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HOOFDSTUK 1

Inleiding
1.1

Audit

Op 22 oktober 2015 besliste de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof twee
audits te laten uitvoeren in de ziekenfondssector (over de vergoeding van de
administratiekosten van de ziekenfondsen enerzijds en over hun financiële
verantwoordelijkheid anderzijds) alsook een audit bij de federale overheidsinstellingen die
toezicht houden op de ziekenfondsen. In haar resolutie vroeg de Kamer het Rekenhof ook te
rapporteren over die drie audits in respectievelijk 2016, 2017 en 20181.
In dit verslag rapporteert het Rekenhof over de eerste audit over de vaststelling en de
verdeling van de vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen2. De Kamer
van Volksvertegenwoordigers stelde in het kader van deze audit de volgende vraag:
"Zijn de diverse, momenteel gebruikte variabelen nog steeds relevant, en drukken ze op een
correcte wijze de noden uit inzake financiering?"
Zoals verduidelijkt in de resolutie bestaan er voor de Kas der Geneeskundige Verzorging van
HR Rail (hierna: de NMBS-kas) en voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(HZIV) specifieke systemen om de administratiekosten te financieren. Beide kassen vallen
dan ook niet binnen de scope van deze audit.
De administratiekosten van de ziekenfondsen kwamen in het verleden al aan bod in twee
studies:
•

•

het verslag van koninklijk commissaris Petit van 19763 vergeleek o.m. de
administratiekosten van de ziekenfondsen met die van andere instellingen in de
Belgische of buitenlandse sociale zekerheid en wees daarbij op de methodologische
bezwaren van een dergelijke benchmarking;
het auditkantoor Arthur Anderson lichtte in 1987 de administratiekosten van de
ziekenfondsen door en probeerde de kostprijs te bepalen van het beheer van de
verplichte ziekteverzekering4; de methodologie die werd gehanteerd om die

1 Parl. St. Kamer, 22 oktober 2015, DOC 54 1218/008. Met toepassing van artikel 5 en 5bis van de wet van 29 oktober 1846
op de inrichting van het Rekenhof heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof op 28
oktober 2015 verzocht de opdrachten waarvan sprake in de resolutie, te vervullen.

Uit praktische overwegingen gebruikt dit verslag het begrip ziekenfondsen in overkoepelende zin, en wordt het
onderscheid tussen de begrippen landsbonden en ziekenfondsen enkel gemaakt als dit direct nuttig of nodig is.
2

Parl. St. Kamer, 26 mei 1976, 893/1, Verslag over de ziekteverzekering, voorgesteld door de Koninklijk Commissaris (de heer
Petit).
3

Arthur Anderson & Co, Doorlichting van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, verslag aan de minister van Sociale Zaken van 15 januari 1988.
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kostprijs van de activiteiten te bepalen, stuitte echter op bezwaren bij de
ziekenfondsen.
Het Rekenhof baseerde zich voor zijn onderzoek op de regelgeving en de beleids- en
verantwoordingsdocumenten en analyseerde daarbij de financiële en statistische gegevens.
Dit verslag schetst eerst de algemene context waarin de ziekenfondsen werkzaam zijn.
Vervolgens analyseert het hoe de ziekenfondsen voor hun administratiekosten worden
vergoed en formuleert het tot slot conclusies en aanbevelingen in antwoord op de vraag van
de Kamer.
Het Rekenhof legde zijn ontwerpverslag op 3 november 2016 voor aan de administratie en
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid met het oog op eventuele
opmerkingen of commentaar. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV) en de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
(hierna: Controledienst) antwoordden op respectievelijk 1 en 2 december 2016. De minister
antwoordde op 7 december 2016. In dit verslag is rekening gehouden met deze antwoorden.

1.2

Context

1.2.1

Reglementering

De basisregels voor de werking van de ziekenfondsen zijn vastgelegd in twee wetten:
• De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna: Ziekteverzekeringswet). Deze wet legt
de voorwaarden vast waaronder ziekenfondsen de rechten van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering mogen toekennen en betalen aan hun leden en bepaalt ook dat
het RIZIV de naleving van die voorwaarden controleert.
• De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen (hierna: Ziekenfondswet). Deze wet regelt hun organisatie, zoals de
statuten, de organen en het toezicht, en de voorwaarden voor het verstrekken van
prestaties of diensten bovenop de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De Ziekenfondswet kwam in de plaats van de wet van 23 juni 1894 die de ziekenfondsen nog
benaderde als kleinschalige verenigingen waarvan de leden geld verzamelden om elkaar op
lokaal vlak of in een bepaalde beroepsgroep tijdelijk hulp te bieden. Die benadering sloot
echter niet meer aan bij de praktijk en gaf dan ook aanleiding tot steeds meer problemen en
onduidelijkheden5. Dit blijkt uit de drie pijlers waarrond de Ziekenfondswet in 1990 werd
opgebouwd6:
•

de aanpassing van de opdrachten van de ziekenfondsen en van de landsbonden aan de
maatschappelijke realiteit;

5 Een duidelijke toelichting van de context die tot de Ziekenfondswet heeft geleid, is opgenomen in het eerste jaarverslag
(1991-1993) van de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, te raadplegen op de
website van de Controledienst. Zie over die evolutie onder meer ook R. ELST, "Beschouwingen bij de nieuwe Wet
Ziekenfondsen", T.S.R. 1990, 321-330 en J. VAN LANGENDONCK, "De nieuwe wet op de ziekenfondsen", R.W. 1990-91,
634-641.

Parl. St. Kamer, 1989/1990, DOC 1153/1, Memorie van Toelichting over het wetsontwerp betreffende de ziekenfondsen en
de landsbonden van ziekenfondsen, p. 1.
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•
•

de vereenvoudiging van de structuren, de democratische inspraak en de bescherming
van de leden;
de organisatie van een doeltreffende controle op financieel en boekhoudkundig gebied,
hoofdzakelijk opgebouwd rond een nieuw opgerichte Controledienst.

Momenteel staat ter discussie of de wettelijke opdrachten van de ziekenfondsen niet
opnieuw moeten worden aangepast aan de maatschappelijke realiteit. De beleidsnota Sociale
Zaken en Gezondheidszorg voor 2016 heeft het in dat verband over een evolutie naar
gezondheidsfondsen in plaats van ziekenfondsen7. Aan de ene kant zou hun rol als
uitbetalingsinstelling naar de achtergrond verschuiven door de geplande verdere
digitalisering in de gezondheidszorg, onder meer door de huidige papieren getuigschriften
voor verstrekte hulp te vervangen door elektronische getuigschriften. Aan de andere kant
wordt ervoor gepleit hun adviesfunctie verder uit te bouwen, zoals bij het begeleiden van
hun leden in het complexe zorglandschap of door het ondersteunen van
preventieprogramma’s van de overheid.
Daarnaast moet de reglementering de komende jaren nog op meerdere vlakken worden
aangepast om rekening te houden met de zesde staatshervorming, waarbij immers een
belangrijk pakket aan bevoegdheden over gezondheidszorg is overgedragen aan de
gemeenschappen8. Tot op heden worden de betrokken sociale prestaties nog verder door de
ziekenfondsen beheerd.
1.2.2 Activiteiten
Ziekenfondsen zijn "verenigingen van natuurlijke personen die het bevorderen van het fysiek,
psychisch en sociaal welzijn als streefdoel hebben in een geest van voorzorg, onderlinge hulp
en solidariteit", en die hun activiteiten uitoefenen zonder winstoogmerk9. In dat ruim
omschreven takenpakket situeren zich zowel prestaties van sociale zekerheid (de verplichte
verzekeringen uit de Ziekteverzekeringswet) als diverse aanvullende diensten op het vlak
van gezondheid.
De verplichte verzekeringen hebben betrekking op prestaties voor geneeskundige
verzorging, op medische ongevallen, en op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid,
invaliditeit (arbeidsongeschiktheid van meer dan een jaar), zwangerschap of geboorte. Het
meest zichtbaar bij de uitvoering van de sociale prestaties is de zogenaamde loketfunctie van
de ziekenfondsen: de activiteiten die verband houden met de (terug)betalingen van de
prestaties. Voor 2016 gaat het om een geraamd bedrag van 25,3 miljard euro betalingen in de
ziekteverzekering en 7,9 miljard euro in de uitkeringsverzekering. Voor de uitvoering van de
(pas sinds 2010 bestaande) tak van de medische ongevallen beperkt de rol van de
ziekenfondsen zich tot bijstand aan de leden: het dossierbeheer en de betaling gebeurt door
het Fonds voor de Medische Ongevallen, een afzonderlijke dienst binnen het RIZIV.
Naast hun loketfunctie hebben de ziekenfondsen ook een essentiële rol bij het beheer en het
beleid van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zo zijn de ziekenfondsen ook

7

Parl. St. Kamer, 12 november 2015, DOC 54 1428/007, Algemene beleidsnota Sociale Zaken en Gezondheidszorg, p. 61.

Het gaat om de uitgaven voor ouderenzorg (rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen), de
investeringskosten van de ziekenhuizen en een pakket aan uitgaven voor preventie en eerstelijnszorg. Voor 2016 raamt
het RIZIV de uitgaven voor die overgedragen bevoegdheden op 4.5 miljard euro.

8

9

Artikel 2, §1, Ziekenfondswet.
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vertegenwoordigd in de overlegorganen van het RIZIV voor de opstelling van de jaarlijkse
begroting van de ziekteverzekering10 en sluiten ze met de verschillende geneeskundige
beroepen of diensten akkoorden over de tarieven en voorwaarden waaronder de
ziekteverzekering de prestaties terugbetaalt. Bij dit alles hebben ze ook een belangrijke
informerende opdracht, zowel ten aanzien van hun leden en de overheid als ten behoeve van
het wetenschappelijk onderzoek11.
Het lidmaatschap van een ziekenfonds - en de betaling van de daaraan verbonden
ledenbijdrage – opent ook automatisch het recht op een pakket aanvullende prestaties. De
samenstelling van dat pakket verschilt per ziekenfonds en per landsbond maar heeft als
gemeenschappelijk kenmerk dat de verstrekte prestaties verband moeten houden met de
gezondheid12. Ze kunnen bestaan uit een terugbetaling van sommige kosten die de ziekteen invaliditeitsverzekering niet ten laste neemt (bv. voor alternatieve geneeswijzen,
vaccinaties of het lidmaatschap van een sportclub), uit het betalen van een vergoeding in
welomschreven omstandigheden (bv. hospitalisatie van een kind, palliatieve zorgen, zware
brandwonden), en uit allerhande ondersteunende diensten (bv. het uitlenen van materiaal,
diensten voor thuisverzorging, informatie en rechtsbijstand). De eigen uitgaven van de
ziekenfondsen voor al die prestaties bedragen ongeveer 375 miljoen euro per jaar (2014)13.
Daarnaast zijn er diensten waarop de leden van een ziekenfonds maar aanspraak kunnen
maken tegen betaling van een bijkomende bijdrage. Het gaat voornamelijk om twee types
van verzekeringen, de aanvullende ziekteverzekeringen en de Vlaamse zorgverzekering, en
om het voorhuwelijkssparen. De aanvullende ziekteverzekeringen verstrekken waarborgen
bij hospitalisatie of voor tandzorg, en het beheer ervan mag nu alleen nog door
verzekeringsondernemingen of autonome verzekeringsmaatschappijen van onderlinge
bijstand gebeuren14.
1.2.3 Organisatie
De organisatie van de activiteiten steunt op een structuur van mutualistische entiteiten
(ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge
bijstand) die in juridisch opzicht weliswaar elk als een aparte rechtspersoon optreden, maar
in de praktijk onderling verbonden zijn. Voor de uitvoering van de aanvullende prestaties
kunnen de landsbonden en ziekenfondsen samenwerkingsakkoorden sluiten met derden.
Voor het verstrekken van de sociale prestaties zijn in eerste instantie de landsbonden van de
ziekenfondsen verantwoordelijk. Voor die opdracht wijst de wetgeving de vijf landsbonden

Zie daarover ook Rekenhof, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging - Opvolgingsaudit,
Brussel, juni 2011, p. 11-12 en p. 25-27. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

10

Zie daarover ook Rekenhof, Wetenschappelijke ondersteuning van het federaal gezondheidsbeleid, Brussel, januari 2010,
p. 41. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

11

12 Dat

pakket aan aanvullende prestaties moet aan een aantal wettelijke criteria voldoen. Zo is het bijvoorbeeld verboden
leden uit te sluiten op basis van leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand (artikel 67 van de wet van 26 april 2010 houdende
diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering).
Dat bedrag houdt geen rekening met de kost van prestaties die door derden worden verstrekt in het kader van
samenwerkingsakkoorden (zie daarover punt 1.2.3), en met de bedragen die de ziekenfondsen daarvoor aan die derden
verschuldigd zijn. Voor meer details: zie het jaarverslag 2015 van de Controledienst.

13

Die maatregel werd in 2010 genomen na de eis van de Europese Commissie om voortaan ook die producten aan de
Europese richtlijnen inzake verzekeringen te onderwerpen.
14
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samen met de HZIV en de NMBS-kas aan als verzekeringsinstellingen. De ziekenfondsen
mogen de verplichte verzekeringen enkel helpen uitvoeren als ze daarvoor de toelating
hebben van een landsbond en voldoende groot zijn (in principe minstens 15.000 leden).
Voor het verstrekken van de aanvullende prestaties kunnen de ziekenfondsen in de regel
eigen keuzes maken15. Ze kunnen die prestaties zelf organiseren, samen met andere
ziekenfondsen van eenzelfde landsbond of enkel op het niveau van de landsbond. Ze kunnen
er ook voor opteren bepaalde prestaties onder te brengen in een maatschappij van onderlinge
bijstand of daarvoor een samenwerkingsakkoord sluiten met een gespecialiseerde derde16.
Die akkoorden moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen17. Zo moet de raad van
bestuur van elk ziekenfonds jaarlijks een inventaris opstellen van de lopende
samenwerkingsakkoorden met een toelichting van de aard van de verstrekte diensten en van
de (financiële) rechten en plichten die daaruit voortvloeien voor het ziekenfonds. Die
informatie moet hij overmaken aan de algemene vergadering van het ziekenfonds en aan de
Controledienst.
Het organisatorisch landschap is vrij grondig herschikt sinds de Ziekenfondswet in 1990 van
kracht ging. Zo is het aantal ziekenfondsen bijna tot de helft herleid (van 103 in 1991 naar 53
begin 2016) door fusies, vooral omwille van schaalvoordelen. Een gelijkaardige evolutie wordt
vastgesteld in het aantal maatschappijen van onderlinge bijstand dat bij een ziekenfonds of
landsbond is aangesloten (van 35 naar 22). Die maatschappijen staan vrijwel alleen nog in
voor de uitvoering van de Vlaamse zorgverzekering (vijf zorgkassen) en van de aanvullende
ziekteverzekeringen (tien maatschappijen van onderlinge bijstand die verzekeringen
aanbieden). De tewerkstelling in de ziekenfondssector bedraagt iets meer dan 14.000
voltijdse equivalenten, waarvan bijna drie vierden bij twee landsbonden, wat ook wordt
weerspiegeld in het sterk verschillende ledenaantal of "marktaandeel" van de vijf
landsbonden.
De volgende tabel splitst het ledenaantal verder uit per landsbond (met hun code): de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), de Landsbond van de Neutrale
Ziekenfondsen (LNZ), het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM), de
Landsbond van Liberale Mutualiteiten (LLM) en de Landsbond van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen (LOZ). Uit de tabel kan ook worden afgeleid dat de vijf landsbonden samen
instaan voor 98 % van het marktaandeel, en de HZIV en de NMBS-kas samen dus voor 2 %.

