Rol en houding van de
revisor t.o.v. het
frauderisico
26 november 2018

Agenda
1. Definitie
2. Fraude driehoek
3. ISA 240
4.Voorbeelden van controle-werkzaamheden
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Definitie

Fraude

“Een opzettelijke handeling door een of meer leden van het
management, met governance belaste personen,
werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van
misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te
verkrijgen”
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Fraude risicofactoren

“Gebeurtenissen of omstandigheden die wijzen op een
stimulans of druk om fraude te plegen of die een
gelegenheid scheppen om te frauderen”
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Fraude
• Intentioneel karakter
• 2 types:
 fraudulente financiële rapportering
 oneigenlijke toeëigening van activa
• Frauduleuze financiële verslaggeving omvat opzettelijke afwijkingen, met inbegrip van
het weglaten van bedragen of toelichtingen in de financiële overzichten, om de
gebruikers van de financiële overzichten te misleiden
 doorbreken door het management van de interne controle
 het aangaan van complexe transacties die zijn opgezet om de financiële positie of
financiële prestaties van de entiteit verkeerd voor te stellen
• Oneigenlijke toeëigening van activa gaat vaak gepaard met valse of misleidende
vastleggingen of documenten om te verhullen dat de activa ontbreken
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Fraude driehoek

Fraude driehoek
Opportuniteit
Vereist professioneelkritische instelling

Fraude
driehoek
Stimulans/druk

Vereist bespreking
tussen de leden van
het auditteam

Gedrag/verrechtvaardiging
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Professioneel-kritische instelling
“Professioneel-kritische instelling is een houding die onder
meer gekenmerkt wordt door een onderzoekende instelling,
het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden op
eventuele afwijkingen die het gevolg zijn van fouten of
fraude, en een kritische beoordeling van controleinformatie”
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ISA 240

Toepassingsgebied
• Behandelt de verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot
fraude in het kader van een controle van financiële overzichten

• In deze standaard wordt specifiek uitgewerkt op welke wijze ISA 315 (Risico’s
op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door
inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving) en ISA 330 (Inspelen
door de auditor op ingeschatte risico’s) moeten worden toegepast met
betrekking tot de risico's op een afwijking van materieel belang die het gevolg
is van fraude
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Verantwoordelijkheid
• Primaire verantwoordelijkheid: de met governance belaste personen en het
management
• Verantwoordelijkheid revisor:

• redelijke mate van zekerheid dat de financiële overzichten als geheel geen
afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of fouten
• inherente beperkingen van een controle impliceert dat sommige afwijkingen van
materieel belang in de financiële overzichten niet worden gedetecteerd
• potentiële effecten van inherente beperkingen zijn bijzonder significant in het geval
van een afwijking die het resultaat is van fraude: zoals valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen of het opzettelijk aan de auditor
verkeerd voorstellen van zaken
• het risico dat de auditor een afwijking van materieel belang niet detecteert is
groter in geval van managementfraude
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Uit te voeren procedures
• Besprekingen binnen het auditteam inzake frauderisicofactoren
• Inlichtingen vragen bij het management en anderen (bvb. interne audit) binnen de
entiteit

• Inzicht te verwerven in de wijze waarop de met governance belaste personen toezicht
uitoefenen op de door het management gevolgde processen om de risico's op fraude in
de entiteit te identificeren en te beheersen
• Evaluatie van geïdentificeerde ongebruikelijke of onverwachte verbanden inzake fraude
• Overwegen of andere informatie wijst op risico's op een afwijking van materieel belang
die het gevolg is van fraude
• Evaluatie van frauderisicofactoren

• Veronderstelling: bij de opbrengstverantwoording bestaan frauderisico's
 kan weerlegd worden
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Uit te voeren procedures
• Specifieke expertise en vaardigheden inschakelen indien nodig
• Evaluatie van de waarderingsregels en -grondslagen in het licht van fraude, in het bijzonder
voor subjectieve waarderingen en complexe transacties

• Een element van onvoorspelbaarheid inbouwen bij het kiezen van de aard, timing en
omvang van de controlewerkzaamheden
• Specifieke controlewerkzaamheden die inspelen op risico's met betrekking tot het
doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management:
• Manuale boekingen
• Schattingen, in het bijzonder de tendenties van het management en retrospectieve
beoordeling van schattingen

• Significante transacties die buiten het kader van de normale bedrijfsvoering vallen
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Uit te voeren procedures
• Wanneer een afwijking wordt geïdentificeerd, evaluatie in het licht van fraude
• Mogelijke impact op andere controle-informatie, bvb. de betrouwbaarheid van de
bevestigingen van het management

• In geval van fraude, herevaluatie van de risico’s en overeenstemmende auditbenadering
• In geval van fraude:
• Communicatie in functie van eventuele wettelijke bepalingen (management,
bestuursorgaan, toezichtshouder,…)
• Ontslag overwegen, indien mogelijk
• Bekomen van schriftelijke bevestigingen
• Passende documentatie
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Voorbeelden van
controle-werkzaamheden

Algemene overwegingen
• Het op onaangekondigde wijze dan wel bij wijze van verassing bezoeken van vestigingen of
uitvoeren van bepaalde toetsingen
• Wijziging van de controleaanpak in het lopende jaar, bijvoorbeeld door belangrijke klanten en
leveranciers mondeling te benaderen in aanvulling op het versturen van schriftelijke
bevestigingen
• Het in detail evalueren van de aan het einde van het kwartaal of boekjaar aangepaste
boekingen
• Voor significante en ongebruikelijke transacties, vooral deze die op of tegen de einddatum van
het boekjaar plaatsvinden, het onderzoeken of er sprake is van verbonden partijen en welke
financiële middelen de transacties ondersteunen

• In geval een deskundige aangesteld werd door het management, het aanstellen van een
tweede onafhankelijke deskundige
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Algemene overwegingen
• Het voeren van gesprekken met werknemers van de entiteit die werken in gebieden waar een
risico op een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude is geïdentificeerd
• Retrospectieve beoordeling van posten opgenomen in de openingsbalans

• Gebruik van auditsoftwaretoepassingen
• Het verkrijgen van aanvullende controle-informatie uit bronnen buiten de gecontroleerde
entiteit

• Samenwerking met de andere onafhankelijke auditors binnen de groep
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Frauduleuze financiële rapportering
• Het met entiteiten laten bevestigen van bepaalde relevante contractvoorwaarden en het
ontbreken van nevenovereenkomsten
• Het bij het personeel van de entiteit of bij de interne juridisch adviseur verzoeken om
inlichtingen omtrent taxaties tegen het einde van de verslagperiode en omtrent het feit of zij
kennis hebben van ongebruikelijke voorwaarden of omstandigheden met betrekking tot deze
transacties

©2018 KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

19

Frauduleuze financiële rapportering
• Het inschakelen van een deskundige om een onafhankelijke schatting te verkrijgen en deze
te vergelijken met de schatting van het management
• Het verzoeken om inlichtingen bij personen buiten het management en de
boekhoudafdeling om na te gaan of het management in staat en voornemens is plannen uit
te voeren die relevant zijn voor het maken van de schatting
• Het uitvoeren van gegevensgerichte cijferanalyses met betrekking tot opbrengsten aan de
hand van uitgesplitste gegevens, bijvoorbeeld de vergelijking van de gerapporteerde
taxaties per maand, overdracht aan verbonden entiteiten tijdens de huidige verslagperiode
met vergelijkbare perioden in het verleden
• Gebruik van auditsoftwaretoepassingen bij het identificeren van ongebruikelijke of
onverwachte verbanden tussen opbrengsten of transacties
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Oneigenlijke toeëigening van activa
• Het tellen van contant geld of waardepapieren op of tegen de einddatum van het boekjaar
• Het analyseren van ontvangsten op afgewaardeerde vorderingen
• Het met een computer vergelijken van de derde betalers met een lijst van werknemers
teneinde overeenstemmende adressen of telefoonnummers te vinden
• Het met een computer onderzoeken van loongegevens om dubbele adressen,
personeelsnummers, identificatienummers voor fiscale doeleinden of bankrekeningnummers
te vinden
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Oneigenlijke toeëigening van activa
• Het bij derden verzoeken om bevestiging van specifieke contractvoorwaarden
• Het verkrijgen van informatie dat contracten overeenkomstig de bepalingen daarvan worden
uitgevoerd

• Het beoordelen van de juistheid van grote en ongebruikelijke kosten
• Het onderzoeken van de omvang en juistheid van onkostendeclaraties van het management
en andere personeelsleden
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Studiedag “Gecoördineerde
audit in de ziekenfondssector”
Actieplan “handhaving in de gezondheidszorg 2018 – 2020”
Maandag 26 november
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Eerste actieplan HH 2016 – 2017

• Ten gevolge werkzaamheden “force task” binnen de Algemene
Raad van het RIZIV en vraag van de beleidscel VG en SZ (2016)

• Goedgekeurd op de AR van 18 juli 2016
• Uitwerking en opvolging actieplan binnen de werkzaamheden
van de Antifraudecommissie (CAFC) van het RIZIV
• CAFC: + tweemaandelijkse vergaderingen
• Periodieke rapportering aan AR

• Mix van actiepunten op lange, middellange en korte termijn
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Eerste actieplan HH 2016 – 2017

• 3 onderdelen:
– 15 Structurele maatregelen
• Verhogen de efficiëntie en effectiviteit in de gezondheidszorg

– 10 Fraudemaatregelen
• Concrete sectoren / acties
• Taakverdeling RIZIV / VI’s per maatregel

– 9 Acties “doelmatige zorg”
• Bestuursovereenkomst RIZIV – federale staat 2016-2018 (art.
35)
• Structurele verankering binnen RIZIV – oprichting cel
“Doelmatige zorg”
• Taakverdeling RIZIV / IMA
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Actieplan “Handhaving in de
gezondheidszorg“ 2018 – 2020”
Goedgekeurd op de Algemene Raad van 4 juni 2018
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Indeling

1. Inleiding
2. Context
3. Samenwerking met de diverse partners in de
gezondheidszorg
4. Gegevensuitwisseling en databeheer
5. Structurele maatregelen
6. Fraudemaatregelen
7. Acties “doelmatige zorg”
(+ 2 bijlages)
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Samenwerking met de diverse partners in de
gezondheidszorg

– Meerdere partners:
•
•
•
•
•

De verzekeringsinstellingen
Het Inter Mutualistisch Agentschap
De zorgverstrekkers
De wetenschappelijke verenigingen
De FOD VG, DG Gezondheidszorg

– Uniforme en efficiënte aanpak van controles, terugvorderingen
en sanctioneren, inclusief de uitrol van de meldpunten “fraude”.
• RIZIV - VI – FOD VG
• Decentrale meldpunten VI, NIC “datamining en controle”
• Protocol ivm taakverdeling, procesbeheer en rapportering werkzaamheden

– Geïntegreerde aanpak van zorgverleners die
geschorst zijn of wiens visum is ingetrokken
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Actieplan “HH 2018 – 2020”:
Gegevensuitwisseling en databeheer

• Ontsluiting van de gegevens
• Toegang RIZIV gegevens GZZ bij IMA (“Newattest”)
• Bijkomende, rechtstreekse toegang (via datamanager IMA) voor
analysedoelstellingen RIZIV

• Optimaliseren van het gebruik en analyseren van data (1/2)
1. Koppeling EPS – MZG: 31/12/2019
2. Gestroomlijnde gegevensontsluiting & governance:
• Werkgroep RIZIV, FOD VG en IMA

3. Pilootproject mbt cardiale interventies
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Actieplan “HH 2018 – 2020”:
Gegevensuitwisseling en databeheer

• Optimaliseren van het gebruik en analyseren van data (2/2)
4. Koppeling databanken MZG, AZV, ADH, Doc P, Farmanet en
Ledenbestanden
4.
5.

