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Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot 

het bedrag van hun administratiekosten –  

Criterium 7: "De naleving van de termijnen van toepassing inzake de 

toewijzing van de geboekte prestaties respectievelijk bedoeld in  

Titel III, hoofdstuk III, in Titel IV, hoofdstuk III en in Titel V, 

hoofdstuk III, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op  

14 juli 1994, alsook van de prestaties die effectief teruggevorderd 

worden in uitvoering van de bepalingen van artikel 136, § 2, van 

dezelfde wet, aan een bepaalde boekingsmaand voor wat de 

verzekering voor geneeskundige verzorging betreft, of aan een bepaald 

kwartaal, voor wat de uitkeringsverzekering betreft" –  

Onderzoek van het eerste deel van het criterium door de inspecteurs 

van de Controledienst  

 

 

 

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 het artikel 2, 7°, moet de Raad van de 

Controledienst jaarlijks de naleving beoordelen van de termijnen die van toepassing zijn voor de 

toewijzing aan een bepaalde boekingsmaand, voor wat de verzekering voor geneeskundige verzorging 

betreft, of aan een bepaald trimester, voor wat de uitkeringsverzekering betreft, van de geboekte prestaties 

respectievelijk bedoeld in Titel III, hoofdstuk III, in Titel IV, hoofdstuk III en in Titel V, hoofdstuk III, 

van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, alsook van de prestaties die effectief teruggevorderd worden in uitvoering 

van de bepalingen van artikel 136, § 2, van dezelfde wet. 
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Vermits het onderzoek dat diende uitgevoerd voor het eerste deel van het criterium paste binnen het kader 

van de specifieke opdrachten die door de Controledienst toevertrouwd werden aan de revisoren, werd in 

een eerste tijd een schema van typeverslag vastgelegd ter attentie van de revisoren, waarvan de laatste 

actualisering gebeurde via de omzendbrief 19/16/D1 van 28 oktober 2009. Vermits de Raad van de 

Controledienst echter in zijn zitting van 10 december 2012 heeft bevestigd dat dit onderzoek door de 

inspecteurs van de Controledienst zal uitgevoerd worden vanaf de evaluatieperiode 2012 vervangt de 

onderhavige omzendbrief de voornoemde omzendbrief en legt de principes vast die zullen gevolgd 

worden bij de controles uitgevoerd binnen de verzekeringsinstellingen. 

 

 

Voorafgaand 

 

 Te onderstrepen dat de door de Controledienst ingestelde controle zal uitgevoerd worden op de zetel 

van het nationaal secretariaat van elke verzekeringsinstelling.  

 

 Voor de uitvoering van de controle en met verwijzing naar de omzendbrief van de Controledienst 

12/05/D1 van 17 mei 2012 inzake de "procedure met betrekking tot de elektronische 

gegevensoverdracht tijdens controles ter plaatse", zullen de verzekeringsinstellingen verzocht 

worden, onder elektronische vorm, (een) databestand(en) ter beschikking te stellen van de 

inspecteurs van de Controledienst met de uitgaven geneeskundige verzorging en uitkeringen die 

werden toegewezen aan de modellen voor de betreffende periode.  

 

 Onafgezien van het feit dat de verzekeringsinstellingen de nodige maatregelen moeten nemen om de 

inspecteurs alle nodige gegevens ter beschikking te stellen om hen toe te laten de hierna beschreven 

onderzoeken uit te voeren, zal de Controledienst de verzekeringsinstellingen jaarlijks inlichten over 

de minimuminhoud van de te leveren elektronische bestanden, alsook over de datum tegen dewelke 

deze gegevens beschikbaar moeten zijn. 

 

 Nog steeds in toepassing van de voornoemde omzendbrief 12/05D1, en vanaf het ogenblik waarop 

de inspecteur van de Controledienst aan de verzekeringsinstelling zal aangegeven hebben dat zijn 

controle ter plaatse beëindigd is, zullen de databestanden die door de verzekeringsinstelling ter 

beschikking gesteld werden, moeten bewaard worden gedurende een termijn van minstens een jaar. 

Dezelfde bewaartermijn zal ook van toepassing zijn voor de werkbestanden gegenereerd door de 

auditsoftware die desgevallend door de inspecteur ter plaatse gelaten worden. 

 

 

Principes gevolgd voor de uitvoering van de controle 

 

De controle zal bestaan uit het onderzoek van de boekhoudkundige toewijzing aan de ad hoc periode van 

enerzijds de geneeskundige verzorging en anderzijds de uitkeringen. 

 

1. Op het vlak van de "geneeskundige verzorging" 

 

Inzake deze sector zullen de uitgaven onderscheiden worden naar gelang zij de facturen betreffen 

met verplichte elektronische of magnetische dragers, de facturen zonder elektronische of 

magnetische drager en de rechtstreekse betalingen aan de leden. 

