
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle op de ziekenfondsen 
Derde verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015 

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 12 september 2018  



CONTROLE OP DE ZIEKENFONDSEN / 2 

 

 

 

INHOUD 

 

Hoofdstuk 1  5 
Inleiding  5 

1.1  Grondslag van de audit  5 

1.2  Uitvoering van de audit  6 

1.3  Evoluties op het auditdomein  6 
1.3.1  Toekomstpact met de ziekenfondsen  6 
1.3.2  Handhavingsplan van het RIZIV  7 
1.3.3  Redesign van de gezondheidsadministraties  7 

Hoofdstuk 2  9 
Actoren  9 

2.1  Wettelijk kader  10 

2.2  Controlediensten CDZ, DAC en DGEC  11 
2.2.1  Situering  11 
2.2.2  Onderlinge coherentie van de controles  13 

2.3  Ziekenfondssector  15 
2.3.1  Situering  15 
2.3.2  Coherentie met de controles van de CDZ, de DAC en de DGEC  16 
2.3.3  Uniformiteit van de controle  19 
2.3.4  Te controleren normen  19 

2.4  Bedrijfsrevisoren  20 
2.4.1  Situering  20 
2.4.2  Coherentie met de controles van de CDZ  21 
2.4.3  Impact van de controle  22 

Hoofdstuk 3  24 
Middelen  24 

3.1  Budget en personeel  24 
3.1.1  Overzicht  24 
3.1.2  Situatie bij de CDZ  25 
3.1.3  Situatie bij de DAC en de DGEC  26 
3.1.4  Situatie bij de ziekenfondsen  26 
3.1.5  Situatie na de zesde staatshervorming  27 

3.2  Instrumentarium  28 

Hoofdstuk 4  31 
Organisatie van de controles  31 



CONTROLE OP DE ZIEKENFONDSEN / 3 

 

 

 

4.1  CDZ  31 
4.1.1  Beleidsbepaling  31 
4.1.2  Uitvoering van de controles  32 
4.1.2.1  Algemene organisatie  32 
4.1.2.2  Controles in het kader van de evaluatie van de beheersprestaties  33 
4.1.2.3  Toezicht op de samenwerking met derden  36 
4.1.2.4  Toezicht op de aanvullende diensten  36 
4.1.2.5  Plenaire controles  37 

4.2  DAC en DGEC  37 
4.2.1  Beleidsbepaling  37 
4.2.2  Uitvoering van controles door de DAC  38 
4.2.2.1  Algemeen  38 
4.2.2.2  Themacontroles uitkeringen en gezondheidszorg  40 
4.2.2.3   Themacontrole artikel 195  41 
4.2.2.4  Themacontroles datamatching  42 
4.2.3  Uitvoering van controles door de DGEC  43 
4.2.3.1  Controle terugbetaling geneeskundige verstrekkingen  43 
4.2.3.2  Toezicht op de adviserend artsen  45 

Hoofdstuk 5  47 
Handhavings‐ en sturingsinstrumenten  47 

5.1  Focus op preventie en regularisatie  47 

5.2  Administratieve sancties  47 
5.2.1  RIZIV  47 
5.2.2  CDZ  48 

5.3  Terugvordering van onterechte betalingen  49 
5.3.1  Niet‐teruggevorderde onverschuldigde bedragen na de wettelijke termijn  50 
5.3.2  Onverschuldigde uitgaven in het kader van het handvest van de sociaal verzekerde  51 

5.4  Evaluatie beheersprestaties  52 
5.4.1  Opzet van het systeem  52 
5.4.2  Verloop van de evaluatie  53 
5.4.3  Selectie van de domeinen  54 
5.4.4  Resultaat van de controle  55 

Hoofdstuk 6  58 
Conclusies en aanbevelingen  58 

6.1  Conclusies  58 

6.2  Aanbevelingen  60 

Hoofdstuk 7  62 
Antwoord van de minister  62 

Bijlage 1  63 
Zes moderniseringsassen van het toekomstpact  63 



CONTROLE OP DE ZIEKENFONDSEN / 4 

 

 

 

Bijlage 2  64 
Themacontroles uitkeringen en gezondheidszorg DAC (2012‐2017)  64 

Bijlage 3  66 
Overzicht  van  de  nieuwe  processen  en  domeinen  voor  de  evaluatie  van  de 
beheersprestaties (2016‐2018)  66 

Bijlage 4  73 
Processchema evaluatie beheersprestaties  73 

Bijlage 5  74 
Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  74 



CONTROLE OP DE ZIEKENFONDSEN / 5 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 

Inleiding 
1.1  Grondslag van de audit 

In  een  resolutie  van  22  oktober  2015  besliste  de Kamer  van Volksvertegenwoordigers  het 
Rekenhof  een  onderzoek  te  laten  uitvoeren  naar  de  administratiekosten,  de  financiële 
verantwoordelijkheid en de controle van de ziekenfondssector, en dit met de vraag over die 
drie audits te rapporteren in respectievelijk 2016, 2017 en 20181.  

Dit  verslag  heeft  betrekking  op  de  derde  audit,  en  behandelt  de  organisatie,  het 
instrumentarium  en  de  werking  van  drie  overheidsdiensten  die  toezicht  houden  op  de 
ziekenfondssector:  de  Controledienst  voor  de  Ziekenfondsen  en  de  Landsbonden  van 
Ziekenfondsen (hierna: CDZ), de Dienst voor Administratieve Controle (hierna: DAC) en de 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (hierna: DGEC) van het Rijksinstituut voor 
Ziekte‐ en Invaliditeitsverzekering (hierna: RIZIV).  

De resolutie van de Kamer wenst na te gaan aan de hand van drie onderzoeksvragen of deze 
controlediensten hun opdrachten meer efficiënt en coherent kunnen uitvoeren: 

•  Zijn  de  controlediensten  voldoende  in  staat  hun wettelijke  toezichtsopdrachten  op  de 
ziekenfondsen  uit  te  oefenen  en  beschikken  ze  hiervoor  over  de  nodige middelen  en 
instrumenten? 

•  Hoe organiseren de controlediensten hun controles en in welke mate is hierbij sprake van 
een coherent controlebeleid binnen en tussen die diensten? 

•  Op  welke  wijze  wordt  er  afgestemd  en  voortgebouwd  op  het  werk  van  de  andere 
toezichtsactoren binnen de ziekenfondsen? 

De  scope  van  de  audit  is  de  ziekenfondssector  zoals  die  bestaat  uit  een  netwerk  van 
landsbonden, ziekenfondsen en  (verzekerings)maatschappijen van onderlinge bijstand. Die 
private  sector  beheert  voor  ongeveer  98%  van  alle  sociaal  verzekerden  de  rechten  op  de 
verplichte ziekte‐ en invaliditeitsverzekering. Daarnaast helpen ook de Kas der Geneeskundige 
Verzorging  van  HR  Rail  (hierna:  de  NMBS‐kas)  en  de  Hulpkas  voor  Ziekte‐  en 
Invaliditeitsverzekering  (hierna: de HZIV) de verplichte verzekeringen uit  te voeren2, maar 
dan  binnen  een  specifiek  wettelijk  kader  over  hun  beheer  en  controle.  Die  specifieke 
kenmerken worden in deze audit niet geëvalueerd. Overigens zijn beide kassen vaak niet of 
slechts zijdelings betrokken in de lopende hervormingsplannen voor de ziekenfondssector.  
Het Rekenhof wijst erop dat de onderzoeksvragen niet het volledige domein van de controle 
op de ziekenfondssector bestrijken en dat de DAC en de DGEC niet alleen belast zijn met de 
controle op de  ziekenfondsen maar ook op de  zorgverstekkers  en de  sociaal  verzekerden. 
Daarom legt het auditverslag soms ook een band met andere actoren die de werking van de 
ziekenfondssector  helpen  aansturen  of  controleren.  Dit  zijn  hoofdzakelijk  drie  andere 

                                                           
1 Parl. St. Kamer, 22 oktober 2015, DOC54 1218/008, Resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de 
ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen. 
2  In  de  context  van  de  verplichte  verzekeringen  omschrijft  de  wetgever  de  vijf  landsbonden  en  de  twee  kassen  als 
verzekeringsinstellingen.  Zoals  in  de  twee  vorige  auditverslagen  wordt  gekozen  voor  het  gebruik  van  het  begrip 
ziekenfondsen in overkoepelende zin. Dit begrip wordt wel vervangen door de specifieke mutualistische entiteit (landsbond, 
ziekenfonds,  maatschappij  voor  onderlinge  bijstand,  …)  indien  dit  in  de  context  direct  nuttig  is.  De  term 
verzekeringsinstellingen  (VI) werd  echter  behouden  in  de  voetnoten  en  bijlagen  die  betrekking  hebben  op  specifieke 
documenten van de controlediensten. 
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diensten bij het RIZIV: de Dienst Geneeskundige Verzorging, de Dienst voor Uitkeringen en 
de algemene ondersteunende diensten van het RIZIV.  

1.2  Uitvoering van de audit 

Het Rekenhof kondigde  zijn  audit op  31 mei  2017  aan bij de  voorzitter  van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers,  de  minister  van  Sociale  Zaken  en  Volksgezondheid  en  de 
administrateurs‐generaal  van  het  RIZIV  en  van  de  CDZ.  De  onderzoekswerkzaamheden 
vonden plaats tussen september 2017 en januari 2018.  

De audit werd uitgevoerd aan de hand van een analyse van de reglementering en van beleids‐ 
en verantwoordingsdocumenten, aangevuld met gegevens uit nota’s en notulen van de advies‐ 
of beheersorganen binnen het RIZIV of bij de CDZ, interviews bij de betrokken diensten en uit 
eigen vroegere auditbevindingen.  

Op 16 mei 2018 stuurde het Rekenhof zijn ontwerpverslag naar de minister en de administratie. 
Op 15 juni 2018 heeft het daarop een reactie ontvangen van de CDZ en van het RIZIV. In hun 
reactie  hebben  ze  enkele  specifieke  aspecten  van  technische  of  juridische  aard  verder 
toegelicht  of  gepreciseerd.  Daarmee  werd  in  dit  eindverslag  rekening  gehouden.  Na  een 
verzoek om verlenging van de antwoordtermijn reageerde ook de minister van Sociale Zaken 
en  Volksgezondheid met  een  brief  van  23  juli  2018  op  het  ontwerpverslag.  Die  brief  is 
opgenomen als bijlage 5. 

1.3  Evoluties op het auditdomein 

Tussen  de  stemming  van  de  resolutie  en  de  rapportering  van  deze  audit werden  diverse 
initiatieven genomen die de dagelijkse werking en de controle van de ziekenfondsen vaak 
ingrijpend beïnvloeden. De meeste initiatieven kaderen in de uitvoering van een toekomstpact 
met de ziekenfondsen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een handhavingsplan 
dat  sinds  midden  2016  een  groot  deel  van  de  controles  op  de  uitvoering  van  de 
ziekteverzekering  inhoudelijk  aanstuurt.  Tot  slot  wordt  ook  een  redesign‐programma 
geïmplementeerd  dat meer  samenhang  beoogt  tussen  de  acht  federale  administraties  die 
momenteel werkzaam zijn op het beleidsdomein van de volksgezondheid.  

Bij  het  afsluiten  van  de  audit  werd  een  groot  deel  van  de  nieuwe  initiatieven  nog  in 
werkgroepen geconcretiseerd, zodat dit verslag noodzakelijkerwijze als een momentopname 
moet worden beschouwd. Waar mogelijk wordt aangegeven welke wijzigingen op korte of 
middellange  termijn  te  verwachten  zijn.  Hierna  wordt  enkel  het  kader  van  de 
beleidsinitiatieven geschetst. De gevolgen ervan op de controle van de ziekenfondsen komen 
in de volgende hoofdstukken aan bod op basis van het specifiek behandelde thema.  

1.3.1  Toekomstpact met de ziekenfondsen 

Op 28 november 2016 ondertekende de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een 
toekomstpact met de ziekenfondsen, het RIZIV en de CDZ. Het pact beoogt de rol van de 
ziekenfondsen  “in  een  geest  van  partnerschap”  opnieuw  scherp  te  stellen  in  het  licht  van 
maatschappelijke  en  technologische  veranderingen  en  van  nieuwe  beleidskeuzes.  Tegelijk 
erkent  het  pact  uitdrukkelijk  dat  “de  ziekenfondsen  een  unieke  rol  spelen  binnen  de 
ziekteverzekering  en  het  gezondheidsbeleid  waarvan  ze  respectievelijk  medebeheerder  en 
stakeholder zijn en waarbij ze, vanuit een welbepaalde visie en waarden, de belangenbehartiging 
van patiënten opnemen en diensten verlenen aan die patiënt”.  
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De  scope  van  het  pact  is  het  beheer  door  de  private  ziekenfondsen  van  de  verplichte 
ziekteverzekering  (en  niet  de  verplichte  invaliditeitsverzekering)  en  van  de  aanvullende 
prestaties die verplicht deel uitmaken van het lidmaatschap van een ziekenfonds (en niet de 
aanvullende verzekeringen waarvoor een bijkomende bijdrage is verschuldigd, zoals voor een 
hospitalisatieverzekering).  

Het pact bestaat uit zes moderniseringsassen (zie bijlage  1) met elk een reeks van concrete 
actieverbintenissen die zowel direct als indirect van belang zijn voor deze audit. Ze hebben 
betrekking  op  de  wijze  waarop  de  ziekenfondsen  hun  werking moeten  organiseren  (bv. 
meewerken  aan  controles,  onder  meer  via  de  adviserend  artsen)  en  op  substantiële 
aanpassingen in de wijze waarop ziekenfondsen hun gegevens ter beschikking moeten stellen.  

1.3.2  Handhavingsplan van het RIZIV  

De beleidsprioriteiten over de bestrijding  van  sociale  fraude  en medische overconsumptie 
vertaalde  het  RIZIV  midden  2016  in  een  handhavingsplan.  Dat  plan  omschrijft  de 
controleaanpak  op  diverse,  concreet  afgebakende  domeinen,  zoals  op  welbepaalde 
verstrekkingen  van  kinesitherapeuten,  bandagisten  of  logopedisten  en  het  gebruik  van 
antibiotica, medische beeldvorming of dringend ziekenvervoer. 

Bij elk initiatief zijn de geraamde doorlooptijd, de nodige middelen en de verwachte financiële 
impact vermeld. De uitvoering van het handhavingsplan weegt immers relatief zwaar door op 
de werking van het RIZIV (en van de DGEC in het bijzonder), zodat er op die manier ook over 
wordt gewaakt dat voldoende ruimte beschikbaar blijft voor alle overige (controle)taken van 
de diensten. 

Bij de actualisering van het handhavingsplan begin 2018 blijkt dat de verbintenissen van de 
ziekenfondsen uit het toekomstpact nadrukkelijk worden verweven in de maatregelen van het 
plan, meer bepaald op het vlak van de vereiste gegevensoverdracht en de nodige controles 
door de ziekenfondsen. 

1.3.3  Redesign van de gezondheidsadministraties 

In  juli  2015  werd  een  programma  opgestart  voor  een  zogenaamde  redesign  van  de 
administratieve processen bij de federale overheid, met als doel een efficiëntere werking en 
een betere dienstverlening aan de burgers of de ondernemingen te realiseren. Daartoe werden 
acht  trajecten  geselecteerd,  waaronder  het  nastreven  van  operationele  excellentie  op  het 
beleidsdomein volksgezondheid.  

Acht federale administraties zijn bevoegd voor het beleidsdomein volksgezondheid3. In een 
eerste fase van het project werd nagegaan of tussen die acht administraties meer beleidsmatige 
en  beheersmatige  coherentie  kon  worden  gerealiseerd  door  ze  onder  te  brengen  in  een 
geïntegreerd netwerk of  in  een op  te  richten Federale Gezondheidsdienst. Deze denkpiste 
werd  verlaten.  De  redesign  wordt  sinds  midden  2017  meer  stapsgewijs  en  inhoudelijk 
aangepakt en opgebouwd rond twee assen: ‘kennis’ en ‘beleid’. 

 Bij de as  ‘kennis’  staat een gefaseerde oprichting van een eengemaakte kennisinstelling 
(Sciensano) centraal, die begin 2019 gerealiseerd zou moeten zijn en waartoe de wet van 25 
februari  2018  de    nodige  wettelijke  basis  creëert.  Een  belangrijke  opdracht  van  die 
kennisinstelling bestaat uit een gecoördineerde uitbouw van een Health Research System 

                                                           
3 Naast het RIZIV, de HZIV en de CDZ zijn dit de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu (FOD VVVL), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  (KCE), het Wetenschappelijk  Instituut Volksgezondheid  (WIV) en de openbare 
instelling eHealth‐platform. 
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dat het moet mogelijk maken een evidence based beleid  te voeren. Die  ingrepen sluiten 
expliciet aan op eerdere aanbevelingen van het Rekenhof4.  

 Bij de  as  ‘beleid’  zijn diverse projecten uitgewerkt die  in de  loop  van  2018  en  2019  tot 
resultaat moeten leiden. De beleidsnota voor 2018 van de minister van Volksgezondheid 
vat de draagwijdte van die projecten als volgt samen: 
“Er zal in 2018 worden gewerkt om een transversaal en toekomstgericht gemeenschappelijk 
gezondheidsbeleid  uit  te  bouwen  (programma  Strategie),  een  betere  operationele 
samenwerking  binnen  de  business  processen  te  bewerkstelligen  (programma  Passerelles) 
door een aantal van die processen, competenties en teams geleidelijk aan te integreren, een 
gecoördineerde en geïntegreerde benadering van gezondheidsdatabeleid uit te werken om zo 
de  data  optimaal  te  kunnen  gebruiken  bij  het  bepalen,  uitvoeren  en  controleren  van  het 
gezondheidsbeleid (programma Data) en om de ondersteunende diensten (facility, HR, ICT) 
gezamenlijk  te organiseren waarbij de  instellingen ook  in  een  gemeenschappelijk  gebouw 
gehuisvest zullen worden in 2019 (programma Support)5. 

Een  deelproject  had  aanvankelijk  specifiek  betrekking  op  het  stroomlijnen  van  de 
verschillende  controle‐  en  inspectieopdrachten  op  het  domein  van  de  volksgezondheid, 
gekoppeld aan een analyse over de opportuniteit en haalbaarheid van een afzonderlijk op te 
richten controleagentschap. Maar ook hier is midden 2017 gekozen voor een meer stapsgewijze 
en inhoudelijke aanpak en zal eerst de samenwerking bij de controle op de ziekenhuissector 
worden uitgebouwd6.  
   

                                                           
4 Rekenhof, Wetenschappelijke ondersteuning van het federale gezondheidsbeleid, Brussel, januari 2010, www.rekenhof.be. 
5 Parl. St. Kamer, 19 oktober 2017, DOC 54 2708/011, Algemene Beleidsnota Gezondheidsbeleid, p.41. 
6 Het operationeel plan 2018 van de DGEC reserveert daarvoor relatief veel ruimte (1.425 werkdagen). Dat onderstreept het 
verwachte belang ervan. 
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HOOFDSTUK 2 

Actoren 
Deze audit onderscheidt drie groepen van controle‐actoren op basis van de onderzoeksvragen:  

 de ziekenfondssector, die in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor de organisatie van een 
afdoende controle op zijn werking;  

 de CDZ, de DAC en de DGEC, die daarop als overheidsdiensten toezicht uitoefenen; 
 de bedrijfsrevisoren, die een tussenpositie innemen vermits ze worden aangesteld door de 

ziekenfondsen maar hun controles deels volgens onderrichtingen of zelfs in opdracht van de CDZ 
uitvoeren.  

Het volgende schema illustreert hun onderlinge verhouding: 

Overzicht van het ziekenfondslandschap en controleactoren7 

Toezicht door revisoren erkend door de CDZ   Aantallen: toestand op 1/1/2018

N op N

Landsbond Ziekenfonds (52)

MOB (11)

VMOB (9)1 op N

N op N

N op 1

Samenwerkings‐
akkoorden (305) 
met derden (206)

NMBS‐kas

HZIV

N op N

Activiteiten verplichte 
verzekering (prestaties 

geneeskundige verzorging, 
uitkeringen, etc.)

Activiteiten en 
verrichtingen verplichte 

aanvullende 
verzekering

Verzekerings‐
activiteiten

RIZIV ‐ DAC  RIZIV ‐ DGEC CDZ

Administratieve
Controle

(ziekteverzekering)

Geneeskundige controle
 & evaluatie

(ziekteverzekering)

Boekhoudkundige, financiële en 
administratieve controle (ziekenfondswet)

N op N

Andere diensten 
RIZIV

Toezicht andere 
Verplichtingen

 (ziekteverzekering)

EVALUATIE VAN DE BEHEERSPRESTATIES (KB van 10 april 2014)

Financieel & prudentieel toezicht
 (verzekeringsreglementering)

Activiteiten en 
verrichtingen vrije 

aanvullende 
verzekering

 

                                                           
7 Dit vereenvoudigde schema werd opgesteld op basis van de audit.  
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Bron: Rekenhof 

2.1  Wettelijk kader 

Een  goed  begrip  van  de  organisatie  van  de  controle  op  de  ziekenfondssector  vergt  een 
beknopte toelichting over de totstandkoming van de wettelijke grondslag. 

Ziekteverzekeringswet 
De  overheid  begon  de  ziekenfondsen  aan  te  sturen  in  hun  dagelijkse  werking  toen 
tegemoetkomingen voor gezondheidszorgen en invaliditeit door private maatschappijen van 
onderlinge bijstand vanaf 1945 gaandeweg in de sociale zekerheid werden geïntegreerd. Die 
tegemoetkomingen evolueerden binnen het kader van de sociale zekerheid tot een uniforme 
en  verplichte  verzekering  voor  de  gehele  bevolking.  Parallel  daarmee werd  de  rol  van  de 
ziekenfondsen geïnstitutionaliseerd als meewerkende instellingen van sociale zekerheid. De 
uitwerking  van  die  rol  is  momenteel  vervat  in  de  gecoördineerde  wet  van  14  juli  1994 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna: 
de ZIV‐wet).  

De krachtlijnen van die rol als meewerkende instelling van sociale zekerheid kunnen als volgt 
worden samengevat: 

 De sociaal verzekerde is wettelijk verplicht aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze 
(of een openbare kas, cf. infra) om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkomingen 
van de verplichte ziekte‐ en invaliditeitsverzekeringen8; 

 De ziekenfondsen hebben niet alleen de opdracht de tegemoetkomingen van de verplichte 
verzekeringen aan hun leden te betalen, maar spelen ook een essentiële rol bij het beheer 
en het beleid ervan. Samen met de beroepsgroepen van de zorgverstrekkers, de sociale 
partners  en de  regering bepalen de  ziekenfondsen mee de bedragen  en volgens welke 
voorwaarden  de  tegemoetkomingen worden  verstrekt  en welke  budgettaire middelen 
daarvoor  nodig  of  wenselijk  zijn  in  het  licht  van  de  globale  vereiste  van 
uitgavenbeheersing. Voor de uitvoering van die diverse taken ontvangen de ziekenfondsen 
van de overheid een forfaitaire vergoeding voor hun administratiekosten. 

 Het RIZIV heeft als overheidsinstelling de taak de uitvoering van deze tak van de sociale 
zekerheid aan te sturen. Het RIZIV ziet toe op de correcte en tijdige toekenning van de 
tegemoetkomingen  van  de  verplichte  verzekeringen,  zorgt  daarbij  voor  de  nodige 
financiering van de ziekenfondsen en coördineert de werkzaamheden van talloze overleg‐ 
of adviesorganen en werkgroepen waarin de uitvoering van de verplichte verzekeringen 
vorm krijgt. 

Ziekenfondswet 
De wetgever omschreef de rol van de ziekenfondsen als meewerkende instelling van sociale 
zekerheid, maar een modernisering van het wettelijk kader over hun overige prestaties en over 
hun achterliggende organisatie bleef lange tijd achterwege. Dat gaf aanleiding tot steeds meer 
problemen, waarvan de aard blijkt uit de drie pijlers waarrond de wet van 6 augustus  1990 
betreffende  de  ziekenfondsen  en  de  landsbonden  van  ziekenfondsen  (hierna:  de 
Ziekenfondswet) tot stand kwam9: 

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

                                                           
8 Artikel 118 van de ZIV‐wet. 
9 Parl. St. Kamer, 1989/1990, DOC 1153/1, Memorie van Toelichting over het wetsontwerp betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen, p. 1. Een duidelijke  toelichting over de historiek van de wet  is opgenomen  in het eerste 
jaarverslag (1991‐1993) van de CDZ, www.ocm‐cdz.be/downl/publi/ra1991‐1993.pdf. 
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 de vereenvoudiging van de structuren, de democratische inspraak en de bescherming van 
de leden;  

 de organisatie  van  een  financiële  en boekhoudkundige  controle, opgebouwd  rond  een 
nieuw opgerichte controledienst, de CDZ.  
 

Specifiek  voor  de  activiteiten  van  de  verzekeringsmaatschappijen  van  onderlinge  bijstand 
(VMOB) heeft de wetgever recent diverse bijkomende voorwaarden en beperkingen opgelegd, 
onder meer inzake solvabiliteit en interne controle10.  

2.2  Controlediensten CDZ, DAC en DGEC 

2.2.1  Situering 

Uit het vorige punt blijkt dat de opdrachten van de CDZ enerzijds en de opdrachten van de 
DAC  en  de  DGEC  anderzijds  in  een  andere  context  zijn  ontstaan  en  steunen  op  een 
verschillende wettelijke grondslag (de artikelen 138 tot 166 van de ZIV‐wet voor de DAC en de 
DGEC, en de artikelen 49 tot 59 van de Ziekenfondswet voor de CDZ). Toch hebben de drie 
diensten ook een belangrijk raakpunt: in het verlengde van hun controleopdracht vervullen 
ze, samen met andere diensten van het RIZIV, een specifieke rol bij de jaarlijkse evaluatie van 
de beheersperformantie van de ziekenfondsen.  

Controleopdracht 
De  CDZ  controleert  het  organisatorisch  kader waaraan  het  beheer  van  de  ziekenfondsen 
krachtens de Ziekenfondswet moet voldoen, zoals op het vlak van statuten, inspraakorganen 
en boekhouding, en verifieert of aan de voorwaarden  is voldaan om aanvullende prestaties 
(verzekeringen  of  diensten)  te  verstrekken  bovenop  de  verplichte  ziekte‐  en 
invaliditeitsverzekering. Het RIZIV stuurt de ziekenfondsen aan bij de uitvoering van de ZIV‐
wet. De DAC  en de DGEC gaan daarbij na of de wettelijk  vastgelegde  tegemoetkomingen 
correct en zorgvuldig worden verstrekt11.  

Het verschil in de controle door de DAC en de DGEC houdt in essentie verband met het al dan 
niet medische  karakter  van  de  controle,  rekening  houdend met  de  beperkingen  van  het 
medisch beroepsgeheim. De DGEC, waarin  inspecteurs en medewerkers met een medische 
opleiding  werkzaam  zijn  (artsen,  apothekers,  verpleegkundigen),  richt  zich  op  de 
geneeskundige verstrekking zelf (bv. nagaan of de prestatie effectief en volgens de geldende 
vereisten werd  verstrekt). De DAC  controleert  of  aan de  overige  voorwaarden  en dus het 
veeleer administratiefrechtelijke  luik van de verplichte ziekte‐ en  invaliditeitsverzekering  is 
voldaan (bv. nagaan of de regeling van de derde betalende correct werd toegepast of dat aan 
een sociaal verzekerde die nog een inkomen uit arbeid ontvangt niet ten onrechte tegelijk een 
uitkering voor invaliditeit wordt uitbetaald). 

De controleopdracht van de DAC en de DGEC is, anders dan bij de CDZ, niet beperkt tot de 
ziekenfondsen: 

                                                           
10 Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings‐ of herverzekeringsondernemingen. Zie 
daarover meer in detail punt 2.3.2.  
11 Dit punt situeert enkel de essentie van de controleopdracht van de CDZ, de DAC en de DGEC. Daaruit kunnen tegelijk ook 

de essentiële verschillen tussen de drie controlediensten worden afgeleid. Een gedetailleerde opsomming van hun taken, de 

evolutie ervan en de concreet uitgevoerde controles worden beschreven in hun jaarlijkse activiteitenverslagen (gepubliceerd 

op de website van de CDZ en het RIZIV) en worden ook verder behandeld in hoofdstuk 4 (Organisatie van de controles). 
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 De DAC controleert niet alleen of de ziekenfondsen de voorwaarden van de verplichte 
verzekeringen  correct hebben  toegepast bij hun dossierbeheer maar ook of de  sociaal 
verzekerde zelf de gestelde voorwaarden nakomt (bv. geen domiciliefraude).  

 De  werkzaamheden  van  de  DGEC  bestaan  vrijwel  uitsluitend  uit  het  controleren, 
evalueren en informeren van zorgverstrekkers, en hebben slechts beperkt betrekking op 
de  werking  van  de  ziekenfondsen.  Het  betreft  hoofdzakelijk  het  opvolgen  van  de 
activiteiten van de adviserend artsen bij de ziekenfondsen. De DGEC voert sinds 2015 geen 
medische controles meer uit  in dossiers over arbeidsongeschiktheid en  invaliditeit. De 
afhandeling en de controle van de beslissingen van de adviserend artsen in die dossiers 
situeren  zich nu grotendeels bij de Dienst  voor Uitkeringen  van het RIZIV. De DGEC 
vervult wel nog  een  specifieke  rol bij de  evaluatie van de beheersperformantie van de 
ziekenfondsen (zie hierna). 

Evaluatieopdracht 
Het RIZIV betaalt de ziekenfondsen een forfaitaire vergoeding voor de werkingskosten die ze 
maken als meewerkende instelling van de sociale zekerheid (bv. de uitbetaling van de wettelijk 
vastgelegde tegemoetkomingen, informatieverstrekking en preventiecampagnes ten aanzien 
van de leden, beheersing van de uitgavenevolutie). Het bedrag van die vergoeding, 1,1 miljard 
euro  voor  201812,  wordt  over  de  landsbonden  verdeeld  volgens  hun  ledental13.  Hoe  de 
landsbonden  hun  aandeel  in  de  enveloppe  verdelen  over  de  bij  hen  aangesloten 
ziekenfondsen,  bepalen  zij  volledig  autonoom.  De  vergoeding  wordt  echter  niet 
onvoorwaardelijk  toegekend.  10%  van  het  aandeel  van  elke  landsbond  ‐  het  zogenaamd 
variabel deel – is afhankelijk gemaakt van de performantie waarmee zij hun taken in het kader 
van de ZIV‐wet vervullen. Daartoe werd  in  1993 bij koninklijk besluit een evaluatiesysteem 
vastgelegd dat inmiddels grondig werd bijgestuurd14. 

Het huidige systeem, dat voor het eerst van toepassing was op de beheersprestaties van 2016, 
vertrekt van zeven kernprocessen, geselecteerd om de diversiteit van de beheerstaken van een 
ziekenfonds  als  meewerkende  instelling  van  sociale  zekerheid  zo  volledig  mogelijk  te 
omvatten.  Bijgevolg  hebben  de  processen  niet  alleen  betrekking  op  de  uitbetaling  van 
tegemoetkomingen, maar bijvoorbeeld ook op de organisatie van de  interne controle of de 
boekhouding, en op de deelname aan studies of beleidsvoorbereiding (zie  tabel  1). Aan elk 
proces is een wegingscoëfficiënt gekoppeld die het relatieve belang ervan uitdrukt.  
   

                                                           
12 1.066,4 miljoen euro voor de vijf landsbonden, 26,7 miljoen euro voor het HZIV, 18,1 miljoen euro voor de NMBS‐kas.  
13 Op dat principe wordt een correctie toegepast om rekening te houden met het ledenprofiel en schaalvoordelen. Zie artikel 
195,  §1,  2°,  9e  lid  van  de ZIV‐wet  en  de  evaluatie  hiervan  in: Rekenhof, Vergoeding  voor  de  administratiekosten  van  de 
ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel, januari 2017, p.36‐38, www.rekenhof.be. 
14  De  grondslag  van  het  huidige  evaluatiesysteem  is  vervat  in  koninklijk  besluit  van  10  april  2014  betreffende  de 
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten. 
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Tabel 1 ‐ Overzicht van de geëvalueerde beheersprocessen (en hun wegingscoëfficiënt) 

 Beheersproces Gewicht 
1 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. 

