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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 6: "De naleving van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 

10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid (werd artikel 53, §1, negende 

lid), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, alsmede van de in uitvoering van het 

voornoemd artikel 2, tweede lid, door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde modaliteiten inzake 

de verplichting tot het betalen van de facturen in chronologische volgorde" 

 

 

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 artikel 2, 6°, moet de Raad van de 

Controledienst jaarlijks "de naleving van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 

10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, §1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte 

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

de in uitvoering van het voornoemd artikel 2, tweede lid, door de Dienst voor geneeskundige verzorging 

van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde modaliteiten inzake de 

verplichting tot het betalen van de facturen in chronologische volgorde" beoordelen. 

 

Aangezien dit onderzoek één van de specifieke opdrachten is die aan de revisoren door de Raad van de 

Controledienst toevertrouwd werd, heeft deze via zijn omzendbrief 08/07/D1 van 12 september 2008 een 

schema van verslag uitgevaardigd dat in dit kader door de revisoren opgesteld moet worden.  

 

De onderhavige omzendbrief, die de voornoemde omzendbrief opheft vanaf de evaluatieperiode 2010, 

actualiseert het op te stellen verslagschema in de zin dat er terminologische verduidelijkingen in werden 

aangebracht ingevolge de coördinatie van de bestaande richtlijnen, uitgevoerd door de Controledienst via 

zijn omzendbrief 09/06/D1 van 25 mei 2009 betreffende het "factuurboek derdebetalersregeling". 

CONTROLEDIENST VOOR 
DE ZIEKENFONDSEN 



 2.- 

 

1. Voorafgaand 

 

 Vooreerst wordt er 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.  

 

 Voor elke landsbond dient één enkel verslag opgemaakt dat nochtans betrekking heeft op alle 

bij deze landsbond aangesloten ziekenfondsen. Indien de onderzochte ziekenfondsen niet allen 

aan de controle van dezelfde revisor worden onderworpen, 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 gevraagde verslag 

 

In hun verslag worden de revisoren verzocht zich uit te spreken:  

 

 enerzijds over veertien vragen met het oog op de concrete beoordeling van de instelling van 

specifieke procedures. Deze procedures betreffen o.a. de inschrijving van de facturen in het 

factuurboek "derdebetalers" in chronologische volgorde van de ontvangstdatum, de vaststelling 

en de naleving van de uiterste data voor de betalingen, de chronologie van de betalingen, de 

eventuele toekenning van voorschotten; 

 anderzijds over vier vragen inzake een globale beoordeling van het geheel van de ingestelde 

procedures. 

 

Op basis van de onderzoeken die hij verricht heeft, wordt de revisor verzocht in zijn verslag aan te 

duiden of hij van oordeel is dat aan de verschillende aan hem voorgelegde vragen "voldaan", "niet 

voldaan" of "gedeeltelijk voldaan" is. Wat betreft de veertien specifieke vragen wordt hij bovendien 

verzocht om, wanneer hij het nodig acht, en alleszins telkens hij het bedoelde punt als " niet voldaan" 

of "gedeeltelijk voldaan" beoordeeld heeft, zijn beoordeling toe te lichten. 

 

Er dient opgemerkt dat de revisoren eveneens verzocht worden, in geval van vaststellingen, te 

verduidelijken of deze al dan niet extrapoleerbaar zijn naar het geheel van de betrokken 

verzekeringsinstelling. Indien sommige opmerkingen slechts op een beperkt aantal ziekenfondsen 

betrekking zouden hebben, zal het verslag duidelijk de betreffende ziekenfondsen moeten vermelden. 

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de betreffende vragen. 
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1. Vragen ter beoordeling van de ingestelde specifieke procedures 

 

 Ja Neen Gedeel-

telijk 

1. Er bestaat een procedure die toelaat de juistheid van de 

ontvangstdatum van de facturen (op papier en via elektronische of 

magnetische drager) na te gaan; 

   

2. er bestaat een procedure opdat elke binnenkomende factuur, 

verzendingsborderel of schermafdruk (systeem "Carenet"), de melding 

zou dragen van de ontvangstdatum (datumstempel of datum 

vastgesteld door het systeem "Carenet"); 

   

3. de papieren facturen en de elektronische en magnetische dragers 

worden van dag op dag in het factuurboek ingeschreven; 

   

4. er bestaat een procedure om te verhinderen dat hetzelfde nummer aan 

verschillende facturen wordt toegekend; 

   

5. er bestaat een procedure om te verhelpen aan iedere onderbreking in de 

nummervolgorde van de facturen ("gap detection"); 

   

