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Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de 

verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten –  

Criterium 5: "De werking, op het vlak van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, van het systeem van interne controle en van 

interne audit, zoals bedoeld in artikel 31 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende 

de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen" 

 

In toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de 

reponsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun 

administratiekosten en meer in het bijzonder van deze vervat in zijn artikel 2, 5°, moet de Raad van de 

Controledienst jaarlijks een evaluatie opstellen van: 

"de werking, op het vlak van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

van het systeem van interne controle en van interne audit, zoals bedoeld in artikel 31 van de wet van 

6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

Deze werking wordt inzonderheid beoordeeld op grond van:  

a) de eerbiediging van de bijzondere terugbetalingsmodaliteiten voor de prestaties; 

b) de terugvordering bij indeplaatsstelling of bij onverschuldigde betaling; 

c) de kwaliteit van de door de verzekeringsinstellingen ingestelde validiteitscontroles met het oog op 

enerzijds, de correcte terugbetaling van de prestaties bedoeld bij de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en 

anderzijds, de correcte afrekening met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

van die prestaties, alsook de kwaliteit van de controle op de realiteit en de conformiteit van die 

prestaties; 

d) de kwaliteit van de controle op de realiteit en de conformiteit van de minimale klinische 

gegevens; 

e) de aanwezigheid, in hoofde van de dienst die instaat voor de toekenning van uitkeringen voor 

arbeidsongeschiktheid en voor invaliditeit, van een fout, een vergissing of een nalatigheid bij de 

toekenning van dergelijke uitkeringen, dewelke vastgesteld wordt door de Dienst voor 

administratieve controle bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en die, 

overeenkomstig artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot uitvoering van "het handvest" 

van de sociale verzekerde, aanleiding geeft tot een beslissing waarbij het Beheerscomité van de 

Dienst uitkeringen ingesteld bij voornoemde instelling afziet van de terugvordering van de 

onverschuldigde bedragen".  

 

CONTROLEDIENST VOOR 
DE ZIEKENFONDSEN 



 2.- 

Vermits sommige van voornoemde aspecten duidelijk deel uitmaken van de algemene opdrachten van de 

revisoren inzake de beoordeling van de door de verzekeringsinstellingen ingestelde procedures van 

interne controle, heeft de Controledienst via de omzendbrief 08/08/D1 van 15 september 2008 een 

schema van verslag vastgelegd dat in dit kader dient opgesteld door de revisoren. Benevens de 

beoordeling van het systeem van interne controle en van interne audit bedoeld door artikel 31 van de wet 

van 6 augustus 1990, behandelde deze omzendbrief ook de aspecten vermeld onder de voornoemde 

punten a) en b) en ook onder punt c), met uitzondering van het luik betreffende de kwaliteit van de 

controle op de realiteit en de conformiteit van de prestaties. 

 

Op grond van de ervaring opgedaan bij de tot op heden uitgevoerde evaluaties, wenste de Raad van de 

Controledienst over te gaan tot een herziening van de structuur van het criterium, van toepassing vanaf de 

evaluatie van het boekjaar 2009 en heeft hij hierbij verschillende maatregelen genomen die een impact 

hebben op de taken toevertrouwd aan de revisoren in het kader van dit criterium. De Raad van de 

Controledienst  heeft aldus beslist tot de afschaffing van de opdracht die aan de revisoren was 

toevertrouwd in het kader van het voornoemde punt c), te weten het onderzoek van een jaarlijks door de 

Controledienst vastgelegd bijzonder thema en hij heeft zich overigens uitgesproken voor een verlichting 

van de vereisten op het vlak van de inhoud van het op te stellen revisorale verslag. Onderhavige 

omzendbrief, die de omzendbrief 08/08/D1 opheft, actualiseert bijgevolg het schema van verslag dat dient 

opgesteld in het kader van dit criterium. 

 

 

1. VOORAFGAAND 

 

 Er dient onderstreept dat indien de evaluatie van een punt inzake dit criterium een onderzoek 

vergt bij verschillende ziekenfondsen van de betrokken landsbond, dit onderzoek moet 

uitgevoerd worden bij elkeen van de ziekenfondsen aangesloten bij de betrokken landsbond, en 

dit volgens de steekproefmethode beschreven onder punt 3. hierna.  