Aanpassing art, 156bis, 1ste lid, 1ste zin van de wet 26/04/1996:
Werkgroep RIZIV, FOD VG en IMA

5. Exploitatie van de gegevens gezondheidszorg
4.
5.

Definiëren POC mbt datamining in de gezondheidszorg
Samenwerking RIZIV, IMA en externe partner

6. Terbeschikkingstelling gegevens gezondheidszorg aan externe
partners voor projecten van maatschappelijk belang
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
structurele maatregelen

• Klinische samenwerkingsvormen tussen
zorgverleners:
• Duidelijk juridisch kader
• Doel: up to date repertorium
• “Piloot”sectoren: thuisverpleegk.,tandheelkunde en
kinesitherapie

• Fraudebestendige elektronische facturatie
•
•
•
•
•

Wie factureert, wie int?
In overeenstemming met reglementering
Quid onregelmatigheden / fraude ?
Uitrol E-ID andere sectoren
Overleg eHealth
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
structurele maatregelen

• Audit ziekenhuizen
• Passerelle “audit ziekenhuizen” Redesign GZZadministraties
• Go governance RIZIV, FD VG en FAGG
• Geïntegreerd toezicht op de ziekenhuizen / holistische benadering
(oa inzake gebruik gegevens)
• POC: Laagvariabele zorg en medische beeldvorming

• Opsporing van overconsumptie door de zorgverleners via
patiëntenprofielen
• Algemene analyse
• Bijkomende toepassing op tandheelk. verstrekkingen
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
structurele maatregelen

• Dringende Geneeskundige Hulpverlening
– Traject “transparantie en conformiteit in de facturatie DGHvervoer aan de patiënt”
– Toezicht en controle op de facturatie DGH-vervoer aan de
overheid
– Toezicht en controle op de toelagedossiers aan de
ambulancediensten

• Verantwoordingsdrempel ZIV-aanrekening
thuisverpleegkundigen
– Zelfstandigen: meer dan 180.000 €
– Loontrekkenden (max 38u/week): 100.000 €
– Verantwoordingsdrempel: mogelijkheid tot verweer +
aantonen dat overschrijden gerechtvaardigd is
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Onderdeel “Fraudebestrijding”

• Dagziekenhuisforfaits bij polyklinische raadpleging
• Hartmonitoring, ambulant en in het ziekenhuis
– Evaluatie toepassing nomenclatuur (oa op spoed)

• Geneesmiddelen aangerekend tijdens hospitalisatie:
– Gefactureerde dagdosissen

• Fysiotherapie in ziekenhuizen:
– Controle aantal zittingen
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Onderdeel “Fraudebestrijding”

• Weesgeneesmiddelen:
– Overeenstemming met akkoord Adviserend arts

• Outliercontrole logopedisten
• Huisartsen die geen remgeld aanrekenen:
– Realiteitscontrole verleende verstrekkingen

• Panoramische clichés en tandnummers van
tandartsen
– Controle van de herhaalde clichés zonder een trauma

• Outliercontrole retinografie
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Doelmatige zorg – globale aanpak

• Verschillende fasen:
– Voorafgaandelijke vereisten: bewaken coherentie tussen de
verschillende initiatieven: EBP-plan / hervorming Accred. /
actieplan HH / wet zorgberoepen / andere acties FOD VG /
…
– Prioriteiten 2018 – 2020: oa cfr. medicomutakkoord
– Huisartsen:
• Geïntegreerde feedback per huisarts (solo of groepspraktijk)
• Voorschrijfgedrag mbt medische beeldvorming, antibiotica,
polymedicatie en klinische biologie
• + 45 indicatoren
• Bepalen van vervolgacties
• Globaal performantierapport huisartsgeneeskunde
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Doelmatige zorg – globale aanpak

• Artsen specialisten:
– Gestandaardiseerde methodologie voor aanmaak
thematische rapporten
– Uitvoeren analyses:
• Minimum 1 per medisch specialisme:
Berekeningsalgoritme voor in kaart brengen van
(eventuele) praktijkvariaties
• Nadien: bespreking met oa wetenschappelijke
verenigingen, binnen LOK’s, NRKP, …
– Bepalen van de mogelijke vervolgacties
– Eveneens: feedback mbt voorschrijfgedrag geneesmiddelen
(Cfr. Medicomutakkoord)
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Doelmatige zorg – specifieke acties

• Globaal medisch dossier (GMD):
– Verbeteren kwaliteit van de GMD

• Tandheelkundig dossier:
– Inhoud van een tandheelkundig dossier

• Conserverende tandzorgen:
– Overconsumptiepatronen

• Cardiologie:
– Cumul echoc. en inspanningsproef

• Oftalmologie: focus op cataract
• Neurologie EEG/VIDEO EEG:
– Focus op refractaire epilepsie
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Doelmatige zorg – specifieke acties

• Analyse longfunctieproeven:
– Combinatie van meer dan 3 onderz. bij zelfde patiënt
op zelfde ogenblik

• Anatomopathologie:
– Outliers inzake voorschrijfgedrag en tarifering

• Klinische biologie: specifieke labotesten
• Arthroscopische meniscectomieën:
– Terreinanalyse en sensibiliseringscampagnes

• Audit medische beeldvorming 2.0:
– Verder uitvoeren protocolakkoord

• Röntgentoestellen zonder FANC-vergunning
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Actieplan “HH 2018 – 2020”
Doelmatige zorg – specifieke acties

• Voorschrijfgedrag biosimilars:
– Optimalisatie verschillende initiatieven en
regelgevingen
– Sensibilisering en incentivering arts, ZH, patiënt

• Goedkoop voorschrijfgedrag geneesmiddelen
– Optimalisatie verschillende initiatieven en
regelgevingen
– Sensibilisering en incentivering arts en patiënt

• Geneesmiddelen hoofdstuk IV
– Analyse toepassen terugbetalingsvoorwaarden

• Rationeel antibioticagebruik:
– BAPCOC-doelstellingen
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Tot slot
• Brede waaier aan acties
• Opvolging CAFC / rapportering AR
• Gekoppeld aan “opbrengsten” in de GZZ
– Terugvorderingen / minderuitgaven

• Vraag voor bijkomende middelen RIZIV / IMA
• Actieplan 2018 – 2020: meer geïntegreerd
– Redesign GZZadministraties:
• 4 Programma’s
• Programma “passerelles”: 6 passerelles
– Bestuursovereenkomst (BO) RIZIV 2019 – 2021
– Gemeenschappelijke sokkel BO RIZIV - FOD VG en FAGG
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Vragen/opmerkingen?
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DE RESPONSABILISERING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLINGEN
MET BETREKKING TOT HUN
ADMINISTRATIEKOSTEN - EERSTE
EVALUATIE IN HET KADER VAN
HET NIEUWE SYSTEEM
F. MOXHET

KB van 29 april 1993
De evaluatie van de beheersprestaties vindt plaats sinds boekjaar 1993 en werd oorspronkelijk
bepaald door het koninklijk besluit van 29 april 1993.
De evaluatie werd uitgevoerd op basis van 6 criteria, namelijk:
➢
➢
➢
➢

➢
➢

De overdracht aan het RIZIV van de naar behoren ingevulde administratieve, boekhoudkundige, financiële en statistische
stukken en documenten binnen de voorziene termijnen;
De goede uitvoering van de controles die aan de adviserend geneesheren waren voorbehouden;
De striktheid in het beheer van de middelen van de verplichte verzekering;
De betaling (binnen de voorziene betalingstermijnen) in chronologische volgorde van de facturen van de
derdebetalersregeling;
De acties die de landsbonden en de ziekenfondsen ondernomen hebben om de gezondheidsopvoeding te bevorderen en
om het beroep op minder dure gezondheidszorg aan te moedigen, zonder evenwel aan kwaliteit in te boeten;
De controle op de naleving van de financiële, administratieve en boekhoudkundige bepalingen van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, door een interne dienst voor
administratieve en boekhoudkundige controle.

De evaluatieprincipes gebaseerd op de bepalingen van dit koninklijk besluit zijn van toepassing
gebleven tot de evaluatieperiode lopende van 1 juli 2001 tot 30 juni 2002.
Hoewel de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail werd geëvalueerd vanaf de evaluatie van de
periode lopende van 1 juli 1997 tot 30 juni 1998, is dat nog niet het geval geweest voor de HZIV.

KB van 28 augustus 2002
Het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 heeft het koninklijk besluit van 29 april 1993, dat werd opgeheven,
opgevolgd.
Dit besluit onderscheidt zich voornamelijk van het voorgaande door de verhoging van het aantal evaluatiecriteria
van zes naar tien.
De 4 bijkomende evaluatiecriteria zijn de volgende:
➢
➢
➢
➢

De mededeling aan het RIZIV binnen de voorziene termijnen van de gegevens die nodig zijn om de doelstellingen opgenomen in de
bestuursovereenkomst die de instelling met de Belgische Staat heeft gesloten te behalen (kwaliteit van de gegevens en naleving van
de termijnen);
De correcte toepassing van de regelgeving over de maximumfactuur;
De kwaliteit van de deelname aan studies om een beleid te bepalen, beslist door of uitgevoerd op vraag van de minister van Sociale
Zaken, de beheersorganen van het RIZIV of een andere publieke instelling aangeduid door de minister;
De naleving van de van toepassing zijnde termijnen wat betreft de verrekening van de ingeboekte prestaties, bedoeld in
respectievelijk titel III, hoofdstuk III, titel IV, hoofdstuk III en titel V, hoofdstuk III van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, op een
boekhoudkundige maand voor de verzekering voor geneeskundige verzorging of een bepaald trimester voor de verzekering voor
uitkeringen.

De eerste evaluatie op basis van dit koninklijk besluit was die voor de periode lopende van 1 oktober 2002 tot 30
juni 2003.
Vanaf 2004:
➢
➢

lopen de evaluatieperiodes gelijk met de betreffende kalenderjaren;
bedraagt het variabele deel van de administratiekosten 10 % van het jaarlijkse totaalbedrag van de kosten (art. 195 van de
wet van 14/07/1994).

KB van 21 december 2006

Bepaalde bepalingen van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 werden gewijzigd door het
koninklijk besluit van 21 december 2006.
Een van de belangrijkste wijzigingen schuilt in de weging van de verschillende criteria en met name
de verhoging van het gewicht van het criterium met betrekking tot de interne controle dat van 15 %
naar 25 % stijgt.
Deze evaluatieprincipes zijn van toepassing gebleven van de evaluatieperiode van boekjaar 2007 tot
en met de evaluatieperiode van boekjaar 2015.

KB van 10 april 2014
Toepassing: vanaf de evaluatie van boekjaar 2016.

Doel: het evaluatieproces enerzijds dynamischer en flexibeler maken voor de
weerhouden domeinen en indicatoren en anderzijds representatiever maken voor het
geheel aan activiteiten van de mutualistische sector.
Er zijn 7 processen gedefinieerd:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Het verschaffen van informatie aan de sociaal verzekerden;
Correcte, uniforme toekenning van de rechten binnen de vastgelegde termijnen in het kader van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Correcte, uniforme uitvoering binnen de vastgelegde termijnen van de betalingen van de prestaties in het kader van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
De detectie en terugvordering van de terug te vorderen prestaties en bedragen op basis van artikel 136, § 2, van de wet;
De organisatie van controle- en interne auditmechanismen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
De samenwerking met het RIZIV, meer bepaald met het oog op de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de
deelname aan studies die worden opgezet om een beleid uit te stippelen, beslist door of uitgevoerd op verzoek van de
minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft;
Het boekhoudkundig beheer van de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen

Principes vastgelegd door het KB van 10 april 2014

➢ Elk proces kan worden benaderd door de evaluatie van verschillende domeinen. Een domein is een deel van
een proces waaronder een of meerdere indicatoren vallen;
➢ Een indicator = meetbaar gegeven met een signaalfunctie voor het meten van de kwaliteit van het werk van de
verzekeringsinstelling;
➢ De domeinen zijn bepaald door het RIZIV en de Controledienst voor wat elk van hen betreft;
➢ Het RIZIV en de Controledienst bepalen elk voor zich de domeinen en de indicatoren die hen toebehoren. Ze
leggen de haalbaarheid van de indicatoren evenwel ter goedkeuring voor aan het Algemeen beheerscomité van
het Instituut en aan de Raad van de Controledienst ten laatste op 30 juni van het jaar dat de evaluatieperiode
voorafgaat. De VI's worden uitgenodigd en gehoord door het Algemeen beheerscomité van het Instituut en
door de Raad van de Controledienst over de haalbaarheid van de indicatoren;
➢ De Raad van de Controledienst kan de vorm bepalen waarin de informatie moet worden gecommuniceerd,
alsook de vereisten waaraan ze moet voldoen;

Principes vastgelegd door het KB van 10 april 2014 (vervolg)

➢ De feitelijke vaststellingen die gedaan worden tijdens de evaluatieperiode worden aan de
verzekeringsinstellingen gecommuniceerd, die de mogelijkheid hebben om hun observaties
daarover aan de Controledienst over te maken;
➢ Voor 31 maart na de afloop van de betreffende evaluatieperiode maakt het RIZIV de nodige
informatie voor de evaluatie van de processen over aan de Controledienst;
➢ Het ontwerp van evaluatie van de prestaties wordt voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan
het Technisch Comité alvorens de Raad zijn beslissing neemt;

➢ Krachtens het toekomstpact zal het bedrag van de administratiekosten dat ter evaluatie wordt
voorgelegd geleidelijk stijgen van 10 % naar 20 % (jaarlijkse verhoging van 2,50 % vanaf 2019).

