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Fonds voor de Beroepsziekten:  
vergoedingstermijnen –  
Opvolgingsaudit
In 2012 onderzocht het Rekenhof de termijnen van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) 
om personen met beroepsziekten te vergoeden. In deze opvolgingsaudit gaat het na in welke 
mate het FBZ de tekortkomingen heeft weggewerkt en of de bestuursovereenkomsten de ver-
goedingstermijnen naleven waarin het handvest van de sociaal verzekerde voorziet (hoofdstuk 
2). Het Rekenhof heeft ook onderzocht hoever het staat met de hervormingen die het FBZ had 
aangekondigd om de vergoedingstermijnen te beheersen en op welke manier de bestuursover-
eenkomst die hervormingen omkadert (hoofdstuk 3). Tot slot heeft het de vergoedingstermijnen 
2014 geanalyseerd, evenals de manier waarop die worden berekend (hoofdstuk 4).

Het Rekenhof stelt in 2014 een globale verbetering vast van de beslissingstermijnen van het FBZ, 
ook al overschrijden de gemiddelde termijnen nog de 120 dagen die het handvest van de sociaal 
verzekerde beoogt.

Vergoedingstermijnen in de bestuursovereenkomst 2013-2015

In 2012 had het Rekenhof aanbevolen in de bestuursovereenkomst 2013-2015 van het FBZ een 
doelstelling inzake beslissingstermijnen op te nemen die zou stroken met het handvest van de 
sociaal verzekerde (120 dagen). Gezien de langere termijnen die werden vastgesteld in 2011 en 
2012, mocht de overeenkomst zich evenwel baseren op andere, langere termijnen, om zo elk jaar 
de voorschriften van het handvest dichter te benaderen.

De te behalen realisatiepercentages in de overeenkomst 2010-2012 (van 60 % tot 70 %) leidden 
ertoe dat het FBZ in één dossier op drie een beslissing nam nadat de contractuele termijn was 
verstreken. Er was geen doelstelling geformuleerd die het FBZ ertoe aanzette 100 % van de aan-
vragen te behandelen binnen een van tevoren bepaalde termijn. Het Rekenhof formuleerde de 
aanbeveling de beslissings- en betalingstermijnen (acht maanden) niet langer globaal maar apart 
vast te leggen, zoals het handvest voorschrijft.

De overeenkomst 2013-2015 van het FBZ doet dat niet langer en bepaalt verschillende doelstel-
lingen voor de beslissingstermijnen voor 2013 en voor 2014-2015. De te halen uitvoeringsper-
centages verschillen volgens de pathologieën (van 30 tot 50 % voor 2014 en van 35 tot 55 % voor 
2015). Door die percentages kan het FBZ echter wel nog in veel gevallen (tot twee op drie dos-
siers) een beslissing nemen nadat de termijn van 120 dagen is verstreken.

Volgens de informatie die het FBZ heeft overgezonden aan zijn beheerscomité, heeft het Fonds 
die doelstellingen bereikt in 2013 en in het eerste semester van 2014. Het FBZ is echter van me-
ning dat die verbetering broos is gezien de moeilijkheden om artsen te rekruteren.
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Aangezien het de bedoeling is een beslissing te nemen binnen 120 dagen, zou de volgende be-
stuursovereenkomst een ambitieuzer traject inzake uitvoeringspercentages moeten volgen, om 
de voorschriften van het handvest dichter te benaderen. De overeenkomst zou bovendien een 
doelstelling moeten bevatten die het FBZ ertoe aanzet 100 % van de aanvragen te behandelen 
binnen een op voorhand bepaalde termijn.

“Identificeerbare aanvraag”

Naar aanleiding van de eerste audit heeft het FBZ besloten het begrip “identificeerbare aan-
vraag” op te nemen in zijn bestuursovereenkomst 2013-2015. Om identificeerbaar te zijn, moet 
de aanvraag het mogelijk maken zowel de aanvrager als het onderwerp ervan (diagnose) te iden-
tificeren. De overeenkomst verduidelijkt dat de onderzoekstermijnen zullen worden berekend op 
basis van de ontvangst van het laatste element dat de aanvraag identificeerbaar maakt.