10% 

2 De correcte en uniforme toekenning van rechten binnen de geldende termijnen 
in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

15% 

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 ZIV-wet. 

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% 

Bron: artikelen 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. 
 
De CDZ, de DAC en de DGEC helpen, elk binnen de grenzen van hun specifieke bevoegdheid, 
eerst de domeinen en indicatoren voor de evaluatie te selecteren, en zorgen vervolgens voor 
de uitvoering van de nodige controlewerkzaamheden om de indicatoren concreet in te vullen. 
Daarbij moet worden benadrukt dat de drie controlediensten niet de enige actoren zijn in de 
evaluatie  van  de  beheersperformantie:  een  groot  deel  van  de  beheerstaken  van  de 
ziekenfondsen  als meewerkende  instelling  van  sociale  zekerheid  vinden  immers  plaats  in 
relatie met andere diensten van het RIZIV. Op die manier nemen zij ook deel aan de selectie 
van domeinen en indicatoren en aan de evaluatie. 

2.2.2  Onderlinge coherentie van de controles 

Bij de totstandkoming van de Ziekenfondswet werd nadrukkelijk in vraag gesteld of het wel 
aangewezen was de controle op de ziekenfondssector over meerdere overheidsdiensten uit te 
splitsen. Los van de overwegingen die tot deze keuze hebben geleid, brengt een opdeling van 
de controlebevoegdheid inderdaad een aantal intrinsieke risico’s met zich mee. 

Allereerst ontstaat door de  verdeling  van bevoegdheden het  risico op mogelijke hiaten of 
overlappingen in de controle. Op dat vlak stelt de audit geen fundamentele problemen vast. 
De bevoegdheden van de drie controlediensten blijken ook voldoende duidelijk van elkaar te 
zijn afgebakend. In die zin bevestigt de audit de eerdere conclusies van een externe consultant: 
in een rapport van 2017 over de redesign van de gezondheidsadministraties werd gesteld dat 
“er al een goede synergie is tussen de CDZ en de DAC”. 

Vervolgens brengt  een  spreiding  van de  controle over drie diensten met  zich mee dat de 
beschikbare werkingsmiddelen minder soepel kunnen worden ingezet op basis van wisselende 
beleidskeuzes  om  meer  aandacht  te  besteden  aan  administratieve,  medische  dan  wel 
financieel‐boekhoudkundige aspecten. Maar ook dat risico is hier eigenlijk niet aan de orde. 
Bij elke controledienst volstaan de werkingsmiddelen nu al amper om hun eigen wettelijk 
opgelegd  takenpakket  te  kunnen  vervullen  (zie  hoofdstuk  3)  en  is  de  ruimte  om  met 
werkingsmiddelen te schuiven dus hoe dan ook beperkt. Daarenboven zijn veruit de meeste 
budgettaire en personele middelen toegewezen aan de DAC en de DGEC, en kan vanuit de 
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beheersorganen van het RIZIV vrij eenvoudig worden beslist de middelen van zijn diensten 
anders in te zetten15. 

Tot  slot moet  ook  bij  een  duidelijke  bevoegdheidsverdeling  bijzondere  aandacht  blijven 
uitgaan naar uitwisseling van informatie en het mogelijk nut van eigen werkzaamheden voor 
de controle door een andere dienst. Zo is het bijvoorbeeld logisch en ook wettelijk bepaald dat 
de CDZ aan de DAC elke schending van de ZIV‐wet meldt die niet onder zijn controleopdracht 
valt maar in het kader van zijn eigen opdracht werd vastgesteld, terwijl het RIZIV van zijn kant 
verplicht is de CDZ alle inlichtingen te verschaffen die hij nodig acht bij het uitoefenen van de 
opdrachten die hem krachtens de Ziekenfondswet zijn toevertrouwd16. Vanuit dezelfde optiek 
van nuttige en nodige informatie‐uitwisseling zetelen vertegenwoordigers van het RIZIV en de 
CDZ in elkaars overlegorganen. 

De wederzijdse  informatieverstrekking  blijft  in  de  praktijk  niettemin  een  aandachtspunt. 
Eerdere audits van het Rekenhof wezen op problemen in de informatieverstrekking van het 
RIZIV aan de CDZ, en nu blijkt dat de informatieplicht van de CDZ ten aanzien van het RIZIV 
wordt ingeperkt door een discretieplicht. 

Informatieverstrekking aan de CDZ 
Een audit van het Rekenhof over de uitgavenbeheersing in de verplichte ziekteverzekering17 
toonde aan dat de CDZ de beheersperformantie van de ziekenfondsen slechts onvolledig kon 
evalueren omdat de daartoe noodzakelijke gegevens niet of slechts laattijdig door het RIZIV 
werden doorgestuurd. Door  ontbrekende  of  ontoereikende  informatie  van het RIZIV  over 
sommige technische kwesties, zoals de opmaak van de thesauriestaten van de ziekenfondsen 
of  de  facturatiegegevens  van  de  ziekenhuizen,  was  de  CDZ  evenmin  in  staat  daarover 
duidelijke richtlijnen op te stellen voor de controle door de bedrijfsrevisoren.  

Uit een opvolgingsaudit in 2011 bleek dat het RIZIV aan de aanbevelingen van het Rekenhof 
zou tegemoetkomen: de bestuursovereenkomst 2010‐2012 van het RIZIV nam verbintenissen 
op voor een geïntensifieerd overleg en een tijdige gegevensuitwisseling met de CDZ18. Deze 
verbintenissen zijn nagekomen. Het RIZIV stelt de nota’s en verslagen van zijn overleg‐ en 
adviesorganen  ter  beschikking  van  de  CDZ,  en  tweemaandelijks  vindt  in  een 
gemeenschappelijke werkgroep  overleg  plaats  over  de  uitvoering  van  de  evaluatie  van  de 
beheersperformantie van de ziekenfondsen.  

   

                                                           
15 Wat voor de DGEC overigens in 2015 gebeurde met betrekking tot de medische controle op invaliditeit (zie punt 2.2.1). 
16 Artikel 52, 7° en 58 van de Ziekenfondswet. 
17 Rekenhof, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, Brussel, januari 2006, p.46‐47 en 55‐56, 
www.rekenhof.be.  
18 Rekenhof, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging ‐ opvolgingsaudit, Brussel, juni 2011, p.34‐
35, www.rekenhof.be. 



CONTROLE OP DE ZIEKENFONDSEN / 15 

 

 

 

Informatieverstrekking door de CDZ 
In het kader van de gezamenlijke evaluatie van de beheersperformantie van de ziekenfondsen 
selecteert  de  DGEC  voor  de  CDZ  elk  jaar  een  aantal  nomenclatuurcodes  waarvan  de 
inspecteurs van de CDZ nagaan of en hoe de ziekenfondsen de nodige validiteitscontroles 
uitvoeren bij de terugbetaling van de geneeskundige verstrekking. De DGEC gaf echter aan 
niet op de hoogte te worden gesteld van de resultaten van die controles terwijl die informatie 
dienstig  zou  zijn  bij  een  volgende  selectie  van  controlethema’s  voor  de  CDZ  of  bij  de 
organisatie  van  zijn  eigen  controles. De CDZ  nuanceert  die  kritiek:  de  controlerapporten 
worden inderdaad niet als dusdanig doorgestuurd aan het RIZIV, maar alle resultaten van de 
controles worden verwerkt in een eindevaluatieverslag waarvan het RIZIV kennis kan nemen, 
en waaruit  duidelijk  blijkt welke  a  priori  en  a  posteriori  controles  door de  ziekenfondsen 
gebeuren, en hoeveel fouten per controle werden vastgesteld. 

Meer  fundamenteel  blijkt  hier  een  onduidelijke  scheidingslijn  te  bestaan  tussen  een 
informatieplicht  en  een  discretieplicht.  Artikel  59  van  de  Ziekenfondswet  legt  aan  de 
medewerkers van de CDZ en aan de bedrijfsrevisoren een discretieplicht op “omtrent de feiten 
waarvan ze wegens hun functie kennis gekregen hebben”. Daarop bestaan slechts een beperkt 
aantal uitzonderingen, zoals  in geval van misdrijven, bepaalde  sociaal‐ of  fiscaalrechtelijke 
inbreuken of een schending van de ZIV‐wet (die de CDZ dan moet meedelen aan de DAC). Tot 
die uitzonderingen behoort echter geen informatie over de wijze waarop de Ziekenfondswet 
wordt toegepast, meer bepaald op het vlak van de vereiste interne controle of interne audit bij 
de  ziekenfondsen,  en waarop de  controle uitsluitend door de CDZ  en de bedrijfsrevisoren 
gebeurt (zie punt 2.4). 

De vraag  is echter  in hoeverre de discretieplicht  tot gevolg heeft dat geen  informatie mag 
worden meegedeeld over de aard en de omvang van de controles die de ziekenfondsen intern 
toepassen om een correcte toepassing van de ZIV‐wet te helpen waarborgen. Aan de ene kant 
is die  informatie  immers essentieel om de werkzaamheden van de actoren verderop  in de 
controleketen, en met name van de DAC en de DGEC, effectief en efficiënt te kunnen laten 
verlopen. Maar aan de andere kant loopt geen duidelijke scheidingslijn tussen de specifieke 
modaliteiten  van  interne  controle  op  de  voorschriften  van  de  verplichte  ziekte‐  en 
invaliditeitsverzekering en de algemene organisatorische vereisten van interne controle. In elk 
geval wordt daarover in de praktijk weinig of geen informatie aan het RIZIV verstrekt. 

Die houding lijkt momenteel op een kantelpunt te zijn gekomen. In het toekomstpact werd 
een ruim  ingevulde transparantieplicht  ingeschreven, waarbij de ziekenfondsen er zich zelf 
toe verbonden hebben informatie over hun interne controles ruim ter beschikking te stellen. 
Vooralsnog blijft de concrete realisatie ervan echter beperkt tot enkele specifieke projecten in 
het  kader  van  het  handhavingsplan.  Daarnaast  werd  vastgesteld  dat  de  CDZ  een  nieuw 
tekstvoorstel  voor  artikel  59  van  de  Ziekenfondswet  heeft  uitgewerkt  waarin  de 
uitzonderingen  op  de  discretieplicht  aanzienlijk  zijn  uitgebreid  maar  waarvan  de  juiste 
draagwijdte nog altijd niet duidelijk is. 

2.3  Ziekenfondssector 

2.3.1  Situering 

De  (private)  ziekenfondssector  bestaat  op  1  januari  2018  uit  een  netwerk  van  52  aparte 
ziekenfondsen,  (aangesloten  bij  één  van  de  vijf  landsbonden19),  elf  maatschappijen  van 
onderlinge bijstand  (waaronder vijf  zorgkassen)  en negen verzekeringsmaatschappijen van 
                                                           
19 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). 
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onderlinge bijstand. Op dezelfde datum telde de sector voor het verstrekken van aanvullende 
prestaties ook 305 lopende samenwerkingsovereenkomsten met 206 derden (zie het schema 
in het begin van hoofdstuk 2).  

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) fungeert als een gezamenlijk aanspreekpunt 
voor initiatieven met een overkoepelend karakter, onder meer ook voor de uitvoering van een 
aantal verbintenissen uit het toekomstpact. Een Intermutualistisch Agentschap (IMA) staat in 
voor de gemeenschappelijke organisatie  en uitvoering van ondersteunende diensten,  zoals 
aankopen of het verzamelen en analyseren van de gegevensbestanden van de ziekenfondsen20. 

Bij de totstandkoming van de Ziekenfondswet werd bepaald dat elke landsbond voortaan een 
systeem van interne controle moest hanteren voor het geheel van zijn verrichtingen en die van 
de  bij  hem  aangesloten  ziekenfondsen.  Dat  systeem  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"21. Daarnaast moet elke 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.  Elk  van  die  wettelijke  basisvereisten  is  nader  uitgewerkt  in 
onderrichtingen van de CDZ. 

De  voornoemde  verplichtingen  betreffen  de  algemene  organisatorische  aspecten  van  de 
interne controle. Het toezicht daarop gebeurt door de bedrijfsrevisoren en de CDZ, wat verder 
in dit verslag aan bod komt (punt 2.4 en hoofdstuk 4). Hier wordt specifiek nagegaan hoe de 
controle op de kernactiviteiten zelf wordt verzekerd. Daarbij verschilt de samenhang tussen 
de eigen controles door de ziekenfondsen en de externe controles door de CDZ, de DAC en de 
DGEC naargelang het gaat om activiteiten op het vlak van de verplichte verzekeringen, van de 
aanvullende prestaties of van de facultatieve verzekeringen. 

2.3.2  Coherentie met de controles van de CDZ, de DAC en de DGEC 

Op het vlak van de verplichte verzekeringen 
Het beheer van de socialezekerheidsprestaties vormt uiteraard de eigenlijke kerntaak van de 
ziekenfondsen.  Voor  2018  gaat  het  om  een  geraamd  bedrag  van  27  miljard  euro 
tegemoetkomingen in de ziekteverzekering en 8,5 miljard euro in de invaliditeitsverzekering22. 
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 
gebeuren door het Fonds voor de Medische Ongevallen, een afzonderlijke dienst binnen het 
RIZIV.  

Ten aanzien van de overheid (RIZIV) zijn niet de 52 ziekenfondsen maar de landsbond waarbij 
ze zijn aangesloten verantwoordelijk voor de wijze waarop de verplichte verzekeringen worden 
beheerd. Afhankelijk van de mate waarin een  landsbond dat beheer door de ziekenfondsen 
centraal wenst aan te sturen, zal de invulling van de interne controle verschillen. Daarbij staat 
het elke landsbond en elk ziekenfonds vrij te bepalen volgens welke modaliteiten de controle 
binnen hun structuren verloopt (bv. a priori of a posteriori, al dan niet geïnformatiseerd en/of 
hiërarchisch), althans voor zover dit beantwoordt aan de algemene organisatorische vereisten 
van interne controle en interne audit. De minister geeft in haar antwoord aan dat de overheid 

                                                           
20 Artikel 278 van de programmawet van 24 december 2002 en statuten van de vzw IMA, te raadplegen op www.ima‐aim.be. 
21 Artikel 31 van de Ziekenfondswet en koninklijk besluit van 14 juni 2002 tot uitvoering van artikel 31 van de Ziekenfondswet.  
22 Die bedragen bestaan echter niet uitsluitend uit terugbetalingen door de ziekenfondsen, maar in beperkte mate ook uit 
vergoedingen die rechtstreeks door het RIZIV ten laste worden genomen. Zie: Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van 
de ziekenfondsen, Brussel juni 2017, p. 13‐20, www.rekenhof.be. 
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al meerdere malen heeft benadrukt dat er focus op en prioriteit aan a priori controles moet 
gegeven worden,  en  dat  de  voordelen  daarvan  herhaaldelijk werden  aangegeven:  sneller, 
goedkoper, krachtiger in uitoefening. 

De DAC en de DGEC moeten er enkel in de tweede lijn op toezien dat de tegemoetkomingen 
van de verplichte verzekeringen door de ziekenfondsen inderdaad correct worden verstrekt. 
Het lijkt evident dat ze daarbij inzage hebben in de interne controles die reeds op het niveau 
van  de  ziekenfondsen  en/of  landsbonden  gebeuren.  Dit  vermijdt  immers  niet  alleen 
overlappingen  of  hiaten  in  de  controle,  maar  maakt  het  ook  mogelijk  dat  beide 
controlediensten hun werkzaamheden efficiënter kunnen organiseren.  

Beide diensten hebben echter geen  informatie over de uitgevoerde  interne controles bij de 
uitbetaling van de tegemoetkomingen, ook niet via de CDZ23. In dat opzicht beschikken ze bij 
de selectie van de controlethema’s over weinig indicaties over de te verwachten resultaten en 
komen hun controles eigenlijk gedeeltelijk neer op een herhaling van de eerstelijnscontrole 
bij de ziekenfondsen. Hoofdstuk 4, dat de uitvoering van de controles van de DAC en de DGEC 
analyseert, gaat daar verder op in. 

In  het  specifieke  kader  van  het  handhavingsplan hebben  de  landsbonden  er  zich wel  toe 
verbonden om voor de daarin geselecteerde projecten een duidelijke taakverdeling met het 
RIZIV af te spreken, en gedetailleerd te rapporteren over de aard, omvang en resultaten van 
de controles die ze zelf uitvoeren. Daarnaast moest het NIC volgens het toekomstpact ook een 
cartografie opmaken van de bestaande a priori en a posteriori controles bij de ziekenfondsen 
of de landsbonden. De cartografie werd tijdig opgemaakt maar werd door zijn algemeenheid 
door  het  RIZIV  niet  bruikbaar  geacht  voor  een  gerichte  afbakening  van  zijn  eigen 
controlethema’s.  De  DGEC  beschouwde  het  slechts  als  een  beschrijvend  document  dat 
weliswaar correct een aantal types van uit te voeren controles opsomt, maar dat geen enkele 
inzage geeft in de werkelijk uitgevoerde controles (niet gedetailleerd volgens de aard van de 
controles of van de controles per landsbond of ziekenfonds). 

Op het vlak van de aanvullende prestaties 
De aansluiting bij een privaat ziekenfonds in plaats van bij de openbare kas HZIV impliceert 
dat in de verplichte lidmaatschapsbijdrage aan het ziekenfonds ook automatisch het recht op 
een  pakket  aan  aanvullende  prestaties  is  begrepen. De  samenstelling  van  dat  pakket  kan 
substantieel  verschillen  per  ziekenfonds  en  per  landsbond,  maar  moet  in  principe  het 
gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de prestaties verband houden met de gezondheid24. 
In  de  praktijk  gaat  het  meestal  om  de  terugbetaling  van  kosten  die  de  verplichte 
ziekteverzekering niet ten laste neemt (alternatieve geneeswijzen, vaccinaties, remgelden,…), 
uit  het  betalen  van  een  bijkomende  vergoeding  in  welomschreven  omstandigheden 
(hospitalisatie  van  een  kind,  palliatieve  zorgen,  zware  brandwonden)  en  uit  allerhande 
ondersteunende diensten (bv. het uitlenen van materiaal, diensten voor thuiszorg, informatie 
en rechtsbijstand). De uitgaven van de ziekenfondsen die verband houden met die prestaties 
bedragen ongeveer 0,4 miljard euro per jaar.  

                                                           
23 De CDZ verzamelt daarover ‐ weliswaar slechts fragmentair ‐ concrete gegevens wanneer de dienst in het kader van de 
evaluatie van de beheersperformantie van de ziekenfondsen enkele validiteitscontroles bij de ziekenfondsen inspecteert (zie 
punt 2.2.2). 
24 Dat pakket aan aanvullende prestaties moet aan 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). 
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Voor het verstrekken van de aanvullende prestaties kunnen de ziekenfondsen in de regel eigen 
keuzes maken25. Ze kunnen die prestaties zelf organiseren, samen met andere ziekenfondsen 
van  eenzelfde  landsbond  of  enkel  op  het  niveau  van  de  landsbond,  dan wel  er  zich  toe 
beperken bepaalde acties of structuren te betoelagen. Ze kunnen er ook voor opteren bepaalde 
prestaties  onder  te  brengen  in  een maatschappij  van  onderlinge  bijstand  of  daarvoor  een 
samenwerkingsakkoord te sluiten met een derde die over de nodige organisatie en middelen 
beschikt (bv. voor familiale hulp)26.  

De ruime autonomie bij de organisatie van de aanvullende prestaties geldt evenzeer op het 
vlak van de wenselijk of noodzakelijk geachte controle. De aard, omvang en organisatievorm 
van de verstrekte prestaties worden volledig volgens de intern geldende structuren beslist en 
opgevolgd (bv. in de verhouding bestuur – algemene vergadering of landsbond‐ziekenfonds). 
De CDZ en de bedrijfsrevisoren worden daarover weliswaar geïnformeerd, maar verder voeren 
ze  hier  als  het ware  enkel  een marginale  toetsing  uit  of  de  prestaties  inderdaad  verband 
houden met de gezondheid en niet leiden tot ondoorzichtige financiële stromen naar derden 
(bv. in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten). 

Die marginale  toetsing  wordt momenteel  enigszins  aangescherpt,  samen met  een  aantal 
vereisten op het  vlak  van  transparantie.  In het  regeerakkoord  van oktober  2014  en  in het 
toekomstpact  met  de  ziekenfondsen  werd  dienaangaande  bepaald  dat  “de  diensten  die 
ziekenfondsen kunnen oprichten om een financiële tussenkomst toe te kennen in de kosten van 
preventie  en behandeling  van  ziekte, of om het  fysiek of psychisch welzijn  van hun  leden  te 
bevorderen, moeten beantwoorden aan de principes van evidence based practice. In dat kader 
had  in  2017  een  intermutualistisch  voorstel  van  referentiekader  en  actieplan  voor  de 
heroriëntatie en uitzuivering” van de aanvullende prestaties moeten voorliggen. Het akkoord 
hierover was bij het afsluiten van de audit nog niet volledig klaar waardoor de CDZ hiermee 
geen rekening kan houden bij de erkenning van de aanvullende diensten (zie punt 4.1.2.4). In 
dat verband wijst de minister erop dat de Raad van de CDZ de aanvragen voor aanvullende 
diensten ondertussen met grote precisie evalueert, en meer bepaald ook in het licht van de 
betrokken verbintenissen uit het toekomstpact met de ziekenfondsen. 

Op het vlak van de facultatieve verzekeringen 
De ziekenfondssector beheert ook een aantal verzekeringsdiensten (in ruime zin) waarop de 
leden facultatief en tegen betaling van een bijkomende bijdrage aanspraak kunnen maken. Het 
gaat  hoofdzakelijk  om  prestaties  in  het  kader  van  de  Vlaamse  zorgverzekering,  om  het 
voorhuwelijkssparen  en  om  hospitalisatieverzekeringen  waarvan  het  beheer  binnen  de 
ziekenfondssector nu alleen nog door autonome verzekeringsmaatschappijen van onderlinge 
bijstand gebeuren27. De totale uitgaven van deze diensten bedragen ongeveer 0,8 miljard euro 
op jaarbasis. 

Voor de verzekeringsverrichtingen van de ziekenfondssector gelden specifieke voorschriften 
en beperkingen, die recent nog aanzienlijk werden verstrengd. De wet van 13 maart 2016 op 
het statuut van en het toezicht op de verzekerings‐ of herverzekeringsondernemingen legde 
in  het  kader  van  de  solvabiliteit  II‐reglementering  immers  nieuwe  vereisten  op  inzake 
prudentieel toezicht op technische voorzieningen, dekkingswaarden, solvabiliteit, organisatie, 

                                                           
25 Daarop bestaan 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). 
26 De CDZ 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 CDZ toezicht moet uitoefenen, althans als ze niet gepaard 
gaan met een directe of indirecte financiering van de partner.  
27 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. 
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beheer en interne controle. Die bepalingen gelden ook voor de verzekeringsmaatschappijen 
van onderlinge bijstand.  

Het toezicht op de naleving van de verzekeringsreglementering behoort tot de bevoegdheid 
van  de  CDZ,  in  nauwe  samenwerking met  de  Nationale  Bank  van  België  (NBB).  In  een 
protocolakkoord van 10 mei 2017 is vastgelegd hoe de CDZ en de NBB door periodiek overleg 
en  gegevensuitwisseling  willen  komen  tot  een  eenvormige  toepassing  van  de  betrokken 
wetgeving  en  een  doeltreffende  uitoefening  van  hun  respectieve  bevoegdheden.  Een 
gelijkaardig protocolakkoord kwam ook al op 18 december 2013 tot stand tussen de CDZ en de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of 
FSMA) met betrekking tot het toezicht op de verzekeringstussenpersonen. 

2.3.3  Uniformiteit van de controle 

Het toekomstpact benadrukt het belang van een uniforme controle. De ziekenfondsen “dienen 
op een uniforme wijze de reglementering te handhaven ten aanzien van sociaal verzekerden en 
zorgverstrekkers. Elke  verzekerde,  ongeacht het  ziekenfonds waar hij/zij  lid  van  is, moet  op 
dezelfde manier  behandeld worden  voor wat  de  toekenning  van  rechten  betreft  die  door  de 
verzekering gecreëerd zijn (…). Het handhavingsbeleid, de operationalisering ervan en de inzet 
van  het  instrumentarium  dienen  inzake  effectiviteit  voor  alle  verzekeringsinstellingen 
(landsbonden en openbare kassen) tot dezelfde garanties te leiden aan de overheid. In die zin 
moet een eenvormigheid binnen het handhavingsbeleid worden verzekerd”28. 

Het  toekomstpact wil de uniformiteit  realiseren  aan de hand van een gemeenschappelijke 
minimale controlesokkel, aangevuld en versterkt door eigen initiatieven of klemtonen van de 
verschillende  landsbonden,  ziekenfondsen  en  openbare  kassen.  Het  pact  wenst  daartoe 
controles van  technische  aard  (bv.  toe  te passen  tarieven, opgelegde  leeftijdsvoorwaarden, 
toegestane  frequentie  van  een  behandeling) maximaal  te  informatiseren  en  die  te  laten 
plaatsvinden  voor  de  uitbetaling  van  de  tegemoetkoming  (om  onterechte  betalingen  te 
voorkomen). Voorts benadrukt het pact dat de ziekenfondsen als meewerkende instellingen 
van  sociale  zekerheid  zelf  verantwoordelijkheid  dragen  en  initiatief  moeten  nemen, 
bijvoorbeeld door gemengde controleteams samen te stellen en het poolen van de beschikbare 
controlecapaciteit, of door een kadaster op te maken en beschikbaar te stellen dat inzage geeft 
in  de  reeds  bestaande  controles  (zowel  op  het  vlak  van  realiteit,  conformiteit  als 
doelmatigheid) om ook tot een betere taakverdeling te kunnen komen. 

De  logica van de voornoemde doelstellingen  is echter bijzonder moeilijk  in te passen  in de 
onderling  sterk  verschillende  organisatiestructuur  en  omvang  van  de  landsbonden  en 
ziekenfondsen. Zowel praktische als beleidsmatige bezwaren vormen een hinderpaal, onder 
meer  omdat  de  beoogde  uniformiteit  een  evolutie  naar  gemeenschappelijke 
gegevensverwerking en  informatiseringsprojecten veronderstelt. Daartoe worden weliswaar 
een aantal stappen gezet binnen het IMA, maar initiatieven van gezamenlijke controle blijven 
achterwege. Zelfs een administratief eenvoudig  te  realiseren  informatieverstrekking aan de 
DAC  en  de  DGEC  over  de  intern  uitgevoerde  controles  op  de  realiteit,  conformiteit  of 
doelmatigheid van de  tegemoetkomingen blijft achterwege, wat nochtans op zijn beurt de 
organisatie van de controle‐ en evaluatiewerkzaamheden bij de DAC en de DGEC belemmert 
(zie ook supra). 

2.3.4  Te controleren normen 

Een effectieve, efficiënte en uniforme controle noodzaakt niet alleen een daartoe aangepast 
administratief‐organisatorisch kader, maar ook duidelijk  te controleren normen. Vooral de 

                                                           
28 Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen, p. 6 en 24. 
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DGEC wordt daarmee geconfronteerd: een deel van de werkzaamheden moet worden gewijd 
aan vage toepassingsregels in de nomenclatuur29, en de dienst heeft slechts een beperkte greep 
op  de  werking  van  de  adviserend  artsen  die  bij  de  toekenning  van  sommige 
tegemoetkomingen over een beoordelingsmarge beschikken (zie ook punt 4.2.3). 

De nomenclatuur  komt  tot  stand na onderling overleg  tussen de betrokken beroepsgroep 
(artsen, tandartsen, kinesitherapeuten enz.) en de ziekenfondsen, en maakt tussen hen beiden 
het voorwerp uit van tweejaarlijkse overeenkomsten en akkoorden. Het is uiteraard essentieel 
dat daarbij duidelijke toepassingsregels worden vastgelegd om de controle ervan mogelijk te 
maken. Die  toepassingsregels hebben bijvoorbeeld betrekking op de vereiste bekwaamheid 
van  de  zorgverstrekker,  de  plaats  of  de  infrastructuur  waar  de  verstrekking  gebeurt,  de 
frequentie ervan en de al dan niet toegestane cumuleerbaarheid met andere verstrekkingen. 
De DGEC moet hier echter al  te vaak concluderen dat de regels  te vaag zijn geformuleerd, 
onder meer op het vlak van begrippen of termijnen, om een efficiënte en effectieve controle 
mogelijk te maken. 

Voor situaties waarin de betaling van de tegemoetkoming afhankelijk is van een beoordeling 
van de noodzaak  van de prestatie door de  adviserend  artsen bij de  ziekenfondsen,  ligt de 
organisatie  van  de  controle  uiteraard  minder  voor  de  hand.  Ook  hier  ligt  de  primaire 
verantwoordelijkheid  bij de  ziekenfondsen  zelf:  intern moeten  zij de nodige  voorwaarden 
scheppen  zodat de  eerstelijnscontrole  tijdig,  effectief  en  efficiënt kan plaatsvinden,  terwijl 
extern  met  de  andere  ziekenfondsen  afspraken  moeten  worden  gemaakt  om  de  nodige 
conformiteit  in  hun  beslissingen  te waarborgen. De  problematische  toestand  op  dat  vlak 
maakt het voorwerp uit van  ‘moderneringsas vier’  in het  toekomstpact, waarvan de  eerste 
realisaties pas in de loop van 2018 worden verwacht.  

2.4  Bedrijfsrevisoren 

2.4.1  Situering 

De  Ziekenfondswet  voerde  op  boekhoudkundig  en  financieel  vlak  belangrijke  nieuwe 
verplichtingen en controles in. Sindsdien moeten de ziekenfondsen hun boekhouding voeren 
volgens dezelfde basisprincipes als een onderneming, onder meer volgens de gebruikelijke 
regels  van  de  dubbele  boekhouding  en met  gedagtekende  verantwoordingsstukken30. Die 
regels zijn bij koninklijk besluit en in onderrichtingen van de CDZ aangevuld en aangepast om 
rekening te houden met de eigenheid van de activiteiten van ziekenfondsen31. Zo moeten de 
boekhoudverrichtingen  die  betrekking  hebben  op  de  verplichte  verzekeringen  en  op  de 
aanvullende prestaties van elkaar worden afgesplitst. Daarnaast zijn de landsbonden verplicht 
reservefondsen aan te leggen voor het voorhuwelijkssparen32.  

Onder de voornoemde verplichtingen van de ziekenfondsen en de landsbonden behoort ook 
de  opmaak  van  jaarrekeningen33. De  jaarrekening  over  de  verplichte  verzekeringen 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 

                                                           
29 De geneeskundige verstrekkingen die door de verplichte ziekteverzekering worden vergoed, staan opgesomd in artikel 34 
van  de  ZIV‐wet.  In  een  apart  register  dat  bij  koninklijk  besluit  is  vastgelegd  ‐  de  nomenclatuur  der  geneeskundige 
verstrekkingen  ‐  worden  de  verstrekkingen  verder  gepreciseerd,  samen  met  de  geldende  honoraria,  prijzen, 
toepassingsregels en terugbetalingsbetalingsmodaliteiten. Voor een aantal verstrekkingen die niet zijn opgenomen in die 
nomenclatuur geldt een gelijkaardige regeling (de ‘pseudonomenclatuur’). 
30 Artikelen 29‐37 van de Ziekenfondswet. 
31 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. 
32 Artikel 7, § 4 van de Ziekenfondswet en het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot uitvoering van dat artikel. 
33 Artikel 30 van de Ziekenfondswet. 
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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 lijn met de voornoemde verplichtingen legde de Ziekenfondswet aan de landsbonden en de 
ziekenfondsen op voortaan ook een bedrijfsrevisor aan  te stellen34. De bedrijfsrevisor moet 
nagaan  of  de  boekhouding  en  de  jaarrekeningen  nauwkeurig  en  volledig  zijn,  of  de 
administratieve organisatie en de interne controle zijn aangepast aan de aard en de omvang 
van de verrichtingen en of de nodige reservefondsen voorhanden zijn35. De bedrijfsrevisor van 
de landsbond beoordeelt die aspecten voor de verplichte ziekte‐ en invaliditeits‐verzekering 
en  voor  de  aanvullende  prestaties  die  de  landsbond  inricht.  De  bedrijfsrevisor  van  de 
afzonderlijke ziekenfondsen beoordeelt die aspecten alleen voor hun aanvullende prestaties.  