Overzicht van de evolutie van het maximumbedrag dat toegekend wordt aan de
landsbonden krachtens het variabele deel van de administratiekosten
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Operationele gids

Voorafgaand aan de eerste evaluatie op basis van de bepalingen van het KB van 10 april 2014 heeft
de Controledienst een operationele gids opgesteld die aan de verzekeringsinstellingen werd
overgemaakt. Die gids bevat:
➢ De principes die expliciet in het koninklijk besluit zijn opgenomen;

➢ De bijkomende principes aangenomen door de Controledienst;
➢ De evaluatieschalen van toepassing in het kader van de behandeling van de beschikbare gegevens voor
de verschillende processen.

Bijkomende principes vastgelegd door de CDZ in de operationele
gids

➢ Aangezien de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail niet actief is in de sector van de uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid, wordt ze enkel geëvalueerd voor de domeinen en indicatoren waarbij ze betrokken is,
dat wil zeggen die met betrekking tot de sector van de geneeskundige verzorging;
➢ Met uitzondering van de gevallen waarvoor het RIZIV of de Controledienst een prioriteit voorzien zou hebben
tussen de verschillende domeinen, zal het gewicht van elk proces rechtvaardig verdeeld worden onder de
verschillende domeinen;
➢ Als voor eenzelfde domein de indicatoren tegelijkertijd de aspecten ‘naleving van de termijnen’ en ‘kwaliteit
van de meegedeelde gegevens’ betreffen, zal het aspect ‘naleving van de termijnen’ een gewicht van 25 %
krijgen, terwijl het aspect ‘kwaliteit van de meegedeelde gegevens’ een gewicht van 75 % zal krijgen, met
uitzondering van de gevallen waarvoor een andere weging gewenst zou zijn door het RIZIV of door de CDZ;

➢ Wanneer er meerdere indicatoren zijn voor eenzelfde aspect (termijn of kwaliteit), zal het finale
toekenningspercentage voor dit aspect voortvloeien uit het gemiddelde van de percentages voor de
verschillende indicatoren;

Bijkomende principes vastgelegd door de CDZ in de operationele
gids (vervolg)

➢ Als een vaststelling niet voor de verzekeringsinstelling in haar geheel geldt, wordt de toegepaste afhouding
teruggebracht tot het gewicht dat het/de betreffende ziekenfonds(en) vertegenwoordig(t)(en) tegenover de
gehele verzekeringsinstelling. Het betreffende gewicht wordt vastgelegd bij het begin van de gegevens
opgenomen in de documenten ‘artikel 336’ van het betreffende boekjaar;
➢ Als het RIZIV of de Controledienst elk voor zijn domeinen zou vaststellen dat de gegevens met betrekking tot
een of meerdere indicatoren van eenzelfde domein onbeschikbaar of onbruikbaar blijken te zijn, zonder dat
deze onbeschikbaarheid of onbruikbaarheid voortvloeit uit de kwaadwilligheid of de fout van een of meerdere
verzekeringsinstellingen, zal de evaluatie van het betreffende domein uitgevoerd worden op basis van de
indicatoren van dat domein die relevant blijven. In dat geval wordt het gewicht van het domein proportioneel
verdeeld onder de verschillende indicatoren die initieel voorzien waren. De bedragen van de niet-evalueerbare
indicatoren worden volledig toegekend, terwijl die van de evalueerbare indicatoren in functie van de resultaten
van de evaluatie ervan worden toegekend. Als de gegevens voor alle indicatoren onbeschikbaar of onbruikbaar
blijken te zijn, zal het geheel aan bedragen voor dit domein worden toegekend.
➢ Als het RIZIV of de Controledienst zou vaststellen dat de onbeschikbaarheid of de onbruikbaarheid van de
gegevens voortvloeit uit de kwaadwilligheid of de fout van een of meerdere verzekeringsinstellingen, zullen de
bedragen voor de niet-evalueerbare indicator(en) niet toegekend worden aan de betreffende
verzekeringsinstellingen.

Toepasbare evaluatieschalen
Principe:
Niet-lineaire karakter van de vermenigvuldigingscoëfficiënt om hoge foutenpercentages zwaarder te bestraffen. Hoe hoger het
foutenpercentage, hoe hoger de afhouding proportioneel zal zijn.
Voorbeeld: schaal toegepast voor de percentages van foutieve documenten
Schijf waarin het vastgestelde
percentage zich bevindt
Van 0 % tot 5 %
Van 5,01 % tot 15 %
Van 15,01 % tot 25 %
Meer dan 25 %

Vermenigvuldigingscoëfficiënt van
toepassing op het vastgestelde
percentage
0,40
1,10
2,10
3,50

Vier types schalen:
➢
➢
➢
➢

Schalen specifiek voor de naleving van de termijnen;
Schalen specifiek voor de kwaliteit;
Schalen van toepassing op gegevens die via vragenlijsten verkregen werden;
Schalen specifiek voor een bepaald domein.

Als geen enkele schaal van toepassing is, voorziet de operationele gids de mogelijkheid om een beroep te doen op
de schaal van de beste prestatie.

Evaluatie 2016 - Domeinen van de Controledienst
De evaluatie van boekjaar 2016 bevatte 39 domeinen, waarvan 25 domeinen van het RIZIV en 14
domeinen van de Controledienst:
Proces 1:
➢ 1 domein van de CDZ:
➢

Het beheer van de klachten

Proces 2:
➢ 5 domeinen van het RIZIV

Proces 3:
➢ 6 domeinen van het RIZIV
➢ 2 domeinen van de CDZ
➢
➢

De snelle circulatie van de betaalmiddelen
De snelle betaling van de derdebetalers

Proces 4:
➢ 3 domeinen van het RIZIV
➢ 2 domeinen van de CDZ
➢
➢

De detectie en de terugvordering van de onterechte betalingen
De detectie en de terugvordering van de subrogatoire betalingen

Evaluatie 2016 - Domeinen van de Controledienst (vervolg)

Proces 5:
➢ 4 domeinen van de CDZ:
➢
➢
➢
➢

De naleving van de verschillende bepalingen van het reglement genomen in uitvoering van artikel 31 van de wet van
6 augustus 1990;
Naleving van de bijzondere terugbetalingsmodaliteiten van de verstrekkingen;
Instelling van de validiteitscontroles bepaald in de nomenclatuur voor geneeskundige verzorging voor een categorie
van prestaties – Thema van het betreffende jaar;
Instelling van de validiteitscontroles bepaald in de nomenclatuur voor geneeskundige verzorging voor een categorie
van prestaties – Herziening van de thema's van de vorige jaren.

Proces 6:
➢ 11 domeinen van het RIZIV
➢ 1 domein van de CDZ
➢

De actieve deelname aan uitgevoerde studies om een gezondheidszorgbeleid te kunnen bepalen.

Proces 7:
➢ 4 domeinen van de CDZ
➢
➢
➢
➢

De adequate opvolging van de boekhoudsaldi in de rekeningen van de verplichte verzekering;
De betaling van de derdebetalers in chronologische volgorde;
De toewijzing van de betalingen in geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de ad hoc uitgavenmodellen;
De toewijzing van de terugvorderingen van de subrogatoir uitgevoerde betalingen in geneeskundige verzorging en
uitkeringen aan de ad hoc uitgavenmodellen.

Focus op de domeinen van de Controledienst

Domein 1: Het beheer van de klachten (proces 1)
De indicator voor dit domein was in de vorm van antwoorden van alle mutualistische entiteiten op een lijst van 16
vragen opgesteld door de Controledienst.

De antwoorden op de vragen werden daarna gecontroleerd door de inspecteurs van de Controledienst.
Dit domein vormt een nieuw thema dat voor de eerste keer werd aangesneden in het kader van de evaluatie van
boekjaar 2016.

Domein 2: De snelle circulatie van de betaalmiddelen (proces 3)
De indicator van dit domein was bepaald met behulp van de liquiditeitscoëfficiënten, die de verhouding uitdrukken
tussen het dagelijks gemiddelde beschikbare middelen en de financiële uitgaven van de verzekeringsinstellingen.
De liquiditeitscoëfficiënt werd berekend op basis van de informatie in de documenten T20 en T21. De waarde van
0,25 % voor de coëfficiënt, die recht geeft op een toekenning van 100 %, is een norm vastgelegd door de
Controledienst die lager is dan de officiële norm van 2,50 %.

Focus op de domeinen van de Controledienst (vervolg)

Domein 3: De snelle betaling van de derdebetalers (proces 3)
De indicator van dit domein kom overeen met de waarde van het jaarlijkse ratio, afkomstig van de verhouding
tussen de uitstaande derdebetalersschulden en de uitgevoerde derdebetalersbetalingen. Bij gebrek aan een
wettelijke norm werd de norm van 0,60 % van de ratio die recht geeft op een toekenning van 100 % vastgelegd door
de Controledienst.

Domein 4: De detectie en de terugvordering van de onterechte betalingen (proces 4)
De indicator voor dit domein waren de antwoorden van de revisoren op een lijst van 8 vragen opgesteld door de
Controledienst, waarop de revisoren moeten antwoorden met “JA”, “NEE” of “Gedeeltelijk” en een verantwoording
moeten geven wanneer ze een van de laatste twee antwoorden geven.

Domein 5: De detectie en de terugvordering van de subrogatoire betalingen (proces 4)
De indicator voor dit domein waren de antwoorden van de revisoren op een lijst van 8 vragen opgesteld door de
Controledienst, waarop de revisoren moeten antwoorden met “JA”, “NEE” of “Gedeeltelijk” en een verantwoording
moeten geven wanneer ze een van de laatste twee antwoorden geven.

Focus op de domeinen van de Controledienst

Domein 6: De naleving van de verschillende bepalingen van het reglement genomen in uitvoering van
artikel 31 van de wet van 6 augustus 1990 (proces 5)
De indicator voor dit domein waren voor de evaluatie van boekjaar 2016 de antwoorden van de revisoren op een
lijst van 35 vragen opgesteld door de Controledienst, waarop de revisoren moeten antwoorden met “JA”, “NEE” of
“Gedeeltelijk” en een verantwoording moeten geven wanneer ze een van de laatste twee antwoorden geven.

Domein 7: De naleving van de bijzondere terugbetalingsmodaliteiten van de verstrekkingen (proces 5)
De indicator voor dit domein waren de antwoorden van de revisoren op een lijst van 16 vragen opgesteld door de
Controledienst, waarop de revisoren moeten antwoorden met “JA”, “NEE” of “Gedeeltelijk” en een verantwoording
moeten geven wanneer ze een van de laatste twee antwoorden geven.