 

 Er wordt aan herinnerd dat krachtens de bepalingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 

28 augustus 2002 de vaststellingen van de revisoren moeten gedaan worden tijdens de periode 

waarop de evaluatie betrekking heeft.  

 

 Per landsbond moet één enkel verslag opgesteld worden, dat nochtans betrekking heeft op alle 

erbij aangesloten ziekenfondsen. Indien de onderzochte ziekenfondsen niet allen aan de controle 

van dezelfde revisor onderworpen worden, zal de revisor aangesteld door de landsbond het 

geheel van de informatie in één enkel verslag centraliseren.  

 

 Vermits alle ziekenfondsen van eenzelfde landsbond niet gelijktijdig kunnen onderzocht 

worden, zullen de revisoren in hun verslagen voor elk ziekenfonds de maand opgeven waarin de 

controles werden uitgevoerd.  

 

 De revisoren dienen de nodige maatregelen te treffen opdat de Controledienst gedurende een 

jaar na het versturen van het verslag dat het voorwerp uitmaakt van de onderhavige 

omzendbrief, over de documenten en bewijsstukken met betrekking tot de elementen 

opgenomen in dit verslag zou kunnen beschikken. 

 

 

2. STRUCTUUR VAN HET OP TE STELLEN VERSLAG 

 

Het op te stellen verslag zal twee gedeelten bevatten. Het eerste gedeelte zal meer in het bijzonder 

betrekking hebben op de naleving van de algemene principes waaraan het systeem van interne 

controle en interne audit moet voldoen en die in toepassing van de bepalingen van 

artikel 31, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990, omschreven werden in de 

omzendbrief 06/13/AD-D1 van de Controledienst van 20 oktober 2006. Het tweede deel zal 

betrekking hebben op de beoordeling van de interne controle op grond van het onderzoek van 

bepaalde specifieke aspecten.  
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2.1. Naleving van de algemene principes waaraan het systeem van interne controle en interne 

audit moet voldoen 

 

Dit eerste deel heeft de vorm van verschillende vragenlijsten die tot doel hebben de algemene 

principes na te gaan waaraan het systeem van interne controle en interne audit moet voldoen en 

die inzonderheid werden uiteengezet in de omzendbrief 06/13/AD-D1 van de Controledienst, 

namelijk:  

 het auditcomité - zijn samenstelling, zijn rol; 

 de effectieve directie - haar rol; 

 de dienst interne audit; 

 het auditplan en de werkmethodes. 

 

Tot besluit van deze vragenlijsten wordt ook van de revisor door middel van een reeks van vier 

vragen een globale beoordeling gevraagd van de procedures van interne controle alsook van de 

dienst interne audit. Het geheel van deze vragenlijsten bevindt zich in bijlage 1 aan deze 

omzendbrief. 

 

Na onderzoek van de verschillende voornoemde vragenlijsten, wordt de revisor verzocht in zijn 

verslag en enkel voor de vragen waarvoor hij meent dat aan het punt "niet voldaan" of 

"gedeeltelijk voldaan" is, hetgeen volgt op te nemen: 

 

 de tekst van de betreffende vragen; 

 de beoordeling gegeven voor deze vragen samen met een commentaar ter staving van deze 

beoordeling; 

 de aanbevelingen die hij desgevallend ter zake zou hebben aan de directie. 

 

2.2. Beoordeling van het systeem van interne controle en van interne audit op grond van het 

onderzoek van bepaalde specifieke aspecten 

 

Dit tweede deel wil het systeem van interne controle beoordelen op grond van de specifieke 

aspecten bedoeld onder de volgende drie items: 

 

a. de terugvordering van de subrogatoire betalingen; 

b. de terugvordering van de onverschuldigde betalingen; 

c. de eerbiediging van de bijzondere terugbetalingsmodaliteiten van de prestaties. 