De Ziekenfondswet laat ook toe de bedrijfsrevisoren te belasten met bijkomende opdrachten 
die niet onder hun traditionele takenpakket maar onder de controlebevoegdheid van de CDZ 
vallen36. De CDZ maakt van die mogelijkheid gebruik voor ondersteuning bij de evaluatie van 
de  beheersperformantie  van  de  ziekenfondsen, meer  bepaald  op  het  vlak  van  de  interne 
controle en interne audit alsook bij de evaluatie van specifieke beheersprocessen: het opsporen 
en  de  terugvordering  van  onverschuldigde  betalingen  en  van  subrogatoire  betalingen,  de 
naleving van bijzondere terugbetalingsmodaliteiten en de chronologische terugbetaling in de 
regeling van de derde betalende37. 

2.4.2  Coherentie met de controles van de CDZ 

Ook de CDZ moet de boekhoudkundige en financiële verplichtingen van de landsbonden en 
de  ziekenfondsen  controleren. Die opdracht van de CDZ  is  in de Ziekenfondswet globaler 
omschreven dan de opdracht van de bedrijfsrevisoren: het betreft een toezicht op het geheel 
van de boekhoudkundige en financiële bepalingen die de landsbonden en de ziekenfondsen 
zowel krachtens de Ziekenfondswet als de ZIV‐wet moeten toepassen38.  

Hoewel de bevoegdheden van de bedrijfsrevisoren en van de CDZ elkaar lijken te overlappen, 
benaderen ze de boekhoudkundige en financiële gegevens vanuit een andere invalshoek. De 
bedrijfsrevisoren gaan na of die gegevens overeenkomstig het normenkader van het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren uitmonden in een jaarrekening die een getrouw beeld geeft over de 
verrichte activiteiten. De CDZ  legt de klemtoon op de overeenstemming van de verstrekte 
boekhoudkundige en  financiële gegevens met de voorschriften en de doelstellingen van de 
wetgever. In dat opzicht kan bijvoorbeeld de controle van een klein boekhoudkundig saldo 
weinig belang hebben  in het kader  van  een  getrouw beeld  van de  jaarrekening, maar wel 
essentieel zijn bij het beoordelen van de correcte toepassing van de Ziekenfondswet of de ZIV‐
wet . 

Mogelijke problemen van coherentie in de controlewerkzaamheden van beide actoren worden 
al in grote mate vermeden door omzendbrieven en onderrichtingen waarin de taken onderling 
verder worden verdeeld om nutteloze dubbele controles te vermijden. De leidraad is dat de 
CDZ  geen  controles  uitvoert  op  domeinen  die  tot  het  traditionele  takenpakket  van  de 

                                                           
34 Zij moeten worden gekozen uit een door de CDZ opgestelde lijst van erkende bedrijfsrevisoren en moeten hun opdrachten 
uitvoeren conform een reglement dat de CDZ met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft uitgewerkt (artikel 32 en 33 
van de Ziekenfondswet). 
35 Artikel 34 van de Ziekenfondswet. 
36 Artikel 34 van de Ziekenfondswet. 
37 Zie bijlage 3: domeinen 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 en 7.2. 
38 Artikel 52, 3° van de Ziekenfondswet. 
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bedrijfsrevisoren behoren, maar dat de CDZ hen wel onderrichtingen kan geven over de wijze 
waarop ze over hun controles moeten rapporteren. De CDZ concentreert zich op een uniforme 
toepassing  van  de  boekhoudkundige  en  financiële  verplichtingen  over  de  verschillende 
landsbonden en ziekenfondsen heen, op problemen of anomalieën die specifiek voortvloeien 
uit de werking  van  een  ziekenfonds  en op de wijze waarop  ziekenfondsen ook  informatie 
moeten verstrekken buiten het kader van hun boekhoudkundige registraties39.  

Daarnaast is ook in informatie‐uitwisseling voorzien:  

 de CDZ ontvangt alle verslagen die de  revisoren op basis van hun opdrachten moeten 
uitvoeren en omgekeerd ontvangen de revisoren een kopie van alle brieven die de CDZ 
verstuurt naar de landsbonden of ziekenfondsen waarvoor die revisoren zijn aangesteld; 

 na  het  afsluiten  van  de  controle  van  de  rekeningen  van  een  landsbond  worden 
zogenaamde trialogen georganiseerd tussen de CDZ, de landsbond en de bedrijfsrevisor 
waarin de uitgevoerde controles en vaststellingen verder kunnen worden toegelicht;  

 op  regelmatige  basis  vergadert de CDZ met het  Instituut  van de Bedrijfsrevisoren, de 
bedrijfsrevisoren  bij  de  landsbonden  en  de  landsbonden  om  juridische  en  praktische 
aspecten van de controle te bespreken (bv. timing controle van de rekeningen). 

Inzake de  traditionele boekhoudkundige  controle  en de opsplitsing  van de bevoegdheden 
tussen de CDZ en de bedrijfsrevisoren is dan ook voldoende coherentie verzekerd. Wel stelt 
zich een probleem met betrekking  tot de wijze waarop de bedrijfsrevisoren de bijkomende 
opdrachten uitvoeren die hen worden  toevertrouwd  in het  kader  van de  evaluatie  van de 
beheersperformantie van de ziekenfondsen.  In dat verband heeft de CDZ  recent beslist de 
evaluatie op sommige domeinen terug zelf uit te voeren (zie hoofdstuk 4). 

2.4.3  Impact van de controle 

Het resultaat van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisoren met betrekking tot de controle 
van de  jaarrekeningen van de  ziekenfondsen was  tot voor kort  enkel bestemd voor  intern 
gebruik  (de  algemene  vergadering van de  ziekenfondsen of  landsbonden,  en de CDZ). De 
ziekenfondsen moesten  tot  voor  kort  hun  jaarrekeningen  immers  niet  neerleggen  bij  de 
Nationale Bank van België. Die verplichting werd pas  in  september 2016  ingesteld voor de 
jaarrekeningen vanaf het boekjaar 201540. Het publiek heeft met andere woorden geen toegang 
tot de boekhoudkundige en financiële gegevens van een ziekenfonds van de jaren vóór 2015, 
en dus ook niet tot alle gegevens die normaal bij de jaarrekening moeten worden gevoegd zoals 
de  aard  en  de  omvang  van  de  tewerkstelling  (sociale  balans)  en  de  verklaring  van  de 
bedrijfsrevisoren  over  het  getrouw  beeld  van  het  vermogen,  de  financiële  toestand  en  de 
resultaten van het ziekenfonds.  

De jaarrekeningen blijven echter ook na publicatie een moeilijk toegankelijke informatiebron, 
vooral  omdat  ze  voor  de  socialezekerheidsprestaties  en  voor  de  aanvullende  prestaties 
afzonderlijk,  op  een  ander  tijdstip  en  door  verschillende  entiteiten  (landsbonden, 
ziekenfondsen, maatschappijen voor onderlinge bijstand) worden opgemaakt. Daarenboven 
heeft het RIZIV een grote achterstand opgelopen bij de opmaak van zijn rekeningen, zodat 
ook de  jaarrekeningen van de  landsbonden met betrekking tot de verplichte verzekeringen 

                                                           
39 Daarbij schrijft de CDZ bijvoorbeeld voor binnen welke  termijn en onder welke vorm de ziekenfondsen hun  financiële 
staten, samen met de nodige administratieve gegevens en statistische documenten, moeten voorleggen. 
40  Koninklijk  besluit  van  6  september  2016  tot  uitvoering  van  artikel  41  van  de wet  van  17 juli 2015  houdende  diverse 
bepalingen inzake gezondheid. 
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niet kunnen worden afgesloten (want voor hun activiteiten als meewerkende  instelling van 
sociale zekerheid moeten hun rekeningen worden afgestemd op deze van het RIZIV)41.  

Het Rekenhof had  in dat verband  al opgemerkt dat de CDZ nalaat de  lacune aan publiek 
toegankelijke  informatie over de werking van de ziekenfondsen  in te vullen42. De CDZ had 
nochtans  bij  zijn  oprichting  zelf  het  belang  hiervan  beklemtoond:  "een  doorzichtig  beleid, 
financiële  openheid  en  duidelijkheid,  en  verantwoording  van  het  gevoerde  beleid,  kunnen  de 
mutualistische  sector  enkel  meer  geloofwaardigheid  bezorgen"43.  Naar  aanleiding  van  de 
opmerking van het Rekenhof heeft de CDZ zijn website volledig vernieuwd sinds mei 2018 en 
zullen ook de volgende jaarverslagen van de dienst grondig worden herwerkt.  
   

                                                           
41 De achterstand is te wijten aan de moeizame afrekening van het systeem van de financiële verantwoordelijkheid van de 
ziekenfondsen voor de uitgavenevolutie in de verplichte ziekteverzekering, onder meer door het ontbreken van een akkoord 
tussen  de  ziekenfondsen  over  de  toe  te  passen  verdeelsleutel.  Zie:  Rekenhof,  Financiële  verantwoordelijkheid  van  de 
ziekenfondsen, juni 2017, www.rekenhof.be. 
42 Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel,  januari 2017, 
p.12‐14, www.rekenhof.be. De lacune aan publieke informatie werd tot voor kort ook in de hand gewerkt omdat de statuten 
van de ziekenfondsen niet werden gepubliceerd en hun jaarverslagen vaak niet toegankelijk waren. Daar is tussen 2015 en 
2017 een einde aan gesteld. 
43 Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, Jaarverslag 1991‐1993, p. 45. 
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HOOFDSTUK 3 

Middelen 
3.1  Budget en personeel 

3.1.1  Overzicht 

Globale werkingsmiddelen 
De totale werkingsuitgaven van de CDZ, de DAC en de DGEC bedragen op jaarbasis bijna 50 
miljoen euro (2016)44. De uitgaven van de DAC (12,5 miljoen euro) en de DGEC (29,7 miljoen 
euro) vallen volledig ten laste van de globale beheersbegroting van het RIZIV (120,7 miljoen 
euro voor alle diensten van het RIZIV samen). De uitgaven van de CDZ (6,2 miljoen euro) 
moeten daarentegen door de ziekenfondsen zelf worden gefinancierd, meer bepaald aan de 
hand van vier soorten bijdragen45:  

 een bijdrage voor de verplichte verzekeringen (2,25 miljoen euro), verschuldigd door de 
landsbonden en berekend op basis van hun ledenaantal en van de voorschotten die ze van 
het RIZIV ontvangen voor het beheer van de verplichte verzekeringen; 

 twee bijdragen voor de aanvullende verzekeringen of diensten (samen 3,54 miljoen euro), 
verschuldigd door de mutualistische entiteit die ze verstrekt (landsbond, ziekenfonds of 
verzekeringsmaatschappij  van onderlinge bijstand)  en berekend op het bedrag  van de 
daarvoor betaalde ledenbijdragen; 

 een bijdrage in de vorm van een inschrijvingsrecht verschuldigd door de tussenpersonen 
van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (0,28 miljoen euro). 

Drie vierden van de totale werkingsuitgaven van de CDZ, de DAC en de DGEC bestaan uit 
personeelsuitgaven46. Samen stellen de drie diensten nu ongeveer 450 personeelsleden tewerk. 

Werkingsmiddelen voor de controle op de ziekenfondsen 
35  tot 40% van het gezamenlijke budget en personeelsbestand van de CDZ, de DAC en de 
DGEC  wordt  specifiek  ingezet  voor  controle  op  de  ziekenfondsen,  wat  momenteel 
beantwoordt aan een jaarlijkse kost van ongeveer 20 miljoen euro en de inzet van ongeveer 175 
personeelsleden47. De budgettaire en personele middelen worden enkel bij de CDZ uitsluitend 

                                                           
44 Het  bedrag  en  de  samenstelling  van  de werkingsuitgaven  zijn  gebaseerd  op  gegevens  die  in  oktober  2017 werden 
aangeleverd uit de kostprijsboekhouding over het jaar 2016 van het RIZIV (voor de DAC en de DGEC) en op de bedragen 
zoals opgenomen in de laatst afgesloten rekeningen over het jaar 2016 van de CDZ. Voor de DAC en de DGEC wordt immers 
geen aparte beheersbegroting opgesteld, terwijl het RIZIV achterstand heeft bij het afsluiten van zijn rekeningen en bij de 
CDZ  rekening moet  worden  gehouden met  het  jaarlijks  terugkerend  relatief  groot  verschil  tussen  de  begrote  en  de 
gerealiseerde uitgaven (zie ook punt 3.1.2). 
45 De bedragen en bijdragen voor de verplichte en aanvullende verzekering werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 2 

februari 2017 tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste 

lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 

augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Voor de verzekeringsmaatschappijen 

van onderlinge bijstand werd de bijdrage voor 2016 vastgesteld  in een koninklijk besluit van 30 augustus 2017. Voor de 

verzekeringstussenpersonen neemt de CDZ de bedragen per verzekeringstussenpersoon over die worden vastgesteld door 

de FSMA. 
46 Dat gemiddelde is de voorbije jaren vrij constant, maar verschilt wel enigszins per controledienst. Zowel bij de DAC als bij 
de DGEC bedraagt het aandeel van de personeelsuitgaven in de werkingsuitgaven momenteel 80%. Bij de CDZ gaat het om 
een aandeel tussen 60 en 70%.  
47 De werkingsuitgaven  van  de DAC  en  de DGEC  kunnen  dankzij  een  analytische  boekhouding  van  het  RIZIV worden 
teruggeleid  tot  op  het  niveau  van  beide  diensten, maar  niet  verder  gespecifieerd  tot  op  het  niveau  van  de  door  hen 
gecontroleerde entiteit. Op basis van het operationeel plan van de DAC en de DGEC, hun activiteitenverslag en het interview 
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ingezet voor de controle op ziekenfondsen. Bij de DAC moet een deel van de middelen ook 
worden besteed aan controles op de sociaal verzekerden, en bij de DGEC hebben zelfs veruit 
de meeste werkzaamheden geen betrekking op ziekenfondsen maar op de controle, evaluatie 
en informatie van zorgverstrekkers (zie hoofdstuk 2).  

3.1.2  Situatie bij de CDZ 

Bij de controles van de rekeningen van de CDZ heeft het Rekenhof herhaaldelijk opgemerkt 
dat  de  vooropgestelde  begrotingskredieten  van  de  instelling  onderbenut  blijven  en  dat 
daarmee ondertussen een relatief belangrijke reserve werd opgebouwd (1,24 miljoen euro op 
31  december  2016  op  een  globale  begrotingsontvangst  van  6,1  miljoen  euro).  Die 
onderbenutting  bleek  toe  te  schrijven  aan  een moeilijke  invulling  van het  vooropgestelde 
personeelskader. De CDZ kampt sinds lang met moeilijkheden om personeel aan te trekken 
en te houden. De dienst voert daarom sinds kort een actiever personeelsbeleid, onder meer 
door de dagelijkse arbeidsomstandigheden te verbeteren.  

Het personeelsbestand van de CDZ is inmiddels aangegroeid tot 51 personeelsleden, waarmee 
het vooropgestelde personeelskader volledig is ingevuld. Daarvan is de ene helft tewerkgesteld 
in een financiële, boekhoudkundige en actuariële dienst, terwijl de andere helft vrijwel gelijk 
verdeeld  is over een  juridische en een ondersteunende dienst. De personeelsbehoeften zijn 
vastgelegd  in  een  personeelsplan  dat  per  niveau  en  per  functie  het  aantal  statutaire 
personeelsleden  vastlegt,  en  de  voorwaarden  bepaalt  waaronder  contractuelen  in  dienst 
kunnen worden genomen. Het personeelsplan legt ook een grens vast waarboven eventueel 
bijkomende  aanwervingen  kunnen  worden  gemotiveerd.  Die  bovengrens  werd  recent 
verhoogd van 40 naar 46  in 2013 en naar 50  in 2014 om rekening te houden met nieuwe of 
bijkomende controleactiviteiten.  

Een  probleem  blijft  echter  dat  de  CDZ  voor  hoger  gekwalificeerde  profielen  een  weinig 
concurrentiële  positie  inneemt  op  de  arbeidsmarkt,  vooral  te  wijten  aan  de  geringe 
doorgroeimogelijkheden.  De  concentratie  van  kennis  en  ervaring  bij  een  beperkt  aantal 
personeelsleden  impliceert  trouwens dat de  instelling blijvend aandacht moet hebben voor 
mogelijke problemen ten gevolge van personeelsverloop.  

De omvang van het personeelsbestand van de CDZ blijft hoe dan ook beperkt. De concrete 
impact hiervan op de dagelijkse werking van de dienst is moeilijk meetbaar. Algemeen blijkt 
wel dat de CDZ er kennelijk maar moeilijk in slaagt een sturende en coördinerende rol op te 
nemen  in de controle op de ziekenfondsen, hoewel de  instelling vanuit die optiek door de 
wetgever werd opgericht. Zo nam het RIZIV en niet de CDZ het initiatief en de leiding van het 
project  om  de  evaluatie  van  de  beheersperformantie  van  de  ziekenfondsen  te  herwerken. 
Hetzelfde geldt overigens voor enkele verbintenissen  in het  toekomstpact  (bijvoorbeeld de 
realisatie van een nauwere samenwerking en coördinatie tussen de CDZ, de landsbonden en 
de revisoren, zie punt 4.1.2.2) waar de ziekenfondsen via het NIC het voortouw nemen. Uit de 
sinds kort beter opgevolgde planning van de CDZ kan ook worden afgeleid dat de beperkte 
personeelsbezetting er wellicht mee toe leidt dat sommige geplande controles niet of slechts 
gedeeltelijk kunnen worden gerealiseerd.  

De  CDZ merkt  in  verband met  zijn  sturende  en  coördinerende  rol  op  dat  hij  aan  vele 
werkgroepen deelneemt om tot oplossingen te komen en daarbij trouwens ook vaak zelf het 
initiatief  neemt.  Bovendien  wijst  hij  erop  dat  het  RIZIV  het  budget  administratiekosten 
(inclusief  het  variabel  deel)  toekent  aan  de  ziekenfondsen  en  dat  het  vanuit  die  optiek 
logischer is dat het RIZIV het initiatief voor aanpassingen neemt. Specifiek voor wat betreft de 

                                                           
met beide  controlediensten  is het echter mogelijk de werkingsmiddelen  te  ramen die  zij  inzetten voor  controles op de 
ziekenfondsen.  



CONTROLE OP DE ZIEKENFONDSEN / 26 

 

 

 

evaluatie van de beheersperformantie van de ziekenfondsen bepaalt het toekomstpact met de 
ziekenfondsen nu trouwens expliciet dat het RIZIV en de CDZ samen de toepassing van het 
nieuwe systeem moeten opvolgen. Tot slot stelt de CDZ dat de betrokkenheid van het NIC bij 
de uitwerking van de verbintenissen van het toekomstpact “eerder moet bekeken worden vanuit 
het oogpunt van het efficiënt samenwerken met de actoren op het terrein die vanuit de praktijk 
veel sneller met voorstellen kunnen komen die daarna natuurlijk door de Controledienst zullen 
worden afgetoetst op hun volledigheid”. 

3.1.3  Situatie bij de DAC en de DGEC 

Het RIZIV werd ‐ net als alle andere openbare instellingen van sociale zekerheid – de voorbije 
jaren geconfronteerd met ingrijpende besparingsmaatregelen op zijn beheersbegroting, in het 
bijzonder  op  de  personeelsuitgaven.  Tegelijk  kreeg  het  instituut  verschillende  nieuwe  of 
aanvullende opdrachten toegewezen, hoofdzakelijk op het vlak van fraudebestrijding en het 
streven naar een meer doelmatige zorg. 

Het  RIZIV  brengt  de  verwachte werkingsuitgaven  voor  de  uitvoering  van  de  bijkomende 
opdrachten gedetailleerd in kaart, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de initiatieven in het 
kader van zijn handhavingsplan of bij de jaarlijkse opmaak van het operationeel plan van de 
DAC en de DGEC. De daartoe noodzakelijke budgettaire middelen worden echter vaak pas 
laat  en  op  onregelmatige  basis  toegekend,  en  houden  soms  slechts  een  gedeeltelijke 
financiering in van de noodzakelijk geachte bijkomende personeelsbehoeften.  

Het personeelsplan hanteert voor 2018 een kader van 1.186 betrekkingen voor alle diensten van 
het RIZIV samen. De omvang van dat kader is de voorbije jaren niet alleen sterk ingekrompen 
(‐10% sinds 2012) maar ook grondig gewijzigd van samenstelling (met een sterke daling van 
het aantal betrekkingen op niveau C en D en een lichte toename op niveau A en B). Dat globale 
patroon  geldt  echter  niet  bij  beide  controlediensten  van  het  RIZIV.  Bij  de DAC  bleef  de 
personeelsbezetting  over  de  periode  2012‐2017  immers  vrij  stabiel  tussen  140  en  150 
personeelsleden, waarvan de helft is aangesteld als sociaal inspecteur of sociaal controleur. Bij 
de DGEC, waar de grootste groep inspecteurs bestaat uit artsen (73) en apothekers (7), is het 
totale personeelsbestand daarentegen over dezelfde periode met een kwart gedaald  tot 235 
personeelsleden. Die daling wordt toegeschreven aan een samenloop van drie factoren: een 
pensioneringsgolf,  de  budgettaire  context  (gepaard  gaand  met  een  wervingsstop)  en  de 
overheveling van taken en personeel naar de Dienst voor Uitkeringen. 

De  audit  wijst  in  elk  geval  uit  dat  de  omvang  en  samenstelling  van  de  huidige 
personeelsbezetting  aanleunt  bij  de  ondergrens  om  de  diverse  opgelegde  taken  goed  te 
kunnen blijven uitvoeren. Bij de DGEC wordt al sinds enkele jaren de daling van het aantal 
artsen‐inspecteurs – zowel belast met controle of evaluatie als met leiding – als zorgwekkend 
beschouwd.  Dat  aantal  schommelde  het  voorbije  jaar  rond  75,  wat  nadrukkelijk  als  een 
minimumcapaciteit wordt beschouwd. Het Rekenhof merkt hierbij op dat begin 2018 slechts 
twee artsen‐inspecteurs specifiek belast zijn met controles bij de ziekenfondsen (aangevuld 
door een beperkte inzet van data‐analisten). 

De recente activiteitenverslagen van beide controlediensten vermelden dat de impact van de 
wijzigingen en aanvullingen van het takenpakket op de personeelsbezetting voorlopig nog kan 
worden ondervangen door een hertekening van de organisatiestructuur of de werkprocessen, 
een beter kennisbeheer en de uitbouw van multidisciplinaire samenwerking.  

3.1.4  Situatie bij de ziekenfondsen 

De  omvang  van  de  werkingsmiddelen  voor  de  drie  controlediensten  kan  niet  worden 
losgekoppeld van de middelen die de ziekenfondsen ter beschikking hebben om hun eigen 
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controleopdrachten  uit  te  voeren.  Naarmate  hun  middelen  het  mogelijk  maken  de 
mechanismen en processen van hun eigen controles beter op punt te stellen, kan immers ook 
de efficiëntie en effectiviteit van de controlewerkzaamheden van de CDZ, de DAC en de DGEC 
worden verhoogd. 

Er ontbreekt echter niet alleen informatie over de controles die de ziekenfondsen toepassen 
in het kader van het beheer van de verplichte ziekte‐ en invaliditeitsverzekering (zie hoofdstuk 
2), maar ook over de daarvoor ingezette middelen. Hoogstens kan worden vastgesteld dat de 
vergoedingen die zij van het RIZIV ontvangen voor hun administratiekosten sinds 2002 met 
ongeveer twee derden zijn gestegen (van 0,75 tot ongeveer 1,2 miljard euro48 in 2017). Ook de 
jaarrekeningen  van  de  ziekenfondsen  maken  het  niet  mogelijk  een  meer  gedetailleerde 
evaluatie van de bestede werkingsmiddelen te maken49.  

Om meer inzicht te krijgen in de evolutie van de werkingskosten bepaalde het regeerakkoord 
van  11 oktober  2014 dat het RIZIV  en de Controledienst  samen de kostenstructuur  van de 
ziekenfondsen  zouden  doorlichten.  Beide  instellingen  stelden  bij  de  voorbereidende 
werkzaamheden vast dat zij over onvoldoende gegevens beschikten om deze analyse uit  te 
voeren. Daarop werd  in  het  toekomstpact  de  verbintenis  ingeschreven  “uiterlijk  voor  het 
boekjaar 2018 bij de ziekenfondsen een model van analytische rapportering te implementeren”. 
De CDZ, het RIZIV en de ziekenfondssector moesten dat model  in onderling overleg nader 
uitwerken. Bij het afsluiten van deze audit waren de gesprekken hierover nog niet volledig 
afgerond.  

Het Rekenhof merkte eerder overigens op dat de realisatie van meer financiële transparantie 
bij de ziekenfondsen op zich niet volstaat50. Vooreerst blijkt dat taken die de ziekenfondsen 
vroeger zelf uitvoerden nu verschuiven naar intermediaire organisaties zoals het IMA en dat 
die  organisaties  daarvoor  op  hun  beurt  soms  kosten  aanrekenen  aan  de  overheid. 
Daarenboven vergt een verantwoorde financiering van de werkingskosten ook onderbouwde 
informatie over hoe fundamentele ontwikkelingen – meer bepaald de sterk voortschrijdende 
informatisering  en  digitalisering  ‐  de  werkwijze  of  organisatie  van  de  ziekenfondsen 
beïnvloeden, en dus ook een weerslag (zouden) moeten hebben op hun kostenstructuur. Nu 
ontbreekt die informatie. 

3.1.5  Situatie na de zesde staatshervorming 

Met de zesde staatshervorming is een pakket federale bevoegdheden op het domein van de 
gezondheidszorg overgeheveld naar de gemeenschappen (of gemeenschapscommissies). Dit 
pakket omvat ook verschillende tegemoetkomingen uit de verplichte ziekteverzekering, zoals 
voor  revalidatie,  voor  prestaties  van  instellingen  voor  ouderenzorg  of  geestelijke 
gezondheidszorg.  

De effectieve bevoegdheidsoverdracht kan pas gebeuren nadat de gemeenschappen voor hun 
nieuwe bevoegdheden een eigen  reglementair kader hebben uitgewerkt. Daartoe geldt een 

                                                           
48 De bedragen betreffen de optelling van de  jaarlijkse  forfaitaire vergoeding  (na afrekening van het variabel deel) met 
diverse specifieke vergoedingen voor administratiekosten (recent tussen 30 en 50 miljoen euro per jaar), in hoofdzaak een 
deel van de teruggevorderde uitkeringen, een deel van de intresten op geldbeleggingen en een bijkomende vergoeding voor 
aan het buitenland aan te rekenen prestaties. Zie: Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: 
vaststelling en verdeling, Brussel, januari 2017, p. 33‐34, www.rekenhof.be. 
49  Dergelijke  evaluatie  wordt  niet  alleen  doorkruist  door  fundamentele  verschillen  in  de  dagelijkse  werking  van  de 
ziekenfondsen (o.m. inzet van interimpersoneel, uitbesteding van bepaalde taken aan derden) maar ook in de boekingswijze 
van de kosten (verschillende waarderings‐ en aanrekeningsregels). Zie: Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten 
van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel, januari 2017, p.35, www.rekenhof.be. 
50 Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel,  januari 2017, 
p.15‐16 en 42‐43, www.rekenhof.be. 
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overgangsperiode  tot 31 december 2018. Ondertussen staan het RIZIV en de ziekenfondsen 
verder in voor het beheer van de voornoemde tegemoetkomingen51, maar nu voor rekening 
van de gemeenschappen52. Voor 2018 zijn de daaraan verbonden uitgaven geraamd op 4.660,8 
miljoen  euro.  In dat bedrag  is ook  een vergoeding  van  1,7 miljoen  euro begrepen  voor de 
werkingskosten van het RIZIV. 

Eerder stelde het Rekenhof vast dat de administratiekosten van de ziekenfondsen niet worden 
uitgesplitst of verminderd voor het aandeel dat betrekking heeft op het beheer van prestaties 
die nu tot het bevoegdheidsdomein van de gemeenschappen behoren53. Daarnaast merkte het 
op dat het evenmin duidelijk  is of en hoe er voor de overgedragen bevoegdheden nog een 
verrekening moet gebeuren op de boni die ze hebben ontvangen voor het beheersen van de 
uitgavenevolutie in de ziekteverzekering54. 

Een gelijkaardige vaststelling wordt nu opnieuw gemaakt voor wat betreft de uitgaven die 
verbonden zijn aan de verdere controlewerkzaamheden van het RIZIV op de overgedragen 
bevoegdheden.  De  berekeningsnota’s  die  hebben  geleid  tot  de  voornoemde  jaarlijkse 
vergoeding van  1,7 miljoen euro aan het RIZIV steunen op een  inventarisatie van een reeks 
werkingsuitgaven bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, maar vermelden 
geen enkele kost voor de verdere controlewerkzaamheden van de DAC of de DGEC. 

Mede  in  het  licht  van het  belang  van de  overgedragen  bevoegdheden  en de duur  van de 
overgangsperiode moeten de daaraan verbonden kostenelementen in kaart worden gebracht 
of moet minstens een expliciet standpunt worden ingenomen over de eventuele vergoeding 
ervan door de gemeenschappen. Duidelijkheid hierover dringt zich trouwens ook op omdat 
de  ziekenfondsen  wellicht  ook  na  de  effectieve  bevoegdheidsoverdracht  de  betrokken 
tegemoetkomingen onder een of andere vorm zullen blijven verstrekken en een afsplitsing van 
de betrokken beheerskosten dus hoe dan ook noodzakelijk is. Bij het bepalen van de rol van 
de ziekenfondsen zal trouwens ook de verdere controleopdracht van de CDZ moeten worden 
uitgeklaard, desgevallend inclusief de vergoeding van de daaraan verbonden werkingskosten55.  

3.2  Instrumentarium 

Het  is  evident dat de  ziekenfondsen  alle nodige  gegevens  en  inlichtingen  ter beschikking 
stellen om de uitvoering van de controles door de CDZ, de DAC en de DGEC mogelijk  te 
maken56. Onderrichtingen  bepalen  hoe  dit  in  de  praktijk moet  verlopen  en  omschrijven 
daartoe  onder  meer  welke  boekhoudkundige,  financiële  of  juridische  gegevens  de 

                                                           
51 Protocol van 15 mei 2014  tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse 
Gewest,  de  Duitstalige  Gemeenschap,  de  Franse  Gemeenschapscommissie  en  de  Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, met betrekking tot de uitoefening van de aan de deelstaten toegewezen bevoegdheden op het 
vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg tijdens de overgangsperiode in het kader van de bijzondere wet van 6 januari 
2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.  
52 Protocol van 17 december 2014 tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare  instellingen van  sociale zekerheid voor 
rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven 
op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen 
en de Gewesten, de bijzondere wet van  12  januari  1989 met betrekking  tot de Brusselse  instellingen en de wet van  31 
december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend. 
53 Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel, januari 2017, p. 
6 en p. 43‐44, www.rekenhof.be. 
54 Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, Brussel, juni 2017, p. 14‐15, www.rekenhof.be. 
55 De  vergoeding  van  de  gemeenschappen  aan  het  RIZIV  voor  de  controle  op  de  overgedragen  bevoegdheden  en  de 

administratiekosten van de verzekeringsinstellingen maken deel uit van de onderhandelingen met de deelstaten over de 

uitvoering van de zesde staatshervorming. 
56 Zie ook artikel 58 van de Ziekenfondswet en artikel 163 van de ZIV‐wet. 
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ziekenfondsen moeten bijhouden of voorleggen en binnen welke termijnen dit moet gebeuren. 
De naleving van die voorschriften wordt trouwens mee beoordeeld bij de jaarlijkse evaluatie 
van hun beheersperformantie. 