Daarop bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen (bv. het voorhuwelijkssparen moet worden georganiseerd op
het niveau van de landsbond) en beperkingen (bv. de verplichting om de toekenning van nieuwe voordelen aan de leden
vooraf te laten goedkeuren door de raad van bestuur van de landsbond waarbij het ziekenfonds is aangesloten).

15

De Controledienst onderscheidt deze samenwerkingsakkoorden van partnerschapovereenkomsten waarbij aan de leden
van een mutualistische entiteit kortingen op producten of diensten van een partner worden aangeboden. Dergelijke
voordelen worden niet als aanvullende prestaties beschouwd waarop de Controledienst toezicht moet uitoefenen, althans
als ze niet gepaard gaan met een directe of indirecte financiering van de partner (door een transfer van bijdragen of het
ter beschikking stellen van menselijke of materiële middelen).

16

17

Artikel 43 van de Ziekenfondswet.
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Tabel 1 - Overzicht van de ziekenfondssector en de verdeling van het ledenaantal op 1 januari 2016
Landsbond
(Code)
Aantal ziekenfondsen
Aantal maatschappijen van
onderlinge bijstand
Marktaandeel(*)

LCM
(100)

LNZ
(200)

NVSM
(300)

LLM
(400)

LOZ
(500)

19

7

11

10

6

7

3

6

2

4

41%

5%

28%

5%

19%

(*) Het betreft het marktaandeel voor de ziekteverzekering dat hier enkel globaal wordt weergegeven (op nationaal
niveau en zonder onderscheid tussen de algemene regeling en de regeling voor zelfstandigen).

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de Controledienst en het RIZIV
1.2.4 Financiering
Voor de betaling van de sociale prestaties ontvangen de landsbonden maandelijks van het
RIZIV de nodige kasmiddelen in verhouding tot hun aandeel in de geraamde uitgaven, de
zogenaamde begrotingstwaalfden. Naderhand volgt dan een afrekening in functie van hun
werkelijk gedane uitgaven. In afwachting van die afrekening helpen correctiemechanismen
de liquiditeitspositie van de ziekenfondsen in de lijn te houden van hun werkelijke uitgaven,
vooral om te vermijden dat zij met middelen van de sociale zekerheid te grote
kasoverschotten zouden opbouwen18. In de begrotingstwaalfden is ook een vergoeding voor
de administratiekosten vervat. Die vergoeding bestaat grotendeels uit een forfaitair
vastgelegd basisbedrag: in 2016 is dat 1,05 miljard euro voor alle landsbonden samen. Elke
landsbond bepaalt zelf hoe hij zijn aandeel in dat bedrag onder de aangesloten
ziekenfondsen verdeelt, en hoe die ziekenfondsen daarvoor aan hun landsbond hun eigen
werkingsuitgaven moeten verantwoorden.
Bij de uitvoering van de ziekteverzekering (maar niet van de uitkeringsverzekering) krijgen
de landsbonden sinds 1995 ook bonussen of malussen19. Als na afloop van het jaar blijkt dat
de werkelijke uitgaven van een landsbond lager waren dan zijn begrotingsaandeel20,
ontvangt hij 25 % van dat overschot (bonus). In het omgekeerde geval moet hij 25 % van het
tekort zelf dragen (malus). De achterliggende visie is dat ziekenfondsen de uitgavenevolutie
van de ziekteverzekering mee aansturen: in de overlegorganen van het RIZIV beslissen ze
immers mee over welke prestaties ten laste worden genomen en aan welk tarief, en in de
relatie met hun leden kunnen ze de uitgaven onder meer beïnvloeden door
informatieverstrekking, preventiecampagnes of controles op de rechtmatigheid van
facturen. Het Rekenhof zal overeenkomstig de resolutie van 22 oktober 2015 van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers een audit uitvoeren naar de toepassing van die regeling van de
financiële verantwoordelijkheid, en daarover in 2017 een rapport voorleggen.

18 Er bestaat onder meer een mechanisme waardoor een overschot aan kasmiddelen kan worden teruggestort in een
wachtreserve bij het RIZIV, met de mogelijkheid die bedragen later soepel geheel of gedeeltelijk terug op te nemen (artikel
202, §1 van de Ziekteverzekeringswet).
19

De regeling van de financiële verantwoordelijkheid ligt vast in de artikelen 196 tot 201 van de Ziekteverzekeringswet.

Het begrotingsaandeel wordt bepaald aan de hand van twee verdeelsleutels: 70 % volgens het gewicht in de totale
uitgaven van alle ziekenfondsen samen en 30 % volgens het profiel van hun leden (waarbij de gezondheidstoestand, de
leeftijd en diverse sociaal-economische factoren in rekening worden gebracht).
20
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Tot slot ontvangen de ziekenfondsen van hun leden verplichte en facultatieve
lidmaatschapsbijdragen voor aanvullende diensten (zie punt 1.2.2) en voor het aanleggen van
reserves voor de tenlasteneming van de voormelde financiële verantwoordelijkheid.
1.2.5 Boekhouding
Ziekenfondsen moeten hun boekhouding voeren volgens dezelfde basisprincipes als een
onderneming, onder meer volgens de gebruikelijke regels van de dubbele boekhouding en
met gedagtekende verantwoordingsstukken21. Die regels zijn bij koninklijk besluit aangevuld
en aangepast om rekening te houden met de eigenheid van de activiteiten van
ziekenfondsen22. Zo moeten de boekhoudverrichtingen die betrekking hebben op sociale
prestaties en op aanvullende diensten van elkaar worden afgesplitst.
Elk ziekenfonds en elke landsbond moet na de afsluiting van het boekjaar - dat samenvalt
met het kalenderjaar – ook een jaarrekening opmaken23. De jaarrekening over de sociale
prestaties wordt opgemaakt op het niveau van de landsbond, en de algemene vergadering
van de landsbond moet ze goedkeuren uiterlijk zes maanden nadat het RIZIV zijn
rekeningen van het boekjaar heeft opgemaakt. De jaarrekening over de aanvullende
prestaties wordt opgemaakt door de entiteit die ze beheert (landsbond, ziekenfonds,
maatschappij voor onderlinge bijstand), en de algemene vergadering van die entiteit moet
ze ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op het boekjaar goedkeuren.
In onderrichtingen van de Controledienst is vastgelegd binnen welke termijn en onder welke
vorm de financiële en boekhoudkundige staten, samen met de nodige administratieve
gegevens en statistische documenten, moeten worden overgemaakt.
1.2.6 Controle
De Ziekenfondswet heeft het toezicht en de controle op de werking van de ziekenfondsen
aanzienlijk verfijnd en versterkt24. Het toezicht steunt op twee pijlers: de interne
controlemechanismen van de ziekenfondsen enerzijds, en de externe controle van
bedrijfsrevisoren, de Controledienst en het RIZIV anderzijds.
Elke landsbond moet een systeem van interne controle hebben uitgewerkt voor het geheel
van zijn verrichtingen en die van de bij hem aangesloten ziekenfondsen. Het systeem van
interne controle moet het mogelijk maken "zich te verzekeren van een adequate kennis en
beheersing van de risico's, de integriteit en de betrouwbaarheid van de financiële en
beheersinformatie, van de naleving van de wetten en hun uitvoeringsbesluiten, alsmede van de
veiligheid van de activa en de naleving van de rechten van de leden"25. Daarnaast moet elke

21

Artikel 29 van de Ziekenfondswet.

22 Koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §1 en 5, van de wet van 6

augustus 1990 betreffende

de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
23

Artikel 30 van de Ziekenfondswet.

Zie meer bepaald artikel 52 dat de controletaken van de Controledienst omschrijft, alsook artikel 31 en 32: "elke
landsbond moet beschikken over een systeem van interne controle en interne audit dat betrekking heeft op het geheel van zijn
activiteiten, alsmede op deze van de erbij aangesloten ziekenfondsen" en "ieder ziekenfonds en iedere landsbond stelt een of
meer bedrijfsrevisoren aan die door de algemene vergadering worden gekozen uit een door de Controledienst opgestelde lijst
van erkende revisoren, leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren".
24

25

Koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 31 van de Ziekenfondswet.
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landsbond ook een dienst interne audit oprichten. Die dienst moet de goede werking, de
doeltreffendheid en de efficiëntie van het systeem van interne controle evalueren.
De Ziekenfondswet legt aan de landsbonden en ziekenfondsen eveneens de verplichting op
bedrijfsrevisoren aan te stellen. Zij gaan na of de boekhouding en de jaarrekeningen van de
ziekenfondsen volledig en juist zijn, en of de administratieve organisatie is aangepast aan de
aard en de omvang van de verrichtingen. De bedrijfsrevisor van de landsbond beoordeelt die
aspecten voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en voor de aanvullende verzekeringen
die de landsbond inricht; de bedrijfsrevisor van een individueel ziekenfonds beoordeelt die
aspecten alleen voor de aanvullende verzekeringen. De Controledienst heeft vastgelegd hoe
de bedrijfsrevisoren over hun controles moeten rapporteren. Aan de hand van die verslagen
en van de vaststellingen van de eigen inspecteurs gaat de Controledienst na of de
ziekenfondsen de boekhoudkundige, administratieve en financiële bepalingen van de
Ziekenfondswet naleven. Van zijn kant staat het RIZIV in voor het extern toezicht op de
correcte toepassing van de Ziekteverzekeringswet.
De wet heeft geen expliciete controlebevoegdheid toegekend aan het Rekenhof ten aanzien
van de landsbonden, de ziekenfondsen of de maatschappijen van onderlinge bijstand. Het
Rekenhof heeft die bevoegdheid wel ten aanzien van het RIZIV en de Controledienst, zodat
het Rekenhof via die weg toch indirect bepaalde aspecten van de werking van de
ziekenfondsen kan evalueren. In het verleden werd bijvoorbeeld aangedrongen op een betere
informatie-uitwisseling tussen het RIZIV, de Controledienst en de bedrijfsrevisoren zodat de
ziekenfondsen ertoe zouden worden aangezet sneller betrouwbare budgettaire en
boekhoudkundige gegevens beschikbaar te maken26. Recent heeft het Rekenhof gelijkaardige
aanbevelingen gemaakt over de registratie en de terugvordering van uitkeringen voor
arbeidsongeschiktheid of invaliditeit die ziekenfondsen ten onrechte uitbetalen aan hun
leden27, over de rol van de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen bij de terugbetaling
van bepaalde geneesmiddelen28, en over de nood aan een performant opvolgingssysteem bij
de ziekenfondsen om overconsumptie en fraude op het vlak van prestaties voor tandzorg te
voorkomen29.
De organisatie en het instrumentarium van de controle is hoe dan ook onderhevig aan een
continu verbeterproces. In die optiek vraagt de resolutie van 22 oktober 2015 van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof een derde audit uit te voeren over de controle
op de werking van de ziekenfondsen, ter verhoging van hun coherentie, efficiëntie en
doeltreffendheid. Het Rekenhof zal daarover in 2018 verslag uitbrengen.

Rekenhof, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, Brussel, januari 2006, p. 46-47 en 5657. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
26

27 Rekenhof, Beheer van de uitkeringen

in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel, april 2011, p. 42-43. Ter beschikking

op www.rekenhof.be.
28 Rekenhof, Terugbetaling van geneesmiddelen: performantie van het overheidsbeheer, Brussel, december 2013, p. 109-113.

Ter beschikking op www.rekenhof.be.
Rekenhof, Terugbetaling van tandzorg: voor een performanter overheidsbeheer, Brussel, maart 2016, p.65-72. Ter
beschikking op www.rekenhof.be.

29
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1.3

Beschikbare informatie

De Controledienst beklemtoonde bij zijn oprichting het belang van een goede
informatieverstrekking over de werking van de ziekenfondsen: "een doorzichtig beleid,
financiële openheid en duidelijkheid, en verantwoording van het gevoerde beleid, kunnen de
mutualistische sector enkel meer geloofwaardigheid bezorgen"30.
De ziekenfondsen moeten aan de leden van hun algemene vergadering en aan elk individueel
lid dat daarom verzoekt documentatie bezorgen over de begroting en de jaarrekening, over
de aanwending van de ledenbijdragen (per afzonderlijk verstrekte prestatie en in een globaal
activiteitenverslag) en over de samenwerkingsakkoorden met derden31. Daarnaast zijn de
ziekenfondsen ook nog eens verplicht heel wat financiële, boekhoudkundige,
administratieve en statistische gegevens door te geven aan de Controledienst en het RIZIV,
waarover beide instellingen dan op hun beurt publiek kunnen rapporteren.
Toch blijkt de publiek beschikbare informatie over de werking van de ziekenfondsen in de
praktijk onvoldoende. Zo blijken nog steeds problemen te bestaan wat informatie betreft die
normaal voor iedereen eenvoudig toegankelijk moet zijn: de statuten, de jaarrekeningen en
de jaarverslagen.
1.3.1

Statuten

De statuten leggen niet alleen de doelstellingen en de organisatie van een ziekenfonds vast,
maar ook de verstrekte diensten en de toegekende voordelen samen met de verschuldigde
bijdragen en de toelatingsvoorwaarden32. Het gaat dan ook om een elementaire bron van
informatie waarvan de wetgever heeft geoordeeld dat ze voor iedereen eenvoudig
toegankelijk moet zijn: "elkeen kan kennis nemen van de statuten en van de lijst van de
bestuurders en hiervan een kopie krijgen, ofwel bij het ziekenfonds of de landsbond, ofwel bij de
Controledienst onder de voorwaarden die hij bepaalt"33.
De Controledienst moet de statuten bijhouden van elk ziekenfonds en een wijziging ervan
vooraf goedkeuren, onder meer ook om de correcte uitvoering ervan te kunnen opvolgen.
Hij zou die informatie eenvoudig toegankelijk kunnen maken door een overzicht van de
belangrijkste inhoud van die statuten ter beschikking te stellen, meer bepaald op het vlak
van de verstrekte prestaties en de verschuldigde bijdragen bij de verschillende
ziekenfondsen.
In 2015 werd een wetgevend initiatief genomen om ook de ziekenfondsen zelf ertoe aan te
zetten hun statuten volgens de hedendaagse normen te communiceren: voortaan zullen ze
die eveneens op hun website moeten publiceren34. De verplichting was bij het afsluiten van
de audit van het Rekenhof op 15 december 2016 echter nog niet van kracht omdat daarvoor

30

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, Jaarverslag 1991-1993, p. 45.

31

Artikel 17 van de Ziekenfondswet.

32 Artikel

9 van de Ziekenfondswet.

33

Artikel 12 van de Ziekenfondswet.