Focus op de domeinen van de Controledienst

Domein 8: De instelling van de validiteitscontroles bepaald in de nomenclatuur voor geneeskundige
verzorging voor een categorie van prestaties – Thema van het betreffende jaar (proces 5)
De indicator voor dit domein komt overeen met de manier waarop de validiteitscontroles werden uitgevoerd
binnen een domein dat vastgelegd werd met het RIZIV. Voor boekjaar 2016 was het gekozen thema dat van de
prestaties van ‘dermato-venerologie’.
De Controledienst maakt de lijst met de weerhouden nomenclatuurcodes aan de verzekeringsinstellingen over en
verzoekt hen om deze lijst in te vullen door voor elk van de codes aan te duiden of de betreffende
validiteitscontroles werden uitgevoerd.

De informatie die zo door de verzekeringsinstellingen wordt meegedeeld maakt daarna het voorwerp uit van
controles ter plaatse door de inspecteurs van de Controledienst.

Focus op de domeinen van de Controledienst

Domein 9: 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 jaren (proces
5)
De indicator voor dit domein komt overeen met de manier waarop de validiteitscontroles werden uitgevoerd voor
de specifieke thema’s die behandeld werden tijdens de voorgaande evaluaties waarvoor er nog vaststellingen
hangende waren bij ten minste één verzekeringsinstelling. De betreffende thema’s waren voor 2016 de thema's met
betrekking tot de fysiotherapie, de logopedie en de reanimatie.
De betreffende thema’s werden onderzocht door de inspecteurs van de Controledienst.

Domein 10: De actieve deelname aan uitgevoerde studies om een gezondheidszorgbeleid te kunnen
bepalen (proces 6)
De indicator van dit domein bestaat uit gegevens die de instellingen die dergelijke studies gevraagd zouden hebben
aan de Controledienst hebben bezorgd (RIZIV, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ...).

Focus op de domeinen van de Controledienst

Domein 11: De adequate opvolging van de boekhoudsaldi in de rekeningen van de verplichte
verzekering (proces 7)
Hier bestaan er twee kwalitatieve indicatoren, namelijk:
➢ de aanwezigheid van een exhaustieve en gedetailleerde inventaris voor elk van de rekeningen met een
saldo bij sluiting van het boekjaar;
➢ de aanwezigheid van ‘oude bedragen’ in de saldi van de rekeningen met betrekking tot de rechten en
verplichtingen van de leden in het kader van de prestaties en van de bijdragen die in mindering gebracht
moeten worden met het RIZIV.
Op basis van de inventarissen die elke mutualistische entiteit bijhoudt in het kader van de verplichte verzekering,
gaan de inspecteurs van de Controledienst de aanwezigheid van een exhaustieve en gedetailleerde inventaris voor
elk van de rekeningen met een saldo bij sluiting van het onderzochte boekjaar na.
Met ‘oude bedragen’ wordt bedoeld: de aanwezigheid in de saldi van de rekeningen met betrekking tot de rechten
en verplichtingen van de leden in het kader van de prestaties en de bijdragen die met het RIZIV moeten verrekend
worden, van bedragen die krachtens de termijnen die resulteren uit de wettelijke en reglementaire bepalingen van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de algemene principes van de boekhouding, niet meer in deze rekeningen
moeten voorkomen.

Focus op de domeinen van de Controledienst

Domein 12: De betaling van de derdebetalers in chronologische volgorde (proces 7)
De indicator voor dit domein zijn de antwoorden van de revisoren op een checklist van 18 vragen, waarvan 14
vragen specifiek gelinkt aan de naleving van een werkprocedure inzake de betaling van de facturen binnen de
termijnen en in chronologische volgorde, en 4 vragen met betrekking tot een globale beoordeling van de
problematiek. Ook hier moeten de revisoren antwoorden op deze vragen met “JA”, “NEE” of “gedeeltelijk”.

Domein 13: De toewijzing van de uitgaven aan geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de ad
hoc uitgavenmodellen (proces 7)
De indicator voor dit domein komt overeen met de bedragen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid die niet in een willekeurig(e) maand of trimester zijn toegerekend. In het
kader van dit domein wordt een verschuiving tussen twee maanden of trimesters van eenzelfde boekjaar minder
hard bestraft dan eenzelfde verschuiving tussen twee verschillende boekjaren.
De controles worden uitgevoerd door de inspecteurs van de Controledienst met behulp van de software ACL.

Focus op de domeinen van de Controledienst

Domein 14: De toewijzing van de terugvorderingen van de subrogatoir uitgevoerde betalingen in
geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de ad hoc uitgavenmodellen (proces 7)
Op basis van de onderzoeken uitgevoerd door de inspecteurs van de Controledienst is de indicator voor dit domein
het aantal gevallen dat aan een fout(e) maand of trimester wordt toegewezen, al naargelang het gaat om
terugvorderingen van geneeskundige verzorging of van uitkeringen.
Dit domein wordt beoordeeld op basis van controles ter plaatse door de inspecteurs van de Controledienst. Die
controles beogen per verzekeringsinstelling en voor elk van de twee betreffende aspecten het aantal foutieve
records te bepalen, dat wil zeggen de records waarvoor de herinvoering in mindering van de uitgavenmodellen niet
is gebeurd in de loop van de ad hoc boekhoudperiode. Dit aantal wordt daarna vergeleken met het aantal records
dat onderzocht werd bij deze verzekeringsinstelling om een globaal percentage van foutieve records te verkrijgen.
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Evolutie van de domeinen van de Controledienst

De evaluatie is momenteel aan de gang en de domeinen die in aanmerking genomen zullen worden
in het kader van de evaluaties van 2018 en 2019 zijn al bepaald.
In vergelijking met de evaluatie van 2016 zijn er drie belangrijke wijzigingen voor de domeinen van de
Controledienst, namelijk:

In het kader van de evaluatie van boekjaar 2018
Modernisering van het domein over de detectie en de terugvordering van de subrogatoire betalingen. Vervanging
van de oude lijst met 8 vragen door een nieuwe lijst met 33 vragen om een gerichtere evaluatie van de
werkprocedures te kunnen doen.

Evolutie van de domeinen van de Controledienst

In het kader van de evaluatie van 2020
➢ Vermoedelijke vervanging van het domein over de naleving van de verschillende bepalingen van het reglement
genomen in uitvoering van artikel 31 van de wet van 6 augustus 1990 door een nieuw domein over de evaluatie
van de interne auditdiensten van de landsbonden en ziekenfondsen (COSO-ERM). Dit onderzoek zal aan de
revisoren toevertrouwd worden.
➢ Vermoedelijke vervanging van het domein over de betaling van derdebetalers in chronologische volgorde door
een nieuw domein over het beheer van de boekhouding door de verzekeringsinstellingen met de nadruk op de
naleving van de betalingstermijnen in het derdebetalerssysteem. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de
inspecteurs van de Controledienst met behulp van de software ACL.
Deze twee domeinen zitten momenteel in de testfase, dat wil zeggen dat ze uitgevoerd worden buiten de evaluatie.

Volgende evaluaties
Meerdere domeinen van de Controledienst zullen ook geleidelijk het voorwerp uitmaken van wijzigingen om de
evaluatie ervan te verfijnen. Dan gaat het met name over de domeinen met betrekking tot:
➢ De detectie en de terugvordering van de onterechte betalingen;
➢ de bijzondere terugbetalingsmodaliteiten van de prestaties.

Reflecties van de Controledienst na de uitvoering van de evaluatie
van 2016 en van de uitvoering van die van boekjaar 2017

➢ Vanaf de invoering van de evaluaties van de beheersprestaties werd vastgesteld dat deze een
belangrijke impact hadden op de kwaliteit van de prestaties voor de behandelde thema’s. Vandaar
het belang om eenzelfde domein nauwkeurig weer op te nemen. Het domein over de behandeling
van klachten bijvoorbeeld werd niet meer opgenomen bij de domeinen van 2018 en 2019, maar
zal opgenomen worden bij de domeinen van 2020;
➢ De geest van het KB van 10 april 2014 en de besluiten van het verslag van het Rekenhof vereisen
om permanent na te denken over de evoluties die nodig zijn voor de weerhouden domeinen;
➢ Verlaten van de methode van de ‘best practice’ omdat ze onrechtvaardig is op het niveau van de
resultaten en niet per se representatief is voor een goed beheer;
➢ Nood aan het vastleggen van een norm voor elke indicator. Die norm kan verschillen van de
wettelijke norm;
Voorbeeld: de liquiditeitscoëfficiënt waar de wettelijke norm 2,50 % bedraagt en die in overweging genomen door de
Controledienst 0,25 % bedraagt.

Reflecties ontsproten aan de uitvoering van de evaluatie van 2016
en aan de uitvoering van die van boekjaar 2017 (vervolg)

➢ De Controledienst is van mening dat idealiter de hele populatie betroffen door een domein moet
worden onderzocht. Maar dat wanneer dat niet mogelijk is erover gewaakt moet worden dat de
weerhouden steekproeven representatief zijn. Zo zal de Controledienst altijd vermijden om
gerichte steekproeven te hebben en dit opdat de steekproef representatief zou zijn voor de hele
onderzochte populatie;
➢ Nodige uitbreiding van de rol van de verzekeringsinstellingen tijdens de eerste stap om
voorafgaand aan de evaluatie en in overleg de domeinen en indicatoren van een evaluatie te
bepalen. Het is immers vooral tijdens deze stap dat de mutualistische entiteiten een grote rol
spelen door te analyseren of de geplande indicatoren afgestemd zijn op het domein dat
geëvalueerd zal moeten worden;
➢ Noodzaak om voor elk proces een minimumaantal domeinen te voorzien waarvoor de Kas der
geneeskundige verzorging van HR Rail geëvalueerd kan worden.

Reflecties ontsproten aan de uitvoering van de evaluatie van 2016
en aan de uitvoering van die van boekjaar 2017 (vervolg)

➢ Reflecties over domeinen die als nieuw beschouwd kunnen worden:
➢ Als de indicatoren een beroep doen op bestaande normen maar de Controledienst of het RIZIV van
mening zou zijn dat de evaluatie door een gebrek aan ervaring of voldoende afstand tot een
disproportionele afhouding zou kunnen leiden, dan kan de Controledienst of het RIZIV elk voor zijn/haar
domeinen beslissen om bij het vastleggen van de domeinen en indicatoren een specifieke evaluatieschaal
toe te passen. Bijvoorbeeld een schaal waarvan de coëfficiënt 1 zou zijn. Deze mogelijkheid zou evenwel
enkel gebruikt kunnen worden tijdens de eerste evaluatie van het betreffende domein;
➢ Als de Controledienst een norm en/of een nieuwe evaluatieschaal moet definiëren, kan een testfase
uitgevoerd worden die niet in overweging genomen zal worden in het kader van een evaluatie (cf. de
domeinen over de evaluatie van de interne auditdiensten en over de naleving van de betalingstermijnen
in het derdebetalerssysteem).

VRAGEN?