Buiten het kader van die verplichtingen situeren zich echter knelpunten die ertoe bijdragen 
dat de CDZ, de DAC en de DGEC onvoldoende instrumenten in handen hebben voor wat bij 
de uitvoering van hun werkzaamheden centraal zou moeten staan: het toezicht op de interne 
controle bij de ziekenfondsen. Zoals reeds behandeld bij de analyse van de rol van de actoren 
(hoofdstuk 2) plooit de CDZ daarvoor grotendeels terug op de bedrijfsrevisoren. Hierbij moet 
worden  beklemtoond  dat de  revisoren weliswaar  rapporteren  aan  de CDZ, maar  de wijze 
waarop ze de interne audit en de interne controleprocessen beschrijven varieert en verloopt 
niet  volgens  strikte modellen  opgelegd  door  de  CDZ.  Volgens  de  CDZ  zou  ontbrekende 
informatie  in  principe  kunnen  worden  aangevuld  door  inzage  in  de  onderliggende 
werkpapieren van de bedrijfsrevisoren, wat in de praktijk nog niet gebeurde. Specifiek voor 
wat betreft de interne audit bestaat buiten een beperkte inventarisatie van deze auditdiensten 
en het  toezicht  van het CDZ op de  samenstelling  van het  auditcomité nog  geen  concrete 
informatie‐uitwisseling  of overleg  over planningen  en  auditresultaten. Mogelijk  komt hier 
verbetering in als de nauwere samenwerking tussen de CDZ, de ziekenfondsen en de revisoren 
zoals opgenomen in het toekomstpact een concretere vorm aanneemt. 

De DAC en DGEC hebben weinig zicht op de interne controles die de ziekenfondsen toepassen 
om de tegemoetkomingen van de verplichte ziekte‐ en invaliditeitsverzekering correct uit te 
betalen. Daar komt echter nog bij dat deze diensten geen rechtstreekse toegang hebben tot de 
databestanden  van de  ziekenfondsen. Administratieve of medische gegevens die  voor hun 
controles  noodzakelijk  zijn  (bv.  aard,  datum,  plaats  en  kostprijs  van  een  gefactureerde 
behandeling of leeftijd, geslacht en gezinstoestand van de patiënt) moesten bij afsluiting van 
de audit (januari 2018) nog steeds bij de landsbonden worden opgevraagd. De DGEC moest 
bijvoorbeeld  voor  steekproefsgewijze  controles  op  een  correcte  toepassing  van  de 
nomenclatuur  aan  elke  landsbond  afzonderlijk  een  aanvraag  richten  waarin  de  aard  en 
omvang  van  de  nodige  gegevens  werd  gespecifieerd,  waarop  de  gevraagde  gegevens  dan 
werden aangeleverd op een cd‐rom. 

Dergelijke werkwijze is voor de DAC en de DGEC uiteraard een hinderpaal om via technieken 
als datamining of datamatching zelf  risicoanalyses uit  te voeren en efficiënte en effectieve 
controles in te richten. Het toekomstpact voorziet daartoe echter op verschillende vlakken in 
een verbetering van de datatransparantie en datadeling. Via het gegevensplatform New Attest57 
stellen de ziekenfondsen vanaf 2018 de gegevens over de tarificatie en de aanrekeningen van 
de  verplichte  ziekteverzekering  ter  beschikking  aan  de  federale 
gezondheidszorgadministraties op een door het  IMA gestandaardiseerde wijze, zowel voor 
gebruik door de overheid zelf als voor ander gebruik dat door de overheid gevalideerd is.  

Het  IMA  beheert  die  gegevens  als  onderaannemer  van  de  ziekenfondsen  in  een 
datawarehouse. De toegang van het RIZIV tot de gecodeerde data wordt in verhouding tot de 
opdrachten van elke dienst (DAC en DGEC) omschreven met respect voor de privacy. De graad 
van versleuteling varieert naargelang van de dienst van het RIZIV die de gegevens ontvangt. 
De  landsbonden kunnen een sanctie krijgen  indien zij de gegevens niet binnen de door de 
koning bepaalde termijn via het IMA doorsturen58. 

                                                           
57 Het  platform werd  ingericht  door  artikel  44  van  de wet  van  11  augustus  2017  houdende  diverse  bepalingen  inzake 
gezondheid. 
58 Artikel 166, §1 van de ZIV‐wet. 
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Het  feit  dat  het RIZIV  op  vereenvoudigde wijze  toegang  zou  krijgen  tot  de  gezamenlijke 
facturatie‐  en  aanrekeningsgegevens  waarover  de  ziekenfondsen  beschikken,  kan  een 
belangrijke impact hebben op de uitvoering van de controles en de aansturing ervan. Gegevens 
zouden  vlugger  en  vollediger  ter  beschikking  moeten  staan.  In  de  voorgestelde  nieuwe 
regeling van de modaliteiten  is echter voorzien dat het  IMA (en dus de ziekenfondsen) de 
controle behoudt over de gegevens. De diensten van het RIZIV hebben geen  rechtstreekse 
toegang tot de gegevens en moeten een aanvraag59 indienen bij het datawarehouse, waar hun 
aanvraag behandeld wordt door het IMA60. 

Hoewel het nu te vroeg is voor een globale beoordeling61, wordt hier mogelijk een belangrijke 
opportuniteit  gemist  om  via  een  permanente  toegang  tot  de  volledige  data  een  regulier 
performant  controle‐  en monitoringsysteem  in het  leven  te  roepen dat  op  continue wijze 
mogelijke  anomalieën  in  de  reglementering  en/of  controles  van  de  ziekenfondsen,  alsook 
misbruiken  door  zorgverleners  en  rechthebbenden  kan  detecteren. Dergelijke  informatie, 
meer specifiek over de toegepaste controles, zou ook nuttig zijn voor de CDZ in het kader van 
de evaluatie van de internecontroleprocessen waartoe de instelling naast de revisoren bevoegd 
is. Die informatie zou dan wel moeten doorstromen vanuit het RIZIV aangezien de CDZ zelf 
geen toegang heeft tot de gegevens van New Attest. Dit gebeurt overigens nu ook al bij de 
evaluatie van de validiteitscontroles (zie punt 4.1.2.2) waar de DGEC voorstellen doet over te 
controleren prestaties.  

In zijn reactie op het ontwerpverslag van deze audit benadrukt het RIZIV de noodzaak om 
zowel  de DAC  als  de DGEC  toegang  te  geven  tot  informatie  over  de  uitgevoerde  interne 
controles  bij  de  ziekenfondsen,  opdat  de  controlewerkzaamheden  van  beide  diensten 
effectiever en efficiënter zouden kunnen verlopen62. 

   

                                                           
59  De  aanvraag  wordt  verwerkt  door  het  IMA  en  het  RIZIV  ontvangt  alleen  de  gevraagde  gegevens.  Voor  de  dienst 

Geneeskundige Verzorging werden wel  specifieke  afspraken  gemaakt  om  een  deel  van  de  gegevens  bij  het  IMA  af  te 

zonderen, zodat daarop kan worden gewerkt, wat echter niet  inhoudt dat het RIZIV  rechtstreeks  toegang heeft  tot alle 

gegevens. 

60 In zijn advies 29/2017 stelt de privacycommissie zich de vraag of de tussenkomst van het IMA – dat instaat voor de codering 

van  de  gegevens  –  wel  noodzakelijk  is,  gelet  op  het  feit  dat  de  opgeslagen  gegevens  dan  achteraf moeten  worden 

gedecodeerd door het RIZIV die sowieso voor sommige taken over niet‐gecodeerde gegevens moet beschikken. 
61 Het is nog onduidelijk welke loten van gegevens zullen kunnen worden opgevraagd, of het IMA zelf ook een risicoanalyse 
uitvoert op de gegevens enz. 
62 Het RIZIV verduidelijkt in dat verband dat de informatie eventueel ook kan worden aangeleverd door de CDZ, maar dat de 

huidige discretieplicht voor de CDZ dit verhindert (zie daarover punt 2.2.2). 
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HOOFDSTUK 4 

Organisatie van de controles 
4.1  CDZ 

4.1.1  Beleidsbepaling 

De raad van de CDZ bepaalt de hoofdlijnen en de oriëntatie van de activiteiten en acties van 
de instelling, uiteraard binnen de toegewezen bevoegdheidsdomeinen en rekening houdende 
met de beschikbare middelen. 

Eind 2014 maakte de CDZ een eerste strategisch plan 2015‐2018 dat verder werd gedetailleerd 
in  een  operationeel  plan.  Begin  2017  werd  het  strategisch  plan  aangepast  en  uitgebreid 
voornamelijk  door  de  inwerkingtreding  van  het  toekomstpact  met  de  ziekenfondsen. 
Belangrijk hierbij is dat de controledienst zijn rol als controleorgaan verder ziet evolueren naar 
een begeleidende en adviserende  rol. Zo bevatten de na  te  streven waarden ook zaken als 
‘klantgerichtheid’ en ‘dialoog’. Dat houdt in dat in de relatie met de ziekenfondsen op de eerste 
plaats probleemoplossend wordt gewerkt, met administratieve sancties als stok achter de deur.  

De CDZ maakt jaarlijks een controleplanning op voor de twee diensten belast met effectieve 
controleopdrachten: de  boekhoudkundige,  financiële  en  actuariële dienst  en de  juridische 
dienst. Bij die  planning wordt  rekening  gehouden met de  opdrachten  toegewezen  aan de 
revisoren (zie punt 2.4.1). Uit de planning 2017 blijkt dat een groot deel van de activiteiten van 
de  controledienst  wordt  besteed  aan  reguliere  opdrachten.  Voor  de  financiële, 
boekhoudkundige  en  actuariële  dienst  nemen  deze  60%  van  de  geplande  tijd  in met  als 
voornaamste taken in dalende volgorde de evaluatie van de beheersprestaties, de controle en 
het verslag over de samenwerkingsovereenkomsten, de statutenwijzingen en het toezicht op 
de jaarrekeningen. De laatste jaren neemt ook het toezicht op de rapporteringsverplichtingen 
ten aanzien van de VMOB’s  in belang toe. Ongeveer 25% van de tijd  is vooropgesteld voor 
thematische/plenaire  horizontale  controles  (zie  verder).  De  resterende  tijd  (15%)  wordt 
voorbehouden  aan  administratieve  taken.  Voor  de  juridische  dienst  bestaan  er  weinig 
gedetailleerde cijfers. Ongeveer 80% kan worden beschouwd als reguliere controles zoals het 
nazicht  van  statutenwijzigingen,  de  naleving  van  alle  voorwaarden  door 
verzekeringstussenpersonen  en  hun  personeelsleden,  de  behandeling  van  klachten,  het 
opstellen van juridische analyses, studies en voorstellen tot wetswijzigingen en het opvolgen 
van geschillen.  

De uitvoering van de controleplanning wordt elk kwartaal opgevolgd. De CDZ beschikt tot nu 
toe  slechts  over  een  volledige  tijdsregistratie  voor de  controle  ter  plaatse. Onvolledige  en 
gebrekkige gegevens zorgen voor een moeilijke raming van de controledagen in de planning. 
Wat de opvolging betreft, valt voor de tijdsgeregistreerde activiteiten voornamelijk het hoge 
percentage niet opgestarte onderzoeken op (respectievelijk 41% en 28% in 2015 en 2016). Dit is 
het  gevolg  van  onderzoeken  die  om  diverse  redenen  worden  uitgesteld  maar  ook  door 
onderraming van de gerealiseerde of nog lopende onderzoeken en meer werk bij de andere 
interne controletaken, gekoppeld aan een personeelstekort in die twee jaren.  
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4.1.2  Uitvoering van de controles 

4.1.2.1 Algemene organisatie 
De inspecteurs van de financiële, boekhoudkundige en actuariële dienst krijgen elk een aantal 
instellingen toegewezen op basis van hun standplaats. Zij plannen individueel hun controles 
ter  plaatse  waarbij  de  financiële  verslagen  van  de  revisoren,  de  jaarrekeningen  en  alle 
informatie  die  de  ziekenfondsen  moeten  indienen  een  bron  vormen  voor  aanvullende 
onderzoeken. Bij de controles kunnen zij worden ondersteund door controleurs die   op de 
CDZ reguliere controleopdrachten uitvoeren.  

Alle onderzoeken worden ondersteund door interne procedures en richtlijnen63. Bij de opmaak 
ervan voor nieuwe activiteiten en opdrachten pleegt de CDZ overleg met externe actoren die 
over  de  nodige  expertise  beschikken.  Zo  wordt  voor  de  toezichtsopdrachten  in  de 
verzekeringssector overleg gepleegd met de NBB en de FSMA: de  instellingen waarvoor de 
CDZ  de  rol  als  toezichtsorgaan  op  de  VMOB’s  overneemt.  De  protocolovereenkomsten 
voorzien hiervoor in de nodige modaliteiten. Bij de uitvoering van de controles is er echter in 
principe  geen  overleg  met  de  andere  controleactoren  zoals  de  interne  audit  van  de 
onderzochte mutualiteit of de revisoren. Overleg met de revisoren gebeurt wel na afloop van 
de controles, in zogenaamde trialogen (zie punt 2.4.2). 

Bij de CDZ bestaan procedures  en  afspraken  voor het opstellen  van  controleverslagen die 
binnen een redelijke of wettelijk bepaalde termijn aan de gecontroleerde entiteit (landsbond, 
ziekenfonds,  Maatschappij  voor  Onderlinge  Bijstand  (MOB),  VMOB)  of  een  groep  van 
entiteiten  moeten  worden  voorgelegd.  Bij  de  controle  ter  plaatse  worden  vaststellingen 
voorafgaandelijk  met  de  verantwoordelijke  van  de  gecontroleerde  entiteit  besproken. 
Afhankelijk  van  de  ernst  van  de  vaststellingen  of  in  die  gevallen  waarbij  de  regelgeving 
uitdrukkelijk een beslissing of goedkeuring van de CDZ vereist, worden de resultaten van de 
controles  en  de  verslagen met  vaststellingen  gericht  aan  de  ziekenfondsen  aan  de  raad 
voorgelegd.  De  raad  kan  vervolgens  een  regularisatietermijn  of  onmiddellijk  een  sanctie 
opleggen (zie punt 5.1 en 5.2.2). De vaststellingen kunnen ook  leiden tot nieuwe richtlijnen 
voor de ziekenfondsen of, na verdere analyse, voorstellen om de reglementering te wijzigen. 
Zowel de landsbonden (voor wat betreft de onderliggende entiteiten) als de revisoren van de 
gecontroleerde entiteit ontvangen een kopie van de vaststellingen. 

De  inspecteurs‐directeurs en hun  inspecteurs volgen de vaststellingen en regularisaties op. 
Hiervoor  bestaan  er  een  aantal  afzonderlijke  toepassingen  zoals  de  registratie  van  de 
inkomende en uitgaande brieven met vermelding waar nog opvolging noodzakelijk is en de 
afzonderlijke  registratie  van  de  onderzoeksverslagen met  vermelding  van  de  voornaamste 
vaststellingen. De analyse van de ontvangen antwoorden leidt vervolgens tot een nieuwe nota 
voor  de  raad.  De  opvolgingsmogelijkheden  worden  door  de  CDZ  zelf  als  onvoldoende 
beschouwd. In de toekomst zou dit worden verholpen door de ontwikkeling of aankoop van 
een performant beheerssysteem. Dit werd ook ingeschreven in de operationele planning. 

De brieven van de CDZ aan een  individuele entiteit vragen bepaalde onregelmatigheden te 
regulariseren, maar  zijn minder gericht op het geven  van  concrete  aanbevelingen  voor de 
verbetering van de controleprocessen. Dit is logisch aangezien, buiten enkele uitzonderingen 
in het kader van de evaluatie van de beheersprestaties, voornamelijk wordt gekeken naar de 
output  van  die  processen  en  de  naleving  van  de  boekhoudkundige,  financiële  en 
administratieve regels. De CDZ  is zich hiervan bewust. Zo vroeg de raad bij een specifieke 
plenaire controle niet alleen om de stand van zaken van de regularisaties op te volgen maar 
ook dat aan het betrokken ziekenfonds een analyse zou worden gevraagd van de vastgestelde 

                                                           
63 Die echter niet allemaal gelijkaardig en éénduidig gestructureerd zijn. 
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gebreken en de oorzaken hiervan, alsook een overzicht van de maatregelen om te vermijden 
dat dergelijke situaties zich opnieuw voordoen. Dit houdt echter in dat de CDZ zijn controles 
voornamelijk uitvoert zonder vooraf de internecontroleprocedures op te vragen. 

Het controledomein van de CDZ is met het boekhoudkundige, financiële en administratieve 
toezicht  dat  hij  moet  uitoefenen  bij  de  diverse  actoren  in  het  ziekenfondslandschap 
(landsbonden,  ziekenfondsen,  MOB’s,  VMOB’s,  samenwerkingen  met  derden)  en  de 
verschillende na te volgen regelgevingen zeer ruim. Ondanks die grote verscheidenheid aan 
taken kan worden gesteld dat hij de diverse evoluties  (zoals de nieuwe verplichtingen met 
betrekking tot de verzekeringsactiviteiten) vrij goed opvolgt en ook tracht tijdig een antwoord 
te vinden op problemen en tekortkomingen in zijn controles. De volgende punten behandelen 
een aantal specifieke vaststellingen die naar aanleiding van de audit naar voor kwamen.  

4.1.2.2 Controles in het kader van de evaluatie van de beheersprestaties 

Eigen controles 
De  boekhoudkundige,  financiële  en  actuariële  dienst  investeert  veel  controletijd  in  de 
jaarlijkse evaluatie van de beheersprestaties64. Sommige controles geven een oordeel over de 
effectiviteit van bepaalde  internecontroleprocessen, echter voornamelijk  indicatief op basis 
van de resultaten van een indicator65. Voor de zeven processen in het nieuwe evaluatiesysteem 
(zie  punt  2.2.1)  zijn  er  in  2016  in  totaal  veertig  domeinen  bepaald  waarvan  dertien  een 
verderzetting  zijn  van  controles  die  ook  in  het  voorgaande  evaluatiesysteem  (vóór  2016) 
bestonden. Veertien van de veertig domeinen vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
CDZ (zie bijlage 3), waarvan vijf werden uitbesteed aan de revisor (zie verder). Het Rekenhof 
merkt op dat voor drie van de negen domeinen,  in 2016 geëvalueerd door de CDZ, over de 
periode  2013‐2016  quasi  jaarlijks  100%  aan  variabele  administratiekosten  kan  worden 
toegekend. Dergelijke terugkerende positieve resultaten houden in dat de controles weinig of 
geen  impact meer  hebben  op  de werking  van  de  ziekenfondsen. Andere  thema’s  zouden 
moeten worden  overwogen,  bijvoorbeeld  thema’s  opgenomen  in  een  in  2016  uitgevoerde 
risicoanalyse met een hogere risicoscore dan de bestaande domeinen.  

De CDZ merkt op dat, voor wat betreft de drie betrokken domeinen, voor het domein de snelle 
betaling van de derdebetalers een nieuwe benadering wordt uitgewerkt66. Voor het domein de 
actieve  deelname  aan  studies  om  een  beleid  inzake  gezondheid  te  kunnen  bepalen  is  de 
Controledienst volledig afhankelijk van de studies die de minister aan derden heeft gevraagd 
en  studies  uitgevoerd  door  het  KCE.  Ten  slotte  is  het  behoud  van  het  domein  de  snelle 
circulatie van de betaalmiddelen noodzakelijk omdat het weglaten ervan een vermoedelijke 
terugkeer betekent naar hogere liquiditeiten, wat nefast is voor het globaal beheer volgens de 
CDZ. 

Hoewel er een taakafbakening is tussen de opdrachten van de revisoren en de CDZ (zie punt 
2.4.2), verhindert dit niet dat sommige controles voor een stuk dubbel kunnen lopen. Zo voert 
de CDZ een controle uit op de adequate opvolging van de boekhoudsaldi in de rekeningen van 
de verplichte verzekering waarbij enerzijds de volledigheid van de inventaris wordt nagegaan 
en  anderzijds  de  aanwezigheid  van  oude  bedragen  die  krachtens  de  wettelijke  en 
reglementaire bepalingen  van de  verplichte  verzekering  een definitieve  toewijzing hadden 

                                                           
64 Ongeveer 19% van de controletijd op basis van de planning 2017. 
65  Zo  wordt  de  snelle  betaling  van  derdebetalers  geëvalueerd  op  basis  van  een  berekening  van  de  uitstaande 
derdebetalersschulden  tegenover  de  jaarlijkse  uitgevoerde  betalingen. Dat  geeft  slechts  een  indicatie  over  de  interne 
controle zonder het proces zelf te evalueren. 
66  In  het  kader  van  de  overname  van  het  domein  de  betaling  van  de  derde  betalers  in  chronologische  volgorde  door  de 

inspecteurs van de controledienst (zie verder). 
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moeten krijgen. Ook de revisoren bekijken de rekeningen maar met een andere affiniteit en 
een materialiteitsdrempel (zie verder). 

In tegenstelling tot andere domeinen valt vooral het onderzoek van de door de ziekenfondsen 
opgestelde  validiteitscontroles  op  als  een  positief  instrument.  Het  betreft  een  jaarlijks 
wisselende  controle  uitgevoerd  door  de  CDZ  op  bepaalde  uitgaven  in  de  nomenclatuur 
geselecteerd door de DGEC waarbij de DGEC veronderstelt dat de validiteitscontroles a priori 
kunnen worden uitgevoerd. De selectie van de DGEC is niet gebaseerd op een risicoanalyse, 
wat verklaart dat het ene jaar veel fouten door de CDZ worden vastgesteld en het andere jaar 
niet. Positief  is wel dat de onderzochte validiteitscontroles met vaststellingen het volgende 
jaar worden herdaan op nieuwe gegevens om na te kijken of controles werden aangepast. Dit 
wordt als een afzonderlijk domein opgenomen bij de evaluatie van de beheersprestaties. De 

selectie hiervan gebeurt aan de hand van een aantal criteria67. De evaluatie gebeurt ook aan de 
hand van evaluatieschalen die jaarlijks van gewicht verzwaren. Dit geeft een extra stimulans 
aan  de  ziekenfondsen  om  uiteindelijk  voor  de  gecontroleerde  thema’s  betere 
validiteitscontroles in te bouwen. 

Controles uitbesteed aan de revisoren 
De  controles  die  de  CDZ  in  het  kader  van  de  evaluatie  van  de  beheersprestaties  heeft 
uitbesteed aan de revisoren (zie bijlage 3) liggen in het verlengde van hun algemene opdracht 
(zowel voor de verplichte als de aanvullende verzekering) om het aangepaste karakter en de 
werking  van  het  systeem  van  interne  controle  en  interne  audit  te  controleren68.  De 
Ziekenfondswet verplicht elke landsbond immers te beschikken over een systeem van interne 
controle en interne audit dat betrekking heeft op het geheel van zijn activiteiten en de erbij 
aangesloten  ziekenfondsen69. Naast  een  algemene  omschrijving  in  een  koninklijk  besluit70 
bepaalde de CDZ in een omzendbrief (2006) de voorwaarden waaraan de interne controle en 
audit moeten beantwoorden en de maatregelen die de landsbonden moeten nemen.  

Zowel de reglementering als de CDZ in zijn omzendbrieven leggen geen strikte voorwaarden 
op over hoe de revisoren hun controles moeten uitvoeren en in welke mate controleresultaten 
moeten doorwegen in hun beoordeling71. De werkwijze die de revisoren in dit kader hanteren, 
toch zeker wat de algemene evaluatie van de interne controle en audit betreft, moet worden 
bekeken in het licht van de statutaire of wettelijk verplichte rekeningencontrole die volgt uit 
de  verplichting  een  commissaris  aan  te  stellen  (Wetboek  van  Vennootschappen). Hierbij 
worden controlemethodes gebruikt gebaseerd op de internationale auditnormen waarbij de 
controles  een  redelijke  mate  van  zekerheid  moeten  bieden  dat  de  jaarrekening  geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Het aspect  interne controle wordt geëvalueerd op 
basis van het opstellen van een betrouwbare jaarrekening. Het is daarbij niet de bedoeling een 
oordeel  te  vellen  over  de  effectiviteit  van  het  gehele  systeem  van  interne  controle  of 
anomalieën op te sporen. Die werkwijze blijkt uit verklaringen bij de jaarrekeningen alsook uit 
sommige  afzonderlijke  verslagen  voorgelegd  in  het  kader  van  de  evaluatie  van  de 
beheersprestaties. Die methodologie heeft ook zijn weerslag bij de controle van  specifieke 
processen  zoals  de  opsporing  en  terugvordering  van  subrogatoire  of  onverschuldigde 

                                                           
67 Een thema wordt slechts herzien in de evaluatie van een bepaald boekjaar voor zover de resultaten van de voorgaande 
controles bij alle ziekenfondsen aan een tegensprekelijk debat werden onderworpen en voor zover er nog vaststellingen 
waren.  
68 Zie artikel 34, § 1 van de Ziekenfondswet. 
69 Artikel 31 van de Ziekenfondswet en koninklijk besluit van 14 juni 2002. Omschreven in omzendbrief 20 oktober 2006. 
70 Koninklijk besluit van 14 juni 2002 tot uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
71 De omzendbrieven voor de evaluatie van bepaalde domeinen bepalen dat de revisoren moeten antwoorden op een reeks 
van vragen, eventueel op basis van een steekproef. Uit gesprekken met de CDZ valt af te leiden dat het moeilijk is strengere 
richtlijnen voor de controles naar voor te schuiven.  
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betalingen, de snelle betaling van derdebetalers enz. Zo zullen kleine fouten in principe niet 
doorwegen in de beoordeling van die processen.  

Die controlebenadering verschilt met de werkwijzen van de CDZ en het RIZIV die strengere 
normen hanteren bij hun controles, onder andere wat het respecteren van de ZIV‐wet betreft 
waar fouten (hoe klein ook) aanleiding kunnen geven tot sancties, het ten laste nemen van 
onverschuldigde  uitgaven  of  het  verminderen  van  de  administratiekosten. Het  verschil  in 
controlebenadering  kan  een  belangrijke  verklaring  vormen  voor  de  hoge 
toekenningspercentages bij de controles uitgevoerd door de revisoren versus deze uitgevoerd 
door de CDZ en het RIZIV (zie punt 5.4.4). 

Het verschil in benadering wordt verholpen door de overname van controles door de CDZ. In 
het verleden nam de CDZ de controle De toewijzing van de uitgaven geneeskundige verzorging 
en uitkeringen aan de uitgavenmodellen ad hoc over van de revisoren en dit zal vanaf 2020 ook 
gebeuren voor het domein De betaling van de derdebetalers  in chronologische volgorde. Dit 
biedt het voordeel dat de CDZ meer kennis verwerft over de processen bij de ziekenfondsen, 
nadeel  is de extra  inzet van middelen die ertoe  leidt dat zonder extra budget en personeel 
minder controles op andere terreinen kunnen worden uitgevoerd (zie punt 4.1.2.5). 

Daarnaast werden een aantal uitbestede controles inhoudelijk aangepast. Zo zal vanaf 2018 een 
aangepaste  en uitgebreide  vragenlijst worden  gebruikt  voor het domein De  detectie  en de 
terugvordering  van  de  subrogatoire  betalingen. Voor de  algemene  evaluatie  van de  interne 
controle en interne audit waar zowel in 2016 als in voorgaande jaren steeds 100% positief werd 
geantwoord, werd de vragenlijst op vraag van de CDZ door de  revisoren uitgebreid van 35 
algemene vragen naar  142 vragen op basis van COSO‐ERM72 en opgenomen  in een nieuwe 
omzendbrief die bij de afsluiting van de audit nog moest worden besproken in het technisch 
comité73 en de werkgroep Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)‐CDZ. 

In de discussies over de noodzakelijke aanpassingen van deze evaluatie van de interne controle 
en interne audit binnen de raad werd de onafhankelijkheid van de revisor in vraag gesteld74. 
Enerzijds werken de revisoren in opdracht van de ziekenfondsen en moeten zij de jaarrekening 
certificeren.  Anderzijds  werken  zij  in  beperkte  mate  mee  aan  de  evaluatie  van  de 
beheersprestaties. De resultaten van die evaluatie hebben een impact op het niveau van de aan 
de ziekenfondsen  toegekende variabele administratiekosten wat de basis vormt waaruit de 
revisoren  worden  vergoed.  Er  werd  gesuggereerd  dat  de  evaluatie  dan  beter  door  een 
onafhankelijke controleactor of de CDZ kan worden uitgevoerd. Zo werd de piste onderzocht 
voor een uitvoering door het Institute of Internal Auditors (IIA) op kosten van de CDZ, maar 
uiteindelijk afgevoerd.  

Het verschil in controlebenadering onderstreept het belang van een nauwere samenwerking 
en coördinatie tussen de CDZ, de landsbonden en de revisoren. Dat werd als een engagement 
opgenomen in het toekomstpact. Enerzijds slaat dit op de opmaak van een gemeenschappelijk 
referentiesysteem, opgebouwd uit meerdere lines of defence: een kadaster van alle processen 
en de risico's, alsook van de huidige controles en de opmaak van gemeenschappelijke normen 

                                                           
72 COSO staat voor "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission". Dit comité heeft aanbevelingen 

gedaan en richtlijnen gegeven ten aanzien van interne controle en risicobeheersing, het zogenaamde COSO‐rapport. In 2004 

werd dit model geactualiseerd en uitgebreid  in de zin dat het zich niet alleen meer richt op  interne controle maar op het 

gehele interne beheersingssysteem. Dit staat bekend als "Enterprise Risk Management Framework" (ERM of ERMF). 
73 Het  technisch  comité geeft  advies over alle materies die  verband houden met de werking  van de  ziekenfondsen, de 
technische richtlijnen (omzendbrieven) met het oog op de controleopdrachten van de CDZ en de voorstellen betreffende de 
boekhouding  en  het  financieel  beheer  van  de  ziekenfondsen.  In  dit  comité  zetelen  naast  een  voorzitter  ook 
vertegenwoordigers van de vijf landsbonden, HZIV, de NMBS‐kas, RIZIV, de NBB en de FSMA. 
74 Meegedeeld in de vergadering van de Raad van 6 oktober 2016. 
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en principes voor de realisatie van de controles en de audit (auditcriteria, classificatie van de 
fouten enz.) en hun documentatie. Anderzijds is het gericht op het delen van de doelstellingen 
en de auditprogramma's om double auditing (of non auditing) te vermijden. Daarvoor zou eind 
2018 een plan moeten worden voorgelegd over de coördinatie van de verschillende interventies 
en de opstelling van transparante bruikbare verslagen.  

4.1.2.3 Toezicht op de samenwerking met derden 
Zoals vermeld  in punt 2.3.2 beschikken de ziekenfondsen over een grote autonomie bij de 
organisatie  van  de  aanvullende  prestaties.  Zo  kunnen  de  landsbonden,  ziekenfondsen  en 
MOB’s  voor  de  verwezenlijking  van  hun  doelstellingen  ook  samenwerken  met 
publiekrechtelijke  of  privaatrechtelijke  rechtspersonen  die  hiervoor  een  financiering 
ontvangen75. Die samenwerking gebeurt in principe76 op basis van een samenwerkingakkoord 
met  de  opname  van  het  doel,  de modaliteiten  van  de  samenwerking  en  de  rechten  en 
verplichtingen die hieruit voor hun leden voortvloeien. Jaarlijks brengt de raad van bestuur 
van  de  landsbond,  ziekenfonds  of MOB  aan  de  algemene  vergadering  verslag uit  over  de 
uitvoering  van deze  akkoorden  en de  aanwending  van de middelen die  zij bij die derden 
hebben ingebracht.  