34

Artikel 39 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
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werd gewacht op “de door de koning op voorstel van de Controledienst bepaalde nadere
regels”35.
1.3.2 Jaarrekeningen
Normaal kan de jaarrekening van een onderneming of vereniging eenvoudig worden
geraadpleegd in de balanscentrale op de website van de Nationale Bank van België. Voor de
ziekenfondsen werd de neerlegging van de jaarrekeningen pas in 2015 verplicht gesteld36.
Volgens het koninklijk besluit van 6 september 2016, dat die verplichting uitvoert, geldt ze
voor de jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2015. Het publiek heeft dus geen toegang tot de
boekhoudkundige en financiële gegevens van een ziekenfonds van de jaren vóór 2015, en
evenmin tot alle gegevens die bij de jaarrekening moeten worden gevoegd zoals de aard en
de omvang van de tewerkstelling (sociale balans) en de verklaringen van de bedrijfsrevisoren.
De jaarrekeningen zullen nochtans ook na publicatie een moeilijk toegankelijke bron van
informatie blijven, vooral omdat ze voor de sociale prestaties en voor de aanvullende
diensten afzonderlijk, op een ander tijdstip en door verschillende entiteiten (landsbonden,
ziekenfondsen, maatschappijen voor onderlinge bijstand) worden opgemaakt (zie punt
1.2.5). Daarbij komt nog dat het RIZIV momenteel een grote achterstand heeft opgelopen bij
de opmaak van zijn rekeningen37, zodat ook de jaarrekeningen voor de sociale prestaties bij
de landsbonden niet kunnen worden afgesloten. Aansluitend merkt het Rekenhof op dat het
RIZIV, in tegenstelling tot vroeger, geen actuele cijfers over zijn jaarlijkse begroting meer
publiceert: in april 2016 hadden de laatst beschikbare cijfergegevens betrekking op 2014, en
pas op 13 september 2016 werden de gegevens over de begroting 2015 daaraan toegevoegd.
De voormelde vaststellingen gelden onder meer ook specifiek voor de beschikbare
informatie over de werkingskosten van de ziekenfondsen.
1.3.3 Jaarverslagen
De jaarverslagen van de verschillende landsbonden geven in de regel een goede eerste inkijk
in hun werking38. Daarnaast zou het jaarverslag van de Controledienst een goed globaal
overzicht moeten bieden over de activiteiten van de verschillende ziekenfondsen. De
wetgever beschouwde de opmaak van dat verslag dan ook als een kerntaak van de
Controledienst39. Overigens heeft ook de Controledienst zelf in zijn eerste jaarverslag de
ambitie geformuleerd om de werking van de ziekenfondsen ten behoeve van de
parlementsleden en de publieke opinie zo toegankelijk en duidelijk mogelijk toe te lichten.
De dienst wilde daarom meer aandacht besteden aan de beleidsvoering dan aan de specifieke
juridische of technische aspecten ervan40.

Op 1 december 2016 was er wel een ontwerp van koninklijk besluit voorhanden waarover de Raad van State al advies
had verstrekt.

35

36

Artikel 41 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

37

De achterstand is te wijten aan de moeizame afrekening van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen.

38
Die jaarverslagen kunnen gemakkelijk worden teruggevonden op de website van de landsbonden, weliswaar met
uitzondering van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten.
39

Artikel 52, 9°, van de Ziekenfondswet. Het jaarverslag wordt door de minister van Sociale Zaken ingediend bij de Kamer.

40

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, Jaarverslag 1991-1993, p. 1.

VERGOEDING VOOR DE ADMINISTRATIEKOSTEN VAN DE ZIEKENFONDSEN / 14

De klemtoon ligt voorlopig echter op een opsomming van de juridisch-technische
wijzigingen in de loop van het beschouwde jaar en een actualisering van de financiële en
statistische informatie uit de vorige verslagen. De globale werking van de ziekenfondsen,
zoals hun financiering, en de cijfergegevens over hun prestaties worden nauwelijks gekaderd
en verduidelijkt. Bovendien gebeurt de verslaggeving niet actueel. Zo bracht de
Controledienst pas op 17 maart 2016 verslag uit bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers
over de wijzigingen in 2013 (jaarverslag 2014). Het verslag met de gegevens over 2014
(jaarverslag 2015) werd in september 2016 meegedeeld aan de Kamer en beschikbaar gesteld
op de website van de Controledienst.
De website van de Controledienst bevatte evenmin een actuele lijst van de landsbonden,
ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand (met hun contactgegevens)41. De
beschikbare informatie op de website, met name de omschrijving van de eigen
bevoegdheden van de Controledienst en de gecoördineerde versie van de Ziekenfondswet, is
pas sinds kort aangepast aan de wetswijzigingen.
De Controledienst heeft nadrukkelijk het voornemen geuit de informatie die hij in zijn
jaarverslagen en op zijn website ter beschikking stelt, volledig te herwerken.

41 Weliswaar was een link opgenomen naar de lijst van de ziekenfondsen op de website van het RIZIV, maar die werkte al
lange tijd niet meer. Hetzelfde gold trouwens voor een link naar “de lijsten der verzekeringstussenpersonen bijgehouden door
het CBFA”, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (de oude benaming van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten, FSMA). Van de drie andere opgenomen links verwezen er twee naar de portaalsite van
het RIZIV en de RSVZ en één naar het Belgisch Staatsblad (echter via de omweg van de portaalsite van de FOD Justitie).
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HOOFDSTUK 2

Financiering van de
administratiekosten
2.1

Draagwijdte van de administratiekosten

De
Ziekteverzekeringswet42
definieert
de
administratiekosten
van
de
verzekeringsinstellingen als de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de
Ziekteverzekeringswet, andere dan de uitgaven voor de terugbetaling van verstrekkingen van
gezondheidszorgen, de betaling van de uitkeringen en de vergoeding voor schade als gevolg
van gezondheidszorgen. Als administratiekost worden ook beschouwd, de sancties en een
deel van de niet terugvorderbare bedragen, in uitvoering van het Handvest van de Sociaal
Verzekerde.
Deze administratiekosten worden aan de verzekeringsinstellingen in de eerste plaats
vergoed door de toekenning van een forfait dat jaarlijks via koninklijk besluit wordt
opgenomen in artikel 195, §1, 2°, van de Ziekteverzekeringswet. Deze enveloppe evolueert op
basis van een parameterformule.
Het Rekenhof wijst erop dat bij de evaluatie van de financiering van de administratiekosten
ook de overige financieringsbronnen in aanmerking moeten worden genomen: enerzijds
bevat de vergoeding van de administratiekosten immers nog een aantal andere, wettelijk
bepaalde, vergoedingen, zijnde een deel van de door de ziekenfondsen teruggevorderde
bedragen, en een deel van de intresten op de door de ziekenfondsen uitgevoerde
geldbeleggingen (artikel 195, §2 en artikel 199, §2 en §3). Anderzijds ontvangen de
ziekenfondsen, in akkoord met het RIZIV, nog een bijkomende vergoeding voor de
administratiekosten voor aan het buitenland aangerekende prestaties (vergoeding
internationale verdragen). Ook de zelf geïnde ledenbijdrage van 2,5 euro voor de vervanging
of vernieuwing van de SIS-kaart (tot 2014) en de ISI-kaart (vanaf 2014) dragen bij tot de
financiering van hun werkingskosten.
De administratiekosten, zoals hierboven beschreven, kunnen worden beschouwd als de
administratiekosten in "enge zin" want de tussenkomst in die kosten wordt rechtstreeks
toegekend aan de ziekenfondsen.
Vroeger kon worden aangenomen dat deze de volledige kostprijs voor de uitvoering van de
Ziekteverzekeringswet dekten, aangezien alle taken gecentraliseerd waren binnen de eigen
structuur van de ziekenfondsen. De voorbije decennia is de organisatie van de uitvoering van
de ziekteverzekering echter geëvolueerd en zijn er nieuwe organisaties opgericht die
bepaalde taken van de ziekenfondsen ondersteunen en/of uitvoeren. Zo zijn er de
tariferingsdiensten die via elektronische bestanden de prestaties van zorgverleners indienen
bij de ziekenfondsen, het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) dat overleg organiseert
tussen de ziekenfondsen en het Intermutualistisch Agentschap (IMA vzw) dat de door de

42 Artikel

194, §1.
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verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens analyseert in het kader van hun opdrachten
en hierover informatie verstrekt. De ziekenfondsen stellen eigen personeel ter beschikking
van het NIC en IMA vzw en rekenen de loonkosten voor dat personeel door naar deze
instellingen. De overheidsfinanciering voor die instellingen is dus onrechtstreeks een
bijkomende financiering voor de ziekenfondsen.
Ook het logistieke beheer is gewijzigd. Die ontwikkelingen zijn het gevolg van het
toenemende gebruik van IT en digitale toepassingen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Die toepassingen maken een veilige gegevensdoorstroming en -uitwisseling tussen de
actoren mogelijk en zijn tegelijk een instrument van administratieve vereenvoudiging.
In de ziekteverzekering is de beveiligde elektronische gegevensuitwisseling tussen alle
partijen (ziekenfondsen, zorgverleners, RIZIV, IMA vzw) een centraal thema in het actieplan
e-Gezondheid 2013-201843. Die gegevensuitwisseling verloopt via een specifiek voor dat doel
opgerichte openbare instelling van sociale zekerheid, het eHealth-platform (eHealth)44. De
specifieke toepassingen voor de zorgverleners zijn een initiatief van het RIZIV, de
ziekenfondsen (die daarvoor samenwerken in het NIC) of de beroepsverenigingen van
zorgverleners. Die ontwikkelingen komen tot stand met financiële steun van het RIZIV:
• Het RIZIV financiert de dotatie van eHealth (11,2 miljoen euro in 2015).
• Het RIZIV financiert (volledig of gedeeltelijk) de ontwikkeling van toepassingen voor de
zorgverleners. Voorbeelden zijn de toepassing MyCarenet voor de facturatie door de
zorgverleners, de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen (7 miljoen euro in 2015),
Recip-e voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift (ongeveer 627.000 euro in 2015)
of de toepassingen voor het beheer van de terugbetaalbare implantaten en de aanvragen
tot terugbetaling van geneesmiddelen waarvoor toelating nodig is van de adviserend
geneesheer (3 miljoen euro in 2015).
• Om het gebruik van informaticatoepassingen en het elektronisch dossierbeheer aan te
moedigen, betaalt het RIZIV een forfaitaire bijdrage in de kosten van de zorgverleners.
De belangrijkste bijdragen zijn:
o de forfaitaire premie voor het gebruik van een goedgekeurd softwarepakket voor het
dossierbeheer voor de huisartsen, de verpleegkundigen en de kinesitherapeuten
(24,9 miljoen euro in 2015);
o de forfaitaire vergoeding voor de uitgaven voor informatica van de ziekenhuizen die
zijn opgenomen in het budget van financiële middelen en waarvoor in 2015
40 miljoen euro is toegekend45;
o de vergoeding aan de tariferingsdiensten voor de elektronische facturatie van door
de apothekers afgeleverde geneesmiddelen (4,9 miljoen euro in 2015, betaald via de
ziekenfondsen).

43 Met dit actieplan engageren de federale en regionale overheden zich om de mogelijkheden van de e-gezondheid
optimaal te benutten (protocol van 29 april 2013). Het plan richt zich tot alle actoren in de gezondheids-en welzijnssector
en zou moeten bijdragen tot een papierarme zorg voor iedereen: patiënten, zorgverleners, ziekenfondsen en de overheid.
44 eHealth ontwikkelt de basisdiensten die een beveiligde gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen de actoren (bv. het
systeem voor het gebruikers- en toegangsbeheer, het systeem voor de versleuteling van de uitgewisselde gegevens) en
bepaalt de normen, specificaties en standaarden voor de gegevensuitwisseling. Een gedetailleerd overzicht van de
opdrachten van eHealth is te vinden op de website van de instelling www.ehealth.fgov.be.
45
Het RIZIV en de federale Staat dragen elk een deel van die kost, in verhouding tot hun aandeel in de
ziekenhuisbudgetten.
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In de invaliditeitsverzekering zijn de initiatieven voor digitalisering gericht op een
elektronische uitwisseling van dossiergegevens tussen het RIZIV en de ziekenfondsen.
Daarbij gaat het onder over het elektronische beheer van de dossiers voor de erkenning van
de invaliditeit door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV na het eerste jaar
arbeidsongeschiktheid (systeem IDES, 1,3 miljoen euro in 2015). Een andere toepassing is de
opvolging van de dossiers voor de socioprofessionele re-integratie. Ook hier neemt het RIZIV
(een deel van) de ontwikkelingskosten voor de toepassingen voor zijn rekening.
Om de volledige administratiekost voor de uitvoering van de Ziekteverzekeringswet in kaart
te brengen, moet dan ook rekening worden gehouden met bovenstaande factoren. Dit
onderzoek beperkt zich tot de administratiekosten in "enge zin".
Uit de jaarverslagen van het RIZIV blijkt dat de administratiekosten voor bijna 97 % bestaan
uit de toegekende enveloppe en dat de bijkomende vergoedingen ongeveer 3 % bedragen.
Grafiek 1 - Toegekende vergoeding administratiekosten ziekenfondsen 2011
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Bron: Riziv, Boekhoudverslag verzekeringsinstellingen 2011

2.2

Vaststelling van de enveloppe

2.2.1 Oorsprong en evolutie van de basisenveloppe
Bij de invoering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in 1963 koos de wetgever ervoor
de kosten die de ziekenfondsen maken om de ziekteverzekering te beheren, forfaitair te
vergoeden.
Aanvankelijk werd die vergoeding berekend als een percentage van de (geraamde)
inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dat percentage was verschillend voor
de ziekteverzekering en voor de invaliditeitsverzekering. Tussen 1963 en 1980 zorgde de
evolutie van de inkomsten van het RIZIV voor een sterke stijging van de tussenkomst in de
administratiekosten van de ziekenfondsen. Om die af te remmen, verlaagde de regering het
aandeel van de ziekenfondsen in de inkomsten of verminderde ze het bedrag van de
enveloppe.
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In de beginjaren 80 werd gezocht naar een nieuwe aansturing van de administratiekosten.
Een werkgroep bij het RIZIV werkte voorstellen uit die moesten leiden tot een beperking van
de administratiekosten en tegelijk moesten zorgen voor meer regelmaat in de evolutie van
het bedrag (dat, door de koppeling aan de bijdragen, een onregelmatig verloop kende). De
besprekingen in de werkgroep en in de beheersorganen van het RIZIV resulteerden in het
ontstaan van een parameterformule, waardoor de stijging van de enveloppe voor
administratiekosten vanaf 1982 bijkomend wordt beperkt door ook rekening te houden met
de evolutie van een aantal parameters46:
•
•
•
•

de lonen in sectoren die vergelijkbaar zijn met de ziekenfondssector;
het aantal terugbetaalde verstrekkingen;
het aantal vergoede uitkeringsdagen;
de productiviteit (die de evolutie van het aantal terugbetaalde verstrekkingen en het
aantal vergoede uitkeringsdagen tempert).