T 02 209 19 11
Sterrenkundelaan 1
B-1210 Brussel
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be

FINANCIËLE
RESPONSABILISERING
VAN DE V.I.
Vormingsdag ICCI 26 november 2018
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Overzicht

-

Beschrijving van het nieuwe systeem
Cel Financiële responsabilisering van het RIZIV
Keuze van nieuwe domeinen
Voordelen van het nieuwe systeem
Nadelen van het nieuwe systeem
Financiële impact van de hervorming
Evaluatie van het nieuwe systeem
Vragen
Contactgegevens
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Beschrijving van het nieuwe systeem

-

K.B. van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van
de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag
van hun administratiekosten

-

Voor het eerst in werking gesteld voor evaluatiejaar 2016

-

Processen – domeinen – indicatoren

-

Flexibel systeem waarbij jaarlijks nieuwe domeinen en
indicatoren worden voorgesteld
April X-1

Juni X-1

Evaluatiejaar X

Maart X+1

Technische
Commissie DAC

Nota Algemeen
Beheerscomité

Verzamelen van de
gegevens

Rapport aan
CDZ
3

Cel Financiële responsabilisering van het RIZIV

-

Hoofdtaken van de Cel financiële responsabilisering :
- Productie van de nota aan de Technische Commissie van de
DAC en aan het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV met de
domeinen en indicatoren (X-1)
- Productie van het rapport aan de CDZ met de resultaten (X+1)
- Productie van de nota met de opmerkingen van de V.I. op het
rapport en de antwoorden van het RIZIV + aangepast rapport
- Coördinatie van de interdienstelijke werkgroep

-

Interdienstelijke werkgroep :
- Diensten van het RIZIV : DGV – DU – DGEC – DAC – AOD
- CDZ
4

Keuze van nieuwe domeinen

-

Flexibiliteit : inspelen op de evolutie van het reglementaire
kader en op de actuele contextuele controlebehoeften

-

Analyse bij de keuze van een nieuw domein :
-

Pertinentie van het domein
(Stabiliteit van het) reglementair kader van het domein
Haalbaarheid van de evaluatie
Beschikbaarheid van de vereiste gegevens voor de evaluatie
Pertinentie van de gehanteerde methodologie en indicatoren
(SMART)

5

Voordelen van het nieuwe systeem

-

Rapport van het Rekenhof dd 12-09-2018 :
- Belangrijkste instrument om de activiteiten van de V.I. bij te
sturen in het domein van de verplichte verzekering
- Flexibiliteit om in te spelen op nieuwe behoeften of
mogelijkheden van evaluatie en controle

-

Flexibiliteit: inspelen op de actualiteit

-

Implementatie van het beleid

-

Bredere evaluatie van de totale werking van de V.I.

-

Preventief effect van het aankondigen van de domeinen

-

Tegensprekelijk debat met de V.I.
6

Nadelen van het nieuwe systeem

-

Rigiditeit van de wettelijke termijnen van de procedure :

- Vroege bepaling van de domeinen
- Strikte termijn voor het afleveren van het rapport CDZ
- Pertinentie nieuwe domeinen pas te bepalen na 2 jaar
-

Flexibiliteit als risico

-

Risico op disproportionaliteit van de sancties

7

Financiële impact van de hervorming

Evaluatiejaar

% toegekend

% niet toegekend

Bedrag niet toegekend

2006

96,99%

3,01%

2.595.767 EUR

2007

98,39%

1,61%

1.438.758 EUR

2008

96,35%

3,65%

3.387.066 EUR

2009

96,58%

3,42%

3.367.450 EUR

2010

96,77%

3,23%

3.305.714 EUR

2011

96,31%

3,69%

3.859.286 EUR

2012

97,23%

2,77%

2.882.800 EUR

2013

97,77%

2,23%

2.319.182 EUR

2014

96,86%

3,14%

3.342.006 EUR

2015

97,99%

2,01%

2.178.211 EUR

2016

93,25%

6,75%

7.196.169 EUR
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Evaluatiejaar 2016 - Financiële impact RIZIV

EJ 2016

Variabel deel

Bedrag toegekend

Bedrag niet
toegekend

RIZIV

48.189.630,46 EUR

42.476.047,42 EUR

5.713.583,04 EUR

Totaal

106.541.700,00 EUR

99.345.530,28 EUR

7.196.169,72 EUR
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Evaluatie van het nieuwe systeem

-

Evaluatiejaar 2016 : volledige cyclus doorlopen volgens het
nieuwe systeem

-

Eerste interne evaluatie van het nieuwe systeem in
samenwerking met de CDZ en de V.I.

-

Vaststellingen van het Rekenhof

-

Toekomstpact met de V.I. voorziet in officiële evaluatie na 2
volledige evaluatieperiodes (2019)

-

Toekomstpact met de V.I. voorziet in verhoging van het
variabel deel van de administratiekosten van 10% naar 20%
(2019 – 2022)
10

Vragen

11

Contactgegevens

CEL FINANCIËLE RESPONSABILISERING
DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE

RIZIV

finrespfin@riziv.fgov.be

12

Eerste evaluatie
van het nieuwe systeem
door de Verzekeringsinstellingen
Pierre Cools

26 november 2018
Studiedag IRE - CDZ

Beschrijving: envelop met administratiekosten

Vast deel

Variabel deel

In verhouding tot het
ledenaantal(rekening
houdend met het profiel en
de werklast die dit
vertegenwoordigt)

Gegrond op de evaluatie van
de beheersprestatie van de
landsbonden en hun
ziekenfondsen

90 % van het jaarlijks bedrag

10% van het jaarlijks bedrag
(20% in 2022)

2

Oud evaluatiesysteem
Het KB van 28 augustus 2002 vermeldt:
"Het bedrag van de administratiekosten wordt toegekend aan de
Landsbonden op basis van de door de Controledienst verrichte
evaluatie van hun beheersprestaties en van de bij hen
aangesloten ziekenfondsen”

Inwerkingtreding: 2004
1e evaluatieperiode van 1 oktober 2002 tot 30 juni 2003

3

Nieuw evaluatiesysteem
• Het K.B. van 10/04/2014 introduceert het nieuwe systeem van
evaluatie van het variabel deel gegrond op hetzelfde
beoordelingsprincipe van de beheersprestatie van de
Verzekeringsinstellingen als het vorige KB maar met andere
specifieke kenmerken.
• Inwerkingtreding: 01/07/2014
• Het eerste evaluatiejaar is 2016

4

Doelstellingen van het nieuwe systeem
• Uitbreiding van de evaluatie tot de totale werking van de
Verzekeringsinstellingen;
➢ Volledige en grondige beoordeling van de werking van de VI
➢ Meer flexibiliteit toestaan (evolutie van het wetgevend kader) en
veranderlijkheid van de evaluatie (contextuele behoefte aan controle)

• Goede managementpraktijken in de ZIV aanmoedigen

• Kwaliteit van het werk verbeteren van de VI

5

Nood aan hervorming

Oud systeem
- Gedeeltelijk beeld van de
werking van de ziekenfondsen
- Onnauwkeurigheid van
sommigen criteria en
onzekere interpretatie
- Belangrijke werkdruk voor
een beperkte impact
- Biedt geen flexibiliteit

Nieuw systeem
- Verbreed de reikwijdte van de
evaluatie tot het algemeen
functioneren van VI
- Staat flexibiliteit toe van het
systeem en kan aangepast worden
aan de evolutie van het wet- en
regelgevend kader en zo nodig
contextuele controle
- Een stimulans vormen voor de
instelling van goede
managementspraktijken in de ZIV
6

Vergelijking van de 2 systemen
Oud systeem
10 evaluatiecriteria
De tijdige mededeling aan het RIZIV

Nieuw systeem

7 processen opgedeeld in
domeinen en indicatoren
Het verstrekken van informatie aan de sociaal
verzekerden

Verwerkingstijden
Overdracht van boekhoudkundige en financiële
documenten

Deelname aan studies
Interne controle en interne audit
Betaling van facturen in chronologische volgorde
Toerekening van opgebouwde voordelen
Het beheer van de inkomsten (snelheid van de
betalingen, kasmiddelen,…)
Degelijke uitvoering van de taken van de adviserend
geneesheren

Het bevorderen van de gezondheidsopvoeding en
het aanmoedigen van het gebruik van minder
dure geneeskundige verzorgingsformules

De correcte en uniforme toekenning van rechten
binnen de geldende termijnen
De correcte en uniforme betaling van prestaties
binnen de geldende termijnen
De opsporing en terugvordering van de prestaties
en terug te betalen bedragen
De organisatie van de interne controle- en
auditmechanismen
De samenwerking met RIZIV
(bestuursovereenkomst en studies)
Het beheer van de boekhouding door de
verzekeringsinstellingen

Werking van het nieuwe systeem
• Voorziet een “mogelijkheid tot tegenspraak" over de indicatoren
betreffende de evaluatiegebieden die werden vastgesteld voor
één evaluatiejaar.
• Mogelijke gemeenschappelijke acties (bijv. Campagne van
communicatie)
• Meer gerichte controles (willekeurige steekproef tot steekproef
op basis van "verdachte" gevallen)

8

Impacts

9

Wijzigingen aangebracht door ziekenfondsen
Evoluerend proces
• Versterking van de interne controle en interne audit
• Overleg van de acteurs (RIZIV – verzekeringsinstellingen– CDZ)
• Jaarlijkse interne evaluatie van resultaten door de VI

Definitie van indicatoren vóór evaluatie
• Debat over de haalbaarheid van de verwachte indicatoren

10

Verbeterpunten en aanbevelingen van de
Verzekeringsinstellingen
Wat betreft de indicatoren:
• Ze moeten controleerbaar zijn door de verzekeringsinstellingen
(beperken invloed van externe factoren)
• Bv: de evaluatie van de deeltijdse werkhervatting is afhankelijk van het
werkloosheidscijfer in de betrokken regio's

• Vermijden meerdere straffen
• Bv: termijn van de terugvordering van onverschuldigde betalingen

11

Verbeterpunten en aanbevelingen van de
Verzekeringsinstellingen
Wat betreft de indicatoren:
• Standaard strenger dan de wettelijke norm, maar na eerdere
besprekingen
• Zich baseren op SMART-criteria (eerdere discussies)

12

Verbeterpunten en aanbevelingen van de
Verzekeringsinstellingen
•

Betere uitleg van de toegepaste methodologie voor
steekproefbepaling

•

Controleren of de kosten van de controle niet hoger zijn dan de
winst voor het systeem
(bv: 419 onjuiste gevallen van 2174 gevallen gecontroleerd op een
onverschuldigd bedrag van € 207.862,20 * = 0,049% van de kosten)

•

De regel van evenredigheid respecteren

13

Verbeterpunten en aanbevelingen van de
Verzekeringsinstellingen
•

De mededeling van verslagen en resultaten verbeteren
(bv: per ziekenfonds + lijsten van foutieve dossiers)

•

Meer uitleg ontvangen over de methode voor het vaststellen van
steekproeven

•

De nieuwe indicatoren geleidelijk in laten gaan

14

Verbeterpunten en aanbevelingen van de
Verzekeringsinstellingen
•

Minimale levensduur van de indicatoren (3 jaar)

•

De representativiteit van de foutenmarge respecteren

•

De toepassing van een vermenigvuldiging moet worden
verwijderd

15

Besluiten
• Het evaluatiesysteem heeft de
Verzekeringsinstellingen aangemoedigd:
• Om hun efficiëntie te verhogen
• Om hun manier van werken te verbeteren

Bron : RIZIV - Activiteitenverslag 2017 – Actie in het kader van stijd tegen sociale fraude

16

Besluiten
• De nagestreefde doelen worden globaal bereikt
• Verbeteringen worden gevraagd
• De dialoog verder zetten tussen het RIZIV - CDZ en
Verzekeringsinstellingen

17

ANALYTISCHE RAPPORTERING
VAN DE ADMINISTRATIEKOSTEN

INVALSHOEK CDZ
Dirk Doom
26.11.2018

1. Administratiekosten: verplichte verzekering versus aanvullende
verzekering
2. Doelstelling regering: transparantie in de administratiekosten
3. Huidige toestand (AS IS)
4. Ontwerp van omzendbrief (TO BE)
5. Stand van zaken (TO DO)
6. Toekomst?