Het  zwaartepunt  van  het  toezicht  ligt  bij  de  algemene  vergadering  van  de  landsbond, 
ziekenfonds of MOB en  in  tweede  lijn zijn  revisor die  inlichtingen over de akkoorden kan 
inwinnen. De controlebevoegdheden van de CDZ zijn eerder beperkt. Zo bepaalt de CDZ de 
inhoud en opstelling van bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomsten met derden en gaat 
hij na of de uitvoeringsverslagen worden opgesteld, maar verder reiken zijn bevoegdheden 
niet. De controledienst kan geen toezicht uitoefenen op de correcte toekenning van dergelijke 
‘uitbestede’  voordelen  aan  de  leden  conform  de  statutaire  bepalingen.  Dat  doet  hij 
bijvoorbeeld wel voor de voordelen toegekend door de ziekenfondsen zelf of via de onderling 
opgerichte MOB’s. Daarnaast stellen de revisor of de CDZ financiële stromen vast naar derden‐
vzw’s, al dan niet gebonden via een samenwerkingsovereenkomst, waarbij ze de opportuniteit 
van die stromen in vraag stellen (bv. financiële bijdragen waar geen diensten tegenover staan, 
verkoop/huurtransacties tussen een ziekenfonds en een derde‐vzw). 

In het kader van het toekomstpact werkt de CDZ aan een voorstel van wettelijk of reglementair 
kader  voor  een  vernieuwde  transparante  organisatie  van  de  aanvullende  verzekering, 
waaronder ook de samenwerking met derden. De resultaten waren bij het beëindigen van het 
onderzoek nog niet gekend. 

4.1.2.4 Toezicht op de aanvullende diensten  
Bij het afsluiten van de audit waren de besprekingen rond het intermutualistisch voorstel van 
referentiekader  en  actieplan  voor  de  heroriëntatie  en  uitzuivering  van  de  aanvullende 
prestaties in uitvoering van het toekomstpact nog niet afgerond (zie punt 2.3.2). Zo was er nog 
geen  overeenstemming  over  een  drietal  bestaande  diensten  (tegemoetkomingen  van  de 
aanvullende verzekering in het remgeld, de financiële tussenkomst voor vakantiekampen en 
de terugbetaling van de kosten voor het lidmaatschap bij een sportclub). Het gebrek hieraan 
leidde ertoe dat  in 2017 de controledienst bij de controle en goedkeuring van de statutaire 
wijzigingen op basis waarvan die nieuwe diensten worden erkend, slechts kon wijzen op de 

                                                           
75 Eind 2016 waren 312 akkoorden met 213 derden actief. Volgens een financieel verslag van de CDZ bestond er in 2015 een 

financiële stroom van 107,3 miljoen euro naar die derden, zijnde 12,7% van de bijdragen in de aanvullende verzekering. Als 

ook rekening wordt gehouden met de samenwerking met derden waarvoor geen akkoord moet worden gesloten, wordt dit 

bedrag ‘geraamd’ op 156,9 miljoen euro. 

76 Sommige diensten  (bv. betoelaging van  socio‐sanitaire  structuren en  financiering van collectieve acties) vergen geen 

samenwerkingsakkoord, het volstaat dat de informatie over de betoelaging in de statuten wordt vermeld. 
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niet‐overeenkomst van een nieuwe dienst met een voorlopige lijst van de voordelen aanvaard 
door de ziekenfondsen of het gegeven dat hierover nog geen beslissing was genomen. 

4.1.2.5 Plenaire controles 
Hoewel ze al werden opgenomen in de controleplanning 2015, worden de plenaire controles 
pas vanaf 2016 uitgevoerd. Het betreft themagerichte horizontale controles op het vlak van de 
verplichte  verzekering,  de  aanvullende  verzekering  en  de  verzekeringsactiviteiten  naar 
aanleiding van een risicoanalyse die in de loop van het eerste semester 2016 werd uitgevoerd. 
Die risicoanalyse werd opgesteld na een interne bevraging van het personeel en werd door de 
raad goedgekeurd nadat ze ook aan het IBR was voorgelegd. Ze bevat niet alleen horizontale 
thema’s waarvoor de CDZ  verantwoordelijk  is, maar ook  controles die de  revisoren  en de 
diensten van het RIZIV uitvoeren, o.a. in het kader van de evaluatie van de beheersprestaties. 
Ook de jaarlijkse controles die de CDZ in dit kader uitvoert, zijn erin opgenomen. In totaal 
zijn er 124 thema’s waarvan 97 toegewezen aan de CDZ, eventueel in samenwerking met een 
andere actor zoals het RIZIV, de revisoren of een ombudsman verzekeringen. 53 ingeschreven 
thema’s werden de laatste drie jaar niet onderworpen aan een controle door de CDZ. Het grote 
aantal thema’s staat echter in schril contrast met de mogelijkheden van de CDZ om ze uit te 
voeren.  

Door het grote  aantal dagen dat moet worden besteed  aan  recurrente  controleactiviteiten 
werden  voor  2017  slechts  vier  plenaire  controles  ingeschreven  (252  werkdagen  op  een 
personeelsbestand van 51). Voor de komende jaren wordt geen beterschap voorspeld wegens 
de  toegenomen  jaarlijkse controleverplichtingen bij de verzekeringen  en de overname van 
controles die voorheen door de revisoren werden uitgevoerd (zie punt 4.1.2.2). 

4.2  DAC en DGEC 

4.2.1  Beleidsbepaling 

Het strategische beleid van het RIZIV wordt aangestuurd door de ministeriële beleidsnota’s 
die  verder  leiden  tot  wederzijdse  verbintenissen  in  de  bestuursovereenkomst77.  De  erin 
opgenomen doelstellingen worden semestrieel opgevolgd via boordtabellen die per dienst de 
actieverbintenissen,  de  stand  van  zaken,  de  status  en  eventuele  aandachtpunten  en 
corrigerende maatregelen weergeven. De DAC en de DGEC volgen jaarlijks de uitvoering van 
hun acties op. De inhoud van deze bestuursovereenkomsten geeft enkele verschuivingen in 
het  controlebeleid  van  de  DAC  en  de  DGEC  aan  voor  wat  betreft  het  toezicht  op  de 
ziekenfondsen. 

Zo heeft vanaf de bestuursovereenkomst 2006‐2008 de DAC het zwaartepunt van de controles 
verlegd  van  controles  gericht op  individuele dossiers naar  themacontroles.  Samen met de 
verhoogde aandacht voor de themacontroles werd ook het sanctiebeleid ten aanzien van de 
ziekenfondsen grondig hervormd78. De ziekenfondsen krijgen daarbij de kans om de oorzaak 
van  de  tekortkoming weg  te werken  voordat  er  effectief  een  sanctie wordt  opgelegd. De 
overheid verwacht dat het nieuwe systeem (themacontroles en andere en minder ingrijpende 
sancties) de ziekenfondsen ertoe zal aanzetten hun interne werking te veranderen, waardoor 
op  termijn minder  fouten worden begaan  en de  fouten die  alsnog worden begaan,  sneller 
intern worden vastgesteld. Het RIZIV was al  in 2011 van oordeel dat het niet opportuun  is 
ziekenfondsen te sanctioneren die een inspanning doen om te investeren in procedures voor 
controle a posteriori. Het stelt immers dat de systematische toepassing van dergelijke sancties 

                                                           
77 Het strategisch beleid van het RIZIV in het kader van de sociale fraude wordt ook aangestuurd door het actieplan voor de 

strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping.  

78 Wet van 19 mei 2010, in werking getreden op 12 juni 2010. 
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tot  averechtse  effecten  zou  kunnen  leiden  zoals  het  niet‐opsporen  van  de  onterechte 
betalingen. In individuele dossiers blijven sancties belangrijk volgens het RIZIV (zie punt 5.2).  

De controles van de DGEC zijn vooral gericht op de zorgverleners. Met betrekking  tot het 
toezicht op de ziekenfondsen staan er projecten in de bestuursovereenkomsten om de controle 
op de adviserend artsen, een aspect van de interne controle uitgevoerd door de ziekenfondsen, 
te verbeteren. Zo werd in de bestuursovereenkomst 2006‐2008 gestart met de ontwikkeling 
van gegevensstromen die het mogelijk maken een cartografie op te maken van de activiteiten 
van  de  adviserend  artsen.  Vanaf  de  bestuursovereenkomst  2013‐2015  werd  een  interne 
hervorming van de DGEC ingeschreven als antwoord op de uitstroom van medewerkers en de 
nood om in dit kader efficiënter te werken. De bestuursovereenkomst 2016‐2018 verwijst in dit 
kader naar de uitvoering van zeven projecten waaronder één met betrekking tot de controle 
op de adviserend artsen.  

Ten slotte moet het RIZIV in het kader van de responsabilisering van de ziekenfondsen met 
betrekking  tot  hun  administratiekosten  jaarlijks  informatie  voorleggen  aan  de CDZ. Deze 
verplichting en de plannings‐ en opvolgingsactiviteiten die daarvoor worden georganiseerd, 
werden  consequent  opgenomen  vanaf  de  bestuursovereenkomst  2006‐2008.  De 
bestuursovereenkomst  2016‐2018  voorziet  naar  aanleiding  van  de  hervorming  van  het 
evaluatiesysteem in de oprichting van een specifieke cel Financiële Responsabilisering bij de 
DAC.  

4.2.2  Uitvoering van controles door de DAC 

4.2.2.1 Algemeen  
Het  toezicht op de ziekenfondsen binnen de DAC wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de 
directie Controle en Responsabilisering van de Verzekeringsinstellingen en Strijd tegen Sociale 
Fraude.  

In 2016 gebruikten de themacontroles 32% van de mandagen van deze directie. De directie 
voert binnen zijn doorlopende opdrachten echter ook onderzoeken uit op aanvraag van andere 
RIZIV‐diensten  en  externe partners,  verschillende  fraudeonderzoeken  enz. die  een  impact 
hebben op de ziekenfondsen (38% van de mandagen). Zo communiceert de DAC in de strijd 
tegen  de  sociale  fraude  (zwartwerk,  frauduleuze  onderwerping,  domiciliefraude,  …)  de 
vaststellingen en gegevens aan de ziekenfondsen. De sociaal inspecteurs van de DAC voeren 
controles  uit  bij  de  ziekenfondsen  met  het  oog  op  het  recupereren  van  de  onterecht 
uitbetaalde  uitkeringen  door  de  ziekenfondsen  en  gaan  na  of  de  berekening  door  het 
ziekenfonds nauwkeurig is en de terugvorderingsprocedure wordt gevolgd. 

Daarnaast voert de DAC, negen maanden nadat een ziekenfonds in kennis werd gesteld van 
de vaststellingen, opvolgingscontroles uit op  individuele dossiers (6 % van de mandagen  in 
2016). De dienst gaat na welk gevolg is gegeven aan de betekende beslissingen, of het nu gaat 
om  het  terugvorderen  van  onverschuldigde  bedragen  bij  een  sociaal  verzekerde,  om  het 
uitbetalen van een bijkomend bedrag, om de verplichting een dossier te regulariseren wegens 
ontbrekende stukken, onvoldoende bijdragen enz. Deze controles kunnen gevolgen hebben 
voor  de  ziekenfondsen  omdat  het  nazicht  van  individuele  dossiers  kan  leiden  tot 
administratieve sancties indien hun beheer niet voldoet of omdat ze de administratiekosten 
van niet‐terugvorderbare onverschuldigde uitgaven ten laste moeten nemen. 

24% van de mandagen in 2016 van deze directie betreffen ondersteunings‐ en randactiviteiten. 
Een belangrijke ondersteuning betreft de cel Data‐analyse Sitadis79. Die cel zoekt proactief 
naar elementen die kunnen wijzen op sociale fraude, thema’s voor themacontroles in het kader 

                                                           
79 Sociale‐inspectieteam voor de analyse van data / Team pour l’analyse de données par l’inspection sociale. 
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van de  financiële  responsabilisering  van de  ziekenfondsen,  aspecten  van de wetgeving die 
foutgevoelig  zijn  bij  de  ziekenfondsen  en  interessante  onderzoeksdomeinen  in  de  sector 
geneeskundige verzorging. Om deze taken te kunnen vervullen, gebruikt Sitadis risicoanalyse, 
datamatching  (kruising  van  gegevensstromen)  en  datamining  (doorgedreven  analyse  van 
gegevensstromen). 

Voor de volledigheid vermeldt het Rekenhof ook de impact van de directie Controle en Beheer 
van Toegankelijkheidsgegevens. Deze directie binnen de DAC moet de toegang van de sociaal 
verzekerden tot de verzekering waarborgen alsook tot de maatregelen die een vermindering 
van het persoonlijk aandeel in de kosten voor geneeskundige verzekering tot gevolg hebben: 
verhoogde tegemoetkoming (V.T.) en maximumfactuur (MAF). In principe voert deze directie 
zelf controles uit op basis van o.a. informatie aangeleverd door de ziekenfondsen. De uitkomst 
van deze controles wordt ook meegenomen bij de beoordeling van de beheersevaluaties. Dat 
gebeurde in 2016 bij een controle van de gezinssamenstelling in het kader van de bepaling van 
het plafond voor de maximumfactuur80.  

De drie soorten themacontroles worden verder kort toegelicht. Tabel 2 geeft een overzicht van 
de in 2016 uitgevoerde controles, de resultaten en impact ervan. De resultaten worden ook in 
rekening  gebracht  voor  het  bepalen  van  het  bedrag  van  het  variabele  gedeelte  van  de 
administratiekosten  en  leiden  tot  inhoudingen  die  groter  zijn  dan  de  onverschuldigde 
bedragen.  

Tabel 2 – Thematische controles van de directie Controle en responsabilisering van de ziekenfondsen in 2016 (in duizend 
euro) 

 Gecontro-
leerde 

gevallen 

Foutieve 
gevallen 
(fouten-

percentage) 

Onver-
schuldigd of 
verworpen 

bedrag 

Ingehouden 
bedrag 

evaluatie 
beheers-
prestaties 
(% inge- 
houden) 

 

Aantal 
boetes 

 

Themacontroles uitkeringen en gezondheidszorg (zie punt 4.2.2.2) 
TC 2016-3 Toekenning van 
de minima. Vergoeding in de 
algemene regeling vanaf de 
7e maand primaire 
arbeidsongeschiktheid 

1.075 202 
(18,79%) 

207,9 303,3 
(11,39%) 

geen 

TC 2016-5 Verhoogde 
tegemoetkoming 

2.840 178 
(6,27 %) 

 153,7 
(4,81%) 

geen 

Themacontroles art.195 (zie punt 4.2.2.3) 
Themacontrole art.195 
(steekproef) 

5.019 329 
(7%) 

187,3 679,0 
(25,5%) 

29181 
 

Themacontrole art.195 
(>5000 euro) 

481 77 
(16%) 

367,5 

Themacontroles datamatching (zie punt 4.2.2.4) 
Datamatching invaliditeit 
2016 

244 28 
(11,5%) 

170,6 364,6 
(17,11%) 

 

                                                           
80 Daarnaast stelde deze directie  voor de evaluatie van de beheersprestaties domeinen voor gericht op de evaluatie van het 

tijdig aanleveren van correcte bestanden of lijsten in het kader van de maximumfactuur en verhoogde tegemoetkomingen 

en de ledenaantallen. 
81 Er werden bedragen  ingeschreven op de  lijsten van effectief  teruggevorderde bedragen  in  toepassing van artikel 195, 

terwijl  het  bedrag  er  niet  op mocht  voorkomen  of  het  ten  onrechte  vermelde  bedrag  van  een  vorig  jaar  niet  werd 

geregulariseerd. (art. 166, §1, i) van de ZIV‐wet). 
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Datamatching primaire 
arbeidsongeschiktheid 

821 138 
(17%) 

422,8 784,2 
(36,80%) 

6182 

Totaal 10.480 952 
(9%) 

1.357,0 2.284,7  

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de DAC 

4.2.2.2  Themacontroles uitkeringen en gezondheidszorg 
De  DAC  moet  volgens  de  bestuursovereenkomst  2016‐2018  per  jaar  minstens  twee 
themacontroles uitvoeren met een eindrapport: één over geneeskundige verzorging en één 
over  uitkeringen.  Deze  controles  hebben  tot  doel  de  internecontroleprocedures  van  de 
ziekenfondsen  te analyseren en  te evalueren of de desbetreffende wetgeving correct wordt 
toegepast. Ze beogen vooral een uniforme behandeling van de sociaal verzekerden door de 
ziekenfondsen.  De  geselecteerde  thema’s  worden  systematisch  horizontaal  in  alle 
ziekenfondsen uitgevoerd. 

De  keuze  wordt  voor  elke  themacontrole  gemotiveerd  maar  vloeit  niet  voort  uit  een 
systematische  risicoanalyse83  waarbij  bijvoorbeeld  rekening  wordt  gehouden  met  de 
controleprocessen  binnen  de  ziekenfondsen84.  Het  gebrek  aan  informatie  over  hoe  de 
ziekenfondsen  hun  controles  organiseren85,  bemoeilijkt  een  doelmatige  selectie. De DAC 
initieert alle themacontroles van 2012 tot nu op basis van een wetswijziging of om na te gaan 
of  de  ziekenfondsen  de  wet  juist  interpreteren.  Daarnaast  leiden  ook  de  door  de  eigen 
inspectiedienst  vastgestelde  structurele  tekortkomingen  of  externe  vragen  tot  mogelijke 
thema’s. Ten slotte speelt het ook een rol of er al audits geweest zijn in het betreffende domein. 
Bij de selectie van de thema’s is de DAC beperkt tot de administratieve controle; de medische 
controle is voor de DGEC86.  

Via de technische commissie van de DAC, waarin de vertegenwoordigers van de landsbonden 
zetelen samen met vertegenwoordigers van de DAC, krijgen  de ziekenfondsen feedback over 
de  bij  hen  vastgestelde  fouten  en  over  de  belangrijke  geïdentificeerde  oorzaken  van  de 
onrechtmatige betalingen. De thematische controles leiden tot verslagen die ter discussie en 
advies aan die commissie en ter goedkeuring aan het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV 
worden voorgelegd. Ze worden bezorgd aan de verschillende actoren: de ziekenfondsen, de 
toezichthoudende  minister,  de  CDZ,  de  sociale  partners  enz.  In  de  verslagen  worden 
aanbevelingen geformuleerd om de interne controles te verbeteren. Soms kunnen de oorzaken 
van de fouten in de regelgeving liggen. In dergelijke gevallen wordt er geprobeerd het verslag 
terug te koppelen naar de bevoegde beheersorganen. 

Bijlage 2 toont de resultaten van de thematische audits over de periode 2012‐2017. Hieruit blijkt 
dat het foutenpercentage meestal vrij hoog ligt. Rekening houdende met het gegeven dat in 
veel gevallen het onderzoek ook wordt uitgevoerd op basis van een aselecte steekproef (het 

                                                           
82 Het onverschuldigde bedrag werd niet binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van een 

vaststelling door de DAC ingeschreven op de bijzondere rekening en in mindering gebracht van de uitgaven van de verplichte 

verzekering (art. 166, §1, d) van de ZIV‐wet). 

83 Een risicoanalyse gebeurt wel eenmaal dat de keuze van het thema  is gebeurd om de juiste  invalshoek te vinden en de 

risico’s betreffende dit thema in te schatten. 

84 Rekenhof, Beheer van uitkeringen in de ziekte‐ en invaliditeitsverzekering, Brussel, april 2011, p. 22, www.rekenhof.be. Het 

Rekenhof stelde vast dat hoge foutenpercentages (vooral bij themacontroles) niet leidden tot een grondige analyse van de 

organisatiestructuren en van het personeel dat de ziekenfondsen inzetten om een kwalitatief beheer en een doeltreffende 

interne controle te verzekeren. 

85  Zo worden  slechts  na  afloop  van  de  controle  bij  heel wat  thematische  controles  gesprekken met  de  ziekenfondsen 

gehouden of vragenlijsten gestuurd om na te gaan welke procedures zij hanteren. Het zou efficiënter zijn als de DAC die info 

vóór de controle had: TC2016‐3,TC 2015‐4, TC 2014‐1, TC2013‐4, TC 2013‐2 (zie bijlage 2). 

86 Artikel.159 van de ZIV‐wet. 
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aantal  gecontroleerde  gevallen  is  beperkt),  zijn  de  eventuele  verliezen  voor  de  sociale 
zekerheid  in de  realiteit mogelijk  een meervoud  van  de  uit het  onderzoek  voortgekomen 
onverschuldigde bedragen.  

De controles leiden tot vaststellingen die aanleiding geven tot terugvorderingen, bijbetalingen 
of  waarschuwingen.  Die  waarschuwingen  worden  verkozen  boven  het  opleggen  van  een 
sanctie. De resultaten worden ook in rekening gebracht voor de bepaling van het bedrag van 
het variabele gedeelte van de administratiekosten van de ziekenfondsen en hebben een vrij 
grote  impact (zie  tabel 2). De resultaten van de opvolgingscontroles worden dan weer niet 
meegenomen.  

4.2.2.3  Themacontrole artikel 195 
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. Die onverschuldigde betalingen kunnen voortvloeien uit 
bedrog,  fouten  of  vergissingen  van  zorgverleners  en  sociaal  verzekerden,  fouten  van  het 
ziekenfonds of bedragen uitbetaald en terug te vorderen in het kader van subrogatiedossiers 
(ongeval met een verantwoordelijke derde partij, arbeidsongeval, beroepsziekte).  

In uitvoering van artikel  195, §2, van de ZIV‐wet ontvangen de ziekenfondsen bovenop de 
forfaitaire administratiekosten een percentage van de voormelde teruggevorderde bedragen 
om ze aan te zetten tot een beter beheer van die terugvorderingen. Het Rekenhof wees in zijn 
vorig  verslag87  op  de  vrij  hoge  bedragen  die  in  dit  kader  aan  de  ziekenfondsen  worden 
toegekend (gemiddeld 26,1 miljoen euro over de periode 2002‐2014). Er werd niet geëvalueerd 
of dit  vergoedingssysteem heeft  geleid  tot  een betere  invordering  van de onverschuldigde 
bedragen. 

De  ziekenfondsen  bezorgen  aan  het  RIZIV  jaarlijks  overzichtslijsten  van  de  door  hen 
teruggevorderde bedragen die in aanmerking komen voor de bijkomende vergoeding. Elk jaar 
doet de DAC vervolgens een themacontrole Geïnde en terugbetaalde bedragen ‐ Vermeerdering 
van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen waarbij hij nagaat of de vermelde 
bedragen terecht op de lijsten vermeld staan.  

Deze themacontrole wijkt af van de themacontroles onder punt 4.2.2.2 qua methodologie en 
opvolging:  

 deze themacontrole vindt elk jaar plaats, de opvolging is dus automatisch; 

 in tegenstelling tot de andere themacontroles is ze uitsluitend een zaak van de 
ziekenfondsen en het RIZIV, de verzekerden zelf zijn geen rechtstreeks betrokken partij; 

 bij deze themacontrole worden dadelijk sancties gegeven en geen waarschuwingen. 
 

De herhaalde controle van de overzichtslijsten heeft geleid tot een stelselmatige daling van 
het aantal fouten en van het bedrag van de verworpen bedragen88. De DAC neemt voor deze 
controle een steekproef bij elk ziekenfonds van 5% van alle dossiers met een teruggevorderd 
bedrag van minder dan 5.000 euro. Dossiers met een bedrag hoger dan 5.000 euro worden 
altijd nagekeken omdat de dienst daar in het verleden een groter aantal fouten vaststelde. Voor 
elk gecontroleerd dossier wordt nagegaan of de opname terecht is, wat het motief is voor de 
terugvordering  en  welke  conclusie  eraan  moet  worden  gegeven.  Bij  de  tak  uitkeringen 

                                                           
87 Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel,  januari 2017, 

p.26‐28, www.rekenhof.be. 

88 Zo bedroeg  in 2011 het foutenpercentage bij de dossiers uitkeringen boven de 5.000 euro  in de algemene regeling nog 

bijna 23%. In 2015 zakte dit naar 10,4%, wat nog als te hoog wordt beschouwd. 
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concludeerde de DAC in 2014 en 2015 dat de ziekenfondsen de voorwaarden voor het indienen 
op de lijsten zeer behoorlijk toepassen. Het foutenpercentage bij de bedragen boven de 5.000 
euro  blijft wel  relatief  hoog,  zodat  de  inspanningen  behouden  blijven  om  ze  allemaal  te 
controleren. Bij de tak geneeskundige verzorging zijn er te weinig bedragen boven de 5.000 
euro om significant te zijn en bevat de steekproef een relatief  laag aantal verwerpingen. Bij 
elke  controle  wordt  ook  nagegaan  of  aan  de  kennisgevingen  van  vorige  themacontroles 
passend  gevolg  is  gegeven. De  rapportering  volgt  nagenoeg  dezelfde  procedure  als  bij  de 
thematische controles uitkeringen en gezondheidszorg.  

De voornaamste redenen van verwerping in 2016 zijn: een fout, vergissing of nalatigheid van 
het  ziekenfonds,  de  informatie  of  documenten  voor  het  vermijden  van  de  betaling  en 
terugvordering  waren  al  op  voorhand  beschikbaar  en  de  terugvordering  op  basis  van 
informatie van de controleorganen van het RIZIV of de CDZ, zonder voorafgaand initiatief van 
de ziekenfondsen. 

De  controles  leiden  tot  rechtzettingen  en  administratieve  boetes. Daarnaast wordt  er  een 
aanzienlijk  bedrag  (679  duizend  euro)  ingehouden  in  het  kader  van  de  evaluatie  van  de 
beheersprestaties (zie tabel 2).  

4.2.2.4  Themacontroles datamatching 
De DAC doet nog een derde soort themacontrole(s) op basis van de bestuursovereenkomst 
2016‐2018.  Het  betreft  een  jaarlijkse  a  posteriori  gegevenskruising  (datamatching)  tussen 
enerzijds  de  uitgavenstaten  van  personen  in  invaliditeit  en  anderzijds  de  loon‐  en 
arbeidstijdgegevens (DMFA89) van de RSZ met als doel de cumul tussen uitkeringen en niet‐
toegelaten maar wel aan de RSZ aangegeven prestaties vast te stellen. Enerzijds betreft het hier 
een  actie  in  de  strijd  tegen  de  sociale  fraude.  Anderzijds  betreft  het  ook  een 
tweedelijnscontrole  op  de  eerstelijnscontrole  door  de  ziekenfondsen.  De  ziekenfondsen 
ontvangen ook de DMFA‐gegevens  en moeten dus  in  eerste  lijn de niet‐toegelaten  cumul 
vaststellen90. Deze controles hebben dus tot doel de ten onrechte uitbetaalde prestaties die 
aan  de  controles  van  de  ziekenfondsen  zijn  ontsnapt,  vast  te  stellen91.  Ze  moeten  de 
ziekenfondsen  ertoe  aanzetten  hun  controleprocessen  te  verbeteren.  Sinds  2015  werd  de 
datamatching  uitgebreid  naar  personen  in  primaire  arbeidsongeschiktheid  (eveneens 
jaarlijks).  Deze  themacontroles  verschillen  van  de  themacontroles  uitkeringen  en 
gezondheidszorg omdat ze zich vooral beperken tot de gegevenskruising en minder ingaan op 
de interne procedures bij de ziekenfondsen of de toepassing van de wetgeving.  

Er is een jaarlijkse vermindering van het aantal niet‐vastgestelde of slecht beheerde gevallen 
van  verboden  cumulatie  zowel  bij  invaliditeit  (van  40%  in  2009  tot  11%  in  2016)  als  bij 
uitkeringen primaire arbeidsongeschiktheid (van 28% in 2015 naar 17% in 2016)92. De controles 
leiden tot administratieve boetes en de resultaten worden ook meegenomen bij de evaluatie 
van  de  beheersprestaties  en  leiden  tot  inhoudingen  die  groter  zijn  dan  de  vastgestelde 
onverschuldigde bedragen (zie tabel 2).  

                                                           
89 Aangiften aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Déclaration multifonctionnelle / Multifunctionele aangifte ( DmfA). 

90 Met toepassing van artikel 117bis van de ZIV‐wet, voor de vaststelling van het recht op uitkeringen, zijn ziekenfondsen 

verplicht de sociale gegevens te raadplegen die in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn. 

91  Op  basis  van  artikel  162  van  de  ZIV‐wet  hebben  de  sociaal  inspecteurs  en  de  sociaal  controleurs  als  opdracht  de 

onrechtmatige samenloop van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschaps‐, vaderschaps‐ en adoptieverlof 

met het uitoefenen van een beroepsactiviteit of sluikarbeid op te sporen en vast te stellen. 

92 DAC, Activiteitenverslag 2016, p. 26 tot 28. 
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4.2.3  Uitvoering van controles door de DGEC 

De  controles  van  de DGEC  zijn  in  eerste  instantie  gericht  op  de  zorgverstrekkers.  Twee 
activiteiten zijn gericht op de werking en controleprocessen van de ziekenfondsen. Enerzijds 
betreft dit de correcte  terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen overeenkomstig de 
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  (NGV), die wordt meegenomen  in de 
evaluatie  van  de  beheersprestaties.  Anderzijds  betreft  dit  een  beperkt  toezicht  op  de 
adviserend  artsen. Die  activiteiten  nemen  in  de  jaarlijkse  controleplanning  van  de DGEC 
echter maar een geringe plaats in. 

4.2.3.1 Controle terugbetaling geneeskundige verstrekkingen 
De  regels voor de betalingen van de verstrekkingen zijn vastgelegd  in de NGV en worden 
afgeleid uit de omschrijvingen van de nomenclatuurcodenummers, de toepassingsregels, de 
interpretatieregels  en  de  omzendbrieven  aan  de  ziekenfondsen.  De  naleving  van  die 
terugbetalingsregels is essentieel om de juiste toewijzing van de middelen van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te garanderen en om onverschuldigde uitgaven 
te vermijden. 

Jaarlijks voert de DGEC controles uit op de correcte terugbetaling conform de opgelegde regels 
voor  een  aantal  onderdelen  en  artikelen  van  de NGV93. De  selectie  gebeurt  op  basis  van 
belangrijke  reglementaire wijzingen  die  een  risico  inhouden  voor  de  terugbetaling  alsook 
indicaties of vaststellingen die wijzen op mogelijke problemen. De evaluatie gebeurt aan de 
hand van een indicator die het percentage weergeeft van het aantal foutief of onjuist verwerkte 
verstrekkingen. Eventueel wordt een tweede meting uitgevoerd als de onjuiste invulling van 
een gegevensveld de eerste meting in gevaar brengt (d.i. als de  juiste invulling van het veld 
onontbeerlijk is voor controle op de toepassing van de terugbetalingsregel).  

De  controles  gebeuren  op  basis  van  elektronische  gegevens  (prestaties  over  een  bepaalde 
periode)  verstrekt  door  de  ziekenfondsen.  Op  deze  gegevens  wordt  vervolgens  een 
gedetailleerde  analyse  uitgevoerd,  bv.  een  controle  of  bepaalde  cumulaties  al  dan  niet 
voorkomen, een maximum aantal verstrekkingen niet wordt overschreden enz. De resultaten 
van de analyses worden samen met de resultaten van andere controles  in het kader van de 
evaluatie van de beheersprestaties meegedeeld aan de ziekenfondsen die vervolgens over drie 
maanden beschikken om hierover te rapporteren94. Vervolgens worden de  finale resultaten 
doorgestuurd naar de CDZ. Er gebeurt geen opvolging van de vastgestelde tekortkomingen 
(bv. via een hercontrole in het volgende jaar).  

Het Rekenhof merkt op dat bij deze validiteitscontroles alleen wordt gekeken naar de output 
en  niet  de  inhoud  van  de  door  de  ziekenfondsen  uitgevoerde  controles.  Dergelijke 
validiteitscontroles  worden  echter  ook  uitgevoerd  door  de  CDZ  op  basis  van 
nomenclatuurcodes  voorgesteld door  het RIZIV, met  het  verschil  dat de CDZ de  door  de 
ziekenfondsen ingevoerde controles evalueert en nadien nog herevalueert (zie punt 4.1.2.2).  