 

a) Wat betreft de facturen met verplichte elektronische of magnetische dragers, zal de uitgevoerde 

controle bestaan uit: 

 

 het in aanmerking nemen van de totale betrokken populatie, hetzij het geheel van de 

toegewezen uitgaven voor de periode die loopt van het derde trimester van het boekjaar  

X-1 tot en met het tweede trimester van het boekjaar X;  

 het vergelijken van de maand van inboeking van de uitgaven met de maand van ontvangst 

van de factuur via magneetband of elektronische drager, vermeld in het factuurboek; 

 het vergelijken van de boekhoudkundig toegewezen bedragen voor een bepaalde maand 

met deze vermeld in de modellen N ad hoc. 
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b) Inzake de facturen zonder elektronische of magnetische drager(1), zal de inspecteur tewerk gaan 

volgens dezelfde modaliteiten als deze vermeld onder het punt a) voor de facturen met 

magnetische of elektronische drager, hoewel hier de maand van ontvangst van de papieren 

factuur het sleutelelement zal zijn van de controle. 

 

c) Wat betreft de rechtstreekse betaling van de geneeskundige verzorging aan de leden, zal de 

controle zich baseren op de vergelijking van de toewijzingsmaand op de documenten N met de 

maand van tarifering.  

 

Op grond van deze vaststellingen zal de inspecteur voor elkeen van de drie voornoemde 

onderverdelingen de cijfermatige impact bepalen van de eventuele verplaatsing van de toewijzing 

van de uitgaven geneeskundige verzorging van een maand naar een andere en daarbij een 

onderscheid maken naar gelang deze verplaatsing uitgevoerd werd naar een andere maand van 

hetzelfde boekjaar of naar een maand van een ander boekjaar. 

 

 

2. Op het vlak van de "uitkeringen" 

 

Het onderzoek zal betrekking hebben op het geheel van de uitgaven aan 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en begrafeniskosten die werden geboekt in de uitgavenmodellen 

van het derde trimester van het boekjaar X-1 tot en met het tweede trimester van het boekjaar X. De 

uitgevoerde controle zal ertoe strekken: 

 

a) inzake de uitkeringen vermeld op elk van de documenten (P.I., C21 of C23) en voor elk van de 

regelingen enerzijds na te gaan of deze uitkeringen effectief betrekking hebben op het trimester 

in kwestie, en anderzijds na te gaan of deze bedragen overeenstemmen met deze die voor deze 

periodes werden ingeboekt in de boekhouding;  

 

b) voor elk onderzocht trimester: 

 

 het bedrag vast te stellen van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met betrekking tot een 

trimester voorafgaand aan het onderzochte trimester (T), die betaald zijn tijdens dit 

trimester (T), uitgesplitst enerzijds naargelang ze al dan niet betaald werden tijdens de vijf 

eerste dagen van het trimester (T), en anderzijds naargelang ze al dan niet hieraan 

toegewezen werden; 

 de bedragen toegewezen aan een bepaald trimester vast te stellen terwijl ze betaald zijn 

tijdens een vorig trimester. 

 

Zoals voor de "geneeskundige verzorging", zal de inspecteur de cijfermatige impact van de eventuele 

verplaatsing bepalen van de toewijzing van de betreffende uitkeringen aan een bepaald trimester, en 

daarbij een onderscheid maken naar gelang deze verplaatsing uitgevoerd werd naar een ander 

trimester van hetzelfde boekjaar of naar een trimester van een ander boekjaar. 

                                                      
(1)  Het K.B. 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 (waarderingsregels) preciseert in zijn 

artikel 6, §2, 1°: "De verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in titel III van 

voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994, die aan de mutualistische instellingen worden aangerekend 

volgens de derdebetalersregeling worden als kosten en opbrengsten van het boekjaar in aanmerking genomen 

indien, in geval de facturatie per elektronische of magnetische drager niet verplicht is gemaakt, de papieren 

factuur ten laatste op 31 december van het boekjaar werd ontvangen. De desbetreffende kosten en opbrengsten 

van de verzekering voor geneeskundige verzorging worden aan het boekjaar toegewezen nadat ze het voorwerp 

hebben uitgemaakt van tarificatie en de papieren factuur, alsook in voorkomend geval de elektronische of 

magnetische drager onderworpen werden aan de nodige validiteitscontroles, bedoeld in artikel 335 van het K.B. 

van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.". 
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Toepassing van de omzendbrief  

 

Onderhavige omzendbrief is voor het eerst van toepassing in het kader van de evaluatie van de 

beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen betreffende het boekjaar 2012. Het eerste uitgevoerde 

onderzoek zal betrekking hebben op de uitgaven geneeskundige verzorging en uitkeringen die werden 

toegewezen aan de uitgavenmodellen over de periode van het derde trimester van het boekjaar 2011 tot en 

met het tweede trimester van het boekjaar 2012. 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 

 

 
Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 09/16/D1 van 28 oktober 2009 vanaf de evaluatieperiode 2012. 