Sinds de invoering van het globaal financieel beheer in de sociale zekerheid (waarbij de
betrokken instellingen niet langer worden gefinancierd op basis van de geïnde bijdragen,
maar op basis van hun thesauriebehoeften) en de invoering van de begrotingsdoelstelling in
de gezondheidszorgen in 1995, wordt de enveloppe enkel nog aangestuurd door de
parameterformule en werd de parameter "aantal terugbetaalde verstrekkingen" vervangen
door "de evolutie van de begrotingsdoelstelling, beperkt tot 2,5 %".
Hoewel deze parameterformule ook in de jaren 90 al ter discussie werd gesteld, wordt deze
tot op heden nog steeds toegepast.
In dit verband herinnert het Rekenhof eraan dat de regering in 1987 aan het auditkantoor
Arthur Anderson de opdracht gaf een audit uit te voeren naar de administratiekosten van de
ziekenfondsen. Die audit moest een antwoord geven op de volgende vraag: "Zijn de
administratiekosten van de verzekeringsinstellingen te hoog of ontoereikend om de geldende
administratieve taken uit te voeren?"
Het auditkantoor concludeerde dat de enveloppe hoger lag dan het bedrag dat de
ziekenfondsen nodig hadden voor een efficiënte en doeltreffende uitvoering van hun
opdrachten: de enveloppe kon van 18,4 miljard BEF worden teruggebracht tot 15,1 miljard
BEF, hetzij een vermindering met 17,93 %.
Die conclusie werd door de ziekenfondsen betwist: zij hadden vooral vragen bij de gebruikte
methodologie om de kostprijs te bepalen. De conclusie bleef bijgevolg zonder concreet
gevolg.

46 Parl. St. Kamer, 13

november 1979, DOC 323/1, Memorie van Toelichting over het wetsontwerp betreffende de budgettaire
voorstellen 1979-1980, p. 35. De gehanteerde parameters zijn gebaseerd op de voorstellen die de koninklijk commissaris in
het Verslag over de ziekteverzekering heeft gedaan. Over de cijfermatige onderbouwing heeft het Rekenhof geen verdere
informatie.
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Daarnaast wees het auditkantoor op de onderling sterk verschillende praktijken inzake de
boekhoudkundige registraties en de financiële rapportering en op het ontbreken van
informatie over de kostprijs van de diensten en activiteiten (kostprijsboekhouding)47.
Hoewel die vaststellingen specifiek werden gericht aan de ziekenfondsen, blijken ze geen
aanleiding te hebben gegeven tot een uitbreiding van de rapportering over de
administratiekosten met informatie over de kostprijs van de activiteiten in de
ziekteverzekering. In 2016 concludeerde de Controledienst dat "de thans beschikbare
informatie in de jaarrekeningen van de verplichte verzekering op basis van de algemene
boekhouding onvoldoende inzicht biedt in de kostenstructuur van de verzekeringsinstellingen,
en dat bijgevolg dient geëvolueerd naar een analytische boekhouding voor wat betreft de
administratiekosten van de verplichte verzekering"48.
De audit leidde evenmin tot een aanpassing van de enveloppe en de wijze van financiering
van de ziekenfondsen.
Vanaf 2005 week de regering systematisch af van het wettelijke groeipad, veelal om
budgettaire redenen49 (in totaal ontvingen de vijf landsbonden over de periode 2002-2016
234,5 miljoen euro minder). Rekening houdend met deze verminderingen, steeg de
enveloppe van 732,1 miljoen euro in 2002 tot 1.050,2 miljoen euro (+43,45 %) in 2016. Indien
de parameterformule vanaf 2002 onverkort zou zijn toegepast, zou de enveloppe in 2016
1.310,45 miljoen euro hebben bedragen.

Het rapport bevatte nog een aantal andere vaststellingen en aanbevelingen. Een aantal daarvan werd later uitgevoerd,
bv. de aanbeveling om de jaarrekeningen te laten certificeren door een bedrijfsrevisor.

47

48 Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, Nota aan de Raad van de Controledienst
van 1 maart 2016, over de invoering van een analytische boekhouding.
49
De begrotingsdocumenten verantwoorden de besparingen meestal met een verwijzing naar de budgettaire context,
zonder te preciseren hoe ze zijn geraamd.
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Tabel 2 - Evolutie van de enveloppe (in duizend euro) van 2002 tot 2016 (in duizend euro)
Jaar

Bedrag volgens
de parameterformule

%
verhoging
volgens
parameter

Toepassing
parameters op
vastgesteld
bedrag vorig
jaar

Vermindering

Vastgesteld
bedrag

732.075

0

732.075

% reële
verhoging

2002

732.075

2003

766.486

4,70

766.483

0

766.483

4,70

2004

802.696

4,72

802.661

0

802.661

4,72

2005

837.874

4,38

837.818

-5.459

832.359

3,70

2006

868.844

3,70

866.902

-3.746

863.156

3,70

2007

903.699

4,01

897.769

-2.245

895.524

3,75

2008

943.403

4,39

934.838

-5.678

929.160

3,76

2009

994.328

5,40

979.335

-6.789

972.546

4,67

2010

1.050.795

5,68

1.027.787

-15.730

1.012.057

4,06

2011

1.090.879

3,81

1.050.616

-15.965

1.034.651

2,23

2012

1.130.666

3,65

1.072.416

-42.576

1.029.840

-0,46

2013

1.179.670

4,33

1.074.432

-46.887

1.027.545

-0,22

2014

1.231.796

4,42

1.072.949

-20.632

1.052.317

2,41

2015

1.275.464

3,55

1.089.674

-19.662

1.070.012

1,68

2016

1.310.450

2,74

1.099.330

-49.156

1.050.174

-1,85

Bron: Rekenhof, berekening op basis van documenten van het RIZIV
2.2.2 Bij de berekening gebruikte elementen
Overeenkomstig artikel 195 van de Ziekteverzekeringswet, berekent het RIZIV het
verhogingspercentage van de enveloppe, rekening houdend met:
• de evolutie van het gemiddelde dagloon op basis van de gegevens van het Federaal
Planbureau (FPB) vastgesteld in de sector van krediet en verzekeringen en van de
overheid over de laatste drie jaren die voorafgaan aan het opstellen van de begrotingen
(hierna: parameter lonen);
• de helft van de evolutie van de reële groeinorm van de uitgaven voor geneeskundige
verzorging, beperkt tot 2,5 %, en van het aantal vergoede dagen in de sector van de
uitkeringsverzekering, volgens een weging van tweederden en één derde, vastgesteld over
dezelfde periode (hierna: parameter consumptie).
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De keuze van die parameters en de weging ervan zijn het resultaat van de voorstellen die een
werkgroep binnen het RIZIV in het begin van de jaren 80 heeft gedaan en die vanaf 1983 –
met beperkte wijzigingen – zijn gebruikt voor de raming van de administratiekosten (zie ook
punt 2.2.1).
In april of mei van het jaar dat aan het begrotingsjaar vooraf gaat, berekent het RIZIV met
welk percentage de enveloppe voor administratiekosten mag toenemen ("toegestane
stijging"). Daarvoor maakt het RIZIV gebruik van de evolutie voor het lopende jaar en de
twee vorige jaren50. Met uitzondering van de evolutie van de geneeskundige verzorging zijn
de gegevens voor het lopende jaar gebaseerd op ramingen, omdat nog geen definitieve
gegevens beschikbaar zijn.
Ter illustratie volgt hier de toepassing van de parameterformule op de berekening van de
enveloppe 2016.
Tabel 3 - Enveloppe voor administratiekosten - toegepaste parameters

Parameter

2013

Procentuele evolutie
2014
2015
Gemiddeld

A. Parameter "Lonen"
A.1 Privésector

2,04

1,03

0,32

1,13

A.2 Overheid

1,61

1,59

0,16

1,12

Totaal lonen (A)= (A1 + A2)/2

1,13

B. Parameter "Consumptie"
B.1 Ziekteverzekering

2,00

2,50

1,50

2,00

B.2 Uitkeringen

4,69

6,01

6,04

5,58

Totaal consumptie
(B)= (2/3 x B.1) + ( 1/3 x B.2)

3,19

Evolutie parameter = A x (1/2 x B)

2,74

Bron: RIZIV, voorafbeelding van de begroting 2016 voor de uitkeringen van werknemers
Invloed van de parameters
In het verleden had de evolutie van de lonen meestal de grootste impact op de
parameterformule. Zo berekende het RIZIV dat de enveloppe in 2009 globaal mocht stijgen
met 5,40 %. De in aanmerking genomen stijging van de lonen bedroeg 3,83 %. Voor 2010
waren de percentages respectievelijk 5,68 % (stijging enveloppe) en 4,03 % (evolutie van de
lonen).

De verwijzing in de wet naar “de drie jaren die voorafgaan aan het opstellen van de begroting” wordt door het RIZIV
geïnterpreteerd als: de drie jaar die onmiddellijk voorafgaan aan het begrotingsjaar. Het meest recente jaar is dan het jaar
van de opstelling van de begrotingsramingen (het lopende jaar).

50
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Lonen
Uit de informatie die het FPB aan het RIZIV heeft bezorgd, blijkt dat de loonstijgingen in de
overheidssector en in de sector van het krediet- en verzekeringswezen van jaar tot jaar sterk
kunnen verschillen, en dat over de volledige periode (tussen 2002 en 2016) de lonen in de
publieke sector 10 % sterker gestegen zijn dan de lonen in de sector van het krediet- en
verzekeringswezen (resp. 51,0 en 41,1 %).
De evolutie van de loonkosten houdt rekening met het gemiddelde van de loonstijgingen
van de drie meest recente jaren (lopend jaar en twee jaar die daaraan vooraf gaan). De
geraamde evolutie voor het lopende jaar kan in belangrijke mate afwijken van de
uiteindelijke evolutie. Bij de voorbereiding van de begroting 2009 in 2008 raamde het FPB
de loonstijging voor 2008 op 4,4 % voor de lonen in de privésector en op 3,9 % voor de lonen
in de openbare sector. In 2009 (enveloppe 2010) was de loonstijging voor 2008 volgens het
FPB 4,2 % in de privésector en 5,4 % in de openbare sector. Bij de voorbereiding van de
begroting voor 2011, in 2010, bedroeg de loonstijging voor 2008 nog 1,3 % in de privésector en
3,9 % in de openbare sector.
Consumptie: Geneeskundige verzorging
In de parameter consumptie wordt voor de geneeskundige verzorging rekening gehouden
met de evolutie van de reële groeinorm (d.i. de toegestane groei van de globale
begrotingsdoelstelling buiten de indexering)51 over drie jaar. In de wetgeving is echter geen
uitzondering opgenomen voor de jaren waarin geen groeinorm werd vastgesteld. Voor de
begrotingsjaren 2004, 2012 en 2015 is de globale begrotingsdoelstelling forfaitair vastgesteld.
Het RIZIV nam in de parameterformule respectievelijk 4,5 %, 2,5 % en 1,5 % in aanmerking.
Deze beslissingen werden niet toegelicht.
Die parameter houdt dus geen rekening met de werkelijke evolutie van de uitgaven, noch
met het gegeven dat de globale begrotingsdoelstelling bedragen bevat die het RIZIV
rechtstreeks aan de zorgverleners betaalt of die niet mogen worden uitgegeven52 en die de
werkingsuitgaven van de ziekenfondsen niet beïnvloeden.
Er wordt ook geen koppeling gemaakt met de evolutie van de werklast: zo zal een stijging
van de honoraria wel hogere uitgaven genereren, maar zorgt deze niet voor een hogere
werklast voor de ziekenfondsen.
Consumptie: aantal vergoede uitkeringsdagen
De werkwijze voor het bepalen van de evolutie van het aantal vergoede dagen is dezelfde als
voor de parameter lonen. Het RIZIV moet ook hier rekening houden met ramingen voor het
lopende jaar. Door de sterke toename van het aantal primaire arbeidsongeschikten en
invaliden enerzijds, en de beleidsinitiatieven om die stijging af te remmen anderzijds, is de
evolutie van het aantal vergoede uitkeringsdagen niet altijd gemakkelijk in te schatten.
Omdat de evolutie van het aantal vergoede uitkeringsdagen maar voor een derde meetelt in
de parameter consumptie en omdat die parameter bovendien maar voor de helft wordt

De reële groeinorm van de uitgaven zoals bepaald in art. 40, §1 van de Ziekteverzekeringswet.
Die bedragen namen toe van 46,1 miljoen euro in 2002 tot 1.970,2 miljoen euro in 2014. Hierdoor stijgt de
begrotingsdoelstelling van de ziekenfondsen minder sterk dan de globale begrotingsdoelstelling.
51

52
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meegerekend in het eindresultaat, heeft de stijging van het aantal vergoede dagen
uiteindelijk maar een relatief beperkte weerslag.
2.2.3 Aanvulling van de basisenveloppe
De basisenveloppe kan worden aangepast om rekening te houden met nieuwe wettelijke
opdrachten waarmee de verzekeringsinstellingen worden belast of met uitzonderlijke
omstandigheden, waarmee de instellingen worden geconfronteerd. Van die mogelijkheid is
tussen 1994 en 2016 verschillende keren gebruik gemaakt. Deze vergoedingen kunnen
éénmalig (voor aanpassing of ontwikkeling van IT-toepassingen), tijdelijk of permanent
worden toegekend:
Eénmalige aanpassingen
• in 1994 kregen de ziekenfondsen een bijkomende forfaitaire vergoeding om de kosten te
dekken voor de invoering van de maximumfactuur (3,7 miljoen euro);
• in 1997 ontvingen de ziekenfondsen een forfait van 1,9 miljoen euro voor de ontwikkeling
van software voor het beheer van de uitreiking van de SIS-kaart;
• in 1998 kregen de ziekenfondsen een bijkomende forfaitaire vergoeding om de kosten te
dekken voor de aanpassing van hun informaticaprogramma’s aan de euro en het jaar 2000
(6,5 miljoen euro);
• voor de uitvoering van het beleid voor de re-integratie van arbeidsongeschikte
werknemers en zelfstandigen krijgen de landsbonden in 2016 eenmalig 3 miljoen euro
voor de ontwikkeling en aanpassing van hun IT-toepassingen.
Tijdelijke aanpassingen
• van 1997 tot 2003 ontvingen de ziekenfondsen de terugbetaling53 van bewezen kosten
voor de invoering van SIS-kaarten.
Jaarlijkse aanvulling van de basisenveloppe
• vanaf 2008 ontvangen de ziekenfondsen jaarlijks een niet-geïndexeerd bedrag van 11,4
miljoen euro voor de integratie van de kleine risico’s zelfstandigen in de verplichte
ziekteverzekering;
• voor de uitvoering van het beleid voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte
werknemers en zelfstandigen krijgen de landsbonden in 2016 800.000 euro (in 2017
opgetrokken tot 1,6 miljoen euro) om bijkomend personeel aan te werven.
Deze bijkomende vergoedingen worden niet opgenomen in de parameterformule, zoals
beschreven onder punt 2.2.2. De jaarlijkse aanvulling van 11,4 miljoen euro wordt wel
opgenomen in het bedrag dat in aanmerking komt voor de evaluatie van de ziekenfondsen
op het vlak van hun beheer (zie 3.2.2).

Koninklijke besluiten van 31 januari 1997 en van 15 mei 2003 tot uitvoering van de artikelen 4, vijfde lid, en 16 van het
koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale
identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van
26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels.