Tabel  3  geeft  indicatief  de  resultaten  van  de  analyses  voor de  jaren  2016  en  2015  voor  de 
evaluatie van de beheersprestaties. Naast het gegeven dat het aantal onderzoeken in 2016 sterk 
is verminderd  ten aanzien van 2015 en voorgaande  jaren95, wijst het Rekenhof op de grote 
verschillen qua vastgestelde foutenpercentage en onverschuldigde bedragen. Deze verschillen 

                                                           
93 Voor  2016 waren dit  enkele  artikelen  in de delen  verpleegkunde,  reanimatie, heelkunde, medische beeldvorming  en 

verstrekkers van implantaten. 

94 Vanaf 2017 wordt het detail van de fouten meegedeeld zodat de ziekenfondsen de door de DGEC uitgevoerde analyses 

niet moeten overdoen om na te gaan waar zij fouten hebben gemaakt. 

95 In 2013 en 2014 werden respectievelijk twaalf en dertien onderzoeken uitgevoerd en weerhouden. 
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wijzen  op  een  onvoldoende  ontwikkelde  selectie  van  controlethema’s met  een  te  kleine 
toegevoegde  waarde  of  thema’s  waarvan  de  resultaten  moeten  worden  geweerd  omdat 
achteraf blijkt dat de ziekenfondsen geen degelijke controle konden uitvoeren. Zo werd in 2016 
een  controle  uitgevoerd  op  het  toedienen  van  oogdruppels  door  verpleegkundigen  na 
oogchirurgie. De ziekenfondsen konden deze controle niet binnen de drie maanden uitvoeren 
door  de  laattijdige  facturatie  door  de  ziekenhuizen  en  omdat  zij  uitgaven  in  de 
derdebetalersregeling binnen de twee weken na ontvangst van de gegevens moeten betalen.  

Een probleem is het ontbreken van duidelijke afspraken over wat van de ziekenfondsen inzake 
internecontroleprocedures  kan  worden  verwacht,  het  gebrek  aan  informatie  over  die 
procedures zelf en onvoldoende toegang tot de gegevens over de verrichtingen opdat de DGEC 
op doelmatige wijze zijn controles zou kunnen bepalen. In de toekomst zal dit, voor wat de 
gegevenstoegang betreft, verbeteren door het  ter beschikking  stellen van de  tarificatie‐  en 
aanrekeningsgegevens  van  de  verplichte  gezondheidszorg  via  het  gegevensplatform  New 
Attest (zie punt 3.2).  

Tabel 3 – Overzicht controles DGEC in het kader van de variabele administratiekost 2015‐2016 (bedragen in euro) 

Jaar Omschrijving 
% foute  
controles 

Onverschuldigd 
bedrag 

2015 Cumulverboden ingrepen knie 0,00% 0,00 

2015 Cumulverbod chir/endoscopie sinussen 1,19% 7.395,68 

2015 Meerdere coronaro's per dag 0,47% 43.334,34 

2015 Meer dan 3 diagnostische blokkades per jaar 0,42% 2.233,91 

2015 Cumul amygdalectomie en adenoidectomie 20,54% 36.223,86 

2015 Cumul aanwezigheid pediater en maagcatherisatie 0,10% 332,50 

2015 Levering van optiekproducten door niet-geconventioneerde opticiens 2,64% 24.923,30 

2015 Verpleegkundige toediening van medicamenten 1xper dag 0,12% 204,21 

2015 Cumul PETscan met meerdere scannerverstrekkingen 1,23% 8.043,50 

2016 Reanimatie-code van een dienst 1,29% nb. 

2016 Reanimatie-code plaats prestaties 0,25% nb. 

2016 Heelkunde-analyse van de aparte opereerstreken 1,14% 1.036,68 

2016 Medische beeldvorming-code plaats prestaties 16,67% 14.453.448,61 

2016 Implantaten-controle verstrekkingen 33,42% 7.714,21 
Bron: DGEC 

 
De vaststellingen kunnen  leiden  tot het opleggen van  een geldboete door de DAC  aan de 
ziekenfondsen. Zo kan in principe een geldboete van 125 euro worden opgelegd per verzekerde 
of per zorgverlener indien ten gevolge van een fout, vergissing of nalatigheid onverschuldigde 

prestaties of te hoge prestaties zijn betaald aan een verzekerde of een zorgverlener96. In de 
praktijk  worden  er  door  de  DGEC  geen  gevallen  ter  behandeling  voorgelegd.  De 
controleresultaten worden wel in rekening gebracht voor de bepaling van het bedrag van het 
variabele gedeelte van de administratiekosten van de ziekenfondsen. Voor 2016 werd 23,74% 
ingehouden, dit is 632 duizend euro.  

Ook de tijdige ontvangst (binnen de 30 dagen na aanvraag) van gegevens of informatie nodig 
voor de controle97 wordt echter geëvalueerd. In 2016 had deze controle een beperkte impact 

                                                           
96 Artikel 166 f) van de ZIV‐wet. 

97 Artikelen 138 en 150 van de ZIV‐wet.  
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op de  toekende variabele administratiekosten, namelijk een  inhouding van  1,17 %  (bijna  10 
duizend euro). In 2018 werd deze controle afgevoerd. 

4.2.3.2 Toezicht op de adviserend artsen 
De adviserend artsen vervullen een bijzondere rol in het toezicht op de ziekenfondsen. Naast 
hun  opdracht  van  informeren,  adviseren  en  begeleiden  van  de  sociaal  verzekerden  en 
informeren  van  de  zorgverleners,  controleren  zij  immers  de  arbeidsongeschiktheid  en  de 
geneeskundige  verstrekkingen  overeenkomstig  de  bepalingen  van  de  ZIV‐wet,  zijn 
uitvoeringsbesluiten en reglementen. De adviserend artsen moeten bij het vervullen van hun 
opdrachten de richtlijnen van het comité van de DGEC en het beheerscomité van de dienst 
Uitkeringen naleven98. 

De adviserend artsen worden in dienst genomen door de ziekenfondsen. Zij moeten worden 
erkend door het  comité van de DGEC. Hun  statuut  en bezoldiging worden per koninklijk 
besluit bepaald op voorstel van dit comité en na raadpleging van de verzekeringsinstellingen 
en het algemeen beheerscomité. De organisatie en de coördinatie van de activiteiten van de 
adviserend artsen in elk ziekenfonds worden toevertrouwd aan een arts‐directeur. Hij ziet erop 
toe dat de artsen over een paramedische en administratieve ondersteuning beschikken. 

De adviserend artsen vormen aldus een onderdeel van het internecontroleproces binnen de 
ziekenfondsen.  Rekening  houdende met  het  belang  van  een  uniforme  toepassing  van  de 
toekenning van rechten is ook een adequaat toezicht op hun werkzaamheden noodzakelijk.  

Voor wat betreft het toezicht op de adviserend artsen moet het onderscheid worden gemaakt 
tussen een toezicht vanuit de DGEC op de uitvoering van hun opdrachten overeenkomstig de 
reglementering  en  richtlijnen  en  het  toezicht  op  de  kwaliteit  van  de  dossiers 
arbeidsongeschiktheid  (dat  vanaf  1  januari  2015  werd  overgeheveld  naar  de  dienst  voor 
Uitkeringen van het RIZIV)99. Deze dienst vormt echter geen voorwerp van dit onderzoek. 

Het  toezicht vanuit de DGEC gebeurt door artsen‐inspecteurs die alle nodige onderzoeken 
kunnen uitvoeren. De apothekers‐inspecteurs hebben als  taak de correcte uitvoering na  te 
gaan  van  de  controles  toevertrouwd  aan  de  adviserend‐artsen  met  betrekking  tot  de 
terugbetaling van farmaceutische specialiteiten en van magistrale bereidingen. 

Het toezicht door de DGEC op de degelijke uitvoering van de taken van de adviserend artsen 
werd tot 2015 steeds meegenomen als onderdeel van de evaluatie van de beheersprestaties. De 
bedoeling was dit  te onderzoeken op basis van vier elementen:  “de profielen van primaire 
arbeidsongeschiktheid”,  “de  gedeeltelijke werkhervatting met  toelating  van  de  adviserend 
arts”, “de  fiches opgesteld door de adviserend arts” en de “thematische enquêtes”. Voor die 
evaluatie werd echter nooit informatie geleverd aan de CDZ ofwel omdat de foutieve resultaten 
van ter zake uitgevoerde onderzoeken niet bruikbaar waren (gemeld in de evaluatie 2013) ofwel 
omdat budgettaire en technische beperkingen dit niet toelieten (gemeld in de evaluatie 2014 
en 2015). In 2015 werd wel een terreinanalyse over de werking van de adviserend artsen door 
de  DGEC  uitgevoerd,  meer  bepaald  over  hun  werkomstandigheden,  de  kwaliteit  van 
individuele medische  dossiers  in  primaire  arbeidsongeschiktheid  en  de  kwaliteit  van  de 
dossiers invaliditeit. De resultaten van deze studie zouden worden gebruikt als nulmeting voor 

                                                           
98 Art. 153, § 1, van de ZIV‐wet. 
99 De Dienst voor Uitkeringen van het RIZIV voert controles uit op de beslissingen van de adviserend artsen en op de dossiers 

invaliditeit. Die controle kan informatie of indicaties geven over de werking van de adviserend artsen. Enkel de DGEC kan 

echter controles uitvoeren bij de adviserend artsen.  
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volgende  onderzoeken  die  echter  nooit  werden  voortgezet.  Het  operationeel  plan  2018 
voorziet opnieuw in een analyse van de activiteiten van de adviserend artsen. 

Slechts de DGEC kan, via zijn comité, sancties uitvaardigen  ten aanzien van de adviserend 
artsen (zie punt 5.2.1). De laatste jaren werden hiertoe echter geen initiatieven ondernomen. 

De  lage  prioriteit  van  dergelijke  controles  kan  liggen  in  de  sterke  afname  van  het 
personeelsbestand wat ook heeft geleid  tot de noodzaak de DGEC  te hervormen  (zie punt 
3.1.3). Daarnaast staat ook de goede werking van de adviserend artsen onder druk door de 
afname van het aantal artsen, een sterk toegenomen en gewijzigd takenpakket (o.a. de socio‐
professionele  re‐integratie van  arbeidsongeschikten) en verschillende problemen  zoals een 
diffuus  takenpakket,  de  toename  van  agressie,  onvoldoende  doorstroming  van  correcte 
procedures en actualisaties van wetgeving, het bestaan van diverse interpretatieverschillen, de 
gefragmenteerde structuur waarin zij functioneren enz.  

Dit heeft geleid tot verschillende engagementen in het toekomstpact. Zo werd het engagement 
aangegaan om een kerntakendebat te voeren waarbij de te behouden en nieuwe kerntaken 
zouden worden geïnventariseerd met aandacht voor de noodzakelijke complementariteit met 
de opdrachten van de controlediensten van het RIZIV. De niet weerhouden  taken zouden 
vervolgens moeten worden geheroriënteerd of opgeheven. Daarnaast zou ook het statuut van 
de adviserend arts worden herzien. Belangrijk is het gegeven dat pas na het afsluiten van het 
kerntakendebat en de verduidelijking van de verdere rol van de adviserend artsen aandacht 
zou worden besteed aan een re‐engineering van de governance: de aansturing van het toezicht 
op dit korps. Een aangepast good governancemodel zou ten vroegste eind maart 2018 worden 
aangeleverd en kon aldus geen voorwerp uitmaken van deze audit.  

In  haar  antwoord  vermeldt  de minister  dat  de  onderzoeksactiviteiten  rond  dit  complexe 
onderwerp momenteel afgewerkt worden binnen een werkgroep met vertegenwoordigers van 
het RIZIV en de ziekenfondsen, waarna de beleidscel acties zal ondernemen.   
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HOOFDSTUK 5 

Handhavings‐ en 
sturingsinstrumenten  
5.1  Focus op preventie en regularisatie 

De  DAC  heeft  de mogelijkheid  waarschuwingen  te  geven  in  toepassing  van  de  ZIV‐wet. 
Hiertoe moet,  op  het  einde  van  de  controle,  een  vragenlijst  “terugkerende  tekortkoming” 
worden ingevuld per controlepunt. Als er inbreuken zijn, krijgt de landsbond twaalf maanden 
om de oorzaak van de waarschuwing weg te werken. Na afloop van de regularisatietermijn 
volgt een follow‐upcontrole  in de ziekenfondsen waaraan een waarschuwing werd gegeven. 
Indien de tekortkoming niet effectief werd weggewerkt, wordt een geldboete van 1.250 euro 
opgelegd.  Eenmaal  de  geldboete  is  opgelegd,  kan  het  RIZIV  het  ziekenfonds  geen 
waarschuwing meer geven of een sanctie opleggen om die specifieke structurele fout alsnog 
weg  te  werken  (non  bis  in  idem).  Tot  nu  toe  is  er  geen  enkele  sanctie  opgelegd  bij 
themacontroles uitkeringen en gezondheidszorg.  

Themacontroles  uitkeringen  en  gezondheidszorg  leggen  structurele  tekortkomingen  van 
eenzelfde  aard  bloot,  zoals  foutieve  interpretaties  van  de  wetgeving  of  fouten  in  de 
informaticatoepassingen.  Slechts  in  vier  van  de  elf  themacontroles  vanaf  2012  zijn  er 
waarschuwingen gegeven. Bij de overige  zeven werden dus geen  structurele,  terugkerende 
tekortkomingen vastgesteld. De twee follow‐upcontroles van de waarschuwingen tonen dat 
de ziekenfondsen de vastgestelde  tekortkoming, na de controle en het ontvangen van een 
waarschuwing,  in voldoende mate rechtzetten. Het globaal  foutenpercentage bij de meeste 
onderzoeken is echter vrij hoog (zie bijlage 2).  

Ook de CDZ tracht de disfunctie of fout door de ziekenfondsen te laten regulariseren alvorens 
effectief een administratieve boete op te leggen. De CDZ benadrukt het pedagogisch karakter 
van de controles. De Ziekenfondswet schuift als eerste stap in de handhaving de stopzetting 
van de laakbare handelswijze en de regularisatie van de toestand naar voren. Slechts wanneer 
dit niet binnen een termijn gebeurt, kan een administratieve geldboete worden opgelegd van 
12,5 tot 125 euro per dag. Na 2012 werd deze boete nooit gegeven.  

5.2  Administratieve sancties 

5.2.1  RIZIV  

Bij overtredingen die het stelsel onherroepelijk aantasten, wordt wel nog onmiddellijk een 
sanctie opgelegd (zie tabel 2). Als de inspecteurs van de DAC bij hun controles tekortkomingen 
vaststellen, wordt het ziekenfonds op de hoogte gebracht en krijgen ze twee maanden voor de 
verdediging.  De  leidend  ambtenaar  van  de  DAC  legt  vervolgens  de  boete  vast.  De 
ziekenfondsen krijgen drie maanden om die te betalen of één maand om in beroep te gaan. 
Dit laatste gebeurde tussen 2012 en 2017 slechts vier maal omdat er maximaal rekening wordt 
gehouden met de verdediging van de ziekenfondsen: twee keer werd er een akkoord bereikt 
en in twee gevallen was er een vonnis (een keer gunstig voor DAC en een keer ongunstig). 

Van de  twaalf sancties  in de ZIV‐wet, van  toepassing op de ziekenfondsen, hebben er drie 
betrekking op een boete van 1.250 euro: het niet‐bezorgen van documenten en informatie aan 
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de  inspectiediensten  van  het  RIZIV,  het  niet‐oplossen  van  de  vastgestelde  terugkerende 
tekortkomingen  van  dezelfde  aard  binnen  een  termijn  van  twaalf maanden  ondanks  een 
schriftelijke  waarschuwing  (zie  punt  5.1,  maar  dit  is  niet  beperkt  tot  themacontroles 
uitkeringen en gezondheidszorg) en het niet  tijdig overzenden door de ziekenfondsen van 
gegevens via het IMA aan het RIZIV100. Deze sancties zijn nog nooit toegepast. Het preventieve 
belang van deze sancties wordt door het RIZIV benadrukt101 maar het effect is moeilijk na te 
gaan.  

Vijf kleinere102 administratieve boetes worden wel toegepast en betreffen vooral overtredingen 
van de regels voor het terugvorderen van de ten onrechte betaalde prestaties of valse of te late 
boekhoudkundige inschrijvingen. In 2015 waren er 834 boetes (samen voor 98.812 euro) en in 
2016 502 boetes (samen voor 58.662 euro). Ongeveer 60 % van die boetes is het gevolg van het 
fout inschrijven op de lijsten van effectief teruggevorderde bedragen. 

Of deze sancties effectief zijn, heeft DAC nog niet geëvalueerd. Het is wel opmerkelijk dat het 
bedrag van de toegepaste sancties zeer laag is (gemiddeld 65.000 euro voor de laatste vijf jaar). 
Sancties worden door de DAC voorzichtig toegepast om de perceptie van dubbele bestraffing 
te vermijden. Zoals blijkt uit tabel 2 worden bij enkele themacontroles sancties gegeven maar 
wordt de themacontrole ook meegenomen in de evaluatie van de beheersprestaties met een 
vermindering van de variabele administratiekost tot gevolg (zie punt 5.4). Een sanctie kan ook 
samengaan  met  een  boeking  van  de  onverschuldigde  bedragen  ten  laste  van  de 
werkingskosten (zie punt 5.3). Volgens de DAC blijven de sancties wel een nuttig instrument 
bij de controle van de individuele dossiers door hun sociaal inspecteurs. 

De DGEC  legt  zelf  geen  administratieve  sancties op  aan de  ziekenfondsen, maar  kan  zijn 
vaststellingen die hiervoor de grond vormen wel voorleggen aan de DAC die verder de nodige 
stappen kan ondernemen. Ten aanzien van de adviserend artsen oefent het comité van de 
DGEC wel een tuchtrecht103 uit. De voorbije jaren zijn geen initiatieven tot (tuchtrechtelijke) 
sancties genomen.  

5.2.2  CDZ 

De  CDZ  beschikt  zowel  in  het  kader  van  de  Ziekenfondswet  als  in  het  kader  van  de 
reglementering  van  de  verzekeringssector  over  verschillende  handhavingsmiddelen.  In  de 
Ziekenfondswet bedraagt de hoogste  individuele boete  12.500 euro (met een maximum van 
25.000 euro voor bepaalde situaties waar boetes samenlopen) terwijl bij de verzekeringen veel 
hogere boetes mogelijk zijn zoals 2.500.000 euro per overtreding en maximum 50.000 euro per 
dag  vertraging  in  de  wet  van  13  maart  2016  op  het  statuut  van  en  het  toezicht  op  de 
verzekerings‐ of herverzekeringsondernemingen. 

Van de reeks handhavingsmiddelen opgenomen in hoofdstuk VII van de Ziekenfondswet zijn 
er sinds 2012 heel weinig gebruikt (o.a. geen bijzondere commissaris, geen intrekking van de 
dienst, geen verdubbeling boetes enz.). Alleen het opleggen van een administratieve geldboete 
voor  enkele  specifieke overtredingen104  is gebruikt  tot 2014  (28 boetes  in  2012  samen  voor 

                                                           
100 Deze sanctie is nieuw in het kader van New Attest en treedt pas in werking vanaf 2018. 

101 Rekenhof, Beheer van de uitkeringen in de ziekte‐ en invaliditeitsverzekering, Brussel, april 2011, p. 30, www.rekenhof.be. 

102 Het gaat om artikel 166, §1 c, d, f, h en i. De resterende kleine administratieve boetes van artikel 166, §1 (e, g, j en k) zijn 

nog niet toegepast door een tekort aan informatie, nog te recent of ze moeten eerder toegepast worden door de DGEC. 

103 Artikel 155, § 1 en § 3 van de ZIV‐wet. 
104  In het kader van artikel 60 bis van de Ziekenfondswet: boetes wegens het niet‐respecteren van de  regels  inzake de 

affectatie van  fondsen  (beleggingen), het overtreden van het verbod op bedrieglijke  reclame en de verboden cumulatie 

tussen bancaire‐ en verzekeringsactiviteiten en activiteiten als ziekenfonds. 
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350.903 euro, vier boetes  in 2013  samen voor 72.500 euro en  16 boetes  in 2014  samen voor 
162.250  euro).  Het  opleggen  van  geldboetes  is  gestopt  na  2014,  vooral  omdat  enkele 
ziekenfondsen de beslissing van de CDZ aanvechten. Die procedures slepen vrij lang aan en 
de uitslag is niet altijd in het voordeel van de CDZ. Zo is in een arrest van het arbeidshof van 
Brussel (2016)105 de CDZ veroordeeld tot het terugbetalen van de boete (voor de overtreding 
inzake affectatie van fondsen) omdat de wettelijke bepalingen niet helemaal duidelijk waren, 
de CDZ zeven  jaar  lang geen enkele opmerking had gemaakt  (het ziekenfonds dacht goed 
bezig te zijn) en het ziekenfonds zich dadelijk in orde had gesteld na de opmerking van de 
CDZ. Het arbeidshof oordeelde dat een vraag om de toestand te regulariseren voldoende was. 
Ten  gevolge  van  de  verschillende  gerechtelijke  procedures  heeft  de  CDZ  sancties  en 
verwijlintresten terugbetaald in afwachting van een definitieve uitspraak: 315.634 euro in 2015 
en 302.083 euro in 2016106.  

In het kader van de verzekeringsreglementering werden nog geen sancties opgelegd omdat 
een gevraagde regularisatie steeds werd uitgevoerd. Hier bestaat ook het risico dat een sanctie 
door de rechtbank kan worden vernietigd omwille van het recht op een eerlijk proces voor een 
onafhankelijke en onpartijdige rechtbank (op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens). In tegenstelling tot wat het geval is bij de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België, wordt de sanctie uitgesproken 
door de raad (als beslissingsorgaan) en niet door een onafhankelijke sanctiecommissie. In het 
kader van de bespreking van een mogelijke verhoging en verruiming van de administratieve 
boetes107 (wegens het toekomstpact voorlopig uitgesteld) werd de oprichting van dergelijke 
onafhankelijke commissie door de administratie voorgesteld maar door de raad afgewezen108 
wegens het te beperkt aantal te behandelen dossiers, het verlies van controle door de raad en 
een wijziging van de relatie tussen de raad en de mutualiteiten.  

Het opleggen van een administratieve boete leidt ertoe dat een ziekenfonds niet opnieuw kan 
worden  vervolgd,  bijvoorbeeld  door  een  rechtbank  (non  bis  in  idem). De  boete moet  dus 
voldoende hoog zijn om een afschrikwekkend effect te hebben. De sancties die de CDZ kan 
opleggen,  liggen  hoger  dan  deze  van  het  RIZIV  en  zetten  de  ziekenfondsen  aan  tot 
regularisatie. De hogere bedragen  leiden echter ook  tot meer contestatie bij hun effectieve 
toepassing zodat ze door de vele gerechtelijke procedures uiteindelijk meer kunnen kosten 
dan dat ze opbrengen.  

5.3  Terugvordering van onterechte betalingen 

Als  de  DAC  bij  de  controles  tekortkomingen  vaststelt  bij  het  beheer  van  de 
terugvorderingsdossiers,  kunnen  naast  het  opleggen  van  een  boete  de  onverschuldigde 
bedragen ten laste van de werkingskosten worden geboekt109. 

                                                           
105 Algemeen onderzoek naar de beleggingen in de mutualistische sector – Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 

(500) en maatschappij van onderlinge bijstand "Hospitalia" (780/01) – beroep ingediend tegen de beslissing tot sanctie van 

de Controledienst van 19 maart 2012 – arrest van het arbeidshof van Brussel van 14 januari 2016 – doc. 10/31/D2/T500_780/01 

106 CDZ, Jaarverslagen 2015 en 2016. 
107 Strategisch plan 2015‐2018. 

108 Vergadering van de raad van 10 september 2015. 

109 Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel, januari 2017, 

p. 26 tot 29, www.rekenhof.be. 
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5.3.1  Niet‐teruggevorderde onverschuldigde bedragen na de wettelijke termijn 

Tot 2014 kende de DAC enkel de onverschuldigd betaalde bedragen die ze zelf vaststelde bij 
de  controle. Om  tegemoet  te  komen  aan  opmerkingen  van  het  Rekenhof110, werd  artikel 
164quater  ingevoerd  in  de  ZIV‐wet,  waarbij  aan  de  ziekenfondsen  de  verplichting  wordt 
opgelegd één keer per kwartaal aan het RIZIV de gegevens van de onverschuldigde betaalde 
uitkeringen mee te delen (in het bijzonder het onverschuldigd bedrag en de oorzaak van de 
onverschuldigde  betaling).  Vanaf  2014  kan  het  RIZIV  dus  de  terugvordering  van  de 
onverschuldigde bedragen van de ziekenfondsen bij de uitkeringen opvolgen. Op basis van die 
gegevens berekent het RIZIV het percentage van de dossiers waar de onverschuldigde betaling 
voortvloeit uit een fout van het ziekenfonds zelf. Voor 2014 en 2015 is dit ongeveer een derde.  

In principe worden de bedragen van de  ten onrechte betaalde prestaties die nog niet  zijn 
teruggevorderd binnen zes maanden na het aflopen van de termijnen afgeschreven door ze als 
administratiekosten  te  boeken.  De  leidend  ambtenaar  van  de  DAC  kan  het  ziekenfonds 
vrijstellen van de boeking als de onverschuldigde betaling niet voortvloeit uit een fout, een 
vergissing of een nalatigheid van het ziekenfonds en als ze alle middelen heeft aangewend om 
de terugbetaling te vorderen.  

Tabel 4 ‐ Onverschuldigde betaalde uitkeringen voor 2014 en 2015 (in euro) 

 2014 2015 

Totale uitkeringen 7.044.387.608 7.453.618.411 

Ten onrechte betaalde uitkeringen 70.306.507 83.071.614 

Niet-terugvorderbaar 2.003.735 3.890.084 

Ten laste van de administratiekosten 26.762 30.398 

Bron: RIZIV 
 
Uit  een  analyse  van  het  RIZIV  bleek  quasi  46%  van  alle  onterechte  betalingen  in 
arbeidsongeschiktheid of in moederschapsrust te gebeuren door een niet tijdige kennisgeving 
aan de verzekeringsinstellingen van een werkhervatting of een terugkeer naar de werkloosheid 
of een laattijdige behandeling ervan111. 

Voor 2015 is 4,68% van de ten onrechte betaalde uitkeringen niet terugvorderbaar. Hiervan 
wordt slechts 30.398 euro ten laste van de administratiekosten geboekt omdat het bedrag niet 
was teruggevorderd binnen de wettelijke termijn. 3.859.386 euro wordt opnieuw als uitgaven 
ingediend en bijgevolg door de uitkeringsverzekering ten laste genomen.  

Het  RIZIV  verduidelijkt  dat  het  bedrag  van  30.398  euro  uitsluitend  slaat  op  de  terug  te 
vorderen  onverschuldigde  bedragen  die  in  2015  werden  vastgesteld.  Aangezien  de 
ziekenfondsen over  twee  jaar beschikken om dergelijke sommen  terug  te vorderen, zal het 
grootste deel ervan na twee jaar ingeschreven worden ten laste van de administratiekosten. 
Dit  verklaart waarom  de  ziekenfondsen  in  2015  slechts  30.398  euro  van  de  in  2015  nieuw 
vastgestelde  terug  te  vorderen  bedragen  ten  laste  hebben  genomen  van  de 
administratiekosten.  Indien  alle  terugvorderingen,  zowel  nieuwe  als  oude  dossiers,  in 
aanmerking worden genomen, hebben de ziekenfondsen in 2015 een bedrag van 2.057.214,17 
euro ten laste genomen van de administratiekosten. In 2014 was dat 2.268.692,31 euro. 

                                                           
110 Rekenhof, Beheer van de uitkeringen in de ziekte‐ en invaliditeitsverzekering, Brussel, april 2011, www.rekenhof.be. 
111  RIZIV,  Terugvordering  van  door  de  verzekeringsinstellingen  ten  onrechte  betaalde  uitkeringen  ‐  analyse,  nota  aan 
Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van 18 mei 2016, TBSC 2016/14. 
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Het  RIZIV  kan  wel  de  recuperatie  van  de  onterecht  uitbetaalde  uitkeringen  door  de 
ziekenfondsen opvolgen, maar nog niet die van de onterecht verstrekte gezondheidszorgen 
(voor 26,4 miljard uitgaven in 2015)112. Op basis van de actuele boekhoudkundige documenten 
van de gezondheidszorgen die de ziekenfondsen maandelijks voorleggen aan het RIZIV is het 
niet  mogelijk  een  correct  beeld  te  krijgen  van  de  diverse  terugvorderingen  die  de 
ziekenfondsen  hebben  gerealiseerd.  Daarom  heeft  het  RIZIV  deze  boekhoudkundige 
documenten gewijzigd. Op basis van een nieuwe codering per nomenclatuurcodenummer113 
zal  het mogelijk worden  voor  de  uitgaven  gezondheidszorgen  een  onderscheid  te maken 
tussen de normale initiële boekingen en de correcties op die boekingen die in een latere fase 
gebeuren,  bv.  op  basis  van  subrogatie,  terugvorderingen  van  ten  onrechte  betaalde 
verstrekkingen en diverse onregelmatigheden. De ziekenfondsen zullen voor het eerst deze 
details meedelen aan het RIZIV met de boekhoudkundige documenten van het eerste semester 
2018. De evaluatie van de aanvragen tot vrijstelling van de boeking als administratiekost zal 
echter hier ook afhankelijk zijn van de beschrijving wat van de ziekenfondsen kan worden 
verwacht als na te leven norm, wat niet altijd duidelijk is (zie punt 2.3.4). 

5.3.2  Onverschuldigde uitgaven in het kader van het handvest van de sociaal 
verzekerde 

De sociaal inspecteurs van de DAC verifiëren tijdens de controle van alle types dossiers of het 
teruggevorderde  bedrag  een  fout,  vergissing  of  nalatigheid  van  het  ziekenfonds  is  en  de 
betrokkene niet wist of niet kon weten dat hij/zij geen recht had op de prestatie114. Als dat het 
geval  is, wordt  aan  het  ziekenfonds  gevraagd  het  geïnde  bedrag  terug  te  betalen  aan  de 
betrokkene en vanaf 1 januari 2014 het bedrag te communiceren aan het RIZIV. Deze bedragen 
worden pas afgetrokken van de administratiekosten als een drempel wordt overschreden. De 
berekening van het bedrag dat in mindering wordt gebracht, gebeurt door het RIZIV volgens 
artikel 194, §3 van de ZIV‐wet (aanvaardbare foutenmarge).  

In de sector uitkeringen worden de bedragen elektronisch door de ziekenfondsen naar het 
RIZIV gestuurd. Op basis van deze bedragen stelt het RIZIV voor 2014 vast dat er op 7 miljard 
uitgaven bij de uitkeringen  1.397.678 euro niet terugvorderbare onverschuldigde betalingen 
(artikel 17 van het handvest) waren en voor 2015 op 7,4 miljard, 3.011.751 euro. Daarvan was er 
in 2014 slechts 1.616 euro boven de drempel115 en dus ten laste van de administratiekosten, maar 
in 2015 was dit al 115.950 euro116. Wat niet wordt afgetrokken van de administratiekosten (nl. 
2.895.801  euro),  wordt  opnieuw  als  uitgaven  ingediend  en  bijgevolg  door  de 
uitkeringsverzekering ten laste genomen. 

In de  sector geneeskundige  verzorging wordt, op het ogenblik dat het  ziekenfonds  tot de 
conclusie komt dat het niet mogelijk is een bedrag bij de patiënt te recupereren op basis van 
artikel 17, lid 2 van het handvest van de sociaal verzekerde, dit bedrag aan het RIZIV bezorgd 
via  maandelijkse  boekhouddocumenten.  Op  basis  van  de  definitieve  boekhoudkundige 
uitgaven stelt het RIZIV voor 2014 vast dat er op 25,5 miljard uitgaven bij de geneeskundige 
verzorging 327.191 euro niet‐terugvorderbare onverschuldigde betalingen (artikel  17 van het 

                                                           
112 Rekenhof, Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping, Brussel, maart 2017, p. 47, www.rekenhof.be. 
113 Omzendbrief VI 2017/195 van 22 juni 2017. Boekhoudkundige en statistische instructies, recordtekening documenten N; 

geïntegreerde zorg ‐ motief regularisatie ‐ GPS System; algemeen; documenten N januari 2018. 
114 Artikel 17 , tweede lid van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde. 