6. er is een procedure ingesteld om de juistheid te verzekeren van de 

berekening van de uiterste data van betaling, voor de verschillende 

specifieke groepen van derdebetalers, vastgelegd door een nationale 

overeenkomst (ziekenhuizen, RVT's, tariferingsdiensten,…); 

   

7. er bestaat een procedure die verzekert dat de gedetailleerde lijst van de 

collectieve betalingen wel degelijk overeenkomt met de betalingen 

uitgevoerd door de verzekeringsinstelling; 

   

8. er bestaat een procedure die verzekert dat de datum van ontvangst van 

de elektronische of magnetische drager identiek is aan de datum 

opgegeven in het factuurboek; 

   

9. het ziekenfonds heeft procedures ingesteld teneinde "abnormale" 

betalingstermijnen te detecteren (bijvoorbeeld inzake de ziekenhuizen, 

de RVT's,…); 

   

10. het vervaldagboek maakt een automatische selectie van de facturen die 

na tarifering in aanmerking komen voor chronologische betaling op 

grond van de datum van ontvangst van de facturen en in functie van de 

uiterste data van betaling; 

   

11. de ouderdomsbalans van de schuld wordt regelmatig onderzocht om te 

verzekeren dat de betalingstermijnen worden nageleefd; 

   

12. er bestaat een procedure opdat, indien de chronologie der betalingen 

niet nauwkeurig kan gevolgd worden ingevolge de tarificatiedatum, dit 

geen aanleiding zou geven tot het opzettelijk bevoordelen van 

sommige zorgverleners; 

   

13. de betaling geschiedt effectief enkel indien de 2 dragers ontvangen 

werden (indien een elektronische of magnetische drager verplicht is); 

   

14. er bestaat een procedure die voorziet dat de vervaldagnota's in de 

schoot van de mutualistische entiteit beschouwd worden zoals elke 

andere factuur op het vlak van de inschrijving in het factuurboek en de 

chronologie der betalingen. 
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2. Vragen voor de globale beoordeling  

 

 Ja Neen Gedeel-

telijk 

1. Zijn de ingestelde procedures voldoende om de gewenste doelstelling 

te bereiken? 
   

2. Worden deze procedures correct en systematisch toegepast?    

3. Werden er op het vlak van de veiligheid voldoende maatregelen 

genomen om in de mate van het mogelijke te verhinderen dat de 

ingestelde procedures zouden kunnen omzeild worden? 

   

4. Wordt er een passend gevolg gegeven aan de eventuele tekortkomingen 

die zouden vastgesteld worden bij de toepassing van de procedures? 
   

 

Indien de mutualistische entiteit betrokken is bij de betreffende materie, wordt aan de revisor 

gevraagd op het niveau van elk van de vier hiervoor vermelde vragen betreffende de algemene 

beoordeling rekening te houden met één of beide hieronder vermelde aspecten, te weten: 

 

 de naleving van de chronologie op het niveau van de voorschotten en/of de opsplitsingen 

van betalingen; 

 de modaliteiten van menselijke tussenkomst teneinde over te gaan tot eventuele 

wijzigingen van de informaticaprocedures op het vlak van de naleving van de chronologie 

van de betalingen. 

 

3. Samen te stellen steekproeven inzake de te verrichten controles 

 

3.1. Vragen ter beoordeling van de ingestelde specifieke procedures 

 

Teneinde de steekproeven die de revisoren gebruiken te harmoniseren, dienen de 14 specifieke 

vragen in drie categorieën van vragen onderscheiden te worden. 

 

a. De eerste categorie betreft enkel de specifieke vraag 11, te weten: "de ouderdomsbalans 

van de schuld wordt regelmatig onderzocht om te verzekeren dat de betalingstermijnen 

worden nageleefd", waarvoor de revisor zich zal beperken tot het nagaan of de bedoelde 

procedure wel wordt toegepast.  

 

b. De tweede categorie slaat op de specifieke vragen voor dewelke de revisor, benevens het 

nazicht van het bestaan van de bedoelde procedures in de mutualistische entiteit, een 

representatieve steekproef zal nemen teneinde de goede toepassing ervan na te gaan. 

 

Van deze categorie maken de hierna vermelde vragen 1, 2, 3, 7, 8, 10 en 14 deel uit. 

 

Inzake de te onderzoeken steekproef, dient men echter een onderscheid te maken tussen de 

gevallen voor dewelke de controleprocedures volledig geautomatiseerd zijn en deze die het 

niet zijn en die geheel of gedeeltelijk manueel blijven. 