53
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2.2.4 Pertinentie van de parameterformule
De evolutie van de administratiekosten op basis van de parameterformule zou een vertaling
moeten zijn van de behoeften van de ziekenfondsen. De huidige parameterformule lijkt
echter een te beperkte maatstaf geworden. Immers, de context waarin de ziekenfondsen hun
taken uitvoeren, is de laatste decennia sterk veranderd (m.n. de uitbreiding van de ziekte-en
invaliditeitsverzekering, toenemende informatisering en digitalisering, het toenemende
streven naar de beheersing van de uitgaven, de wijziging van het ziektebeeld van de
werknemer).
Het voordeel van de toegepaste paramaterformule ligt in het feit dat ze zeer eenvoudig is
samengesteld en dat de nodige informatie gecentraliseerd is bij slechts twee
informatiebronnen (het RIZIV of het FPB).
De parameterformule heeft echter een aantal belangrijke beperkingen:
• Onrechtstreeks zou de enveloppefinanciering de ziekenfondsen moeten stimuleren om
zo efficiënt mogelijk om te springen met de middelen van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering. Immers, als de financiering door het RIZIV hoger ligt dan de
reële werkingskosten, mogen de ziekenfondsen dat overschot besteden aan hun andere
opdrachten. In die veronderstelling en bij gebrek aan stimulans, blijft de efficiëntieoefening beperkt tot het respecteren van de enveloppe. Ligt de financiering door het
RIZIV daarentegen lager, dan moeten zij het verschil uit de eigen middelen aanzuiveren.
Indien de regering de parameterformule in de toekomst meer wil heroriënteren naar de
behoeften om op deze wijze de middelen beter aan te sluiten bij de noodzakelijke
werkingskosten, is het onontbeerlijk om deze grondig te analyseren en de behoeften
duidelijk in kaart te brengen.
• Voor de onderbouwing van de in aanmerking genomen parameters en hun weging moet
worden verwezen naar de specifieke budgettaire context van het einde van de jaren 70 en
het begin van de jaren 80: de parameterformule moest de stijging van de
administratiekosten afremmen (en tegelijk zorgen voor een regelmatigere evolutie
ervan). Het is echter niet duidelijk op welke basis het gewicht van elk van de
componenten in de parameterformule is bepaald. Ook is het onduidelijk of de reële
loonevolutie van de ziekenfondsen die van de sector van de krediet en verzekeringen
en/of van de overheid volgt.
• Het gebruik van ramingen voor de loonparameter en het aantal ziektedagen, zwakt de
betrouwbaarheid van de gegevens af. Die liggen immers vaak hoger dan de werkelijke
evolutie (die pas in een later jaar blijkt), waardoor ook de toegestane stijging van de
enveloppe hoger ligt. Het effect van deze overramingen wordt echter afgezwakt door het
gebruik van het gemiddelde over drie jaren.
• De parameters worden niet periodiek geëvalueerd. Zo is de loonparameter nog steeds
gebaseerd op de sector "krediet en verzekeringen", terwijl deze sector als dusdanig niet
meer bestaat54.
• De parameterformule houdt enkel rekening met volume-factoren en niet met wijzigingen
in de werklast als gevolg van gewijzigde externe omstandigheden of gewijzigde
regelgeving. Bij de invoering van "nieuwe taken" wordt de enveloppe aangevuld met een
uitzonderlijke toelage, maar de impact van de wijzigingen van de werklast als gevolg van

Voor de sector zijn twee paritaire comités bevoegd: het paritair comité voor de banken en het paritair comité voor het
verzekeringswezen.
54
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nieuwe werkwijzen of de uitbreiding van de bestaande controlewerkzaamheden worden
niet onderworpen aan een degelijke kosten-batenanalyse. Er wordt bijgevolg van
uitgegaan dat de positieve en negatieve effecten van de wijzigingen elkaar opheffen en
niet leiden tot een aanpassing van de enveloppe.
Gelet op deze belangrijke beperkingen moet worden geconcludeerd dat de criteria vervat in
de parameterformule weinig pertinent zijn. Voorts wordt het effect ervan grotendeels
uitgehold door de toegepaste budgettaire verminderingen.
Een eventuele wijziging van het financieringssysteem vereist echter een grondige kennis van
de organisatie van de ziekenfondsen, hun kostenstructuur evenals van de mogelijkheden die
vooral IT op korte en lange termijn biedt voor de realisatie van zowel oude als nieuwe
opdrachten. In dit kader bepaalde het regeerakkoord dat het RIZIV en de Controledienst die
kostenstructuur samen zouden doorlichten. Eind 2015 is in overleg met de beleidscel van de
minister van Sociale Zaken echter beslist dit onderzoek niet uit te voeren (zie punt 2.4
hierna).

2.3

Bijkomende vergoedingen voor specifieke opdrachten

Bovenop de enveloppe voor administratiekosten ontvangen de ziekenfondsen nog
bijkomende bedragen om hun werkingskosten te financieren. Ze zijn op verschillende
tijdstippen ingevoerd om een antwoord te geven op specifieke problemen. In de totale
financiering vertegenwoordigen ze minder dan 4 %. In tegenstelling tot de enveloppe,
worden deze vergoedingen toegekend op basis van werkelijke prestaties en zijn ze pas
gekend na de afsluiting van het boekjaar.
Het grootste deel van deze vergoedingen heeft betrekking op het toegekende aandeel in de
teruggevorderde ziektekosten en uitkeringen (punt 2.3.1). Daarnaast bevatten deze
vergoedingen ook nog de administratiekosten voor het beheer van de internationale
verdragen in de ziekteverzekering (punt 2.3.2), het aandeel in de opbrengsten uit de
belegging van de middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (punt 2.3.3) en de
vergoedingen voor het beheer van de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en het beheer van
de uitkeringen voor grensarbeiders (punt 2.3.4).
Tussen 2002 en 2014 betaalde het RIZIV 481,7 miljoen euro aan bijkomende vergoedingen
(zie grafiek 2). De toegekende bedragen liggen tussen 30,5 miljoen euro (2004) en
47,4 miljoen euro (2010).
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Grafiek 2 - Bijkomende vergoedingen 2002 - 2014 (in duizend euro)
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van het RIZIV
2.3.1 Aandeel in de teruggevorderde uitgaven
Het beheer van de dossiers van de ziekte- en invaliditeitsverzekering geeft aanleiding tot
situaties waarin de ziekenfondsen (een deel van de) vergoede prestaties of betaalde
uitkeringen moeten terugvorderen. De verplichting tot terugvordering is al sinds 1963 in de
wetgeving opgenomen.
De Ziekteverzekeringswet onderscheidt twee oorzaken voor terugvordering:
• de wettelijke voorrangsregeling55: de ziekte- en invaliditeitsverzekering neemt de
uitgaven alleen ten laste als de schade (ongeval of ziekte) niet wordt vergoed
overeenkomstig een andere Belgische of buitenlandse wetgeving (bv. de
arbeidsongevallenverzekeraar). Als het niet onmiddellijk duidelijk is overeenkomstig
welke wetgeving de schade wordt vergoed, moeten de ziekenfondsen (voorlopig) de
prestaties van de ziekteverzekering terugbetalen en de uitkeringen betalen. Als blijkt dat
de schade door een andere schuldenaar wordt vergoed, moeten zij de door hen betaalde
uitgaven bij de schuldenaar terugvorderen. Omdat zij daarvoor subrogeren in de rechten
van de sociaal verzekerde, wordt dit type van terugvorderingen hierna aangeduid als de
subrogatiedossiers.
• de onverschuldigd betaalde uitkeringen of vergoede verstrekkingen van de
ziekteverzekering56. Die onverschuldigde betalingen kunnen voortvloeien uit bedrog,
fouten of vergissingen van zorgverleners en sociaal verzekerden of uit fouten van het
ziekenfonds. In de uitkeringsverzekering zijn de belangrijkste oorzaken voor

55

Artikel 136, §2.

56

Artikel 164.
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onverschuldigde betalingen de cumulatie van een uitkering met een andere uitkering of
met beroepsinkomsten, de niet aan het ziekenfonds gemelde hervatting van de arbeid,
wijzigingen in de gezinssamenstelling en een onjuist opgegeven gezinsinkomen. Volgens
het RIZIV is de terugvordering in de ziekteverzekering meestal het gevolg van verschillen
tussen de voorschotten die de zorgverleners mogen aanrekenen en de uiteindelijke
afrekening, indien deze niet kunnen worden verrekend bij een volgende factuur.
Om de ziekenfondsen aan te zetten tot een beter beheer van die terugvorderingen, kent de
wetgever hen vanaf 1983 een bijkomende vergoeding toe op de in het kader van de
subrogatiedossiers teruggevorderde bedragen57. In 1993 is die regeling uitgebreid tot de
andere terugvorderingen58 en werd de vergoeding aangepast aan het recuperatieniveau59 van
het ziekenfonds: deze kan schommelen tussen 8 % en 20 % (artikel 195, §2) op de effectief
geïnde terugvorderingen. Dat percentage wordt afzonderlijk berekend voor de
ziekteverzekering,
de
uitkeringsverzekering
voor
de
werknemers
en
de
uitkeringsverzekering voor de zelfstandigen. Daarmee leek de wetgever tegemoet te komen
aan de kritiek dat het recupereren van onverschuldigde bedragen "bijzonder moeilijk is" en
dat het vaste percentage van 8 % daarvoor niet volstaat, "aangezien alleen al het honorarium
van een advocaat die de ziekenfondsen moeten aanstellen, 10% bedraagt"60.
De volgende tabel geeft een overzicht van de gehanteerde percentages.
Tabel 4 - Vergoedingspercentages op basis van het recuperatieniveau
Recuperatieniveau
Toepasselijke
percentage

in de ziekteverzekering

in de uitkeringsverzekering
(werknemers en zelfstandigen)

10%

< 0,6%

< 1%

12%

0,6% < 0,8%

1% < 1,2%

14%

0,8% < 1%

1,2% < 1,4%

16%

> 1%

> 1,4%

Bron: koninklijk besluit van 7 oktober 1993
Ze krijgen die vergoeding echter niet als:
• de zorgverlener of sociaal verzekerde spontaan het onverschuldigde bedrag heeft
terugbetaald;
• de terugvordering voortvloeit uit een fout, vergissing of nalatigheid van het ziekenfonds;

Koninklijk besluit nr. 176 van 30 december 1982.
Koninklijk besluit van 7 oktober 1993 tot vaststelling van het percentage waarmee de administratiekosten van de
verzekeringsinstellingen worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen.
59 De verhouding tussen de tijdens het boekjaar terugbetaalde bedragen en de uitgaven van de ziekenfondsen voor
prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor dat jaar.
60
Parl. St. Senaat, 18 mei 1992, DOC 315/2, Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, Verslag namens de Commissie
voor de Sociale Aangelegenheden, p. 36.
57
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• de Dienst voor Administratie Controle van het RIZIV of de Controledienst bij zijn
controle heeft vastgesteld dat bedragen onterecht zijn betaald en moeten worden
teruggevorderd.
De ziekenfondsen bezorgen aan het RIZIV jaarlijks overzichtslijsten van de door hen
teruggevorderde bedragen die in aanmerking komen voor de bijkomende vergoeding. Aan
de hand van die lijsten gaat de Dienst voor Administratieve Controle na of de vergoeding
juist is berekend. Die controle richt zich vooral op de berekening van de vergoeding voor de
onverschuldigd (terug)betaalde prestaties61. De controle op de berekening van de vergoeding
voor de subrogatiedossiers is feitelijk afgeschaft, omdat die uitgaven altijd worden
teruggevorderd en het RIZIV niet moet nagaan of de terugvordering al dan niet het gevolg is
van een fout van het ziekenfonds.
Als de Dienst voor Administratieve Controle bij die controle fouten vaststelt, kan hij een
boete opleggen. Daarnaast kan de dienst ook sancties opleggen als hij tekortkomingen
vaststelt bij het beheer van de terugvorderingsdossiers. De mogelijke sancties zijn:
• een geldboete als een ziekenfonds de onverschuldigd (terug)betaalde prestaties niet heeft
teruggevorderd of als het de regels voor het beheer niet heeft nageleefd (bv. de
verplichting om die onterecht betaalde uitgaven op een aparte rekening te boeken en het
bedrag af te trekken van de bij het RIZIV ingediende verantwoordingsdocumenten62);
• de verplichting om uitgaven die niet zijn teruggevorderd binnen de wettelijke termijnen,
zelf ten laste te nemen door ze als werkingsuitgaven te boeken;
• de verplichting om een deel van de onterecht vergoede prestaties van de
ziekteverzekering en de onverschuldigd betaalde uitkeringen ten laste te nemen door dat
bedrag te boeken als werkingsuitgaven63.
Het ontbreken van relevante beheersinformatie was echter een knelpunt bij de toepassing
van de verschillende sancties64. In de periode 2002-2012 heeft het RIZIV 406.000 euro aan
sancties opgelegd. Daarom zijn vanaf 2014 de te bezorgen gegevens door de ziekenfondsen
uitgebreid.
In de praktijk ligt het percentage van de vergoeding voor de terugvorderingen tussen 10 %
en 16 %.Tussen 2002 en 2014 hebben de ziekenfondsen 339,5 miljoen euro aan bijkomende

61 De Dienst voor Administratieve Controle neemt een steekproef van 5

% van alle dossiers met een teruggevorderd bedrag
van minder dan 5.000 euro. Dossiers met een bedrag van meer dan 5.000 euro worden altijd nagekeken omdat de dienst
daar een groter aantal fouten vaststelde. Voor een toelichting bij de werkwijze wordt verwezen naar de
activiteitenverslagen van de Dienst voor Administratieve Controle, die beschikbaar zijn op de website van het RIZIV.
62 Die regeling geldt alleen voor de terugvorderingen van vergoede prestaties en betaalde uitkeringen met toepassing van
artikel 164 van de Ziekteverzekeringswet.
63 Artikel 194, §3, van de Ziekteverzekeringswet. Deze sanctie is het gevolg van een audit van het Rekenhof, waarin het
had vastgesteld dat de naleving van het verbod op terugvordering ertoe leidde dat de ziekenfondsen niet werden
gesanctioneerd voor fouten en vergissingen die zij zelf maakten. Om aan die vaststelling tegemoet te komen, is vanaf
2014 een systeem ingevoerd dat een deel van de bedragen waarvan het Handvest van de Sociaal Verzekerde de
terugvordering verbiedt, ten laste legt van de ziekenfondsen (Rekenhof, Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, Brussel, april 2011, p. 38-41 en p. 45. Ter beschikking op www.rekenhof.be).
64 Het Rekenhof heeft in het verleden al gewezen op het belang van die informatie voor het RIZIV. Zie in dat verband:
Rekenhof, Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel, april 2011, p. 42-43. Ter beschikking
op www.rekenhof.be.
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vergoedingen gekregen. De jaarlijkse bedragen variëren van 23,1 miljoen euro (2003) tot
29,7 miljoen euro (2008) (zie grafiek 3).
Grafiek 3 - Toegekende vergoeding per tak (in duizend euro)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000