115 Landsbond 500 (sector zelfstandige). 

116  77.979 euro  sector  loontrekkende  (Landsbond 200 0,06% en  landsbond 500 0,11%) + 37.970 euro  sector zelfstandige 

(Landsbond 100 0,07%, landsbond 200 0,10%, landsbond 300 0,12% en landsbond 500 0,18%). 
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handvest) waren en voor 2015117 op 26,4 miljard, 526.535 euro. Dit valt voor beide jaren onder 
de drempel en dus valt het volledige bedrag ten laste van de ziekteverzekering. 

Het Rekenhof merkt op dat ook hier de bepaling van de bedragen die al dan niet kunnen 
worden teruggevorderd van de rechthebbende afhankelijk is van wat onder een fout, vergissing 
of nalatigheid van het ziekenfonds kan worden verstaan. Het ontbreken van duidelijke normen 
heeft dus ook een rechtstreeks gevolg op de wijze waarop artikel 17 van het handvest voor de 
sociaal verzekerde kan worden toegepast.  

5.4  Evaluatie beheersprestaties 

5.4.1  Opzet van het systeem 

Het betreft een systeem waarbij een deel van de administratiekosten aan de ziekenfondsen 
(sinds 2004 10% van de jaarlijkse enveloppe) wordt toegekend op basis van een evaluatie van 
de beheersprestaties118. De evaluatie vertrekt vanaf 2016 van zeven kernprocessen, geselecteerd 
om de diversiteit van de beheerstaken van een ziekenfonds zo volledig mogelijk te omvatten. 
Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe evaluatiesysteem is de ingebouwde flexibiliteit. Elk 
jaar wordt in samenspraak met de betrokken actoren per beheersproces afgebakend op welke 
domeinen  en met welke  indicatoren de kwaliteit  van de werking  zal worden geëvalueerd. 
Daardoor bestaat de mogelijkheid om de selectie soepel af te stemmen op nieuwe behoeften 
of mogelijkheden van evaluatie en controle.  

In het toekomstpact (actieverbintenis 63) wordt vanaf 2019 een  jaarlijkse verhoging van het 
variabele gedeelte met 2,5% tot 20% in 2022 in het vooruitzicht gesteld. Hier tegenover staat 
dat  zou  worden  onderzocht  hoe  de  niet‐toegekende  middelen  van  de  variabele 
administratiekosten budgettair gereserveerd kunnen worden om te worden aangewend voor 
innovatie  en  efficiëntieverbetering  in  de  werking  van  de  ziekenfondsen  of  de  overheden 
(actieverbintenis 64). Bij het afsluiten van de audit was hierover nog niets bekend. 

Een  belangrijk nadeel  van het  systeem  is de  beperking  van de  evaluatie  tot de  verplichte 
verzekering bij de vijf  landsbonden en de NMBS‐kas. Er  is geen  responsabilisering van de 
activiteiten in het kader van de aanvullende verzekering (of de verzekeringsactiviteiten) of van 
de HZIV. De activiteiten van de aanvullende verzekering en verzekeringen worden  immers 
gefinancierd door de bijdragen van de leden van de ziekenfondsen. De HZIV wordt door het 
RIZIV  gefinancierd  op  basis  van  een  jaarlijks  goedgekeurde  begroting.  Nochtans  legt  de 
Ziekenfondswet de verplichting van een goed werkende interne controle en interne audit op 
voor alle actoren en hun activiteiten119. De CDZ probeert dit op te vangen door onder andere 
buiten de evaluatie van de beheersprestaties thematische controles te organiseren bij de HZIV 
en de activiteiten buiten de verplichte verzekering. Hierbij kan de CDZ niet de uitgebreidheid 
en pertinentie van de evaluatieprocedure voor de verplichte verzekering evenaren120.  

De evaluatie van de beheersprestaties vormt een belangrijk onderdeel in de controle van de 
ziekenfondsen  en  vergt  veel  werkmiddelen,  zonder  dat  die  inzet  concreet  kan  worden 

                                                           
117 ARGV 2017/084 van 4 december 2017. 

118 Zie voor meer details: Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, 

Brussel, januari 2017, p.38 e.v., www.rekenhof.be. 

119 Deze stelling moet gedeeltelijk worden genuanceerd. Een algemene evaluatie van de interne controle en interne audit bij 

de ziekenfondsen heeft onvermijdelijk betrekking op alle activiteiten van de ziekenfondsen, zowel deze van de verplichte als 

de aanvullende verzekering, echter niet de verzekeringsactiviteiten die door de VMOB’s worden beheerd.  
120 Ook bij het RIZIV wordt de HZIV aan controles onderworpen (vb. de thematische controles van de DAC) maar worden de 

resultaten niet gebruikt in het kader van de evaluatie van de beheersprestaties.  
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berekend, gezien de diversiteit van de betrokken actoren. Bijlage 3 geeft een overzicht van de 
zeven  processen  en  alle  domeinen  die  voor  2016  tot  2018  werden  bepaald.  Hoewel  het 
eindresultaat  van  de  evaluatie  en  de  bepaling  van  het  variabele  deel  van  de 
administratiekosten de verantwoordelijkheid zijn van de CDZ, komt de evaluatie  tot stand 
door  controles  van  enerzijds  de  CDZ,  die  hierbij  ook  een  beroep  kan  doen  op  de 
bedrijfsrevisoren en anderzijds verschillende diensten van het RIZIV. Hierbij spelen niet alleen 
de DAC en de DGEC een rol, maar ook diverse andere diensten binnen het RIZIV die op een 
of  andere  wijze  samenwerken met  de  ziekenfondsen  of  afhankelijk  zijn  van  bepaalde  te 
ontvangen  informatie:  de Dienst  voor  Geneeskundige  Verzorging  (DGV),  de Dienst  voor 
Uitkeringen  (DU), de Directie  Financiën  (DF), de dienst  ICT  en de Cel Datamanagement 
(CDM) bij de algemene ondersteunende diensten (AOD). 

5.4.2  Verloop van de evaluatie 

De domeinen en indicatoren moeten ten laatste op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het 
evaluatiejaar worden goedgekeurd door respectievelijk het beheerscomité van het RIZIV en de 
raad  van  de  CDZ. Het  proces  (zie  bijlage  4)  loopt  voor  wat  betreft  de  bepaling  van  de 
domeinen, de uitvoering van de controles en metingen en de eerste tegensprekelijke fase met 
de ziekenfondsen gescheiden voor de diensten van het RIZIV en de CDZ  (en de  revisoren 
waaraan een deel van de domeinen van de CDZ ter uitvoering is uitbesteed) maar komt samen 
bij  de  uiteindelijke  goedkeuring  van  de  resultaten  waarvoor  de  CDZ  de 
eindverantwoordelijkheid draagt.  

De opvolging  van de uit  te  voeren  rechtzettingen of  aanpassingen naar  aanleiding  van de 
verschillende  controles  uitgevoerd  bij  de  evaluatie  van  de  beheersprestaties  gebeurt  in 
principe door de verschillende controleactoren. 

Doorheen het proces wordt de voortgang van de verschillende fases periodiek opgevolgd in 
een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende diensten van het 
RIZIV en een vertegenwoordiger van de CDZ. Voorts zorgt deze werkgroep voor permanent 
overleg en informatie‐uitwisseling tussen de diensten om overlappingen te vermijden tussen 
de voorgestelde domeinen, en de kwaliteit van de voorstellen te bewaken.  

Binnen het RIZIV richtte de DAC een cel Financiële Responsabilisering op voor de omkadering 
en ondersteuning van het evaluatieproces binnen het RIZIV, en dit vanaf de uitwerking van de 
voorstellen van domeinen en indicatoren tot de follow‐up van de eventuele opmerkingen, met 
als  tussenfase  de  verzameling  van  de  gegevens  en,  eventueel,  de  berekening  van  de 
indicatoren. De cel neemt actief deel aan de bovenvermelde werkgroep.  

De regelgeving121 bepaalt dat de ziekenfondsen inspraak krijgen met het oog op het onderzoek 
van de haalbaarheid van de indicatoren die moeten worden toegepast. Die inspraak bestaat in 
de  praktijk  bij  het  RIZIV  uit  twee  overlegmomenten:  een  inleidende  bespreking  in  de 
technische commissie van de DAC en een vergadering van het beheerscomité waar voor elke 
landsbond twee vertegenwoordigers met raadgevende stem worden opgeroepen. Bij de CDZ 
gebeurt de inspraak in een vergadering van de raad, hoewel er op voorhand al zaken kunnen 
worden afgetoetst op het technisch comité. Het Rekenhof merkt op dat de inspraak, vooral bij 
de  CDZ,  verder  gaat  dan  louter  een  discussie  over  de  indicatoren.  Zo  heeft  de  CDZ  al 
vragenlijsten voorafgaandelijk ter advies voorgelegd en heeft ze zelfs aan de sector voorstellen 
gevraagd  voor  proces  1  “het  verstrekken  van  informatie  aan  de  sociaal  verzekerden”  als 

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

het bedrag van hun administratiekosten. 
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alternatief  voor  het  beheer  van  de  klachten,  waarop  echter  geen  antwoord  kwam.  Die 
samenwerking kan interessant zijn om te vermijden dat onrealistische vragen worden gesteld.  

5.4.3  Selectie van de domeinen 

Vanaf  de  aanvang  in  2016  van  het  hervormde  evaluatiesysteem werd  voorgesteld  nieuwe 
domeinen naar voor te brengen op basis van een risicoanalyse op verschillende componenten: 
budgettair  belang,  volume  van  de  transacties,  betrouwbaarheid  van  de  onderliggende 
gegevens, mogelijke risico’s die de uitvoering kunnen belemmeren, het bestaan van nieuwe 
processen of maatregelen enz. Desondanks kon het RIZIV aan het Rekenhof geen overzicht 
van potentiële thema’s met risicoafweging voorleggen. Uit de audit blijkt dat nieuwe domeinen 
ad  hoc worden  gekozen  naar  aanleiding  van  een  bevraging  van  de  diverse  diensten. Die 
diensten brengen onderwerpen naar voor op basis van bepaalde evoluties, vaststellingen of de 
analyse van de beschikbare gegevens (bv. data‐analyses uitgevoerd door de cel Data‐analyse). 
Uit niets blijkt dat de selectie van domeinen voortvloeit uit een substantiële analyse van alle 
processen en controles bij de ziekenfondsen en de toepassing van een risicoanalyse hierop. 
Dat is door het ontbreken van substantiële informatie aannemelijk. De domeinen aangereikt 
door de CDZ zijn voornamelijk een voortzetting van de controles van het voorgaande systeem 
die mee  als  afzonderlijke  jaarlijkse  thema’s  werden  opgenomen  in  de  risicoanalyse.  Het 
Rekenhof merkt op dat hoewel het de bedoeling is dat slechts domeinen ter evaluatie worden 
voorgesteld waarvoor evalueerbare elementen beschikbaar zijn, er voor de evaluatie 2017122 één 
domein zal zijn waar dit niet het geval is. Dan moet er beslist worden of 100% wordt toegekend 
of dat het gewicht van het domein verdeeld wordt over de andere domeinen van het proces.  

25 van de 40 domeinen weerhouden in 2016 in het nieuwe systeem kennen hun oorsprong in 
één  van de  tien  criteria  van  het  voorgaande  systeem. Twintig  hiervan werden nog  verder 
hernomen in 2017, zeventien in 2018. Dit betekent dat er weliswaar werd gestart met een meer 
flexibel gebruik van domeinen en indicatoren voor het verbeteren van de efficiënte werking 
van de ziekenfondsen, maar dat nog veel ruimte blijft voor een actievere toepassing. Dit  is 
vooral pertinent voor die domeinen waar consequent quasi 100% een positief resultaat wordt 
behaald door de ziekenfondsen. Zo zijn er van de bovenvermelde oude domeinen weerhouden 
in 2018, nog tien waarvoor in 2016 globaal over de verschillende ziekenfondsen heen minder 
dan 1% voor het betrokken domein werd  ingehouden (zie bijlage 3). Consequente positieve 
resultaten over de  jaren heen wijzen ofwel op een werkelijk goed presteren op het domein 
ofwel  op  een  evaluatie  die  onvoldoende  grondig  gebeurt  of  op  basis  van minder  strenge 
normen123.  

Het toekomstpact bepaalt dat de doelstellingen en actieverbintenissen van dit pact worden 
vertaald  naar  domeinen  die  worden  gebruikt  in  het  kader  van  de  evaluatie  van  de 
beheersprestaties van de ziekenfondsen en vanaf 2018 worden gehanteerd binnen het systeem 
van variabele administratiekosten. Dit engagement werd ook opgenomen  in het strategisch 
plan 2015‐2018 van de CDZ.  In 2018  is die vertaling echter nog beperkt  tot de domeinen  in 
proces  1  “het verstrekken van  informatie  aan de  sociaal verzekerden”  (zie bijlage  3).  In de 

                                                           
122 Verslag van de Raad van 22 juni 2017: Proces 3 domein socio‐professionele re‐integratie. Voor 2018 zal dit domein niet 

langer weerhouden worden. 

123 De CDZ merkt op dat hij de laatste jaren meerdere evaluatieschalen heeft verstrengd. Het feit dat dit niet onmiddellijk 

opvalt in de scores betekent dat de ziekenfondsen hun beheersprestaties ter zake nog verder hebben verbeterd. 
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komende jaren kunnen nieuwe domeinen worden geselecteerd op basis van de voortgang van 
de engagementen van de ziekenfondsen124. 

De CDZ moet naast het beheer van de eigen domeinen ook de evaluatieschalen bepalen die 
worden gebruikt voor de beoordeling van alle resultaten125. De CDZ wilde deze schalen herzien 
na de eerste nieuwe evaluatie van 2016, maar door de beperkte tijdsmarge tussen de bepaling 
en de goedkeuring van domeinen en indicatoren is dit uiteindelijk onmogelijk126 gebleken. De 
CDZ stelde de herziening uit, initieel tot de evaluatie van het nieuwe systeem door de CDZ en 
het  RIZIV  in  2019.  Dit  stelt  vooral  problemen  bij  nieuwe  domeinen  waarbij  bestaande 
evaluatieschalen  niet  kunnen  worden  toegepast  en  de  CDZ  een  principe  van  de  best 
presterende127  moet  toepassen,  waar  de  ziekenfondsen  zelf  niet  achter  staan.  Rekening 
houdende met hun bezwaren zou echter worden getracht de herziening te vervroegen op basis 
van een bespreking (in 2018) van de resultaten 2016.  

Het Rekenhof merkt op dat SMART‐gedefinieerde domeinen, indicatoren en evaluatieschalen 
uiteindelijk ook belangrijk zijn om weerstand vanwege de ziekenfondsen tegenover het nieuwe 
systeem te vermijden. Zo dreigt een van de landsbonden in beroep te gaan tegen de resultaten 
van één van de domeinen van 2016. Het bestaan van dergelijke juridische risico’s bij het nieuwe 
systeem ten gevolge van mogelijke hogere inhoudingen, werd al in 2015 door de raad van de 
CDZ naar voor gebracht. 

5.4.4  Resultaat van de controle 

Uit bijlage 3 valt af  te  leiden dat  in 2016 voor de vijf  landsbonden en de NMBS‐kas samen 
93,12% werd toegekend. Tabel 5 toont de impact per entiteit. Het lager toekenningspercentage 
voor  landsbond  400  (LLM)  is  het  gevolg  van  de  overschakeling  naar  een  ander 
informaticasysteem waarvan het nog de gevolgen draagt. 

Tabel 5 – Impact van de variabele administratiekosten 2016 ‐ 5 landsbonden + NMBS‐kas (in duizend euro). 

Landsbond Variabel deel Toegekend Toekenningspercentage 

LCM 42.909 40.303 93,93 

LNZ 5.418 5.220 96,35 

NVSM 31.790 29.518 92,85 

LLM 6.784 5.735 84,54 

LOZ 19.641 18.569 94,54 

Totaal landsbonden 106.542 99.346 93,25 

NMBS-kas 1.804 1.740 96,47 

Totaal  108.345 101.086 93,30 
Bron: CDZ 
 

                                                           
124 Zo overweegt het RIZIV onder andere een domein in het kader van de gegevensflux New Attest. Een analyse door de CDZ 

leidde  tot  de  conclusie  dat  voor  wat  betreft  zijn  bevoegdheden  er  in  het  luik  van  de  verplichte  ziekte‐  en 

invaliditeitsverzekering geen elementen in het toekomstpact voorkomen die als domein binnen de evaluatie kunnen worden 

weerhouden.  
125 De schalen geven aan hoe het afhoudingspercentage moet worden berekend rekening houdende met het aantal dagen 

vertraging bij het inleveren van informatie, het aantal ingediende versies, het percentage vastgestelde fouten enz. 

126 De CDZ heeft wel de schalen van een drietal domeinen verzwaard.  
127 Deze methode  kent  100%  toe  aan het  ziekenfonds met de beste prestatie  terwijl het  aan de  andere  ziekenfondsen 

toegekende percentage gelijk is aan de verhouding van het resultaat van elk ziekenfonds ten opzichte van het resultaat van 

het ziekenfonds met de beste prestatie. 
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Uit tabel 6 valt af te leiden dat de impact qua toekenningspercentage en inhouding meer dan 
verdubbeld is in vergelijking met 2014 en 2015.  

Tabel 6 ‐ Impact van de evaluatie van de beheersprestaties periode 2014 ‐ 2016 ‐ 5 landsbonden + NMBS‐kas (in 
duizend euro) 

 Variabel deel Toegekend Niet-toegekend 

Jaar Bedrag Bedrag % Bedrag % 

2014 108.180 104.748 96,83 3.432 3,17 

2015 109.980 107.767 97,99 2.213 2,01 

2016 108.345 101.086 93,30 7.260 6,70 
Bron: CDZ 
 
Hoewel het niet toekennen van het volledig variabel deel van de administratiekosten dient om 
de beheersperformantie van de ziekenfondsen te belonen en te stimuleren, heeft het toch veel 
weg van een sanctiesysteem128. Als de ziekenfondsen goed scoren krijgen ze de volledige 10% 
(er  zijn  geen  beloningen),  als  ze  slecht  scoren  wordt  een  deel  van  de  variabele 
administratiekosten ingehouden. De inhouding van 7,4 miljoen euro in 2016 is veel meer dan 
de financiële impact van alle andere handhavingsinstrumenten samen (zie punt 5.2 en 5.3). 

In tabel 7 vallen de verschillen op tussen de evaluatie uitgevoerd door het RIZIV enerzijds en 
door de CDZ anderzijds, en meer in het bijzonder de evaluaties uitgevoerd door de revisoren. 

Tabel 7 – Resultaten 2016 verdeeld over CDZ en RIZIV – 5 landsbonden + NMBS‐kas (in duizend euro) 

Controleactor 
Toe te 

kennen Toegekend % 

Gewicht van de 
domeinen op het totaal 

variabel deel in % 

CDZ 59.481 57.945 97,42 54,77 

%Waarvan 
revisoren 13.987 13.969 99,88 

12,80 

RIZIV 48.865 43.141 88,29 45,23 

Eindtotaal 108.345 101.086 93,30 100 

Bron: CDZ 

De verschillen zijn voor een  stuk  te wijten aan de selectie van de domeinen of het gebrek 
hieraan. Van de veertien domeinen onder de verantwoordelijkheid van de CDZ werd er maar 
één  vervangen  in  2016.  Van  de  dertien  overblijvende  zijn  er  negen  met  een 
toekenningspercentage  boven  de  99%  waaronder  ook  alle  domeinen  uitgevoerd  door  de 
revisoren.  De  CDZ  geeft  aan  dat  hij  over  te  weinig marge  beschikt  om  effectief  nieuwe 
domeinen naar  voor  te  schuiven. Daarnaast merkt de CDZ op dat de doelstelling  van het 
nieuwe evaluatiesysteem niet uit het oog mag worden verloren, namelijk dat binnen elk proces 
een aantal domeinen moeten worden weerhouden die in hun totaliteit representatief zijn voor 
het  proces.  Voorts  is  het  logisch  dat  bepaalde  domeinen  een  repetitief  karakter  hebben 
waardoor de nodige druk tot goed presteren kan worden behouden voor de domeinen binnen 
een proces die als essentieel kunnen worden bestempeld. De noodzaak tot het behoud van 
bepaalde domeinen wordt overigens ook bevestigd door het RIZIV, maar dan eerder  in het 
kader van het verzekeren van de kwaliteit van de  financiële, boekhoudkundige, statistische 
gegevens die aan het RIZIV moeten worden aangeleverd. Buiten de invoering van één specifiek 
nieuw domein, werd dus door de CDZ voornamelijk energie gestoken in de aanpassing van de 
controle van een drietal domeinen uitgevoerd door de revisoren en/of de overname hiervan 

                                                           
128 DGEC, Jaarverslag 2016, p. 47. 



CONTROLE OP DE ZIEKENFONDSEN / 57 

 

 

 

door de CDZ (zie punt 4.1.2.2) waarvan de impact pas na 2018 en 2019 zichtbaar zal zijn. Binnen 
de  evaluatie dragen die domeinen  van de CDZ  en  revisoren wel het grootste gewicht qua 
toekenning van administratiekosten.  

Het RIZIV scoort op dit vlak beter met veertien nieuwe domeinen  in 2016.  In 2017 werden 
twaalf domeinen door negen nieuwe domeinen vervangen, in 2018 acht door acht andere. Ook 
bij die nieuwe domeinen zijn de toekenningspercentages soms zeer positief met zes domeinen 
in 2016 met een toekenningspercentage boven de 99% waarvan drie 100%. Dit kan wijzen op 
een selectiemethode die te weinig  is gericht op domeinen waar verbeteringen noodzakelijk 
zijn.  

Het verschil kan ook te wijten zijn aan verschillen qua materialiteit. Zo zullen de revisoren de 
vastgestelde fouten evalueren op basis van hun belang in het kader van het getrouw beeld van 
de jaarrekening en specifieke materialiteitsgrenzen (zie punt 4.1.2.2) terwijl het RIZIV en de 
CDZ bijvoorbeeld kijken naar het percentage fouten los van het financieel belang hiervan.  

Ten slotte heeft ook het financieel gewicht van een controledomein een belangrijke invloed 
op de financiële resultaten. Hiermee moet dus voorzichtig worden omgesprongen. Zo werd in 
2016 aan het beheer van de klachten door de ziekenfondsen een gewicht van 10% toegekend 
tegenover 4,44%  aan de algemene evaluatie van de interne controle en interne audit.  
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HOOFDSTUK 6 

Conclusies en aanbevelingen 
6.1  Conclusies 

In een resolutie van 22 oktober 2015 vroeg de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan het 
Rekenhof een onderzoek uit te voeren naar het toezicht op de ziekenfondsen vanuit de CDZ 
en de diensten DAC en DGEC van het RIZIV. Het Rekenhof moest een antwoord geven op drie 
onderzoeksvragen. 

De eerste onderzoeksvraag betreft de mate waarin de drie controlediensten in staat zijn hun 
wettelijke toezichtsopdrachten op de ziekenfondsen uit te oefenen en of ze beschikken over 
de nodige middelen en instrumenten.  

De wetgeving heeft de bevoegdheden van de drie controlediensten voldoende duidelijk van 
elkaar afgebakend en daarbij werden maatregelen genomen om informatie uit te wisselen of 
kennis te nemen van elkaars beslissingen. De informatie van de CDZ naar het RIZIV kan wel 
worden bemoeilijkt door de discretieplicht die de wet aan de CDZ oplegt.  

De diensten hebben momenteel voldoende financiële middelen, hoewel deze van het RIZIV 
onder  druk  staan.  Afspraken  over  de  financiering  van  controleopdrachten  op  de 
geregionaliseerde uitgaven die door de ziekenfondsen worden beheerd, ontbreken nog. De 
afname van medewerkers met een specifiek profiel (artsen‐inspecteurs bij het RIZIV) en de 
beperkte loon‐ of doorgroeimogelijkheden (bij de CDZ) zijn aandachtspunten. 

Informatie over de werkwijzen van de ziekenfondsen en de controleprocessen die zij hanteren, 
zou  de  controlediensten  voldoende  inzicht moeten  geven  in  de mate waarin  uniformiteit 
inzake  naleving  van  de  reglementering  wordt  nagestreefd  en  zou  hun  controles  helpen 
aansturen via een risico‐gerichte selectie van thema’s. Het RIZIV en de CDZ beschikken echter 
over  onvoldoende  informatie  om  een  doelmatige  controle  op  de  activiteiten  van  de 
ziekenfondsen te organiseren. De controlediensten verzamelen deze info momenteel vooral 
fragmentarisch, op het moment dat er effectief een onderzoek gebeurt van de onderliggende 
processen. De cartografie van de controles die door de ziekenfondsen werd uitgevoerd in het 
kader van het toekomstpact blijkt weinig bruikbaar. Ook voor de toegang tot facturatie‐ en 
aanrekeningsgegevens,  die  wordt  vereenvoudigd  door  een  gecentraliseerde  ter 
beschikkingstelling via het IMA, zijn er drempels ingebouwd.  

Het gebrek aan transparantie vermindert de doelmatigheid van het toezicht en bemoeilijkt de 
in het toekomstpact gevraagde uniformiteit voor wat betreft de verplichte verzekering.  

Momenteel  ontbreken  duidelijke  normen  die  de  ziekenfondsen  moeten  naleven.  De 
reglementering  en  richtlijnen  van  de  CDZ  verwijzen  naar  algemene  aanvaarde  en 
internationale principes over  interne controle en audit, maar waar  specifieke voorwaarden 
worden  vermeld  voor  de  toekenning  van  rechten  in  de  verplichte  ziekte‐  en 
invaliditeitsverzekering,  zoals  bijvoorbeeld  bij  de  nomenclatuur,  is  niet  duidelijk 
gespecificeerd hoe de ziekenfondsen die moeten of kunnen controleren.  

Het toekennen van een variabel deel van de administratiekosten op basis van een evaluatie 
van beheersprestaties is het belangrijkste instrument om de activiteiten van de ziekenfondsen 
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bij  te  sturen  in het domein  van de  verplichte  verzekering. Het  systeem  is  echter niet  van 
toepassing op de HZIV. Het belang ervan wordt aangetoond door de financiële impact voor de 
ziekenfondsen, die in 2016 opliep tot 7,4 miljoen euro. Dat bedrag overtreft de som van alle 
aan de ziekenfondsen opgelegde administratieve boetes en bedragen ten laste genomen van 
hun  administratiekosten  (zie  hierna).  Hierdoor  voelt  het  soms  meer  aan  als  een 
sanctiesysteem  dan  een  systeem  om  de  verbetering  van  de  beheersperformantie  van  de 
ziekenfondsen  te  stimuleren. De  inhouding bedraagt wel  slechts een  fractie  (0,7%) van de 
totale administratiekosten van de ziekenfondsen. Het variabele deel zou vanaf 2019 jaarlijks 
met 2,5% verhogen tot 20% in 2022. Die verhoging zou worden gekoppeld aan modaliteiten 
om de niet‐toegekende middelen aan te wenden voor de verbetering van de werking van de 
ziekenfondsen, voor zover dit  leidt  tot aantoonbare  terugverdieneffecten. Die modaliteiten 
zijn nog niet bekend. Het invoeren van dergelijke koppeling zou niet los mogen worden gezien 
van  de  naleving  van  de  andere  verbintenissen  in  het  toekomstpact  en  de  bovenvermelde 
terbeschikkingstelling van informatie. 

Hoewel de controlediensten beschikken over een uitgebreid sanctie‐instrumentarium worden 
die sancties weinig gebruikt en regelmatig betwist door de ziekenfondsen. Meer heil wordt 
verwacht  van  waarschuwingen  waarbij  administratieve  boetes  kunnen  worden  opgelegd 
indien  regularisaties  of  gevraagde  maatregelen  niet  worden  uitgevoerd.  Een  belangrijk 
principe  is  ook  de  responsabilisering  van  de  ziekenfondsen  voor  de  bedragen  die  zij  niet 
kunnen  terugvorderen,  omdat  de wettelijke  termijn  voor  terugvordering  is  verstreken    of 
omdat terugvordering niet mogelijk is door de beperkingen van het handvest van de sociaal 
verzekerde. Die bedragen zijn  lager dan de extra administratiekosten die de ziekenfondsen 
voor hun terugvorderingen krijgen toegekend.  

De tweede onderzoeksvraag gaat na hoe de controlediensten hun controles organiseren en in 
welke mate er hierbij sprake is van een coherent controlebeleid binnen en tussen die diensten. 

De  DAC,  DGEC  en  CDZ  bepalen  elk  hun  eigen  controlebeleid.  Hoewel  dit  beleid  zich 
voornamelijk  richt  op  het  verbeteren  van  de  processen  van  de  ziekenfondsen,  kan  de 
effectiviteit  van  de  uitgevoerde  controles  in  vraag  worden  gesteld.  Zo  is  de  selectie  van 
individuele thema’s, voornamelijk op het niveau van de verrichtingen, onvoldoende gebaseerd 
op een adequate risico‐inschatting. Die inschatting is op zijn beurt afhankelijk van voldoende 
informatie die in de praktijk ontbreekt (zie hoger). Vervolgens wordt ook na een controle nog 
te  weinig  geanalyseerd  waar  mogelijke  problemen  liggen  en  welke  verbeteringen  de 
ziekenfondsen  kunnen  doorvoeren. Meestal  wordt  aan  de  ziekenfondsen  overgelaten  de 
nodige  conclusies  te  trekken  en  vervolgens  maatregelen  te  nemen.  Zij  worden  hiertoe 
aangespoord doordat sommige controles consequent worden herhaald en meegenomen in de 
evaluatie van de beheersprestaties. Dit wordt echter niet algemeen toegepast. 

De individuele controles van de drie controlediensten vormen, naast de inbreng door andere 
diensten van het RIZIV, een input voor de evaluatie van de beheersprestaties. Positief is dat de 
nodige procedures zijn ontwikkeld om in overleg jaarlijks nieuwe domeinen en/of indicatoren 
naar voor te schuiven, wat vooral gebeurde door het RIZIV. De CDZ moet op dit vlak nog een 
inhaalbeweging  realiseren.  De  keuze  voor  de  nieuwe  domeinen  en  indicatoren  en  de 
toekenning van het gewicht in de evaluatie gebeuren wel niet altijd op basis van substantiële 
analyses en ook de evaluatieschalen moeten nog worden herbekeken. Daarnaast werd er tot 
nu  toe  weinig  aandacht  geschonken  aan  de  realisatie  van  de  verbintenissen  die  de 
ziekenfondsen  op  zich  hebben  genomen  in  het  kader  van  het  toekomstpact.  Rekening 
houdende met de  verhoging  van het  variabele deel  van de  administratiekosten neemt het 
belang van een adequate selectie en evaluatie toe.  
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De  adviserend  artsen  vervullen  een  onafhankelijke  rol  in  de  eerstelijnscontrole  van  de 
ziekenfondsen  voor  wat  betreft  de  uitvoering  van  de  verplichte  ziekte‐  en 
invaliditeitsverzekering. Het  toezicht op hun werking kreeg vanuit de DGEC echter weinig 
aandacht. Hun takenpakket, statuut en governance worden echter herzien naar aanleiding van 
het toekomstpact.  

De  derde  onderzoeksvraag  handelde  over  de  afstemming  op  het  werk  van  de  andere 
toezichtsactoren binnen de ziekenfondsen. 