Net zoals bij de initiële audit herinnert het Rekenhof eraan dat het handvest het ingaan van de 
termijn niet laat afhangen van de naleving van verplichtingen inzake de manier waarop de aan-
vraag wordt ingediend of het opstarten van het onderzoek ernaar. De onderzoekstermijn begint 
te lopen na ontvangst van de eerste brief, wanneer de aanvraag identificeerbaar is. De termijn 
kan worden geschorst om de informatie te verkrijgen die nodig is voor het onderzoek en die moet 
worden verschaft door de aanvrager of een buitenlandse instelling.

Voorts moeten alle aanvragen van sociaal verzekerden in aanmerking worden genomen en bin-
nen een redelijke termijn worden behandeld. Het Rekenhof beveelt het FBZ aan informatica-in-
dicatoren te ontwikkelen om de verwezenlijking van de doelstellingen hieromtrent te evalueren.

Omkadering van de hervormingen door de bestuursovereenkomst

Sinds de initiële audit heeft het FBZ een groot aantal projecten voortgezet en opgestart om zijn 
beheerstermijnen te verbeteren. De bestuursovereenkomst 2013-2015 omkadert die met doel-
stellingen inzake monitoring (bestuursplannen, controleborden en verslaggeving over de doel-
stellingen) en inzake medische samenwerking (evaluatie van de impact van de raamakkoorden 
en meer outsourcing, definitie van gedragslijnen om te beslissen op basis van stukken). De over-
eenkomst bevat daarentegen geen enkele doelstelling met betrekking tot de re-engineering van 
de procedures en geen enkel tijdschema voor het herschrijven van de computertoepassingen. 
Gezien het belang van die projecten was omkadering wenselijk geweest.

Stand van zaken van de hervormingen om de termijnen te beheersen

Sinds de initiële audit heeft het FBZ zijn werkprocedures uitgebreid beschreven (project “as is”). 
Het project “to be” heeft aanleiding gegeven tot de beschrijving van een generieke flow die kan 
worden toegepast op alle pathologieën. Hij dient als basis voor de functionele analyse van de 
dienst Informatica en linkt de re-engineering van de procedures aan de ontwikkeling van de com-
putertoepassingen.

Het project voor elektronisch documentenbeheer (EDB) is in 2014 van start gegaan met de de-
materialisatie van de gearchiveerde documenten. De digitalisering van binnenkomende docu-
menten moest in maart 2015 van start gaan voor alle aanvragen. Er was echter nog veel werk 
voor de boeg.
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Het FBZ heeft zijn medische dienst gereorganiseerd, een deel van de medische onderzoeken 
uitbesteed en zijn medische noden geëvalueerd. Die evaluatie heeft uitgewezen dat er nieuwe 
artsen moeten worden aangeworven om de doelstellingen te halen die het handvest van de so-
ciaal verzekerde bepaalt inzake beheerstermijnen. Het FBZ heeft eveneens voor sommige pa-
thologieën richtlijnen ontwikkeld om medische beslissingen te nemen op basis van stukken.

Hoewel het FBZ nog geen strategische en operationele controleborden per dienst heeft ontwik-
keld, kan het aan de hand van de hulpmiddelen die het nader heeft uitgewerkt zijn resultaten 
reeds evalueren en indien nodig maatregelen treffen ter verbetering.

Berekening van de termijnen door het FBZ

In oktober-december 2014 was de herziening van het informaticasysteem van het FBZ nog 
steeds aan de gang en kon het systeem de brieven die naar de verzekerden werden verstuurd 
nog niet identificeren. Geen enkele teller maakt het mogelijk rekening te houden met die brieven 
en de berekening van de onderzoekstermijn te schorsen, zoals bepaald in het handvest van de 
sociaal verzekerde.

Het FBZ heeft een voorlopige “chrono” ingevoerd, die het mogelijk moet maken de beheers-
termijnen te berekenen en rekening te houden met het begrip “identificeerbare aanvraag” en 
met de schorsingen waarin het handvest van de sociaal verzekerde voorziet. Bij die berekening 
begint de termijn pas te lopen wanneer de aanvraag volledig is. Voorts zijn de afgetrokken perio-
des van schorsing geen afspiegeling van de werkelijkheid en nemen ze het handvest niet in acht.