1. Administratiekosten : verplichte verzekering versus aanvullende verzekering
1.1.Overzicht

Financiering

Beslissingsmacht

Bestemming boni/mali

Verplichte verzekering (VP)

Aanvullende verzekering (AV)

Budget toegekend door het RIZIV
(gecoördineerde wet 14.7.1994)

Bijdragen van de leden

Regering

Algemene vergadering van de landsbond of het
ziekenfonds

Aanvullende verzekering

Onderdeel van het resultaat van elke dienst

HZIV: geen boni/mali
Kas HR Rail: verplichte verzekering

1.2. Budget administratiekosten in de verplichte verzekering voor 2017 (quid 2018?)

Verzekeringsinstelling

Basisbedrag (zonder vermeerderingen)

Variabel deel (*)

5 landsbonden

1.053.130.000 EUR + 11.410 duizend EUR

10%

Kas voor geneeskundige
verzorging van HR Rail

18.062.000 EUR

10%

HZIV

de tegenwaarde van de werkelijke administratiekosten

--

(*) >> 10% van het basisbedrag wordt toegekend in functie van de evaluatie van de beheersprestaties door de CDZ
>> vanaf 2019 jaarlijks verhoogd met 2,5% gedurende 4 jaar tot het 20% bedraagt

2. Doelstelling regering: transparantie in de administratiekosten
Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 + de "Beleidsnota Gezondheidszorg 2015" van de Minister van Sociale
Zaken:

‘In samenwerking met het RIZIV zal de CDZ bovendien de kostenstructuur van de verzekeringsinstellingen
doorlichten.’
Het Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen van 28 november 2016:
‘- Het realiseren van een volledig en duidelijk inzicht op de wijze van aanrekening van de kosten en de verdeling
over de verplichte verzekering en de verplichte aanvullende verzekering. Daarbij is er eveneens een handleiding
voor de aanrekening van de kosten en opbrengsten aan de verplichte of de aanvullende verzekering beschikbaar.
Uit te voeren door de CDZ en het RIZIV in samenwerking met de sector voor boekjaar 2018.
- Het implementeren van een model van analytische rapportering uiterlijk voor het boekjaar 2018. Een
stappenplan wordt daarbij opgesteld.’
>>> Het "Strategisch plan 2015-2018" van de CDZ

3. Huidige toestand (AS IS)

3.1. De bestaande reglementering
- Rekeningenstelsels VP en AV gebaseerd op het MAR: per kostensoort
- Jaarrekeningen met detail administratiekosten: neerlegging bij de NBB vanaf boekjaar 2015
- Waarderingsregels (KB van 21.10.2002): principes inzake de toerekening van de rechtstreekse en de
gemeenschappelijke kosten
- Minstens om de 3 jaar een nieuwe analyse van de effectieve kosten voor de correcte verdeling van de
gemeenschappelijke kosten tussen de VP en de diensten van de AV (wordt opgenomen in het KB van
21 oktober 2002)
➢
➢

Resultaat voor de CDZ en de revisor (ontvangt ook verantwoording weerhouden parameters)
Revisor maakt verslag op voor CDZ volgens afgesproken model

3.2. Nood aan meer doorzichtigheid
>> de algemene boekhouding biedt onvoldoende inzicht in de kostenstructuur

>> de Beleidscel wil een duidelijk en volledig inzicht bekomen:
-

in de verdeling van de gemeenschappelijke kosten over de VP en de AV

-

in de kostenstructuur in functie van de processen/activiteiten

-

in de kosten die worden aangerekend aan (of teruggevorderd van) derden

-

in de “toelagen” die worden ontvangen van de gemeenschappen/gewesten
(vb. met betrekking tot de maatschappelijke dienst)

>> overleg CDZ - RIZIV - sector - Beleidscel - revisoren

4. Ontwerp van omzendbrief (TO BE)
4.1. Structuur van het jaarlijks rapport
5 onderdelen:

1.

het document "Analytische detailstaat van de administratiekosten verplichte verzekering"
>> huidige detailstaat opgesplitst over 4 domeinen: geneeskundige verzorging, uitkeringen,
verzekerbaarheid en andere dienstverlening
>> de toewijzing aan elk domein dient uniform te gebeuren op basis van een handleiding

2.

een overzicht van de toegepaste verdeelsleutels voor de verdeling van de administratiekosten
over de 4 domeinen
een overzicht van de toegepaste verdeelsleutels voor de verdeling van de administratiekosten
die gemeenschappelijk zijn met de AV en met derden

3.

>> Inzake de toegepaste verdeelsleutels wordt verwacht dat de sector maximaal gebruik maakt van
uniforme verdeelsleutels. Elke afwijking dient gemotiveerd.

4.

een geglobaliseerde versie van de bladzijden uit de gedetailleerde resultatenrekening van de
jaarrekening van de AV van de landsbond en alle erbij aangesloten ziekenfondsen en MOB's die
betrekking hebben op de werkingsresultaten

5.

het verslag van de revisor(en) van de landsbond m.b.t. de gegevens vermeld onder de punten 1
tot en met 3 supra.
>> overeenkomstig het model dat werd afgesproken met de bedrijfsrevisoren

4.2. Goedkeuring door de raad van bestuur

>> Het

rapport dient ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van
de landsbond of het beheerscomité van de HZIV of de Kas der geneeskundige
verzorging van HR Rail.

>> Het uittreksel uit de betreffende notulen dient overgemaakt aan de CDZ.

4.3. Indieningstermijn

>> Het volledig rapport, tezamen met het uittreksel uit de notulen, dient ingediend
bij de CDZ tegen uiterlijk 15 juli van het jaar X+1.
>> Boekjaar 2018 is het eerste jaar, dus in te dienen tegen uiterlijk 15 juli 2019.

5. Stand van zaken (TO DO)

> Wordt nog verwacht van de sector:
- Definitie voor de afbakening van de 4 domeinen
- Voorstel van handleiding

- Uniforme verdeelsleutels
> CDZ spreekt met de revisoren een model van verslag af
> Omzendbrief wordt uitgebracht tegen begin 2019

6. Toekomst?

> Continu proces van verfijning:
- verfijning op het vlak van de definiëring van de domeinen

- verfijning op het vlak van de handleiding
- verfijning op het vlak van de verdeelsleutels
>> doel: verbeteren van de uniforme toepassing, en dus van de
vergelijkbaarheid
> Het model van analytische detailstaat van de administratiekosten aanpassen aan de
zesde staatshervorming

Bedankt voor uw aandacht.
Nog vragen???

T 02 209 19 11
Sterrenkundelaan , 1
B-1210 Brussel
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be

Verzekeringsinstellingen
Analytische Rapportering

1. Pact Verzekeringsinstellingen
Actieverbintenis 47:
Het implementeren van een model van analytische rapportering
uiterlijk voor het boekjaar 2018.
Een stappenplan wordt daarbij opgesteld.

2. Rapportering rekeningen
• Document T2 – Administratiekosten Verplichte Verzekering
• Jaarrekeningen – EGUS
• Publicatie jaarrekening (vanaf boekjaar 2015)

3. Werkgroepen Analytische Rapportering
• Controledienst – Beleidscel (Kabinet) – NIC (Finance)
•
•
•
•

29/02/2016
08/03/2017
07/06/2017
29/09/2017

• NIC Finance (Werkgroep 1)
• Regelmatig overleg

4. Analytische Rapportering
Minstens elke 3 jaar een analyse van de effectieve kosten met het oog
op de correcte verdeling van de gemeenschappelijke werkingskosten
tussen de Verplichte Verzekering en de diensten van de Aanvullende
Verzekering, te rapporteren aan de revisoren en Controledienst.
Dergelijke analyse dient eveneens uitgevoerd te worden telkens er zich
belangrijke wijzigingen voordoen in de werking of de organisatie van de
betreffende mutualistische entiteit.

4. Analytische Rapportering
VERPLICHTE
VERZEKERING

Kos ten &
Opbrengsten
ui ts luitend mbt
AV & Derden

AANVULLENDE
VERZEKERING &
DERDEN

Kos ten & Opbrengsten
ui ts luitend mbt VPV

Kos ten &
Opbrengsten
ui ts luitend mbt
Gem. & Gew.

GEMEENSCHAPPEN
& GEWESTEN

Verdeling gemeenschappelijke werkingskosten
Document T2

4 domeinen

4. Analytische Rapportering
• Basis is document T2 - Administratiekosten
• Uitsplitsing over 4 domeinen (kolommen)
•
•
•
•

Gezondheidszorgen
Uitkeringen
Verzekerbaarheid
Andere taken & opdrachten i.h.k.v. de ZIV

• Handleiding:

• Definiëring 4 domeinen (kolommen)
• Per kolom omschrijving van de taken en opdrachten die de kosten genereren
• Toelichting gehanteerde Verdeelsleutels

5. Werkwijze voor opsplitsing en toewijzing
van de kosten en opbrengsten
Het uitgangspunt is de maximale rechtstreekse toewijzing van kosten/opbrengsten aan het
onderscheiden domein
1. De reële kosten en opbrengsten worden toegewezen aan het onderscheiden domein hetzij op
directe wijze, hetzij op indirecte wijze. Indirecte toewijzing gebeurt op basis van de klassieke
verdeelsleutels zoals vte of tijdsbesteding, m², etc…..
2. Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op meerdere domeinen worden verdeeld op basis van
specifieke verdeelsleutels. Dit zijn verdeelsleutels op basis van indicatoren inzake werklast en/of
volume.
3. Kosten en opbrengsten die algemeen zijn aan alle domeinen worden verdeeld naar de 4 domeinen
op basis van de algemene verdeelsleutel. Dit is het respectievelijk gewicht van de onderscheiden
domeinen (kolommen) bekomen na punt 2.

5. Werkwijze voor opsplitsing en toewijzing
van de kosten en opbrengsten
GEZONDHEIDSZORGEN

EUR

UITKERINGEN

VERZEKERBAARHEID

STAP 1 RECHTSREEKSE TOEWIJZING
EUR
EUR

ANDERE taken &
opdrachten ihkv ZIV

EUR

STAP 2 TOEWIJZING op basis van SPECIFIEKE VERDEELSLEUTEL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

STAP 3 = STAP 1 + STAP 2
EUR
EUR

EUR

STAP 4 Berekening verhouding elke kolom = ALGEMENE VERDEELSLEUTEL
%
%
%
%
STAP 5 TOEWIJZING overige op basis van ALGEMENE VERDEELSLEUTEL
EUR
EUR
EUR
EUR
STAP 6 = STAP 3 + STAP 5 = ALGEMEEN TOTAAL DOCUMENT T2
EUR
EUR
EUR
EUR
%
%
%
%

6. Definiëring domeinen

6.1. Gezondheidszorgen
Betreft onder meer (niet exhaustieve lijst):
• betaling leden: ontvangst attesten, tarifering, betaling, relatie met het lid
• derdebetalersregeling: ontvangst facturen, beheer van het facturenboek, tarifering,
regularisaties, betaling, relatie met de zorgverstrekkers, beheer Carenet
• zorgen in het buitenland / internationale overeenkomsten: ontvangst facturen, tarifering,
betaling, relatie met het buitenland en het lid
• betaling van forfaits aan de leden (chronische zieken, MAF, …) en aan derden
• beheer van de medische beslissingen : voorbereiding, registratie, overleg met de
adviserende artsen, uitnodigingen medische kabinetten, verwerking beslissingen
• beheer van de flux Carenet, en de via Carenet aangevraagde akkoorden
• uitvoeren controles op forfaits
• beheer terugvorderingen

6.2. Uitkeringen
Betreft onder meer (niet exhaustieve lijst):
• aanmaak dossiers en bijwerking (beheer jaarlijkse vakantie, overstap naar invaliditeit, …)
• betaling van uitkeringen
• beheer van regularisaties, pro rata dossiers, …
• beheer van de medische beslissingen : voorbereiding, registratie, overleg met de
adviserende artsen, uitnodigingen medische kabinetten, verwerking beslissingen
• beheer terugvorderingen

6.3. Verzekerbaarheid
Betreft onder meer (niet exhaustieve lijst):
• beheer van de verzekerbaarheid en toekenning van bijzondere rechten (Verhoogde
tegemoetkoming, …)
• beheer van de elektronische fluxen met KBSZ, RIZIV, VI, …
• beheer ISI+ kaarten
• beheer van de aansluitingen / mutaties / transferts

Geldig voor elk domein
Onder meer (niet exhaustieve lijst):
• controle en afsluiting productiegegevens voor modellen en boekhouding
• opmaak modellen en statistieken voor RIZIV e.d.
• beheer van de referentiebestanden (gegevens derden, nomenclatuur, bankrekeningen,
enz.)
• analyse regelgeving, opmaak instructies, bijwerken handleidingen en documentatie
• business analyses voor opmaak IT-lastenboeken
• ontwikkelen IT-toepassingen
• organisatie en beheer interne controle

6.4. Andere Taken & Opdrachten i.h.k.v. de ZIV
Dit domein onderscheidt zich van de 3 andere domeinen naar specifieke dienstverlening aan leden en
andere taken en bijzondere opdrachten in het kader van de ZIV.
Hieronder zien we onder meer de kosten van (niet exhaustieve lijst):
• informatie aan leden
• toegankelijkheidsbevorderende acties
• gezondheidsbevordering
• ledenverdediging
• sociale dienstverlening
• studiedienst
• datamining & -beheer
• klachtenbehandeling en ombudsdienst
• deelname IMA
• vertegenwoordiging in overlegorganen

7. Timing
• Eerste boekjaar: 2018
• Rapportering tegen uiterlijk 15 juli 2019

IT controles
Infrastructuur
Toepassingen

Waarom IT-controles?
Steeds intensiever gebruik van IT in bedrijven  belangrijke
impact

IT

IT General
Controls
algemene

controles

IT

IT Application
Controls
Toepassingscontroles

Zonder IT wordt het steeds moeilijker voor een bedrijf om
efficiënt te zijn: IT maakt een integraal onderdeel uit van de
organisatie
Financiële

Financial

Cijfers
Figures
Audit

De informatie die als basis wordt gebruikt voor de plannings-,
controle- en monitoringsprocessen wordt gegenereerd door ITsystemen

2

Wat valt onder de IT-controles?