 

Voor de eerste, hetzij deze die volledig geautomatiseerd zijn, en gelet op de doelstelling 

van de uit te voeren controles, te weten de goede toepassing nagaan van de gevolgde 

controleprocedures, wordt aan de beoordeling van de revisor overgelaten om de grootte van 

de te onderzoeken steekproef te bepalen opdat een gegronde zekerheid wordt verkregen 

wat betreft de efficiëntie van de gevolgde procedures, onder voorbehoud dat de revisor de 

betrokken procedures duidelijk in zijn verslag vermeldt. 
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Inzake de niet volledig geautomatiseerde procedures, vermeldt de volgende tabel voor 

elkeen van de vragen de grootte van de steekproef die dient onderzocht te worden. Voor de 

vragen 1, 2 en 3 zal in elke entiteit en voor elk van de 6 maanden voorafgaand aan de 

controle, een steekproef aan facturen onderzocht worden waarvan het aantal facturen per 

maand bepaald zal worden op grond van de drie volgende werkprincipes : 

 

 1
ste

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

betrokken 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 factuur per schijf van 

1.000 gerechtigden; 

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

5.000 gerechtigden; 

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

10.000 gerechtigden; 

 

 2
de 

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

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

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

landsbond (indien bv. het totale aantal te onderzoeken facturen 250 bedraagt en het 

ziekenfonds nr. 1 over 20% van het totale aantal gerechtigden beschikt en het 

ziekenfonds nr. 2 over 4%, bedraagt het aantal te onderzoeken facturen 50 voor het 

ziekenfonds nr. 1 [20% van 250] en 10  voor het ziekenfonds nr. 2 [4% van 250]); 

 

 3
de

 principe: het aantal te onderzoeken facturen per ziekenfonds mag niet kleiner zijn 

dan 20 (in ons voorbeeld stijgt het aantal te onderzoeken facturen bij het ziekenfonds 

nr. 2 van 10 naar 20 – het globale aantal te onderzoeken facturen voor het geheel van 

de landsbond stijgt dan van 250 naar 260 facturen). 

 

Aan deze drie principes wordt een vierde toegevoegd, namelijk dat het maximum aantal te 

onderzoeken facturen per maand en per ziekenfonds in ieder geval beperkt zal zijn tot 

40 facturen. 

 

Ten slotte, wanneer het minimumaantal te onderzoeken facturen vastgelegd is, zal de keuze 

ervan willekeurig gebeuren met behulp van een selectiesprong bepaald door de formule 

"Bestaande totale aantal facturen / Aantal te onderzoeken facturen". 

 

Onderstaande tabel geeft voor de zeven vragen van deze categorie een overzicht van de te 

onderzoeken steekproeven. 
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 Te nemen steekproef per 

controlepunt 

1. er bestaat een procedure die toelaat de juistheid van de 

ontvangstdatum van de facturen (op papier en via 

elektronische of magnetische drager) na te gaan;  

 
voor elkeen van de 6 maanden 

voorafgaand aan de controle een 

aantal facturen nagaan, waarvan het 

aantal als hierboven vermeld zal 

worden vastgelegd, maar waarvan 

het maximum per maand en per 

ziekenfonds in ieder geval zal 

beperkt worden tot 40 

2. er bestaat een procedure opdat elke binnenkomende 

factuur, verzendingsborderel of schermafdruk (systeem 

"Carenet"), de melding zou dragen van de ontvangstdatum 

(datumstempel of datum vastgesteld door het systeem 

"Carenet"); 

3. de papieren facturen en de elektronische en magnetische 

dragers worden van dag op dag in het factuurboek 

ingeschreven; 

7. er bestaat een procedure die verzekert dat de gedetailleerde 

lijst van de collectieve betalingen wel degelijk 

overeenkomt met de betalingen uitgevoerd door de 

verzekeringsinstelling;  

12 lijsten van collectieve betalingen 

vergelijken met de overeenkomstige 

uittreksels van de bankrekening 

8. er bestaat een procedure die verzekert dat de datum van 

ontvangst van de elektronische of magnetische drager 

identiek is aan de datum opgegeven in het factuurboek;  

 

voor elkeen van de 6 maanden 

voorafgaand aan de controle, 

25 elektronische of magnetische 

dragers nagaan op het vlak van de 

bedoelde procedure. De betreffende 

facturen worden vastgesteld door 

middel van een stap van 1/25
ste

 van 

het aantal facturen binnengekomen 

tijdens de maand 

10. het vervaldagboek maakt een automatische selectie van de 

facturen die na tarifering in aanmerking komen voor 

chronologische betaling op grond van de datum van 

ontvangst van de facturen en in functie van de uiterste data 

van betaling;  