Bovendien werden principiële beslissingen genomen die zullen worden toegepast op de teller 
die de huidige “chrono” zal vervangen. Het FBZ is van plan de datum waarop de identificeerbare 
aanvraag wordt aangemaakt (dus de datum van het laatste document dat deel uitmaakt van die 
aanvraag), als beginpunt voor de teller te nemen. Het FBZ beoogt overigens de termijn te schor-
sen wanneer het inlichtingen vraagt aan andere personen dan de sociaal verzekerde of een bui-
tenlandse instelling. Het FBZ voorziet er eveneens in de termijn te schorsen wanneer het aan de 
sociaal verzekerde inlichtingen vraagt die niet nodig zijn om te kunnen beslissen of inlichtingen 
vraagt die beschikbaar zijn bij andere socialezekerheidsinstellingen. Die redenen tot schorsing 
zijn niet vervat in het handvest. Het Rekenhof beveelt dan ook aan de berekening van de termijn 
niet te schorsen in die gevallen. Zodra inlichtingen beschikbaar zijn bij de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, moet het FBZ zich tot de Kruispuntbank wenden om deze te verkrijgen. Het 
FBZ zou bijgevolg via de Kruispuntbank een systeem van informatie-uitwisseling met de desbe-
treffende instellingen (kinderbijslagfondsen, ziekenfondsen) moeten ontwikkelen.

Beslissingstermijnen in 2014

De gemiddelde beslissingstermijn voor eerste aanvragen is duidelijk verbeterd. In 2012 was dat 
351 dagen voor aandoeningen die op de lijst van erkende beroepsziekten staan en 397 dagen voor 
aandoeningen die er niet op vermeld staan. In juni 2014 was dat geëvolueerd naar 196,6 dagen 
en 191,8 dagen. Dat is echter nog ruimschoots langer dan de termijn van 120 dagen waarin het 
handvest van de sociaal verzekerde voorziet.

De gemiddelde beslissingstermijn voor aanvragen tot herziening is nog altijd een stuk langer dan 
de termijn voor eerste aanvragen, hoewel het FBZ de ziekte en de professionele oorzaak ervan 
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reeds heeft erkend. Voor aanvragen van rechthebbenden in geval van overlijden benadert de ge-
middelde termijn die van 120 dagen waarin het handvest van de sociaal verzekerde voorziet. Ten 
slotte wordt een sterke daling vastgesteld van het aantal aanvragen dat sinds meer dan een jaar 
wordt onderzocht (294 in september 2014, tegenover 1.118 in februari 2012).

Betalingstermijnen in 2014

Volgens de statistische evaluatie van het Rekenhof haalt het FBZ de meeste van zijn betalingsdoel-
stellingen voor 2014. Enkel de 90 % voor betalingen van de eerste schijf in de kalendermaand die 
volgt op de beslissing, werd niet gehaald voor de beslissingen die in juni 2014 werden genomen.

Gezien de huidige technische betaalmiddelen zou de bestuursovereenkomst van het FBZ in de 
toekomst toch meer ambitieuze termijnen en uitvoeringspercentages moeten bepalen voor de 
betalingen.

Tot slot is het zo dat het FBZ de ontvangstdatum van bewijzen van begrafeniskosten niet re-
gistreert, waardoor niet kan worden nagegaan in welke mate de doelstelling wordt gehaald om 
deze kosten te betalen in de kalendermaand van de ontvangst. Het FBZ zou bij het herschrijven 
van zijn informaticatoepassingen erin moeten voorzien dat de ontvangstdatum van de bewijzen 
van de kosten wordt geregistreerd om deze doelstelling te kunnen opvolgen.

Antwoord van de minister

De minister preciseert dat een snellere afhandeling van de aanvragen voor beroepsziekten met 
naleving van het handvest van de sociaal verzekerde, een onderdeel is van de strategische doel-
stelling betreffende de dienstverlening aan de burger en andere doelgroepen. Het is haar bedoe-
ling in de bestuursovereenkomst 2016-2018 van het FBZ doelstellingen op te nemen die stroken 
met het handvest.