IT
Algemene
Controles

IT Application
Controls

Audit
Financiële
Cijfers
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Wat valt onder de IT-controles?
• IT ALGEMENE CONTROLES
• Hiermee wordt de omgeving bedoeld waarin de ITtoepassingen worden ontwikkeld, onderhouden en gebruikt.
Ze hebben dan ook betrekking op het geheel van toepassingen
• De ITdoelstelling
van ITGC is dus het waarborgen
van een
General
IT Application
Controls implementatiekader van de toepassingen
Controls
geschikt
• IT TOEPASSINGSCONTROLES:
• Deze controles hebben betrekking op de (al dan niet
financiële) transacties en gegevens die verband houden met
elke informaticatoepassing en er dus eigen aan zijn
• De toepassingscontroles waarborgen de volledigheid en de
Financial
nauwkeurigheid van de in
de toepassing geregistreerde
Figures
Audit de validatie ervan toe
gegevens en laten bijgevolg
• De manier van testen is afhankelijk van het feit of die
toepassingscontroles manueel of geautomatiseerd zijn
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De IT-controles
Preventieve controles
Voorbeelden:
• Verplichting om twee
handtekeningen te hebben
voor een overschrijving
IT General
• Goedkeuring
van
Controls
databasewijzigingen
(vb.: leveranciersgegevens)
Manuele controle
Manuele
controles

A posteriori controles
Voorbeelden:
• Maandelijkse
automatische
reconciliatie
• Nazicht van
databasewijzigingen
na de uitvoering
ervan
Automatische
controle

Manuele controles
afhankelijk van IT

Toepassingscontroles

Algemene IT-controles
5

IT Algemene Controles (ITGC)

Financial
Figures
Audit
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IT Algemene Controles (ITGC)
• ITGC-controles dekken verschillende categorieën
• De ontwikkeling van systemen en change management
• De fysieke beveiliging
• Het veiligheidsbeleid
• IT-activiteiten
• De risico’s
omvatten:
IT General
IT Application
Controls
Controls
• Niet-geautoriseerde
/ niet-geteste wijzigingen
op systemen
of programma’s die onvolledige / incorrecte gegevens met
zich meebrengen
• Niet-geautoriseerde toegang tot informatie die de
vernietiging van gegevens of inadequate wijzigingen in de
gegevens met zich mee kan brengen (waaronder met name
Financial
de registratie van niet-geautoriseerde
of onbestaande
Figures
transacties, of een incorrecte
Audit codering)
• De systemen of programma’s verwerken de gegevens op een
verkeerde manier of verwerken verkeerde gegevens
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IT Algemene Controles (ITGC)

IT General
Controls

IT Application
Controls

Financial
Figures
Audit

SDLC : systems development life cycle
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IT Algemene Controles (ITGC)
• VOORBEELDEN VAN ZAKEN WAAR REKENING MEE GEHOUDEN
MOET WORDEN:
• Is er een formele IT-procedure goedgekeurd op het geschikte
niveau en gecommuniceerd aan nieuwe werknemers?
• Waar
bevindt het serverlokaal zich? WordtIT het
beveiligd?
IT General
Application
Controls
• Heeft
het bedrijf een continuïteitsplan? EenControls
beleid op vlak van
back-ups?
• Beschikt men over een antivirus? Over een firewall?
• Wordt de toegang van personeel dat het bedrijf verlaat
ingetrokken?
• Is er een procedure voor change management ?
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IT Toepassingscontrole
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IT Toepassingscontrole
• Deze controles hebben betrekking op verrichtingen en
gegevens die verband houden met elke IT-toepassing en die
er dus specifiek voor zijn
• De toepassingscontroles waarborgen de volledigheid en de
nauwkeurigheid van de in de toepassing geregistreerde
gegevens en laten bijgevolg de validatie ervan toe
• De controles
toepassing, hun
IT General dekken de gegevensinput in de
IT Application
Controls en de gegevens die worden geproduceerd,
Controls
verwerking
met
als doel om te verzekeren
• Dat de input volledig, nauwkeurig en geldig is
• Dat het interne proces de verwachte gegevens produceert
• Dat de op de gegevens toegepaste verwerking overeenstemt
met de gewenste verwerking
Financial
• Dat de informatie die voortkomt
uit de toepassing slechts
Figures
Audit personen
gekend is door de geschikte
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IT Toepassingscontrole
• Voorbeelden van toepassingscontroles
• GEGEVENSINPUT
• Autorisatie om te coderen
• Controle van ingebrachte batches
• ITVerwerking
van vastgestelde fouten
General
IT Application
Controls
• Controls
Integriteit van batches
• GEGEVENSVERWERKING
• Validatie van gegevens en wijzigingsprocedures (bv.
verificatie van sequenties, limieten, dubbele informatie, …)
• Controle op de verwerking (bv. controle van de totalen,
verificatie van de coherentie van de berekende bedragen,
Financial
enz.)
Figures
Audit
• Controle op de gegevensfiches
(bv. controle van de
verwerkingslogs, autorisatie van de updates van de
database of van onderhoud, enz.)
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IT Toepassingscontrole
• Voorbeelden van toepassingscontroles
• GEGEVENSPRODUCTIE
• De controles dekken vragen zoals
• Wordt de informatie bezorgd aan de geschikte
persoon?
IT General
IT Application
Controls
Controls
• Wordt de distributie van de informatie
gecontroleerd?
• Is er een beveiliging tegen niet-geautoriseerde
verspreiding?
• enz.
Financial
Figures
Audit
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IT Toepassingscontrole
• Manuele toepassingscontroles
• Deze omvatten het gebruik van een IT-audittool dat toelaat
om testen opnieuw te kunnen op een
gegevensverwerkingsproces
• Worden
IT Generalelk jaar getest
IT Application
Controls
Controls
• Geautomatiseerde
toepassingscontroles
• Deze omvatten het testen, documenteren en evalueren van de
in de systemen geïntegreerde controles
• Moeten niet elk jaar getest worden maar bijvoorbeeld in een
cyclus van 3 jaar of in geval van wijziging in het proces of in
de IT-omgeving
Financial
Figures
Audit
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IT Toepassingscontrole
• In de ziekenfondssector zijn mogelijke toepassingen bijvoorbeeld:
• Het testen van de tariferingssystemen en de toepassing van
de RIZIV-regels
• Het testen voor de overdracht naar boekhoudkundige
toepassingen
IT General
IT Application
Controls
• Enz.Controls

Financial
Figures
Audit
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Hoe integreren we IT in onze audits?

16

Hoe integreren we IT in onze audits?

17

IRE/OCM
Cybersécurité et Audit Externe
Rapport Third Party Assurance

Cybersécurité et Audit Externe

Financial
Figures
Audit

2

Cybersécurité et Audit Externe
Focus sur l'information financière

• L'auditeur externe examine la cybersécurité dans deux
contextes clés: (1) les audits d'états financiers et, le cas
échéant, le ICFR; et (2) d'autres informations à fournir.
• L'information financière est un sous-ensemble du vaste
univers d'informations utilisé par les entités pour soutenir les
opérations commerciales;
par conséquent, le risque de
IT General
cybersécuritéControls
est un risque commercial général à gérer.

IT Application
Controls

• Les cyber incidents sont de plus en plus fréquents et
complexes; par conséquent, les contrôles de cybersécurité, y
compris les GITC, constituent un domaine de concentration
accru.
• La direction et les auditeurs se concentrent sur les contrôles
et les systèmes les plus proches de l’information financière (à
savoir, les systèmes et les applications hébergeant et traitant
les transactions financières). Nous considérons
les risques de
Financial
cybersécurité comme liés à ces systèmes. Figures
Audit
La cause fondamentale de certaines cyber-violations peut être attribuée à des GITC inefficaces. Pour
les organisations où nous ne sommes pas en mesure de nous fier aux contrôles en raison de GITC
inefficaces, l'intersection des GITC et du cyber est incontournable pour transmettre les avantages des
contrôles informatiques.

3

Cybersécurité et Audit Externe
Failles de cybersécurité

Les atteintes à la cybersécurité et les problèmes
qui en découlent
ne concernaient qu'un très petit
IT General
nombre de cas Controls
liés à la protection des actifs /
rapports financiers, mais la plupart concernait la
confidentialité des informations de carte de crédit
du client, les dommages à la marque ou toute
autre intention malveillante.

IT Application
Controls

Financial
Figures
Audit
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Rapport Third Party Assurance

Financial
Figures
Audit

5

Rapport de l’Auditeur de Services

Qu'est-ce qu'un Rapport de l’Auditeur de
Services?
Un Rapport de l’Auditeur de Services est un rapport d'une tierce partie indépendante exprimant une
opinion sur le cadre du contrôle interne d'un fournisseur de services. Un tel Rapport de l’Auditeur de
Services a pour objet de fournir aux clients, à leurs auditeurs et aux superviseurs un rapport objectif qui
exprime une opinion sur l’environnement de contrôle du fournisseur de services.

IT General
Controls

IT Application
Controls

Financial
Figures
Audit
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Rapport de l’Auditeur de Services

Dans la langue de l’Auditeur de Services…
Fournisseur
de Services

Une organisation tierce (ou segment d’une organisation tierce) qui
fournit des services aux entités utilisatrices susceptibles d’être
pertinents pour le contrôle interne de ces dernières en ce qui
concerne le reporting financier.

Auditeur
de Services

Un professionnel comptable exerçant en cabinet qui, à la demande de
l’organisation de services, fournit unIT rapport
d’assurance sur les
Application
contrôles effectués dans une organisation
de
Controls services, par exemple:
Deloitte.

Client du
fournisseur
de Services

L'entité qui a traditionnellement engagé les services d'un organisme
pour lui fournir des services, par exemple: vous en tant que
mutualités. Les clients des fournisseurs de services sont également
appelés «organisations utilisatrices».

Auditeur

Financial
Figures
Auditeur qui
effectue l’audit des états financiers de l’organisation
utilisatrice Audit
- ces auditeurs s’appuient largement sur les audits des
fournisseurs de services pour la planification et la préparation de
l’audit des états financiers annuels de l’organisation utilisatrice.
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Rapport de l’Auditeur de Services
Normes et types de rapports
SOC 1

SOC 2

SOC 3

Objectif

Rapport sur les contrôles sur
l'organisation de services, qui peuvent
être pertinents pour les contrôles
internes des entités utilisatrices sur
les rapports financiers.

Rapport sur le traitement non
financier basé sur un ou plusieurs
critères du Service de Confiance
concernant la sécurité, la disponibilité,
la vie privée, la confidentialité et
l'intégrité du traitement.

Rapport sur le traitement non
financier basé sur un ou plusieurs
critères du Service de Confiance
concernant la sécurité, la disponibilité,
la vie privée, la confidentialité et
l'intégrité du traitement.

Normes

ISAE3402
SSAE16

ISAE 3000
AT 101

ISAE 3000
AT 101

Etendue

Les services et processus couverts
dans le rapport sont définis par la
direction de l'organisation de services.