Uitkeringsverzekering
Ziekteverzekering

6.000
4.000
2.000
0

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van het RIZIV
De ziekenfondsen ontvangen jaarlijks gemiddeld 26,1 miljoen euro voor de effectief
gerealiseerde terugvorderingen, waarvan meer dan 80 % betrekking heeft op
subrogatiedossiers. Het toegekende percentage in de uitkeringsverzekering ligt voor
werknemers voor alle ziekenfondsen samen rond 16 %. In de uitkeringsverzekering voor
zelfstandigen en de ziekteverzekering ligt dat percentage rond het minimum van 10 %. De
percentages voor de individuele ziekenfondsen wijken hiervan af.
Er werd nog niet geëvalueerd of dit vergoedingssysteem, sinds zijn invoering in 1983, geleid
heeft tot een betere invordering van de onverschuldigde bedragen.
Bij de toekenning van de vergoeding spelen bovendien noch het aantal dossiers, noch de
werklast, een rol. In zijn audit over het beheer van de uitkeringen65 heeft het Rekenhof
gewezen op de verschillen in werklast voor verschillende typen van dossiers. Zo is bij de
toepassing van de subrogatieregeling de opvolging van dossiers over arbeidsongevallen
geautomatiseerd terwijl de dossiers over de aansprakelijkheid in het gemeen recht
individueel moeten worden opgevolgd en dus meer werk betekenen.
2.3.2 Administratiekosten voor internationale verdragen
Buitenlandse verzekerden die in België wonen of hier verblijven, krijgen hun ziektekosten
terugbetaald volgens de regels van de Ziekteverzekeringswet en haar uitvoeringsbesluiten.
Dat betekent dat zij zich, net zoals de Belgische verzekerden, moeten aansluiten bij een
ziekenfonds, dat hen de prestaties van de ziekteverzekering vergoedt volgens dezelfde regels
en onder dezelfde voorwaarden als voor de Belgische verzekerden. Het land van herkomst
van die buitenlandse verzekerde moet de uitgaven voor prestaties van de ziekteverzekering

65

Rekenhof, Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel, april 2011, p. 24-25.
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aan de ziekenfondsen terugbetalen. Het RIZIV dient in naam van de ziekenfondsen
vorderingen in bij de buitenlandse instelling die met die opdracht is belast. Als een bilaterale
overeenkomst dat toelaat, mag het RIZIV bovenop het bedrag van de teruggevorderde
prestaties administratiekosten aanrekenen (nakijken verzekerbaarheid en opmaken van
verzamelstaten voor het RIZIV).
Het aantal landen waaraan administratiekosten worden aangerekend, is echter stelselmatig
gedaald66. Anno 2016 worden enkel nog administratiekosten (8 % op de prestaties)
aangerekend aan Algerije, Marokko, Tunesië en Frankrijk. Van het bedrag aan
administratiekosten dat de buitenlandse socialezekerheidsinstellingen tijdens het boekjaar
hebben betaald, kent het RIZIV 90 % toe aan de ziekenfondsen.
Tussen 2002 en 2014 ontvingen de ziekenfondsen 101,2 miljoen euro. De bedragen fluctueren
sterk: ze schommelen van 1,6 miljoen euro in 2012 tot 19,8 miljoen euro in 2014. Die
fluctuaties zijn vooral het gevolg van de snelheid waarmee de buitenlandse instellingen
betalen. Een wijziging in het facturatiesysteem verklaart de hogere ontvangsten van de
laatste jaren: de afschaffing van het systeem van vaste maandbedragen67 vanaf 2010 zorgt
voor een globale toename van de aan het buitenland gefactureerde bedragen (de werkelijke
uitgaven liggen immers meestal hoger dan de vaste maandbedragen). Daardoor nemen ook
de ontvangen administratiekosten per dossier toe, zonder dat de werkingskosten bij de
ziekenfondsen verhogen.
Van hun kant rekenen de buitenlandse instellingen van die landen ook eenzelfde percentage
administratiekosten aan bovenop de facturen die zij bij het RIZIV indienen. De
ziekenfondsen betalen 90 % van deze administratiekosten. Deze kosten zijn opgenomen in
hun werkingsuitgaven. Tussen 2002 en 2014 hebben de ziekenfondsen 101,1 miljoen euro aan
administratiekosten ten laste genomen (waarvan 36,6 miljoen euro betrekking heeft op 20122014).
Hoewel de uitgaven (101,1 miljoen euro) voor de vijf landsbonden samen tussen 2002 en 2014
ongeveer gelijk zijn aan de ontvangsten (101,2 miljoen euro), geeft het resultaat per
ziekenfonds een ander beeld. Voor drie ziekenfondsen liggen de ontvangsten hoger dan de
geboekte uitgaven, voor twee ziekenfondsen geldt het omgekeerde. Dit is uiteraard
afhankelijk van het aantal buitenlandse patiënten in België en Belgische patiënten in het
buitenland.
Specifieke regeling: Groothertogdom Luxemburg
Voor het Groothertogdom Luxemburg bestaat een specifieke regeling. De ziekenfondsen
moeten aan sommige Luxemburgse verzekerden, bovenop de terugbetaling van hun
ziektekosten, een toeslag betalen68. Voor die verzekerden moeten de ziekenfondsen voor de

66 In het verleden hebben ook Nederland en Italië administratiekosten betaald. Nederland betaalde tot en met 1 mei 2010
6,64 % en Italië betaalde tot en met 31 december 2012 8 %. In 2012 werden nog op slechts 57 % van de terugbetaalde
uitgaven administratiekosten aangerekend.
67 In verordening (EG) 1408/71 was de facturatie van forfaitaire maandbedragen de regel voor de vergoeding van de
uitgaven van buitenlandse gepensioneerden die in België wonen en een pensioen krijgen van een ander land dan België.
Verordening (EG) 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels die op 1 mei 2010 in werking is getreden, heeft dat systeem afgeschaft.
68 Grensarbeiders en hun gezin, gewezen grensarbeiders en gepensioneerden die in België wonen of verblijven, krijgen
een toeslag bovenop de vergoeding van de Belgische ziekteverzekering. Die toeslag (complement) is gelijk aan het verschil
tussen het Belgische terugbetalingstarief en het (hogere) Luxemburgse tarief.
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Luxemburgse instelling gedetailleerde overzichten bijhouden van de terugbetaalde kosten
en toeslagen. Voor die bijkomende werkzaamheden mogen zij 6 % administratiekosten
factureren, die hun 100 % worden toegekend.
Het RIZIV stort de door Luxemburg betaalde administratiekosten onmiddellijk door aan de
ziekenfondsen. Tussen 2002 en 2014 kregen de ziekenfondsen 39,2 miljoen euro.
Het RIZIV neemt die bedragen in zijn rekeningen echter niet op als toegekende
administratiekosten. Op dit punt zijn de boekhoudverslagen van het RIZIV (zie punt 2.4.1)
dus onvolledig en wijken ze af van de jaarrekeningen van de landsbonden, die deze wel
opnemen als opbrengst.
Hoewel de context waarin de ziekenfondsen werken sterk is veranderd, is nooit geëvalueerd
in welke mate die vergoedingen nog zinvol zijn als een afzonderlijke bron van inkomsten.
2.3.3 Intrestopbrengsten
De toegekende intrestopbrengsten bestaan uit:
• de intresten op het gedeelte bijdragen van het bijzonder reservefonds;
• intresten op de aangehouden liquiditeiten;
• intresten op reservefondsen van de boni’s69 die zij in het kader van de responsabilisering
voor de uitgaven in de ziekteverzekering hebben gekregen.
Het bijzonder reservefonds werd ingevoerd in 1995 in het kader van de responsabilisering70
van de ziekenfondsen voor de uitgaven in de ziekteverzekering. Als de begroting voor de
gezondheidszorgen wordt overschreden, moeten ziekenfondsen het tekort mee aanzuiveren.
De middelen daarvoor komen voor een deel uit het bijzonder reservefonds dat is aangelegd
met middelen van de gerechtigden (minimum 4,46 euro per gerechtigde), uit de eigen
inbreng van de ziekenfondsen of uit de boni's. Als het wordt aangesproken, moet het nadien
terug worden aangevuld door o.m. de inning van een nieuwe ledenbijdrage. De
ziekenfondsen beleggen de bedragen van het gedeelte bijdragen van het bijzonder
reservefonds in financiële instrumenten uitgegeven door de overheid. De opbrengst van die
beleggingen behoort tot de eigen middelen van de ziekenfondsen en draagt bij in de
financiering van de werkingskosten.
De boni's die de ziekenfondsen hebben verworven, worden niet belegd. Het koninklijk
besluit van 12 april 1984 (dat artikel 195, §3, van de Ziekteverzekeringswet uitvoert) bepaalt
in dat verband dat de ziekenfondsen het deel van de begrotingstwaalfden en van de boni's
dat zij niet onmiddellijk nodig hebben voor de betaling van de uitgaven, mogen aanhouden
op zichtrekeningen. Zij krijgen 20 % van de verwezenlijkte opbrengsten, op voorwaarde dat
hun beschikbare dagsaldo lager ligt dan 2,5 % van hun jaarlijkse uitgaven. Die regeling wordt
toegepast op de thesauriemiddelen en op de reservefondsen van de boni's: overeenkomstig
een beslissing van de Algemene Raad van het RIZIV en van de Controledienst blijven die

Als de uitgaven van de ziekenfondsen lager liggen dan hun aandeel in de begroting van de ziekteverzekering, krijgen zij
25 % van dat verschil in de vorm van een bonus.
70 KB van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 204, §2, van de Ziekteverzekeringswet.
69
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middelen immers deel uitmaken van de thesaurie van de ziekteverzekering, wat betekent
dat zij worden gebruikt om verstrekkingen terug te betalen.
Tussen 2002 en 2014 hebben de ziekenfondsen 32,4 miljoen euro aan opbrengsten uit
beleggingen gekregen.
Deze opbrengsten bestaan in hoofdzaak uit de intresten (30,9 miljoen euro tussen 2002 en
2014) uit de belegging van de middelen van het bijzonder reservefonds (eind 2004
aangegroeid tot 70 miljoen euro). De gemiddelde jaarlijkse opbrengst bedroeg 3,43 %. Tussen
de individuele ziekenfondsen onderling zijn er wel grote verschillen in de renteopbrengsten
voor een zelfde boekjaar.
De inkomsten uit de belegging op korte termijn van de thesauriemiddelen en van de boni’s
zijn beperkt en bedragen voor de periode 2002-2014 1,5 miljoen euro. De omvang van die
opbrengsten houdt verband met het feit dat de ziekenfondsen maar beperkte liquiditeiten
mogen aanhouden. Om te voorkomen dat de beschikbare dagsaldi boven het toegestane
maximum van 2,5 % uitkomen, storten zij sinds 200671 hun overtollige liquiditeiten terug aan
het RIZIV. Die liquiditeiten omvatten de gewone thesauriemiddelen en de boni's die de
ziekenfondsen tussen 2005 en 2011 hebben gekregen72. De vergoeding voor de ziekenfondsen,
die in 2006 nog 366.000 euro bedroeg, is dan ook stelselmatig gedaald. In 2014 bedraagt ze
nog ongeveer 3.700 euro.
2.3.4 Diversen
Administratieve bijdrage voor de vervanging van de sociale identiteitskaart (SIS-kaart)
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde of gestolen SIS-kaart, moet de sociaal
verzekerde een bijdrage van 2,5 euro betalen aan de verzekeringsinstelling73. De
ziekenfondsen mogen deze vergoeding behouden als deelname in de kosten. Tussen 2002 en
2011 ontvingen de ziekenfondsen hiervoor circa 7 miljoen euro. Dit betekent dat jaarlijks tot
300.000 SIS-kaarten moesten worden vervangen.
Vanaf 1 januari 2014 dooft het gebruik van de SIS-kaart als instrument om de sociaal
verzekerde te identificeren en zijn rechten vast te stellen, geleidelijk aan uit. In de plaats
daarvan wordt voor de identificatie en het vaststellen van de rechten de elektronische
identiteitskaart of een gelijkwaardige kaart (voor personen die geen Belgische
identiteitskaart hebben, de ISI+-kaart) gebruikt. De bestaande SIS-kaarten worden niet meer
verlengd of vervangen, waardoor ook de ledenbijdrage vanaf 2014 beperkt is tot de
vernieuwing van de ISI-kaart.

71 Vanaf 2005 lagen de uitgaven in de ziekteverzekering, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, stelselmatig lager onder

de globale begrotingsdoelstelling, waardoor de ziekenfondsen werden geconfronteerd met overtollige
liquiditeitsoverschotten.
72
Voor de uitgaven van 2005 tot 2011 heeft het RIZIV in totaal 628,2 miljoen euro aan boni's toegekend, waarvan
598,8 miljoen euro aan de ziekenfondsen en 29,4 miljoen euro aan de HZIV en de NMBS-kas.
Artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale
identiteitskaart.

73
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Administratiekosten voor uitkeringen aan grensarbeiders
Voor het beheer van de uitkeringsdossiers van sommige in Frankrijk tewerkgestelde grensof seizoenarbeiders krijgen de ziekenfondsen een vergoeding van 0,5 %. De jaarlijks
toegekende vergoeding is verwaarloosbaar (minder dan duizend euro).

2.4

Toereikendheid van de financiering

2.4.1 Toegekende bedragen en werkelijke bestedingen
Als het RIZIV de rekeningen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering opmaakt, stelt het
ook de definitieve vergoeding vast die de ziekenfondsen voor hun medewerking krijgen. De
forfaitaire enveloppe, vastgesteld bij de opmaak van de begroting en integraal doorgestort
aan de landsbonden in het betrokken begrotingsjaar, kan na de afsluiting van de rekeningen
nog worden verminderd omdat 10 % ervan afhankelijk is gesteld van de wijze waarop de
ziekenfondsen hun wettelijke opdrachten uitvoeren. Dat mechanisme wordt in hoofdstuk 3
toegelicht. De bijkomende vergoedingen worden pas na de afsluiting van de rekeningen
toegekend en financieel verrekend.
De ziekenfondsen zijn zelf verantwoordelijk voor het verschil tussen de middelen van het
RIZIV en de werkingskosten die zij in een bepaald jaar hebben gemaakt en aan het RIZIV
hebben gerapporteerd. Als zij meer middelen krijgen van het RIZIV dan wat zij hebben
besteed, dan mogen zij dat overschot behouden. In het andere geval moeten zij het tekort
aanzuiveren met de in het verleden opgebouwde overschotten of met middelen uit hun
andere activiteiten74. Desnoods zullen zij daarvoor bijdragen moeten vragen aan hun leden
(of de door hen betaalde bijdragen gebruiken).
Volgens het RIZIV75 boekten alle ziekenfondsen samen, tussen 2002 en 201176 een overschot
van 235,3 miljoen euro. Dit stemt overeen met 2,55 % van de ontvangen middelen (enveloppe
en bijkomende vergoedingen). Louter cijfermatig bekeken, lijkt de toegekende financiering
voldoende te zijn. Het RIZIV benadrukt dat de ziekenfondsen dat positieve resultaat vooral
konden realiseren dankzij de bijkomende vergoedingen. Daarbij wordt aangestipt dat het
resultaat voor de ziekenfondsen onderling verschilt. Het resultaat wordt ook bepaald door
de verdeelsleutels waarmee de kosten worden verdeeld over de verschillende activiteiten van
de ziekenfondsen.. Hoewel de Controledienst al het initiatief heeft genomen om deze
verdeelsleutels te documenteren, heeft hij deze tot op heden nog niet geëvalueerd. Hij neemt
zich voor een methodologie te ontwikkelen om te komen tot een harmonisatie van die
verdeelsleutels.