 

Er is vooraf te noteren dat de items a, b en c op het vlak van het gevraagde onderzoek 

onderverdeeld worden in verschillende punten die afzonderlijk moeten onderzocht worden, 

zodat: 

 

- voor de items a en b, gelet op de specificiteit van de betreffende in te stellen procedures, 

een onderscheid gemaakt wordt tussen het aspect "detectie van de gevallen" en het aspect 

"opvolging van de gedetecteerde gevallen"; 

 

- voor het item c de revisoren worden verzocht de vier bijzondere terugbetalingsmodaliteiten 

te onderzoeken, samengesteld uit: 

 

 de goede toepassing van de voorkeurtarieven voor de terugbetaling van prestaties; 

 de overeenstemming van de prestatie met de kwalificatiecode van de zorgverlener; 

 de hernieuwing van prestaties; 

 de goedkeuring door de bevoegde overheid van sommige specifieke terugbetalingen 

(adviserend geneesheren of College van geneesheren-directeurs). 
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Voor elkeen van deze items of itemgedeelten werd een serie van vier vragen opgesteld om te 

weten of de vastgestelde procedures adequaat zijn, of zij correct en systematisch toegepast 

worden, of zij al dan niet kunnen omzeild worden en tenslotte of een adequaat gevolg gegeven 

wordt aan de gebreken die eventueel zouden vastgesteld zijn. De betreffende vragenlijsten 

bevinden zich in bijlage 2 aan deze omzendbrief. 

 

Voor elkeen van de betreffende items wordt, na een korte beschrijving van enkel de wijzigingen 

aan de procedures uitgevoerd tijdens de betrokken evaluatieperiode, aan de revisoren gevraagd 

op voornoemde vragen te antwoorden en te verduidelijken of aan de betrokken punten 

"voldaan", "niet voldaan" of "gedeeltelijk voldaan" is. Wanneer hij het nodig acht, en in ieder 

geval telkens hij oordeelde dat aan het punt "niet voldaan" of "gedeeltelijk voldaan" is, wordt de 

revisor verzocht een commentaar ter staving van zijn beoordeling te geven. In deze gevallen 

moet de revisor ook aangeven of deze beoordeling al dan niet kan geëxtrapoleerd worden tot het 

geheel van de betreffende landsbond. Indien sommige opmerkingen enkel betrekking hebben op 

een beperkt aantal ziekenfondsen, zal het verslag de bedoelde mutualistische entiteiten dienen te 

vermelden. 

 

Inzake de steekproeven die de grond vormen van zijn beoordeling en waarvan sprake onder het 

punt 3 hierna, wordt de revisor verzocht in zijn verslag enkel een beschrijving van de wijze 

waarop de controles werden uitgevoerd en inzonderheid van de gebruikte steekproefmethode te 

geven in de gevallen waarin de gegeven beoordeling voor de gestelde vragen "gedeeltelijk" of 

"negatief" is. 

 

 

3. SAMEN TE STELLEN STEEKPROEVEN VOOR DE UIT TE VOEREN CONTROLES 

Teneinde de door de revisoren uitgevoerde onderzoeken te harmoniseren ten aanzien van de 

verschillende verzekeringsinstellingen, is het opportuun gemeenschappelijke principes voor 

steekproefnemingen vast te leggen. Deze principes worden als volgt vastgelegd: 

3.1. Inzake de beoordeling van de naleving van de algemene principes waaraan het systeem 

van interne controle en interne audit moet voldoen 

 

Wat betreft de werking van de systemen van interne controle en interne audit wordt de 

organisatie bedoeld die door de verzekeringsinstelling ingesteld werd om de goede werking te 

verzekeren van de systemen van interne controle en interne audit. Deze punten dienen 

beoordeeld te worden op het niveau van de landsbond zelf en hebben betrekking op formele 

aspecten die geen onderzoek via steekproef vergen. 

 

3.2. Beoordeling van het systeem van interne controle en interne audit op grond van het 

onderzoek van bepaalde specifieke aspecten 

 

Items a en b, terugvorderingen van de subrogatoire betalingen en de onverschuldigde 

betalingen 

 

1° Evaluatie van de ingestelde detectieprocedures 

 

Terzake zal de revisor de werkprocedures onderzoeken die ingesteld werden door de 

verschillende ziekenfondsen, teneinde de efficiëntie en het exhaustieve karakter ervan te 

beoordelen. Gelet op de grote diversiteit van de detectiewijzen ontwikkeld binnen elke 

landsbond, is het praktisch gezien niet mogelijk de te volgen steekproefmethodes te 

uniformiseren. 