De afstemming beperkt zich voornamelijk  tot de  samenwerking en  informatie‐uitwisseling 
tussen  de  CDZ  en  de  revisoren  die  eveneens  een  extern  toezicht  uitoefenen  op  de 
ziekenfondsen, waarbij een kanttekening kan worden gemaakt bij het beperkte gebruik van 
het werkdossier van de revisoren door de CDZ. De activiteiten van de CDZ en de revisoren zijn 
in de praktijk onderling vrij goed gescheiden. Of de lage inhouding bij de ziekenfondsen als 
gevolg van de evaluaties door de revisoren (17.317 euro in 2016 ) tegenover de evaluaties van 
het RIZIV en de CDZ (7,4 miljoen euro) volledig kan worden verklaard door een verschillende 
benadering  is onduidelijk. Zo werken de  revisoren op basis van  internationale normen, en 
spelen ook materialiteitsgrenzen mee, waarbij het RIZIV en de CDZ elke fout laten meetellen 
in hun beoordeling van de beheersprestaties. Naast het herzien van vragenlijsten, heeft de CDZ 
als antwoord hierop controles overgenomen, wat uiteraard minder ruimte  laat voor andere 
controles, waaronder plenaire thematische controles.  

6.2  Aanbevelingen 

Het Rekenhof beveelt alle betrokken actoren aan werk te maken van een uniforme toepassing 
van de verplichte ziekte‐ en invaliditeitsverzekering. Dat vereist duidelijke afspraken over wat 
daaronder  wordt  verstaan  en  wat mag  worden  verwacht  van  de  ziekenfondsen  voor  de 
toepassing van controles, ook op het niveau van de verrichtingen (uitgaven). Voorts moeten 
ook  de  voorwaarden  worden  gecreëerd  voor  een  doeltreffend  toezicht  door  de 
controlediensten, gericht op die processen waarin hiaten bestaan in de interne controle. Dat 
vereist  meer  informatie  over  de  wijze  waarop  de  ziekenfondsen  werken,  wat  het  de 
controlediensten moet mogelijk maken  een gedetailleerde  cartografie op  te  stellen  van de 
processen en controleprocedures binnen de ziekenfondsen. De controlediensten moeten een 
zo  groot mogelijke  toegang  krijgen  tot de  verrichtingen die  indicaties  kunnen  geven over 
falende  controles  bij  de  ziekenfondsen,  met  de  nodige  aandacht  voor  de  privacyregels. 
Transparantie beperkt geenszins de autonomie van de ziekenfondsen, die nog steeds kunnen 
beslissen al dan niet controles door te voeren. Het spoort hun echter aan mee te denken over 
een goede controleaanpak en te wijzen op mogelijke problemen hierbij. 

Op basis van de verdere informatieontsluiting vanuit de ziekenfondsen beveelt het Rekenhof 
aan dat de DAC, de DGEC  en de CDZ de  selectiemethodes  voor hun  thema‐onderzoeken 
verder  op  punt  stellen  en  baseren  op  een  risicoanalyse  toegepast  op  de  ingezamelde 
informatie.  Die  ontsluiting  moet  het  vervolgens  mogelijk  maken  eventueel  concretere 
aanbevelingen  aan  de  ziekenfondsen  te  formuleren. Daarnaast wijst  het Rekenhof  op  het 
belang  van  het  herhalen  van  controles  en  de  opname  ervan  in  de  evaluatie  van  de 
beheersprestaties, wat volgens het RIZIV ondertussen is doorgevoerd met de selectie van vier 
specifieke domeinen voor de evaluatie 2019. Wat deze evaluatie betreft, vraagt het om vanuit 
de beschikbare informatie nog meer aandacht te geven aan de selectie van de domeinen en de 
indicatoren  en  de  definiëring  van  gepaste  evaluatieschalen.  Ook  de  beoordeling  van  de 
activiteiten  van  de  adviserend  artsen  wordt  best  meegenomen  in  de  evaluatie  van  de 
beheersprestaties. Daarnaast zou een oplossing moeten worden gevonden voor het ontbreken 
van de HZIV in de evaluatie.  
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Het aanwenden van de niet‐toegekende middelen van de evaluatie van de beheersprestaties 
voor de verbetering van de werking van de ziekenfondsen moet voorzichtig worden ingevoerd 
zodat het evaluatiesysteem zijn sturende functie niet verliest en daadwerkelijk leidt tot een 
betere  werking  van  de  ziekenfondsen  en  besparingen  voor  de  verplichte  ziekte‐  en 
invaliditeitsverzekering.  Belangrijk  is  wel  dat  de  bovenvermelde  voorwaarden  inzake 
transparantie en een adequaat toezicht door de controlediensten moeten zijn vervuld vóór de 
invoering.  

Het Rekenhof vraagt de CDZ optimaal gebruik te maken van het werkdossier van de revisoren 
alsook de samenwerking met de revisoren verder op te volgen en te evalueren in het kader van 
de beoordeling van het nieuwe evaluatiesysteem in 2019. Dit is eveneens wenselijk in het licht 
van de in het toekomstpact vooropgestelde nauwere samenwerking en coördinatie tussen de 
CDZ,  de  landsbonden  en  de  revisoren.  In  dit  kader  zullen  ook  de  samenwerking  en  de 
informatie‐uitwisseling  met  de  interne  audit  van  de  landsbonden  nog  moeten  worden 
versterkt. 

Ten  slotte  wijst  het  Rekenhof  op  enkele  specifieke  vaststellingen  waarover  een  duidelijk 
standpunt moet worden ingenomen:  

 de draagwijdte van de bestaande discretieplicht in hoofde van de CDZ, zodat er tussen de 
CDZ en het RIZIV geen beletsel zou zijn voor het doorsturen van controleresultaten of 
informatie over de werking van de ziekenfondsen met betrekking tot hun activiteiten van 
de verplichte verzekering;  

 de mate  waarin  de  werking  van  de  adviserend  artsen  bij  de  ziekenfondsen  door  de 
overheid moet worden aangestuurd en, meer algemeen, de mate waarin de ziekenfondsen 
inzage moeten geven in de wijze waarop zij de correcte uitvoering van de verplichte ziekte‐ 
en invaliditeitsverzekering helpen waarborgen; 

 het  vastleggen  van  een  exhaustieve  lijst  van  aanvullende  prestaties  die  door  de 
ziekenfondsen mogen worden verstrekt en het inrichten van een adequaat toezicht door 
de CDZ op de diensten die de ziekenfondsen verstrekken via derden; 

 de eventuele vergoeding door de gemeenschappen aan het RIZIV wat betreft de controle 
op de overgedragen bevoegdheden. 
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HOOFDSTUK 7 

Antwoord van de minister 
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord op het ontwerpverslag 
met een brief van 23 juli 2018129. 

Ze verwijst daarin naar een aantal belangrijke vaststellingen en besluiten die een effect op haar 
beleid zullen hebben. Zo stipt zij o.m. de volgende punten aan: 

 Er zijn geen  fundamentele problemen  i.v.m. mogelijke hiaten of overlappingen  in de 
controles tussen de DGEC, de DAC en de CDZ. 

 Het  gebrek  aan  informatie  en  transparantie  vanuit de  ziekenfondsen belemmert de 
controle‐ en evaluatiewerkzaamheden bij de controlediensten. 

 Het effect van een aantal controles is beperkt. 

Daarnaast formuleert de minister een aantal opmerkingen en nuances, waarvan er enkele in 
de tekst van het verslag zijn verwerkt. Het betreft de autonomie van de landsbonden en de 
ziekenfondsen om de modaliteiten van hun eigen controles  te bepalen, het  toezicht op de 
aanvragen voor erkenning van aanvullende prestaties, de werking van de adviserend artsen en 
de financiering van de beheerskosten van het RIZIV voor de bevoegdheden op het vlak van de 
verplichte  ziekteverzekering  die  in  het  kader  van  de  zesde  staatshervorming  aan  de 
gemeenschappen werden overgedragen.  

Tot  slot geeft de minister aan dat ze de bespreking van het  rapport  in het parlement met 
aandacht zal volgen en dat ze de resultaten hiervan zal terugkoppelen naar de ziekenfondsen, 
het RIZIV en de CDZ. Daarbij verbindt ze zich ertoe maatregelen te nemen om tegemoet te 
komen aan de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof.  

   

                                                           
129 De brief van de minister is opgenomen als bijlage 5. 
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BIJLAGE 1 

Zes moderniseringsassen van het 
toekomstpact  

 

Bron: Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen, p. 8‐9.
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BIJLAGE 2 

Themacontroles uitkeringen en gezondheidszorg DAC (2012‐
2017) 

Omschrijving Gecontroleerde 
gevallen 

Aantal 
fouten 

(globaal 
foutper-
centage)  

Onverschuldigd 
bedrag/ 

bijpassingen 

Waarschuwingen Opvolging 

TC2012/2 Moederschapsrust 1.754 662 
(37,7 %) 

155.377,00 
euro/ 

86.898,19 
euro 

2 soorten 
waarschuwingen aan 9 
ziekenfondsen 

Opvolging september 2015 
Landsbonden hebben in voldoende 
mate de structurele terugkerende 
tekortkomingen van dezelfde aard 
rechtgezet. Geen sanctie. 

TC 2012/4 Niet-verzekerden 1.992 1.248 
(62,65%) 

69.028,62 
euro euro/ - 

 
2 soorten 
waarschuwingen aan 8 
ziekenfondsen 
 

Opvolging 15 juli 2015 
Landsbonden hebben in voldoende 
mate de structurele terugkerende 
tekortkomingen van dezelfde aard 
rechtgezet. Geen sanctie 

TC 2013/2 Geneeskundige 
verzorging derdebetalersregeling 

 

350 (zorg-
verstrekkers) 
1.025 
(ziekenhuis-
forfaits) 

(109) 
31,1% 

557 
(54,5%) 

76.553,59 
euro/- 

  

TC 2013/4 Cumulatiebeheer door 
de VI  
 

430 134 
(31%) 

218.268,41 
euro + 

42.772,01 
euro/ - 

  

TC 2014/1 Implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen 

3.545 1.298 
(37,7%) 

962.767,12 
euro/- 

2 soorten 
waarschuwingen aan 11 
ziekenfondsen 

Follow-up aangekondigd 
november 2017 
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TC 2014/3 Vergoeding van de 
gerechtigden met personen ten 
laste 

1.036 352 
(33,98%) 

335.749,13 
euro/ 

640.041,15 
euro 

  

TC 2015-2 Beheer van de 
cumulaties door de VI: tussen 
uitkeringen primaire 
arbeidsongeschiktheid en niet 
toegelaten activiteiten RSZ. 

941 220 op 
580 (38%) 

83 op 
220(38%) 

294.881,64 
euro/- 

  

TC 2015/4 Verstrekkingen met 
betrekking tot het toezicht, de 
onderzoeken en de permanentie 
voor rechthebbenden opgenomen 
in een ziekenhuis  

2.174 419 
(19,27%) 

13.080,82 
euro/- 

  

TC 2016-3 Toekenning van de 
minima. De vergoeding in de 
algemene regeling vanaf de 7e 
maand primaire 
arbeidsongeschiktheid 

1.075 202 
(18,79%) 

207.862,20 
euro/ 

104.536,83eur
o 

  

TC 2016-5 Verhoogde 
tegemoetkoming 

2.840 178  
(6,27 %) 

   

TC 2017-2 Samenloop van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering 
met een ander 
vervangingsinkomen 

824130 300  
(36%) 

577.029,91 
euro/ 

69.454,63 
euro  

5 soorten 
waarschuwingen aan 11 
ziekenfondsen 

 

Bron: RIZIV 

 

                                                           
130 Op een onderzoekspopulatie van 5.128. 
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BIJLAGE 3 

Overzicht van de nieuwe processen en domeinen voor de 
evaluatie van de beheersprestaties (2016‐2018)131 
 

RIZIV 
of 

CDZ 

Geëvalueerd domein Dienst of 
derde132 

2016 
(nr. 
do-

mein) 

2017 2018 Toekennings-
percentage 

2016 
Totaal 5 

landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

Inhouding op 
administratie-
kosten 2016 

(duizend 
euro) 

Totaal 5 
landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

Proces 1:  
Het verstrekken van informatie aan de sociaal verzekerden : 
a) onder de vorm van geïndividualiseerde informatie in concrete gevallen; 
b) onder de vorm van collectieve informatie dienstig voor de sociaal verzekerden met het oog op vrijwaring en 
behoud van hun rechten; 
c) ingevolge de registratie en het beheer van klachten van verzekerden door de verzekeringsinstellingen. 
(10%) 

 95,01 % 
(94,93%) 

540,3 
(540,3) 

CDZ Het beheer van de klachten. CDZ 1.1 X  95,01 % 
(94,93%) 

540,3 
(540,3) 

RIZIV Informatiecampagne aan de sociaal verzekerden over antibiotica (controle op basis 
van antwoorden op een vragenlijst). 

DGV   X   

RIZIV Actualisatie van de IMA-Atlas (controle op het ter beschikking stellen van gegevens 
voor een website met beleidsrelevante statistieken en indicatoren tegen een bepaalde 
termijn). 

DGEC op 
voorstel 

van 
Minister 

  X   

                                                           
131 De gearceerde rijen betreffen domeinen met controles die ook voorkwamen in de evaluatie 2015. 
132 DGV: Dienst voor Geneeskundige Verzorging, DU: Dienst voor Uitkeringen, AOD: Algemene Ondersteunende Diensten, DF: Directie Financiën, CDM: Cel Datamanagement. Bij de CDZ worden de 
evaluaties uitgevoerd door de financiële, boekhoudkundige en actuariële dienst. 
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of 
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derde132 
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(nr. 
do-

mein) 

2017 2018 Toekennings-
percentage 

2016 
Totaal 5 

landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

Inhouding op 
administratie-
kosten 2016 

(duizend 
euro) 

Totaal 5 
landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

van Sociale 
Zaken en 
Volksge- 
zondheid 

RIZIV Themacontrole: Toegelaten activiteit (controle informatieverstrekking door de VI via 
een vragenlijst). 

DAC   X   

Proces 2: De correcte en uniforme toekenning van rechten binnen de geldende termijnen in de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (15%) 

 98,02% 
(97,98%) 

322,5 
(322,3) 

RIZIV Deeltijdse werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer (evaluatie 
van het aantal nieuwe toestemmingen in de periode van primaire 
arbeidsongeschiktheid of voor personen in invaliditeit).  

DU 2.1 X X 99,06% 
(99,06%) 

30 
(30) 

RIZIV Behandeling van individuele dossiers – aanvragen van verzekerden tot opheffing van 
sanctie wegens laattijdige aangifte van arbeidsongeschiktheid en tot verzaking van 
de terugvordering van ten onrechte ontvangen ziekte-uitkeringen. 

DU 2.2 X X 95,73% 
(95,73%) 

136,6 
(136,6) 

RIZIV Dossiers internationale verdragen (beheer van de nieuwe aanvragen voor 
uitkeringen). 

DU 2.3 X X 100% 
(100%) 

0 
(0) 

RIZIV Themacontrole verhoogde tegemoetkoming (controle op de juiste toekenning). DAC 2.4   95,19% 
(95,19%) 

 

153,7 
(153,7) 

RIZIV Gezinssamenstelling Maximumfactuur (controle van de gezinssamenstelling in de 
door de VI doorgestuurde lijsten). 

DAC 2.5   99,94% 
(99,94%) 

2,2 
(1,9) 

RIZIV Themacontrole: Het recht op geneeskundige zorgen van verzekerden die een 
aanvullende bijdrage betalen (controle van de aanvullende bijdrage versus toegekend 
recht op geneeskundige verzorging). 

DAC  X    

RIZIV Themacontrole: Personen ten laste – Geneeskundige verzorging (controle juiste 
inschrijving personen in de hoedanigheid van persoon ten laste). 

DAC   X   

Proces 3: De correcte en uniforme betaling van prestaties binnen de geldende termijnen in de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (20%) 

  84,76% 
(84,50%) 

3.302,8 
(3.301,9) 

RIZIV Implantaten die in de loop van een ziekenhuisverblijf zijn afgeleverd (controle 
terugbetaalde bedragen). 

DGV 3.1   99,83% 
(99,82%) 

4,7 
(4,7) 

RIZIV Beheer van de betalingen van de uitkeringen – gegevensstroom recup VI (percentage 
foutieve uitkeringen meegedeeld door de VI). 

DU 3.2 X X 38,28% 
(38,28%) 

1.644,0 
(1.644,0) 
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RIZIV 
of 

CDZ 

Geëvalueerd domein Dienst of 
derde132 

2016 
(nr. 
do-

mein) 

2017 2018 Toekennings-
percentage 

2016 
Totaal 5 

landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

Inhouding op 
administratie-
kosten 2016 

(duizend 
euro) 

Totaal 5 
landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

RIZIV Correcte terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen overeenkomstig de 
nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen (controle van de verstrekkingen en ingevulde 
gegevensvelden). 

DGEC 3.3 X  76,78% 
(76,26%) 

632,3 
(632,2) 

RIZIV Themacontrole over de vergoeding in de algemene regeling vanaf de 7e maand 
primaire arbeidsongeschiktheid (controle van de betalingen aan de 
minimumtarieven). 

DAC 3.4   88,61% 
(88,61%) 

303,3 
(303,3) 

RIZIV Themacontrole over artikel 195, § 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
(controle van de lijsten met teruggevorderde bedragen ingediend door de VI). 

DAC 3.5 X X 75,07% 
(74,51%) 

679 
(679) 

RIZIV Facturatie van abnormale bedragen voor de farmaceutische specialiteiten die in het 
ziekenhuis zijn afgeleverd en die aan het RIZIV worden aangerekend (controle te veel 
gefactureerde bedragen rekening houdende met terugvorderingen en geweigerde 
regularisaties door ziekenhuizen). 

AOD_CDM 3.6 X X 99,88% 
(99,88%) 

3,3 
(3,3) 

CDZ De snelle circulatie van de betaalmiddelen (controle op basis van een 
liquiditeitscoëfficiënt). 

CDZ 3.7 X X 99,79% 
(99,97%) 

5,7 
(5,7) 

CDZ De snelle betaling van de derdebetalers (controle op basis van de verhouding tussen 
de openstaande derdebetalersschulden en de uitgevoerde betalingen aan 
Derdebetalers). 

CDZ 3.8 X X 99,88% 
(99,88%) 

30,6 
(29,8) 

RIZIV Follow-up van de dossiers in het kader van de socio-professionele re-integratie 
(controle van de betaalde premies en forfaitaire uitkeringen). 

DU  X    

RIZIV Themacontrole: Samenloop van een arbeidsongeschiktheidsuitkering met een ander 
vervangingsinkomen (controle van de juiste toekenning van de uitkeringen voor 
bepaalde geselecteerde thema’s). 

DAC  X    

RIZIV Correcte vergoeding van de verstrekkingen van geneeskundige verzorging volgens 
de regelgeving van de geneeskundige verzorging (controle van de verstrekkingen en 
ingevulde gegevensvelden nodig voor de controle). 

DGEC   X   

RIZIV Themacontrole: Toegelaten activiteit (controle van de berekende en/of toegekende 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). 

DAC   X   

Proces 4: De detectie en terugvordering van de prestaties en terug te vorderen bedragen op basis van 
de artikelen 136, § 2 en 164 van de wet (van 14 juli 1994). (10%)  

  85,75% 
(85,51%) 

1544,3 
(1544,3) 
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RIZIV 
of 

CDZ 

Geëvalueerd domein Dienst of 
derde132 

2016 
(nr. 
do-

mein) 

2017 2018 Toekennings-
percentage 

2016 
Totaal 5 

landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

Inhouding op 
administratie-
kosten 2016 

(duizend 
euro) 

Totaal 5 
landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

RIZIV 
 

Follow-up van de terugvorderingstermijn (gegevensstroom recup VI) (controle van 
de gemiddelde duur tussen vaststellingen en terugvorderingen voor dossiers waar 
sprake is van een fout, vergissing of nalatigheid). 

DU 4.1 X  81,77% 
(81,77%) 

388,4 
(388,4) 

RIZIV Invaliditeitsuitkeringen (algemene regeling en regeling voor de zelfstandigen): 
opsporing van cumulaties van niet toegestane activiteiten die bij de RSZ zijn 
aangegeven – DmfA (themacontrole cumulatie). 

DAC 4.2 X X 82,89% 
(82,89%) 

364,6 
(364,6) 

RIZIV Uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid (algemene regeling en 
zelfstandigen): opsporing van de 
cumulaties van niet toegestane arbeidsactiviteiten die bij de RSZ zijn aangegeven – 
DmfA (themacontrole cumulatie). 

DAC 4.3 X X 63,20% 
(63,20%) 

784,2 
(784,2) 

CDZ De detectie en de terugvordering van de onverschuldigde betalingen (controle van de 
werkprocedures op basis van een steekproef en een antwoord op 8 vragen). 

Revisoren 
VI 

4.4 X X 99,88% 
(99,88%) 

2,6 
(2,6) 

CDZ De detectie en de terugvordering van de subrogatoire betalingen (controle van de 
werk-procedures op basis van een steekproef en een antwoord op 8 vragen). 

Revisoren 
VI 

4,5 X X 99,80% 
(99,79%) 

4,5 
(4,5) 

RIZIV Naleven van termijnen van terugbetaling van geneeskundige zorgen verleend in 
België aan buitenlandse verzekerden (controle tijdigheid van de boeking van facturen 
en uitgaven en indiening bij het RIZIV).. 

DGEC  X X   

Proces 5: De organisatie van de interne controle- en auditmechanismen noodzakelijk voor de 
uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. ( 20%) 

  97,23% 
(97,41%) 

599,4 
(552,5) 

CDZ De naleving van de verschillende bepalingen van het reglement genomen in 
uitvoering van artikel 31 van de wet van 6 augustus 1990 (evaluatie interne controle 
en interne audit op basis van de antwoorden op 35 vragen) 

Revisoren 
VI 

5.1 X X 100% 
(100%) 

0 
(0) 

CDZ De naleving van de bijzondere terugbetalingsmodaliteiten van de prestaties 
(evaluatie van de werkprocedures voor de: 
 toepassing van de voorkeurtarieven voor de terugbetaling van prestaties; 
 overeenstemming van de prestatie met de kwalificatiecode van de zorgverlener; 
 hernieuwing van prestaties; 
 goedkeuring door de bevoegde overheid van sommige specifieke terugbetalingen; 
op basis van antwoorden op 16 vragen). 

Revisoren 
VI 

5.2 X X 100% 
(100%) 

0 
(0) 

CDZ De instelling van de validiteitscontroles bepaald in de nomenclatuur voor 
geneeskundige verzorging voor een categorie van prestaties - Thema van het 

CDZ 5.3 X X 99,38% 
(99,37%) 

45 
(45) 
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Totaal 5 
landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

betreffende jaar. (Domein133 waar het RIZIV heeft aangegeven dat controles a priori 
moeten worden uitgevoerd.) 

CDZ De instelling van de validiteitscontroles bepaald in de nomenclatuur voor 
geneeskundige verzorging voor een categorie van prestaties – Herziening van de 
thema's van de vorige jaren134. 

CDZ 5..4 X (135) 92,32% 
(92,85%) 

554,5 
(507,5) 

Proces 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%) 

  94,48% 
(94,48%) 

597,5 
(587,7) 

RIZIV Boekhoudkundige documenten N (controle op basis van het aantal dagen vertraging 
en het aantal versies ingediend). 

DGV 6.1   82,63% 
(83,07%) 

145,2 
(138,7) 

RIZIV De vergoede verstrekkingen die in openbare officina’s worden afgeleverd of 
uitgevoerd (Farmanet) (controle op basis van aantal dagen vertraging en aantal foute 
gegevens).  

DGV 6.2   100% 
(100%) 

0 
(0) 

RIZIV Kwaliteitsvolle en tijdige overdracht van boekhoudkundige en statistische gegevens 
(controle op basis van aantal dagen vertraging en aantal versies ingediend). 

DU 6.3   97,96% 
(97,96%) 

16,7 
(16,7) 

RIZIV Behandeling van individuele dossiers (aanvragen van verzekerden tot opheffing van 
sanctie wegens laattijdige 
aangifte van arbeidsongeschiktheid en tot verzaking aan de terugvordering van de 
ten onrechte ontvangen ziekte-uitkeringen) (controle aanvraagformulieren). 

DU 6.4 X X 86,10% 
(86,10%) 

113,9 
(113,9) 

RIZIV Elektronische gegevens (art. 138 – gecoördineerde wet van 14 juli 1994) – 
mededeling van de gegevens binnen een maximumtermijn van dertig dagen te 
rekenen vanaf de aanvraagdatum (art. 150 – gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
(controle ontvangen antwoorden) 

DGEC 6.5 X  98,85% 
(98,83%) 

9,6 
(9,6) 

RIZIV Gegevensoverdracht – documenten ‘financiële toegankelijkheid’: MAF en RVV 
(controle op basis van aantal verwerpingen documenten maximumfactuur, het 

DAC 6.6   98,39% 
(98,36%) 

 

13,4 
(13,4) 

                                                           
133 Dermato‐venereologie in 2016, anatomopathologie in 2017 en implantaten in 2018. 
134 Zo werden in 2016 de volgende controles bij de VI opnieuw geëvalueerd: fysiotherapie (thema 2009),  logopedie (thema 2010), reanimatie (thema 2011) en interventionele verstrekkingen (thema 2013). 
135 In 2018 was niet voldaan aan de voorwaarden voor een revaluatie. 
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2017 2018 Toekennings-
percentage 

2016 
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landsbonden 
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(totaal 5 
landsbonden) 

relatief aantal dagen vertraging van verzending van bestanden en het aantal nieuwe 
versies.) 

RIZIV Ledentallen (controle op basis van aantal dagen vertraging, aantal nieuwe versies 
van het bestand en aantal verworpen records). 

DAC 6.7   85,19% 
(84,90%) 

123,8 
(123,8) 

RIZIV Themacontrole over artikel 195, § 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994) 
(controle op basis van aantal dagen vertraging indiening lijsten) 

DAC 6.8   99,82% 
(99,81%) 

1,5 
(1,5) 

RIZIV De statistische tabellen die door de verzekeringsinstellingen zijn bezorgd (controle op 
basis van aantal nieuwe versies en aantal dagen vertraging indiening). 

AOD_CDM 6.9   85,22% 
(85,33%) 

123,6 
(120,3) 

RIZIV Transacties met betrekking tot de afhoudingen/stortingen op de lopende rekening 
van de liquiditeitsoverschotten VI: naleving van de procedure door de 
verzekeringsinstellingen (controle tijdigheid opvragingen en stortingen alsook 
juistheid van de stortingen).  

AOD_DF 6.10 X X 100% 
(100%) 

0 
(0) 

RIZIV Overmaken financiële en boekhoudkundige documenten door VI aan de financiële 
dienst van het RIZIV (controle tijdigheid indiening documenten, vanaf 2017 ook het 
aantal nieuwe versies). 
 

AOD_DF 6.11   94,04% 
(93,92%) 

49,8 
(49,8) 

RIZIV Verklaringen door de VI over de thesauriegegevens (controle van de termijn en de 
ontvangst van de verschafte uitleg over de verschillen tussen bepaalde 
boekhoudkundige documenten en het ongewone niveau van 
de onbetaalde facturen). 

AOD_DF 6.12 X X 100% 
(100%) 

0 
(0) 

CDZ De actieve deelname aan studies uitgevoerd om een beleid inzake gezondheid te 
bepalen (controle op basis van gegevens medegedeeld door de instellingen die de 
betreffende studies hebben aangevraagd (RIZIV, Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg, …)). 

CDZ 6.13 X X 100% 
(100%) 

0 
(0) 

RIZIV Boekhoudkundige gegevens documenten N – Verdeling van de uitgaven tussen het 
federale niveau en de 
gefedereerde entiteiten. 

DGV  X X   

RIZIV Behandeling van individuele dossiers – kwaliteitscontrole (IDES) (controle 
gegevensflux aanvragen intrede of verlenging invaliditeit) 

DU  X X   

RIZIV Geneesmiddelendatabank versie 2 (controle medewerking aan een project op basis 
van het respecteren van bepaalde streefdatums). 

AOD_ICT  X    
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of 
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Totaal 5 

landsbonden 
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(totaal 5 
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Inhouding op 
administratie-
kosten 2016 

(duizend 
euro) 

Totaal 5 
landsbonden 
+ NMBS-kas 

(totaal 5 
landsbonden) 

RIZIV Financiële en boekhoudkundige documenten die door de VI aan het RIZIV worden 
bezorgd (samenvoeging van de domeinen 6,1, 6,3 en 6,11 van 2016) (controle van 
de tijdigheid en aantal versies van de documenten en bestanden). 

DGV/ AOD_ 
DF/ DU 

 X X   

RIZIV Statistische documenten die door de VI aan het RIZIV worden bezorgd 
(samenvoeging van de domeinen 6.2, 6.3, 6.6 en 6.9 van 2016) (controle van de 
tijdigheid en aantal versies van de documenten en bestanden). 

DU/ DAC/ 
AOD_CDM/ 

DGV 

 X X   

RIZIV Verzending van de dossiers inzake weesgeneesmiddelen door de VI aan de colleges 
van geneesheren (controle van de kwaliteit van de ingediende dossiers gemeten via 
het aantal opgeschorte dossiers). 

DGV   X    

RIZIV Implementatie van MyCarenet (controle medewerking aan een project op basis van 
het respecteren van bepaalde streefdatums). 

AOD_ICT   X   

Proces 7: Het beheer van de boekhouding door de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (15%) 

  97,83% 
(97,83%) 

353,0 
(347,2) 

CDZ De adequate opvolging van de boekhoudsaldi in de rekeningen van de verplichte 
verzekering (controle van de aanwezigheid van een rekeningeninventaris bij de 
jaarafsluiting en controle aanwezigheid oude bedragen). 

CDZ 7.1 X X 95,40% 
(95,32%) 

213,8 
(213,8) 

 
 
 

CDZ De betaling van de derdebetalers in chronologische volgorde (controle via antwoorden 
op 18 vragen, 14 specifiek in verband met de naleving van de werkprocedure en 4 
inzake een globale beoordeling van deze problematiek). 

Revisoren 
VI 

7.2 X X 99,56% 
(99,55%) 

10,2 
(10,2) 

CDZ De toewijzing van de uitgaven geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de 
uitgavenmodellen ad hoc (controle van de toewijzing in de juiste maand voor de 
uitgaven gezondheidzorg of kwartaal voor de uitkeringen). 

CDZ 7.3 X X 98,45% 
(98,42%) 

108,3 
(108,2) 

CDZ De toewijzing van de terugvorderingen van subrogatoire betalingen inzake 
geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de uitgavenmodellen ad hoc (0controle 
van de toewijzing van de terugvorderingen in de juiste maand voor de uitgaven 
gezondheidzorg of kwartaal voor de uitkeringen). 

CDZ 7,4 X X 99,11% 
(99,34%) 

20,7 
(15,0) 

Totaal processen 1-7 40 37 36 93,30% 
(93,25%) 

7.259,8 
(7.196,2) 

Bron: Rekenhof, tabel opgesteld op basis van gegevens van de CDZ en het RIZIV. 
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BIJLAGE 4 

Processchema evaluatie 
beheersprestaties 
Cel Financiële 
Responsabilisering 

Voorstellen diensten RIZIV Voorstellen CDZ

Bespreking TC DAC + 
schriftelijke opmerkingen 

ziekenfondsen
Bespreking door de Raad

Validatie beheerscomité 
RIZIV met vertegen‐

woordigers ziekenfondsen

Validatie Raad CDZ met 
vertegenwoordigers 

ziekenfondsen

Diensten RIZIV CDZ/revisoren

Opmaak voorlopige nota’s Opmaak voorlopige nota’s

 Voorleggen vaststellingen 
CDZ aan ziekenfondsen

Opmaak definitieve nota’s Opmaak definitieve nota’s

Bespreking TC CDZ per 
proces + eindnota

Validatie Raad CDZ

Finaal rapport aan VI, 
minister en RIZIV

Toewijzing variabel deel 
administratiekosten

Inhouding variabel deel 
door RIZIV

Samenvatting resultaten in 
jaarverslag CDZ
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 Voorleggen vaststellingen 
aan ziekenfondsen + CDZ
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Bron: Rekenhof  
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BIJLAGE 5 

Brief van de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid 
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