74

Artikel 195, §5, van de Ziekteverzekeringswet.

De resultaten opgenomen in de jaarrekeningen van de ziekenfondsen wijken hiervan af. Dit is o.m. te verklaren door de
niet-opname door het RIZIV van de Luxemburgse vergoeding betreffende internationale verdragen (39,2 miljoen euro).

75

76

Het meest recente jaar waarvoor de gegevens beschikbaar waren tijdens de audit.
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Grafiek 4 - Evolutie van de door het RIZIV toegekende middelen en van de werkingskosten (in miljoen euro)

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

Bijkomende bedragen
Toegekend bedrag
Werkelijke
administratiekosten

0

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV
Bovenstaande grafiek illustreert dat de uitgaven- en inkomstenstroom in het verleden dicht
bij elkaar aanleunden. Uit de gegevens die de ziekenfondsen aan het RIZIV hebben
gerapporteerd, blijkt dat de uitgaven tussen 2002 en 2014 met 44,44 % zijn gestegen, van
757,8 miljoen euro tot 1.094,6 miljoen euro. De gemiddelde jaarlijkse stijging van de
werkingskosten (3,08 %) ligt iets lager dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van de enveloppe
(3,32 %). De evolutie per landsbond geeft een meer genuanceerd beeld: voor drie van de vijf
landsbonden ligt de evolutie in de lijn met de algemene vaststelling, maar bij twee andere
ziekenfondsen zijn de werkingskosten gemiddeld sneller toegenomen dan de enveloppe.
Globaal genomen blijken de werkingskosten voor alle ziekenfondsen samen tussen 2002 en
2005 minder sterk te zijn gestegen dan de enveloppe voor administratiekosten. Vanaf 2006
stijgen ze echter sneller dan de enveloppe. Dit is voor een deel het gevolg van de opgelegde
besparingen in de begroting (waardoor de enveloppe in 2012 en 2013 zelfs lager lag dan in het
vorige jaar). De ziekenfondsen lijken op die besparingen met enige vertraging te reageren
door de volgende jaren hun uitgavenpatroon aan te passen. Zo bleef de stijging van de
werkingskosten in 2012 en 2013 beperkt, mogelijk als gevolg van de in 2011 en 2012 opgelegde
besparingen. Dat die besparingen pas met enige vertraging tot uiting komen in de
werkingskosten, houdt verband met de laattijdige vaststelling van de enveloppe en met het
feit dat de ziekenfondsen niet op korte termijn kunnen ingrijpen in hun uitgaven. De
werkingskosten bestaan voor het grootste deel uit personeelsuitgaven: in 2014 waren ze goed
voor 69,08 % van de totale werkingskosten. Dit percentage bleef de voorbije jaren vrij stabiel:
in 2002 vertegenwoordigden ze 67,71 % van de totale werkingskosten. Naargelang van het
ziekenfonds ligt het aandeel van de personeelskosten in 2014 tussen 57,65 % en 73,25 %77.
2.4.2 Evaluatie van de werkingskosten
Om meer inzicht te krijgen in de evolutie van de werkingskosten, voorzag het regeerakkoord
dat het RIZIV en de Controledienst de kostenstructuur van de ziekenfondsen samen zouden
doorlichten. Deze controlediensten stelden bij hun voorbereidende werkzaamheden vast dat

Als voor de berekening van de personeelskosten ook rekening wordt gehouden met de kosten voor uitzendarbeid, ligt
het aandeel van de personeelskosten in de totale werkingskosten in 2014 tussen 66,60 % en 79,65 % (gemiddeld: 76,80 %).

77
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zij over onvoldoende gegevens beschikten om deze analyse uit te voeren. Vanuit de
toekenning van een forfait, is het strikt genomen niet vereist dat de ziekenfondsen
bijkomende verantwoording afleggen. Zij beslisten eind 2015, in overleg met de beleidscel
van de minister van Sociale Zaken, dit onderzoek niet verder uit te voeren. In het
Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen wordt aan het RIZIV en de Controledienst
gevraagd dat zij een duidelijk inzicht zouden verwerven in de wijze waarop de
administratiekosten worden aangerekend en verdeeld over de verplichte en de aanvullende
ziekteverzekering. Van hun kant verbinden de ziekenfondsen zich ertoe om uiterlijk voor
het boekjaar 2018 een model van analytische rapportering uit te werken en toe te passen78.
De huidige rapportering van de ziekenfondsen is onvoldoende transparant om de
toereikendheid van de financiering van de administratiekosten te beoordelen. Aangezien er
geen rapport kwam van de Controledienst en het RIZIV over de kostenstructuur van de
ziekenfondsen, en rekening houdende met de verschillende werkwijzen van de
ziekenfondsen onderling (o.m. inzet van interimpersoneel, uitbesteding van bepaalde taken
aan derden en boekingswijze van de gemeenschappelijke kosten79) is het niet mogelijk de
toereikendheid van de budgetten voor administratiekosten grondig te evalueren.
2.4.3 Alternatieve benadering
De adequaatheid van de enveloppe zou ook op een alternatieve wijze kunnen worden
benaderd met behulp van een benchmarking van met de ziekenfondsen vergelijkbare
binnen- en buitenlandse organisaties in de private en publieke sector.
De overwegingen van koninklijk commissaris Petit in zijn verslag van 26 mei 1976 zijn echter
ook vandaag nog pertinent. Een benchmarking kampt immers met methodologische
problemen omdat de wijze van werken, de complexiteit van de reglementering, de structuur
van de verzekeringsinstellingen, de controleomgeving en de opgelegde taken niet
vergelijkbaar zijn. Daardoor moeten ook de beschikbare gegevens in internationale
publicaties met de nodige voorzichtigheid worden behandeld.

Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen, door de minister van Sociale Zaken en de ziekenfondsen ondertekend op
28 november 2016, punt 6.7 'Versterken van de financiële transparantie'.
79 Het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 legt aan de ziekenfondsen op dat zij de verrichtingen met betrekking tot de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en de verrichtingen met betrekking tot de andere diensten moeten boeken in
afzonderlijke rekeningen. Omdat een aantal kosten gemeenschappelijk zijn, moeten de ziekenfondsen waarderingsregels
en verdeelsleutels vastleggen voor de boeking van die kosten en de toewijzing ervan aan de verschillende diensten.
Aangezien de Controledienst geen uniforme werkwijze heeft opgelegd, vertroebelen de doorrekeningen de leesbaarheid
en vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen. Sommige landsbonden boeken deze kosten eerst in de aanvullende
verzekering om deze dan door te rekenen naar de verplichte verzekering, andere landsbonden gaan omgekeerd te werk.
Enkel voor de personeelskosten bestaat er een verplichting om deze eerst volledig te boeken in de rekeningen van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en daarna door te rekenen naar de aanvullende verzekering.
78
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HOOFDSTUK 3

Verdeling van de enveloppe
In de wetgeving80 is bepaald dat de enveloppe voor administratiekosten over de landsbonden
moet worden verdeeld op basis van hun ledental en hun beheersprestaties. Hoe de
landsbonden hun aandeel in de enveloppe vervolgens verdelen over de bij hen aangesloten
ziekenfondsen, bepalen zij volledig autonoom. Dit hoofdstuk bevat een analyse van het
wettelijk verdelingsmechanisme.

3.1

Verdeling op basis van het ledental

3.1.1

Instrument

De enveloppe voor administratiekosten wordt over de landsbonden verdeeld volgens hun
ledental. Op dat principe wordt wel een correctie toegepast om rekening te houden met het
ledenprofiel en schaalvoordelen81. Sommige categorieën van leden vereisen in de regel
immers meer administratief werk, en naarmate een landsbond meer leden telt, kunnen
uitgaven meer worden gespreid en daalt de gemiddelde kost per lid.
Het verdelingsmechanisme is verder uitgewerkt in een koninklijk besluit van 200282. Dat
besluit legt voor de correcties van het ledental concreet vast voor welke categorieën leden
een zwaardere wegingsfactor mag worden toegepast dan voor een gewoon lid, en met welke
coëfficiënt het totale ledental moet worden verminderd naarmate het in een hogere schijf
valt. Een apart koninklijk besluit van 201083 maakt die berekeningselementen specifiek op
maat voor de verdeling van de jaarlijkse vergoeding van 11,4 miljoen euro, bestemd voor het
beheer van de kleine risico's voor zelfstandigen84.
De toegepaste correcties gaan voorbij aan nieuwe ontwikkelingen. De correctie volgens het
ledenprofiel gebeurt bijvoorbeeld nog steeds voor de categorie van weduwen, invaliden en
gepensioneerden, maar houdt geen rekening met soortgelijke of meer overkoepelende
beschermingsregelingen die ondertussen zijn ingevoerd en eveneens een bijkomende
werklast met zich meebrengen, zoals de regeling voor chronisch zieken of de regeling in het
kader van de maximumfactuur. Een analoge vaststelling geldt voor de correctie wegens
schaalvoordelen. Ondanks een stelselmatige uitbouw van het geïnformatiseerde beheer en

80

Ziekteverzekeringswet, Ziekenfondswet en alle betrokken uitvoeringsbesluiten (kb’s en onderrichtingen).

Artikel 195, §1, 2°, 9e lid, van de Ziekteverzekeringswet: de verdeling is gesteund op de toepassing van een degressief
percentage bij een toenemend aantal gerechtigden, gecorrigeerd om rekening te houden met de werklast eigen aan de
verschillende categorieën van aangeslotenen.

81

82 Koninklijk besluit van 4 februari 2002 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de
landsbonden.
83 Koninklijk besluit van 4 mei 2010 houdende uitvoering van artikel 195,§1, 2°, vijfde lid, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Zo wordt de degressiviteit van de vergoeding wegens schaalvoordelen in het koninklijk besluit van 2010 al vanaf veel
lagere ledentallen doorgevoerd omwille van de kleinere populatie aan zelfstandige gerechtigden (bv. de eerste
vermindering van de vergoeding wegens schaalvoordelen geldt al vanaf 4.300 gerechtigden, terwijl dit in het koninklijk
besluit van 2002 pas vanaf 50.000 gerechtigden gebeurt).

84
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ingrijpende reorganisaties binnen de landsbonden blijven de voorgeschreven schalen en
coëfficiënten al jarenlang identiek.
De reële meerkost voor het administratief beheer van risicogroepen moet op een meer
precieze wijze worden geanalyseerd. De vooropgestelde invoering van een uniforme
analytische boekhouding zou dan ook op dat vlak meer duidelijkheid moeten verschaffen.
3.1.2 Impact
De onderstaande twee tabellen geven weer hoe de enveloppe voor 2015 over de landsbonden
is verdeeld op basis van hun ledental, rekening houdend met de twee afzonderlijke
regelingen die daarbij moeten worden toegepast voor het basisbedrag van de enveloppe
enerzijds (1.070.012.000 euro; tabel 5), en voor het toegevoegde bedrag voor het beheer van
de kleine risico’s zelfstandigen anderzijds (11.410.000 euro; tabel 6).
Beide tabellen vertrekken van een verdeling volgens het nog niet gecorrigeerde ledental om
de impact van de dubbele correctie te duiden.
Tabel 5 - Verdeling van de enveloppe 2015 tussen de landsbonden – deel basisbedrag (bedragen in euro)
Verdeling basisbedrag
(1.070.012.000)

LCM

LNZ

NVSM

LLM

LOZ

(a) Zonder correctie

455.485.551

49.113.000

296.536.300

56.663.200

212.213.949

(b) Met correctie ledenprofiel

450.508.521

49.020.781

318.543.271

62.718.704

189.220.723

(c) Met correctie ledenprofiel
correctie schaalvoordeel

en

Verschil (a)-(c)

431.082.724

53.731.307

321.235.448

68.616.609

195.345.912

-24.402.827

+4.618.307

+24.699.148

+11.953.409

-22.993.226

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV
Tabel 6 - Verdeling van de enveloppe 2015 tussen de landsbonden – deel bijkomende beheersvergoeding
zelfstandigen (bedragen in euro)
Verdeling beheersvergoeding
zelfstandigen (11.410.000)

LCM

LNZ

NVSM

LLM

LOZ

(a) Zonder correctie

4.810.859

602.813

1.781.284

755.375

3.459.669

(b) Met correctie ledenprofiel

4.895.027

604.632

1.801.114

793.995

3.315.232

4.785.354

642.383

1.832.446

832.390

3.316.887

-25.505

+39.570

+51.162

+77.555

-142.782

(c) Met correctie ledenprofiel
correctie schaalvoordeel
Verschil (a)-(c)

en

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV
Het procentueel aandeel van elke landsbond in de enveloppe - waarbij twee landsbonden
recht hebben op ongeveer 70 % van de enveloppe - is doorheen de tijd vrij constant gebleven.
Grafiek 5 illustreert die vaststelling voor de periode 2001-2014.

VERGOEDING VOOR DE ADMINISTRATIEKOSTEN VAN DE ZIEKENFONDSEN / 38

Grafiek 5 - Procentueel aandeel van elke landsbond in de enveloppe (periode 2001-2015)
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LCM: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
LNZ: Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
NVSM: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
LLM: Landsbond van Liberale Mutualiteiten
MLOZ: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV

3.2

Verdeling op basis van de beheersprestaties

3.2.1 Instrument
Het aandeel van elke landsbond in de enveloppe wordt verder opgesplitst in een vast en een
variabel deel85. De verhouding tussen het vast en het variabel deel werd tot 2004 elk jaar
opnieuw bepaald, en bedraagt sindsdien 10 % van de enveloppe. Het vast deel wordt aan elke
landsbond onvoorwaardelijk toegekend, het variabel deel op basis van een evaluatie door de
Controledienst van hoe performant de landsbond en zijn ziekenfondsen worden beheerd.
De evaluatie gebeurde in het verleden aan de hand van criteria die waren vastgelegd bij
koninklijk besluit86. De criteria zijn nu vervangen door een nieuw systeem waarbij de
Controledienst samen met het RIZIV jaarlijks een aantal te evalueren domeinen selecteert in
de beheersprocessen van een ziekenfonds87. Het nieuwe systeem is voor het eerst van
toepassing op de beheersprestaties van 2016 (bij de evaluatie ervan in de loop van 2017).
De evaluatie zal voortaan vertrekken van zeven kernprocessen, geselecteerd om de
diversiteit van de beheerstaken van een ziekenfonds zo volledig mogelijk te omvatten. De

Tot 2007 werd de opdeling tussen een vast en een variabel deel doorkruist door een ander verdelingsmechanisme: het
vast deel werd over de landsbonden verdeeld volgens het gecorrigeerd ledental, het variabel deel volgens de effectieve
verdeling van de administratiekosten zoals die kon worden vastgesteld in de laatst afgesloten rekeningen van het RIZIV.
Die afwijkende verdelingswijze voor het variabel deel is dus komen te vervallen.
85

In een eerste fase ging het om zes criteria, naderhand uitgebreid tot tien criteria: zie respectievelijk koninklijk besluit
van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de
administratiekosten en koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de
verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten.