 5.- 

 

2° Evaluatie van de procedures van opvolging van de gedetecteerde gevallen 

 

Voor elkeen van deze twee aspecten, zal voor de periode een representatieve steekproef 

van te onderzoeken dossiers voor elk ziekenfonds van de betrokken landsbond 

samengesteld worden. De samenstelling van de steekproef zal vastgelegd worden op grond 

van volgende principes: 

 

 1
ste

 principe : het theoretisch aantal te onderzoeken dossiers voor het geheel van de 

landsbond staat in functie van het aantal gerechtigden van deze landsbond. Dit aantal 

wordt als volgt vastgelegd:  

 

 voor de schijf van 1 tot 500.000 gerechtigden, een dossier per schijf van 1.000 

gerechtigden; 

 voor de schijf van 500.001 tot 1.000.000 gerechtigden, een dossier per schijf van 

5.000 gerechtigden; 

 voor de schijf van meer dan 1.000.000 gerechtigden, een dossier per schijf van 

10.000 gerechtigden; 

 

 2
de 

principe : het volume van de voor elk ziekenfonds vast te leggen steekproef wordt 

verkregen door het globaal volume aan te onderzoeken dossiers te wegen ten opzichte 

van het respectieve gewicht van elk ziekenfonds binnen het aantal gerechtigden van de 

landsbond (indien bijvoorbeeld in totaal 250 dossiers moeten onderzocht worden en 

ziekenfonds nr. 1 20% uitmaakt van het aantal gerechtigden en ziekenfonds nr. 2 4%, 

zullen voor ziekenfonds nr. 1 50 dossiers dienen onderzocht te worden [20% van 250] 

en voor ziekenfonds nr. 2 10 dossiers [4% van 250]); 

 

 3
de

 principe : het aantal te onderzoeken dossiers mag niet kleiner zijn dan 20 (in het 

voorbeeld bedroeg het aantal dossiers voor ziekenfonds nr. 2 10, wat op 20  wordt 

gebracht – waardoor het totaal aantal te onderzoeken dossiers voor het geheel van de 

landsbond van 250 op 260 wordt gebracht); 

 

 4
de

 principe : eens het minimaal aantal te onderzoeken dossiers per ziekenfonds is 

vastgelegd, zal de keuze ervan aselect geschieden door middel van een selectiesprong 

vastgelegd via de formule (Totaal aantal bestaande dossiers / Aantal te onderzoeken 

dossiers). Indien dus 30 dossiers moeten onderzocht worden en het totaal aantal 

dossiers 600 zou bedragen, zal de weerhouden sprong 20 zijn (600/30). Het geheel van 

de dossiers die in aanmerking moeten komen voor de steekproef zijn de dossiers 

geopend op het ogenblik van de controle en die voorkomen op de inventarislijsten die 

op dat moment worden getrokken onder de gebruikelijke vorm eigen aan elk 

ziekenfonds. Deze lijsten zullen ook dienen als basis voor het bepalen van de 

willekeurige selectie aan te onderzoeken dossiers. 

 

Op grond van de dossiers van de steekproef zal de goede toepassing nagegaan worden van de 

procedures ingesteld door de landsbond, inzonderheid het nazicht van de ad hoc opvolging 

van de dossiers, de juistheid van de uitgaven opgemaakt ten aanzien van derden en de juiste 

aftrek van de betrokken uitgaven van de kosten van het stelsel. 
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Item c, bijzondere terugbetalingsmodaliteiten van de prestaties 

 

Inzake het onderzoek van de bijzondere modaliteiten die omschreven werden onder punt 2.2 

hiervoor en gelet op de enorme variëteit aan procedures ter zake, heeft de Raad van de 

Controledienst niet gewenst een steekproefmethode vast te leggen. De revisoren dienen echter 

de betreffende modaliteiten te onderzoeken via steekproeftechnieken die op het vlak van de 

statistische theorie toelaten een voldoende betrouwbaarheidsgraad te bereiken. 

 

 

4. TERMIJN VOOR DE INDIENING VAN DE VERSLAGEN 

 

De verslagen die dienen opgesteld inzake het voornoemde criterium dienen bij de Controledienst 

ingediend te worden tegen 15 maart van het jaar dat volgt op het jaar dat het voorwerp uitmaakt van 

de evaluatie. 

