert of er risico’s op
een beduidende budgetoverschrijding bestaan volgens het bedrag
aan geboekte uitgaven tijdens het eerste semester.
De Commissie voor Begrotingscontrole evalueert of er risico’s op
een beduidende budgetoverschrijding bestaan volgens het bedrag
aan geboekte uitgaven tijdens de eerste drie trimesters van het
jaar X.
De Commissie voor Begrotingscontrole evalueert de vastgestelde
budgetoverschrijdingen op basis van de geboekte uitgaven tijdens
het volledige jaar X.
Neerlegging van de rekeningen

X+1

December

X+2

Januari
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Uiterlijk op 31 december moet het RIZIV rekeningen opmaken
waarin de uitgaven van het jaar X deﬁnitief worden vastgelegd.
Uiterlijk op 31 januari moet het RIZIV de rekeningen ter controle
aan het Rekenhof bezorgen.
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