86

87 Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot

het bedrag van hun administratiekosten.
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processen hebben dan ook niet alleen betrekking op een correcte en tijdige betaling van de
uitkeringen, maar bijvoorbeeld ook op de organisatie van de interne controle of de
boekhouding en op de deelname aan studies of beleidsvoorbereiding. Aan elk proces is ook
een wegingscoëfficiënt gekoppeld die het relatieve belang ervan uitdrukt (zie tabel 7).
Tabel 7 - Overzicht van de geëvalueerde beheersprocessen (en hun wegingscoëfficiënt)
Beheersproces
1

Gewicht

Het verstrekken van informatie aan de sociaal verzekerden onder de vorm van
geïndividualiseerde informatie in concrete gevallen, onder de vorm van
collectieve informatie dienstig voor de sociaal verzekerden met het oog op
vrijwaring en behoud van hun rechten, of ingevolge de registratie en het
beheer van klachten van verzekerden.
De correcte en uniforme toekenning van rechten binnen de geldende termijnen
in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

10%

3

De correcte en uniforme betaling van prestaties binnen de geldende termijnen
in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

20%

4

De detectie en terugvordering van de prestaties en terug te vorderen bedragen
op basis van de artikelen 136, §2 en 164 van de Ziekteverzekeringswet.

10%

5

De organisatie van de interne controle- en auditmechanismen noodzakelijk
voor de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.

20%

6

De samenwerking met het RIZIV, onder meer met het oog op de uitvoering
van de bestuursovereenkomst, en de deelname aan studies verricht met het
oog op het bepalen van het beleid, beslist door of uitgevoerd op vraag van de
Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.

10%

7

Het beheer van de boekhouding door de verzekeringsinstellingen in het kader
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

15%

2

15%

Bron: artikel 3 en 4 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van
de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten
Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe evaluatiesysteem is de ingebouwde flexibiliteit.
Elk jaar wordt immers in samenspraak met de betrokken actoren (Controledienst, RIZIV en
landsbonden) per beheersproces afgebakend op welke domeinen en met welke indicatoren
de kwaliteit van de werking zal worden geëvalueerd88. Daardoor bestaat de mogelijkheid om
de selectie soepel af te stemmen op nieuwe behoeften of mogelijkheden van evaluatie en
controle, zeker in vergelijking met het vroegere systeem waar telkens een aanpassing van de
reglementering of van onderrichtingen van de Controledienst noodzakelijk was.
Hoewel in een aanvangsfase wellicht nog een aantal aanpassingen nodig zullen zijn, werd
het nieuwe evaluatiesysteem op initiatief van het RIZIV inhoudelijk zorgvuldig voorbereid.
Het is methodologisch goed uitgewerkt en bouwt voort op ruim overleg tussen de betrokken
actoren.
3.2.2 Impact
De landsbonden blijken jaar na jaar vrijwel het volledige bedrag van het variabel deel van de
enveloppe te ontvangen, en dat al sinds in 1993 een koppeling werd gemaakt tussen de

Daarbij wordt trouwens ook nagestreefd dat de afbakening methodologisch voldoet aan het SMART-principe, en dus
steunt op elementen die voldoende Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn.
88
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vergoeding van de administratiekosten en de kwaliteit van het beheer. Over de periode 2004201489 gaat het gemiddeld over 97,4 % van het variabel deel (tabel 8). Alle landsbonden
samen hebben over die periode gerekend jaarlijks amper 2,5 miljoen euro of 0,24 % moeten
inleveren op een enveloppe van 1,05 miljard euro. De geringe financiële impact van de
evaluatie van de beheersprestaties blijkt ook uit de cijfers per landsbond (tabel 9).
Tabel 8 - Impact van de evaluatie van de beheersprestaties periode 2004-2014 (bedragen in euro)
Jaar

Variabel deel

Toegekend

Niet toegekend

2004

80.266.100

79.381.520 (98,90%)

884.580 (1,10%)

2005

83.235.900

82.455.230 (99,06%)

780.670(0,94%)

2006

86.315.600

83.719.833 (96,99%)

2.595.767 (3,01%)

2007

89.552.400

88.113.642 (98,39%)

1.438.758 (1,61%)

2008

92.916.000

89.528.934 (96,35%)

3.387.066 (3,65%)

2009

98.395.600
(=97.254.600+1.141.000)

95.028.150 (96,58%)

3.367.450 (3,42%)

2010

102.346.700
(=101.205.700+1.141.000)

99.040.986 (96,77%)

3.305.714 (3,23%)

2011

104.606.100
(=103.465.100+1.141.000)

100.746.814 (96,31%)

3.859.286 (3,69%)

2012

104.125.000
(=102.984.000+1.141.000)

101.242.200(97,23%)

2.882.800 (2,77%)

2013

103.895.500
(=102.754.500+1.141.000)

101.576.318 (97,77%)

2.319.182 (2,23%)

2014

106.372.700
(=105.231.700+1.141.000)

103.030.694 (96,86%)

3.342.006 (3,14%)

Bron: jaarverslagen Controledienst

89 De tabel vertrekt van het jaar 2004 omdat het variabel deel sindsdien berekend wordt op 10 % van de enveloppe (met
vanaf 2009 inclusief 10 % van de vergoeding van 11,4 miljoen euro voor het beheer van de kleine risico’s zelfstandigen), en
eindigt met de resultaten van de evaluatie van de beheersprestaties in 2014 zoals de Controledienst die in september 2016
heeft bekendgemaakt in zijn jaarverslag 2015.
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Tabel 9 – Impact van de evaluatie van de beheersprestaties in 2014 per landsbond (bedragen in euro)
Landsbond

Variabel deel

Toegekend

LCM

42.925.435

41.736.622 (97,23%)

LNZ

5.300.988

5.063.974 (95,53%)

31.805.670

31.001.778 (97,47%)

LLM

6.872.709

6.580.567 (95,75%)

LOZ

19.467.898

18.647.753 (95,79%)

106.372.700

103.030.694 (96,86%)

NVSM

Totaal

Bron: jaarverslag 2015 Controledienst
Gelet op de hoge toekenningspercentages en de geringe verschillen tussen de ziekenfondsen
is het onzeker of het evaluatiesysteem, dat de inzet van aanzienlijke middelen bij de
Controledienst, het RIZIV en de landsbonden vergt, een voldoende efficiënt instrument tot
verbetering van beheer vormt. Het effect van het nieuwe evaluatiesysteem zal pas in de loop
van 2017 zichtbaar worden.
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HOOFDSTUK 4

Conclusies en aanbevelingen
4.1

Conclusies

4.1.1

Vaststelling van de vergoeding

Het Rekenhof is van oordeel dat de variabelen in de parameterformule voor de vaststelling
van de jaarlijkse vergoeding van de administratiekosten weinig relevant zijn. De
parameterformule vormt evenmin een goede basis voor de beoordeling van de noden van de
ziekenfondsen.
Volgende elementen dragen bij tot deze conclusies:
•

•
•

de opeenvolgende regeringen hebben de uitkomst van de parameterformule de
afgelopen jaren systematisch naast zich neergelegd door in te grijpen bij de
begrotingsopmaak en de enveloppe te verminderen. Deze verminderingen hebben niet
geleid tot structurele tekorten;
de parameterformule werd niet aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en de
gewijzigde regelgeving;
de relatie tussen de variabelen in de parameterformule en de (evolutie van de)
werkingskosten van de ziekenfondsen is ook vanuit "technisch" oogpunt voor
verbetering vatbaar. Behalve de vaststelling dat de overheid de relevantie van de
parameters nooit heeft geëvalueerd, wijst het Rekenhof erop dat het gebruik van
ramingen, de betrouwbaarheid van de methode vermindert. Ook kunnen vragen worden
gesteld bij de relatie van sommige parameters met de werkingskosten van de
ziekenfondsen: bv. de loonevolutie in de verzekerings- en de publieke sector of de
evolutie van het aantal vergoede uitkeringsdagen ongeacht het ziektebeeld of de
administratieve last voor het beheer en het niet-prestatiegebonden gedeelte van de
begrotingsdoelstelling in de gezondheidszorgen.

Het Rekenhof doet hiermee geen uitspraak over de adequaatheid van het absolute bedrag
van de jaarlijkse toegekende enveloppe. Het beschikt immers niet over informatie om af te
wegen of het forfait als zodanig is afgestemd op de financieringsbehoeften van de
ziekenfondsen. De vaststelling dat de ziekenfondsen tussen 2002 en 2011 een overschot
hebben gerealiseerd van 235,3 miljoen euro (of 2,55 % van de toegekende middelen), is wel
een aanwijzing dat het forfait in het verleden hun financieringsbehoeften ruimschoots dekte.
De afgelopen jaren werd de toegekende enveloppe echter stelselmatig beperkt en zijn ook
deze overschotten afgenomen.
Een eventuele wijziging van het financieringsmechanisme in de zin van een betere
afstemming van de vergoeding op de financieringsbehoeften van de ziekenfondsen vereist
volgens het Rekenhof onderbouwde informatie over:
•

de kostenstructuur van de ziekenfondsen, mede in het licht van efficiëntie, effectiviteit
en zuinigheid, en rekening houdende met de analytische toewijzing van kosten voor de
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•

uitvoering van de wettelijke en aanvullende opdrachten van de ziekenfondsen op basis
van een betrouwbare methodologie;
de impact op die kostenstructuur (en dus ook de financieringsbehoeften), op korte en
langere termijn, van relevante maatschappelijke ontwikkelingen (uitbreiding van de
opdrachten, impact van de staatshervorming, streven naar kostenbeheersing, wijziging
van het ziektebeeld van de verzekerden,…), van de voortschrijdende informatisering en
digitalisering, en van de aanpassingen in de werkwijze en organisatie van de
ziekenfondsen.

In overleg met de beleidscel van de minister van Sociale Zaken werd beslist de geplande
doorlichting van de kostenstructuur door het RIZIV en de Controledienst niet uit te voeren.
In plaats daarvan zijn in het Toekomstpact van 28 november 2016 concrete verbintenissen
aangegaan die de boekhouding en de rapportering daarover op termijn transparanter en
eenvormiger moeten maken (bv. het opleggen van regels voor de toewijzing van
gemeenschappelijke kosten, de invoering van een systeem van analytische rapportering). Die
initiatieven zullen in de loop van 2017 en 2018 nog verder worden uitgewerkt.
4.1.2 Verdeling van de vergoeding
In verband met de formule voor de verdeling van de vergoeding van de administratiekosten
van de ziekenfondsen merkt het Rekenhof op dat de voorgeschreven schalen en coëfficiënten
voor de correctie van het ledenaantal wegens schaalvoordelen al jaren identiek zijn hoewel
het aannemelijk is dat die schaalvoordelen door de informatisering en reorganisaties
mogelijk anders kunnen worden ingevuld. Voorts wordt het aandeel van de ziekenfondsen
in de enveloppe voor 10 % ook beïnvloed door de evaluatie van de Controledienst van de
performantie van de ziekenfondsen. Gelet op de hoge toekenningspercentages en de geringe
verschillen tussen de ziekenfondsen is het onzeker of het daarbij gebruikte evaluatiesysteem,
dat de inzet van aanzienlijke middelen bij de Controledienst, het RIZIV en de landsbonden
vergt, een voldoende efficiënt instrument tot verbetering van beheer vormt.
Vanaf 2016 is echter een nieuw systeem van toepassing en zal de evaluatie gebeuren op basis
van zeven kernprocessen zoals de correcte en tijdige betaling van de uitkeringen en de
organisatie van de interne controle. Het Toekomstpact met de ziekenfondsen van 28
november 2016 bepaalt dat het RIZIV en de Controledienst, met medewerking van de
ziekenfondsen, tegen eind 2019 de duurzaamheid en effectiviteit van dat nieuwe systeem
zullen nagaan. Op basis van dat onderzoek zou het systeem dan verder worden
geoptimaliseerd. Bovendien zou het percentage van het variabel deel, nu 10 %,vanaf 2019 en
over een periode van vier jaar jaarlijks met 2,5 % worden verhoogd tot 20 %.
4.1.3 Vaststellingen in bijkomende orde
In bijkomende orde wijst het Rekenhof erop dat de wettelijke opdrachten van de
ziekenfondsen in de toekomst wellicht zullen worden aangepast aan de evoluerende
maatschappelijke realiteit (cf. de beleidsnota Sociale Zaken en Gezondheidszorg voor 2016
en het persbericht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van
28 november 2016, dat uitdrukkelijk stelt dat de ziekenfondsen evolueren naar
gezondheidsfondsen90). Dit geldt ook voor de nog te realiseren aanpassing van de
reglementering aan de gevolgen van de zesde staatshervorming. Deze ontwikkelingen

"Toekomstpact verzekeringsinstellingen. Van zieken- naar gezondheidsfondsen", persmededeling van de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid van 28 november 2016.
90
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hebben een impact op de werking van de ziekenfondsen en dus op de financiering ervan. De
huidige wijze van financiering (en verdeling) moet m.a.w. alvast in het licht hiervan worden
geactualiseerd.
Het Rekenhof wijst voorts op het gebrek aan publiek beschikbare informatie in verband met
de werking van de ziekenfondsen. Dit gemis werd onder meer vastgesteld voor de statuten,
de jaarrekeningen en de jaarverslagen. In september en oktober 2016 werden
uitvoeringsbesluiten uitgewerkt voor een wettelijk verplichte publicatie van de statuten en
de jaarrekeningen. In dezelfde periode heeft de Controledienst nadrukkelijk het voornemen
geuit de informatie die hij in zijn jaarverslagen en op zijn website ter beschikking stelt,
volledig te herwerken in de loop van de komende maanden.

4.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de noodzakelijke informatie om een aanpassing van het
financieringsmodel van de administratiekosten van de ziekenfondsen mogelijk te maken,
niet beschikbaar is. Het beveelt daarom aan:
•

•

•

•

•

•

het RIZIV en de Controledienst te belasten met het in kaart brengen van de
kostenstructuur van de ziekenfondsen, rekening houdende met de vereiste van een
correcte analytische toewijzing van kosten voor de uitvoering van de wettelijke en
aanvullende opdrachten;
het RIZIV en de Controledienst op te dragen de impact te onderzoeken op die
kostenstructuur (en dus ook de financieringsbehoeften), op korte en langere termijn,
van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, met inbegrip van de voortschrijdende
informatisering en digitalisering, en rekening houdende met aanpassingen in de
werkwijze en organisatie van de ziekenfondsen;
het RIZIV en de Controledienst te vragen na te gaan of de parameters voor de
verdelingen van de middelen onder de ziekenfondsen niet moeten worden
geactualiseerd in het licht van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van organisatie en
taken;
op basis van de resultaten hiervan een alternatief model voor de huidige
parameterformule, en desgevallend voor de verdeling ervan onder de ziekenfondsen, te
ontwikkelen dat rekening houdt met de gekende en verwachte financieringsbehoeften
en dat de ziekenfondsen niet marginaal maar structureel aanzet tot het optimaliseren
van hun prestaties, rekening houdende met het criterium van proportionaliteit (of
kosten en baten) en gekoppeld aan een doeltreffend controlemechanisme;
gelet op het maatschappelijk belang van de aan de ziekenfondsen toevertrouwde
opdrachten en rekening houdende met de budgettaire impact zorg te dragen voor een
tijdige en voldoende transparante publieke verantwoording van de besteding door de
ziekenfondsen van de hiervoor bestemde financiële middelen;
het nodige draagvlak te creëren door de ziekenfondsen vanaf het begin te betrekken bij
de processen van informatievergaring en verandering.
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
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