 

 

De Voorzitter van de Raad,  

 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Deze omzendbrief heft de omzendbrief 08/08/D1 van 15 september 2008 op. 

 



Bijlage 1 

VRAGENLIJST INZAKE DE ALGEMENE PRINCIPES WAARAAN HET SYSTEEM VAN 

INTERNE CONTROLE EN INTERNE AUDIT MOET VOLDOEN 
 

 

 

Inleiding 

 

Alvorens tot de evaluatie over te gaan, wordt aan de revisor gevraagd de samenstelling van het 

auditcomité te willen detailleren, alsmede de datum mede te delen van de vergadering waarop de raad van 

bestuur de samenstelling van het auditcomité heeft vastgelegd. 

 

 

1.1. Het auditcomité – zijn samenstelling, zijn rol 

 

 Ja Neen Ged. 

1. Is de samenstelling van het auditcomité conform met deze vastgelegd in het 

reglement? D.w.z. 6 tot maximum 10 leden waarvan 3 leden behorend tot de 

raad van bestuur van de landsbond en die geen enkele verantwoordelijkheid 

dragen in het dagelijks beheer van deze landsbond of de ziekenfondsen ervan, 

en waarvan de andere leden afgevaardigden zijn van de effectieve directies of 

de operationele directies van de landsbond, waaronder de financieel directeur. 

   

2. Via de auditdienst heeft het auditcomité de mogelijkheid elke inlichting of elk 

document te bekomen en tot elk onderzoek over te gaan dat het nuttig acht. 

Heeft hij van dit recht gebruik gemaakt in de loop van de betreffende periode? 

   

3. Het auditcomité heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de 

activiteitsverslagen en de samenvatting van de belangrijkste individuele 

aanbevelingen geformuleerd door de interne auditdienst, alsmede van de staat 

wat betreft het eraan gegeven gevolg. Heeft hij van dit recht gebruik gemaakt 

in de loop van de betreffende periode? 

   

4. Brengt het auditcomité regelmatig verslag uit bij de raad van bestuur?     

5. Werden de modaliteiten van de verslagen die het auditcomité aan de raad van 

bestuur moet richten duidelijk omschreven door de raad van bestuur
(1)

?  

   

 

 

1.2. De effectieve directie – haar rol 

 

A. De effectieve directie vergewist zich ervan dat de basiselementen van de interne controle zowel 

op het vlak van de landsbond als op dat van ieder ziekenfonds terdege worden toegepast 

 

 Ja Neen Ged. 

1. Bestaat er een identificatie en analyse van de risico's ("risk management")?    

2. Beschikt elk departement over de pertinente informatie die moet toelaten zijn 

opdracht geldig uit te voeren en aldus zijn doelstellingen te bereiken? 

   

                                                      
(1) De revisor wordt gevraagd de datum mede te delen van de vergadering van de raad van bestuur waarop deze 

modaliteiten werden omschreven. 



2.- 

 

3. Gelet op de belangrijke decentralisatie van de activiteiten in de schoot van de 

mutualistische sector is het essentieel dat de regels van administratieve, 

boekhoudkundige en informaticatechnische behandeling strikt uniform zijn. Is 

dit het geval? 

   

4. Heeft de mutualistische entiteit, gelet op het belang in de schoot van de 

mutualistische sector van de toepassing van de diverse wettelijke en 

reglementaire bepalingen (o.a. van het RIZIV en de Controledienst), 

dwingende procedures ingesteld om de naleving van deze bepalingen te doen 

verzekeren ? 

   

5. Is een voldoende scheiding verzekerd van de functies die onverenigbaar zijn in 

de mutualistische entiteit? 

   

6. Wordt de integriteit en de bekwaamheid van de personeelsleden regelmatig 

geëvalueerd door middel van een aangepast evaluatierooster? 

   

7. Wordt in de schoot van de mutualistische entiteit het principe toegepast van het 

onderlinge toezicht, inzonderheid door het instellen van dubbele 

handtekeningen of kruiscontroles? 

   

8. Zijn de elektronische informatiesystemen voldoende betrouwbaar? 
(*)

    

9. Zijn de elektronische informatiesystemen beschermd tegen externe aanvallen? 
(*)

 

   

 

 

B. Vragen van formele aard 

 

 Ja Neen Ged. 