12 automatische selecties nagaan 

vertrekkende van het vervaldagboek 

14. er bestaat een procedure die voorziet dat de vervaldagnota's 

in de schoot van de mutualistische entiteit beschouwd 

worden zoals elke andere factuur op het vlak van de 

inschrijving in het factuurboek en de chronologie der 

betalingen. 

voor elkeen van de 3 trimesters 

voorafgaand aan de controle, 

10 vervaldagnota's nagaan op het 

vlak van de bedoelde procedure 

 

Voor de vragen 1, 2 en 3, ingeval de revisor op basis van zijn onderzoek voor één of 

meerdere van de drie vragen één of meerdere tekortkomingen vastgesteld zou hebben, 

wordt hij verzocht dit te melden met aanduiding in de commentaar van het belang en de 

redenen ervan. 

 

Inzake de vragen 10 en 14 is te noteren dat indien de informaticabestanden niet toelaten de 

lijsten inzake een vroegere datum voort te brengen, aan de betrokken instellingen gevraagd 

wordt de nodige maatregelen te nemen om op de drager van hun keuze (papier, 

magneetdrager) de lijsten bij te houden inzake een periode die de drie vorige maanden 

dekt. 

 

c. De derde categorie van vragen slaat op de specifieke vragen voor dewelke men benevens 

het nazicht van het bestaan van de bedoelde procedures in de schoot van de mutualistische 

entiteit, gebruik zal dienen te maken van een "auditsoftware" (ACL, IDEA,…) die het 

geheel van het te controleren element doorloopt. 

 

De betreffende vragen, met opgave van het type van "doorlopen", zijn de volgende: 
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 "Doorlopen" 

4. er bestaat een procedure om te verhinderen dat hetzelfde 

nummer aan verschillende facturen wordt toegekend; 

het geheel van de facturen van een 

periode van 6 maanden voorafgaand 

aan de controledatum 

5. er bestaat een procedure om te verhelpen aan iedere 

onderbreking in de nummervolgorde van de facturen ("gap 

detection"); 

het geheel van de facturen van een 

periode van 6 maanden voorafgaand 

aan de controledatum 

6. er is een procedure ingesteld om de juistheid te verzekeren 

van de berekening van de uiterste data van betaling, voor 

de verschillende specifieke groepen van derdebetalers, 

vastgelegd door een nationale overeenkomst 

(ziekenhuizen, RVT's, tariferingsdiensten,…); 

nagaan dat de vervaldagen voor de 

betalingen correct worden toegepast 

9. het ziekenfonds heeft procedures ingesteld teneinde 

"abnormale" betalingstermijnen te detecteren (bijvoorbeeld 

inzake de ziekenhuizen, de RVT's,…); 

voor een volledige periode van 

6 maanden voorafgaand aan de 

controledatum, per type van 

zorgverlener de theoretische 

betaaldatum vergelijken met de 

effectieve betaaldatum 

12. er bestaat een procedure opdat, indien de chronologie der 

betalingen niet nauwkeurig kan gevolgd worden ingevolge 

de tarificatiedatum, dit geen aanleiding zou geven tot het 

opzettelijk bevoordelen van sommige zorgverleners; 

voor een volledige periode van 

6 maanden voorafgaand aan de 

controledatum, de 50 facturen van 

ziekenhuizen opzoeken waarvan de 

betaaldatum de snelste was na 

ontvangst van de 2
de

 drager en 

vervolgens nagaan of deze snelheid 

al dan niet opzettelijk was 

13. de betaling geschiedt effectief enkel indien de 2 dragers 

ontvangen werden (indien een elektronische- of 

magnetische drager verplicht is). 

voor een volledige periode van 

6 maanden de ontvangstdatum van de 

2
de

 drager vergelijken met de 

betaaldatum, en nagaan of geen 

betaling werd uitgevoerd vóór de 

ontvangst van de tweede drager 

 

3.2. Vragen voor de globale beoordeling 

 

Vermits de vier vragen over de globale beoordeling enkel het voorwerp kunnen uitmaken van 

een algehele beoordeling, gebonden aan de persoonlijke overtuiging van de revisor aangeduid 

bij de landsbond, is het niet nodig hier een steekproefgrootte te bepalen. 

 

4. Termijnen voor het indienen van de verslagen 

 

De verslagen op te stellen met betrekking tot voormeld criterium dienen bij de Controledienst 

ingediend tegen 15 maart van het jaar volgend op het dienstjaar dat het voorwerp uitmaakt van de 

evaluatie. 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 
Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 08/07/D1 van 12 september 2008 vanaf de evaluatieperiode 2010. 