1. Heeft de effectieve directie een handleiding opgesteld die voor het geheel van 

de diensten en verrichtingen de te volgen werkprocedures precies omschrijft? 

   

2. Evalueert de effectieve directie van de landsbond tenminste één maal per jaar 

de interne controle? 

   

3. Informeert de effectieve directie van de landsbond tenminste één maal per jaar 

de raad van bestuur over de werking van de interne controle? 

   

4. Maken de notulen van zowel de effectieve directie als van de raad van bestuur 

melding van de beraadslagingen inzake de toestand van het systeem van 

interne controle alsmede van de evaluatie ervan? 

   

5. Werden de modaliteiten voor de opstelling van de verslagen door de effectieve 

directie ten behoeve van de raad van bestuur duidelijk omschreven door de 

raad van bestuur
(1)

? 

   

 

 

1.3. De interne auditdienst 

 

 Ja Neen Ged. 

1. Wordt de functie van interne audit uitgeoefend door een autonome dienst die 

per delegatie optreedt en voor rekening van de effectieve directie van de 

landsbond? 

   

2. Wordt de onafhankelijkheid van de dienst interne audit in de schoot van de 

organisatie verzekerd door de bepalingen van het auditcharter? 

   

3. Is de dienst interne audit werkelijk gesitueerd buiten de uitwerking, de 

instelling en de uitvoering van de maatregelen van organisatie en van interne 

controle? 

   

                                                      
(*) Er wordt opgemerkt dat hier niet het specifieke aspect bedoeld wordt van de "chronologie der betalingen". Dit 

laatste aspect wordt behandeld in het kader van criterium 6. 
(1) De revisor wordt gevraagd de datum mede te delen van de vergadering van de raad van bestuur waarop deze 

modaliteiten werden omschreven. 



3.- 

 

4. De dienst interne audit kan kennis nemen van alle documenten, bestanden en 

informatie van of over de mutualistische entiteit, met inbegrip van de 

informatie inzake het beheer en de notulen van de raadgevende en beslissende 

organen voor de uitoefening van zijn opdracht. Heeft hij van dit recht gebruik 

gemaakt tijdens de betreffende periode? 

   

5. Wordt een permanente en aangepaste vorming van de leden van de dienst 

interne audit verzekerd, en dit zowel op het vlak van de bekwaamheden eigen 

aan hun opdracht als op dat van het gebruik van de informatica? 

   

 

 

1.4. Auditplan en werkmethode 

 

 Ja Neen Ged. 

1. Werden de opdrachten van de auditdienst door deze dienst opgenomen in een 

auditplan? 

   

2. Worden de opgestelde plannen nageleefd?    

3. Worden de werkdocumenten opgesteld volgens een voorafbepaalde methode, 

die toelaat na te gaan of de opdracht integraal werd uitgevoerd alsmede de 

manier waarop? 

   

4. Geven de documenten inzake de gerealiseerde opdrachten voldoende de 

uitgevoerde controles weer en staven zij voldoende de beoordelingen gemaakt 

in het auditverslag? 

   

5. Steunt het instellen van de auditplannen op representatieve steekproeven van 

de bestudeerde populatie? 

   

6. Maakt elke opdracht van de dienst interne audit het voorwerp uit van een 

schriftelijk verslag aan de effectieve directie van de landsbond en aan het 

auditcomité? 

   

7. Houdt de effectieve directie van de landsbond voldoende rekening met de 

aanbevelingen van de dienst interne audit, inzonderheid door het instellen van 

procedures ad hoc? 

   

 

 

1.5. Globale beoordeling 

 

 Ja Neen Ged. 

1. Beschikt de landsbond over voldoende beschreven en exhaustieve procedures 

van interne controle? 

   

2. Worden de hierboven aangehaalde procedures over het algemeen goed 

toegepast, zowel op het vlak van de landsbond zelf als op dat van zijn 

ziekenfondsen en blijken zij adequaat te zijn? 

   

3. Beschikt de landsbond thans over een dienst interne audit die voldoende is ten 

opzichte van het belang van de opdrachten die hem zijn toevertrouwd? 

   

4. Zijn de opdrachten uitgevoerd door de dienst interne audit voldoende wat 

betreft de behandelde materies? 

   

 

 



4.- 

1.6. Aanbevelingen 

 

De revisor wordt gevraagd hier zijn eventuele aanbevelingen te formuleren, die hij wil richten tot de 

effectieve directie van de verzekeringsinstelling wat betreft de interne controle en audit. 



Bijlage 2 

VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN HET SYSTEEM VAN INTERNE CONTROLE OP 

GROND VAN HET ONDERZOEK VAN SOMMIGE SPECIFIEKE ASPECTEN 

 

 

 De terugvordering in geval van subrogatoire betalingen 

 

1. Beschrijving van de wijze waarop de belangrijkste controles werden uitgevoerd 

 

De beschrijving van de methode van vastlegging van de steekproef, alsook de vermelding van 

het aantal onderzochte gevallen en van de specificaties van de uitgevoerde steekproeven moeten 

enkel vermeld worden in het verslag wat de gevallen betreft waarin de beoordeling gegeven 

voor de gestelde vragen "negatief" of "gedeeltelijk" is. 

 

Te noteren echter dat de gebruikte steekproeven arbitrair moeten bepaald worden en 

representatief moeten zijn voor het geheel van de terugvorderingen van de subrogatoire 

betalingen. 

 

2. Detectie van de terug te vorderen prestaties 

 

a) Welke zijn de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende evaluatieperiode op 

het niveau van de gebruikte detectiemethodes? 

b) Ter beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 zijn de detectiemethodes performant?    

 worden deze detectiemethodes correct en systematisch 

toegepast? 

   

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende maatregelen 

genomen om zoveel mogelijk te verhinderen dat de 

ingestelde detectiemethodes kunnen omzeild worden en laat 

het gebruik van eventuele alternatieven een spoor na in het 

informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele gebreken 

die zouden worden vastgesteld bij de toepassing van de 

detectiemethodes? 

   

 

3. Opvolging en terugvordering van de prestaties 

 

a) Welke zijn de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende evaluatieperiode op 

het niveau van de gebruikte procedures? 

b) Ter beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 volstaan de ingestelde procedures om de gewenste 

doelstelling te bereiken? 

   

 worden deze procedures correct en systematisch toegepast?    

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende maatregelen 

genomen om zoveel mogelijk te verhinderen dat de 

ingestelde procedures kunnen omzeild worden en laat het 

gebruik van eventuele alternatieven een spoor na in het 

informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele gebreken 

die zouden worden vastgesteld bij de toepassing van de 

procedures? 

   



2.- 

 De terugvordering in geval van onverschuldigde betalingen 

 

1. Beschrijving van de wijze waarop de belangrijkste controles werden uitgevoerd 

 

De beschrijving van de methode van vastlegging van de steekproef, alsook de vermelding van 

het aantal onderzochte gevallen en van de specificaties van de uitgevoerde steekproeven moeten 

enkel vermeld worden in het verslag wat de gevallen betreft waarin de beoordeling gegeven 

voor de gestelde vragen "negatief" of "gedeeltelijk" is. 

 

Te noteren echter dat de gebruikte steekproeven arbitrair moeten bepaald worden en 

representatief moeten zijn voor het geheel van de terugvorderingen van de onverschuldigde 

betalingen. 

 

2. Detectie van de terug te vorderen prestaties 

 

a) Welke zijn de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende evaluatieperiode op 

het niveau van de gebruikte detectiemethodes? 

b) Ter beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 zijn de detectiemethodes performant?    

 worden deze detectiemethodes correct en systematisch 

toegepast? 

   

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende maatregelen 

genomen om zoveel mogelijk te verhinderen dat de 

ingestelde detectiemethodes kunnen omzeild worden en laat 

het gebruik van eventuele alternatieven een spoor na in het 

informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele gebreken 

die zouden worden vastgesteld bij de toepassing van de 

detectiemethodes? 

   

 

3. Opvolging en terugvordering van de prestaties 

 

a) Welke zijn de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende evaluatieperiode op 

het niveau van de gebruikte procedures? 

b) Ter beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 volstaan de ingestelde procedures om de gewenste 

doelstelling te bereiken? 

   

 worden deze procedures correct en systematisch toegepast?    

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende maatregelen 

genomen om zoveel mogelijk te verhinderen dat de 

ingestelde procedures kunnen omzeild worden en laat het 

gebruik van eventuele alternatieven een spoor na in het 

informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele gebreken 

die zouden worden vastgesteld bij de toepassing van de 

procedures? 

   



3.- 

 De bijzondere terugbetalingsmodaliteiten van de prestaties  
 

1. Beschrijving van de wijze waarop de belangrijkste controles worden uitgevoerd 

 

De beschrijving van de methode van vastlegging van de steekproef, alsook de vermelding van 

het aantal uitgevoerde steekproeven moeten enkel vermeld worden in het verslag wat de 

gevallen betreft waarin de beoordeling gegeven voor de gestelde vragen "negatief" of 

"gedeeltelijk" is. 

 

Te noteren echter dat de gebruikte steekproeven arbitrair moeten bepaald worden en 

representatief moeten zijn. 
 

2. Toepassing van de diverse bijzondere modaliteiten 

 

2.1. Toepassing van de voorkeurtarieven voor de terugbetaling van prestaties 

 

a. Beschrijving van de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende 

evaluatieperiode op het niveau van de werkprocedure gevolgd door de 

verzekeringsinstelling teneinde de terdege toekenning te verzekeren van de 

voorkeurtarieven voor de terugbetaling. 

b. Ter beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 volstaan de ingestelde procedures om de gewenste 

doelstelling te bereiken? 

   

 worden deze procedures correct en systematisch 

toegepast? 

   

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende 

maatregelen genomen om zoveel mogelijk te 

verhinderen dat de ingestelde procedures kunnen 

omzeild worden en laat het gebruik van eventuele 

alternatieven een spoor na in het informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele 

gebreken die zouden worden vastgesteld bij de 

toepassing van de procedures? 

   

 

2.2. Overeenstemming van de prestatie met de kwalificatiecode van de zorgverlener 

 

a. Welke zijn de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende evaluatieperiode 

op het niveau van de ter zake gebruikte controleprocedures? 

b. Ter beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 volstaan de ingestelde procedures om de gewenste 

doelstelling te bereiken? 

   

 worden deze procedures correct en systematisch 

toegepast? 

   

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende 

maatregelen genomen om zoveel mogelijk te 

verhinderen dat de ingestelde procedures kunnen 

omzeild worden en laat het gebruik van eventuele 

alternatieven een spoor na in het informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele 

gebreken die zouden worden vastgesteld bij de 

toepassing van de procedures? 

   



4.- 

2.3. Hernieuwing van prestaties 

 

a. Welke zijn de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende evaluatieperiode 

op het niveau van de ingestelde procedures inzake prestaties onderworpen aan 

sommige hernieuwingstermijnen? 

b. Met het oog op de beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 volstaan de ingestelde procedures om de gewenste 

doelstelling te bereiken? 

   

 worden deze procedures correct en systematisch 

toegepast? 

   

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende 

maatregelen genomen om zoveel mogelijk te 

verhinderen dat de ingestelde procedures kunnen 

omzeild worden en laat het gebruik van eventuele 

alternatieven een spoor na in het informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele 

gebreken die zouden worden vastgesteld bij de 

toepassing van de procedures? 

   

 

2.4. Goedkeuring door de bevoegde overheid van sommige specifieke terugbetalingen 

(adviserend geneesheren of College van geneesheren-directeurs) 

 

a. Welke zijn de wijzigingen die zich voordeden tijdens de betreffende evaluatieperiode 

op het niveau van de ingestelde procedures om aan de regels ter zake te voldoen? 

b. Met het oog op de beoordeling zal op de volgende vragen geantwoord worden: 

 

 Ja Neen Ged. 

 volstaan de ingestelde procedures om de gewenste 

doelstelling te bereiken? 

   

 worden deze procedures correct en systematisch 

toegepast? 

   

 werden op het vlak van de veiligheid voldoende 

maatregelen genomen om zoveel mogelijk te 

verhinderen dat de ingestelde procedures kunnen 

omzeild worden en laat het gebruik van eventuele 

alternatieven een spoor na in het informaticasysteem? 

   

 wordt een passend gevolg gegeven aan de eventuele 

gebreken die zouden worden vastgesteld bij de 

toepassing van de procedures? 

   

 