Dans le cas d'AT 101: comprend au
Dans le cas d'AT 101: comprend au
Controls
moins un critère de Service de
moins un critère de Service de
Confiance concernant la sécurité, la
Confiance concernant la sécurité, la
disponibilité, la confidentialité,
disponibilité, la confidentialité,
l'intégrité du traitement et la vie
l'intégrité du traitement et la vie
privée. Pour chaque domaine, les
privée. Pour chaque domaine, les
principes et les contrôles sont
principes et les contrôles sont
prédéfinis.
prédéfinis.
Dans le cas de la norme ISAE: Les
Dans le cas de la norme ISAE: Les
services et processus couverts dans le
services et processus couverts dans le
rapport sont définis par la direction de
rapport sont définis par la direction de
l'organisation de services.
l'organisation de services.

Contenu

Opinion de l’auditeur
Assertion de la direction
Description du système
Résultats des vérifications
Informations additionnelles

Types

Type I & Type II

Type I & Type II

Type I & Type II

Audience

Distribution limitée aux utilisateurs
des services, à leurs auditeurs et aux
parties spécifiées (par exemple, les
prospects).

Distribution limitée aux utilisateurs
des services, à leurs auditeurs et aux
parties spécifiées (par exemple, les
prospects).

Distribution à n'importe qui

IT General
Controls

IT Application

Opinion de l’auditeur
Financial
Assertion de la direction
Description du système
Figures
Résultats des vérifications
Audit
Informations additionnelles

Opinion de l’auditeur
Assertion de la direction
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Rapport de l’Auditeur de Services
Différence entre le Type I et le Type II

•

Type I
•
•
•
•
•

•

Rapport sur le traitement des transactions et la conception des contrôles mis en
place à un moment donné
Examine la conception des contrôles - pas l'efficacité du fonctionnement
Considéré à titre d'information seulement
Non considéré comme utile aux fins de la confiance des auditeurs utilisateurs
Généralement
effectué la première année où une entreprise
dispose d'un rapport
IT General
IT Application
Controls de services
Controls
de l'auditeur

Type II
•
•
•
•
•

Rapport sur le traitement des transactions et la conception ainsi que l'efficacité
opérationnelle des contrôles sur une période de temps (généralement pas moins
de 6 mois)
Facteur différenciant: comprend des Tests d’Efficacité Opérationnelle pour les
Financial
contrôles
Figures
Plus complet, nécessite plus d'effort
Audit interne et externe
Identifie les cas de non-conformité
Plus d'emphase sur la preuve
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Rapport de l’Auditeur de Services

Avantages pour le fournisseur de services

Avantage
IT General
commercial

Controls

Il fournit un
avantage
concurrentiel;
c’est un moyen
de distinguer une
organisation de
services de ses
concurrents.

Diminuer le nombre
de demandes d'audit
et de rapports de
contrôle spécifiques

Fournir une
assurance
raisonnable à la
direction

Il en résulte une
réduction des
requêtes et des
tests des clients
des organisations
de services et de
leurs auditeurs.
Cela libère les
ressources de
l’organisation
pour mener à
davantage
d’activités «à
valeur ajoutée».

Il offre un confort
supplémentaire à
la direction pour
la conception et
le fonctionnement
des contrôles.

Financial
Figures
Audit

Améliorer la
Exigences de
conscience globale
IT Application du contrôle
conformité

Controls

Cela montre aux
organismes de
réglementation
que des contrôles
sont en place et
fonctionnent
efficacement.

Il génère une
prise de
conscience
accrue au sein de
l'organisation de
l'importance des
contrôles et
intègre une forte
culture de
contrôle.

10

Rapport de l’Auditeur de Services

Avantages pour le fournisseur de services

Informations
IT General
précieuses

Controls

Évaluation
indépendante de
la question de
savoir si les
contrôles de
l'organisation de
services sont en
place,
correctement
conçus et
fonctionnent
efficacement, ce
qui donne de
l'assurance aux
clients.

Économies de
coûts

Éviter les coûts
supplémentaires
liés à l'envoi des
auditeurs de
l'entité utilisatrice
à l'organisation
de services pour
qu'ils exécutent
leurs procédures.

Répond aux
attentes

S'assurer que les
attentes de la
relation tiersfournisseur sont
satisfaites.

Financial
Figures
Audit

Maintenir la
IT Application
conformité

Controls

Maintien de la
conformité aux
exigences de
l'industrie, du
gouvernement et
des autres
réglementations
en vigueur.
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België blijft treuzelen op de
weg van de digitalisering
België is 22ste in het klassement van de IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017. Een
zeer gemiddeld resultaat. Er is geen twijfel mogelijk dat onze overheidsdiensten onvoldoende
gebruik maken van de mogelijkheden die digitale technologie biedt.
Kjell Clarysse
26/11/2018
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België blijft treuzelen op de weg van de digitalisering
Onze relatie met onze bank is compleet veranderd: wij bankieren nu online, wij printen zelf
onze extracten (voor zover wij deze nog uitprinten), en we beginnen zelfs te betalen met onze
smartphones. De artsen delen onze voorschriften met de apotheker, en de ziekenhuizen delen
de toegangscodes tot de medische beelden. Met onze ziekenfondsen zijn wij er nog niet : de
getuigschriften voor verstrekte hulp en de voorschriften van de artsen zijn nog altijd
hedendaags, alsook de zelfklevende klevers van het ziekenfonds!

En wat met de openbare autoriteiten ? De toepassing Tax-on-web werkt redelijk, de
Kruispuntbank van de ondernemingen is geslaagd, de elektronische identiteitskaart brengt een
moderne toets met zich mee. De zorgsector daarentegen evolueert heel traag op gebied van
connectie en Justitie staat nog heel ver om ons de mogelijkheden voor te stellen die wij reeds in
andere landen zien. Wat de veiligheid betreft, wordt ons gezegd dat het gebruik van de Big Data
een realiteit is maar de burger merkt nog niets op.
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o
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26/11/2018

Stand van zaken
Verstrekkers
Patiënt / Klant



Het gedrag van de klanten / Patiënt verandert



Het beroep van het ziekenfonds verandert
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Wat is MyCareNet ?

• Netwerk tussen de verzekeringsinstellingen en de verstrekkers
• NIC = gemeenschappelijk uitwisselingsplatform
Utilisateurs Mycarenet (jusque 08/2018)

Hôpitaux

Statut du roll-out

100,00%

Consultation assurabilité

173

Consultation accords Chapitre IV

121

Demande accords Chapitre IV

Infirmiers

207

Nombre total d'utilisateurs potentiels

NA

100,00%
8.545

5.585
100,00%

5.067

NA

9.695

Généralistes

Dentistes

Labos

12.694

7.580

100,00%

71,65%

Utiisateurs par type de flux
5.128
11.572
NA

NA

10.222

NA

NA

7.802

100,00%

NA

NA

NA

9.665

eAttest

NA

NA

NA

4.709

Consultation DMG

NA

NA

NA

9.867

Notification DMG

NA

NA

NA

7.604

NA

NA

Consultation liste DMG

NA

NA

NA

2.385

NA

NA

NA

NA

NA

NA

174

Medico admin infirmiers

NA

9.316

4.811

40
NA

NA

725

385

842

NA

NA

2.049

NA

NA

464

NA

86
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

912

NA

2,16%

NA

NA

NA

24.391

3,89%

2.768

NA

Autres

20.844

19,97%

62

18

Kinés

20.269

NA

Consultation des tarifs

Gestion hospitalisation

Spécialistes
118

5.212

10.166

NA

171

Facturation

Pharmaciens
(*)

421

NA

(*): Gebruiker Mycarenet = groepering verpleegkundingen of zelfstandig verpleegkundige
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Een dienst op
maat
MLOZ 4 CareProvider
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Nieuwigheden 2018
eAttest

Régions
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Germanophone

26/11/2018

DE DIGITALE PROJECTEN

Papier
116.827
21.810
116.015
2.589
257.241

EATTEST
29.780
6.432
31.299
490
68.001

%
25%
29%
27%
19%
26%

7

Roll-out en veralgemening van de elektronische factureringstools

En morgen ?





eFact
eAttest
Verbetering van de bestaande tools





Specifieke rechten van de patiënt
Module van gespecialiseerde tarificatie

Het gebruik door de verstrekkers veralgemenen (Vertrouwen in het
systeem)

De werken in de sector van de arbeidsongeschiktheid starten




26/11/2018

De elektronische stromen met de werkgevers veralgemenen
(DMFA)
Het elektronisch getuigschrift van werkongeschiktheid
Het opstarten van een netwerk in het kader van de
arbeidsreïntergratie

DE DIGITALE PROJECTEN
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En de Patiënt ?

Terugkeren
naar de
basisverwacht
ingen van
klanten
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Linkedin
•
•

De fundamenten

Posts bedrijfsleven in 2018
1.935 leden

Twitter
• #tweets
•
•
•
•
•



Internet



Mobiel



Sociaal netwerk

35
1.935

# new followers
#meldingen
Retweets
Likes
Leden

777
205
677
1.078
1.592
2.830

• + 150.000 downloads van de mobiele App
• Scan By Phone
•
•
•

5.000 documenten gescand door onze klanten
7.700 in 01/2018  8%
9.000 documenten in 02/2018  12 %

• 7.000.000 pagina’s geraadpleegd door partenamut.be
• 50 % ingeschreven gerechtigden op MyPartenaMut (+ 12 % in 2017)
• Gemiddeld ± 215.000 connecties per maand
26/11/2018
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Internet

Informatiecentrum
Benadering
Levensloop
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Mobiel

0471234567
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Mijn Ziekenfonds –
Gezondheidsdossier (3)



Online plaatsen van formulieren



Elektronische handtekening



Raadgevers – Support



30 % Full-digital



20 % met afdruk op het einde van het
process
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Mijn
ziekenfondsdossier
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Dialoog
24/7
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Sociale netwerken
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De Nieuwe
Technologieën
De APPS
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En morgen ?
De Ziekenfondsen
Gezondheid partners

Web portaal
Plaats voor
klant

Belangstelling
voor nieuwe
technologieën
opwekken

Traject Klant

Preventie
voorspellend
model

De Patiënt is eigenaar van zijn MEDISCH dossier

28/10/2018

MYCARENET - BXL
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28/10/2018

MYCARENET - BXL

19

BETALING VAN DE DERDEBETALERS NIEUWE AANPAK IN DE EVALUATIE
VAN DE BEHEERSPRESTATIES

26/11/2018

Fabienne Préat

1. Context
2. Domein ‘De betaling van de
derdebetalers in chronologische
volgorde’ (AS IS)
3. Domein ‘De naleving van de
betaaltermijnen in de
derdebetalersregeling’ (TO BE)

1. Context
Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met
betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten
Proces 7: Het beheer van de boekhouding door de
verzekeringsinstellingen
❖ Evaluaties 2016, 2017, 2018 en 2019
➢ Domein ‘De betaling van de derdebetalers in chronologische volgorde’

❖ In principe evaluatie 2020!
➢ Domein ‘De naleving van de betaaltermijnen in de
derdebetalersregeling’

❖ Waarom naar een andere aanpak evolueren?
➢ Antwoorden op een dynamiek veroorzaakt door het KB van 10 april
2014: de bestaande domeinen doen evolueren of er nieuwe definiëren
➢ Weinig of geen vaststellingen tijdens de laatste evaluaties

➢ Modernisering van de aanpak via het gebruik van een auditsoftware
➢ Exhaustieve controle

2. Domein ‘De betaling van de derdebetalers in
chronologische volgorde’ (AS IS)
❖ Controleopdracht door de CDZ toevertrouwd aan de revisoren
❖ Onderzoek uitgevoerd bij elk ziekenfonds op basis van een
steekproef bepaald in functie van de bepalingen voorzien in
omzendbrief 09/15/D1 van 27 oktober 2009
❖ Evaluatie gebaseerd op de antwoorden van de revisoren op
18 vragen:
➢ 14 vragen: naleving van de procedures voor de betaling van de
facturen binnen de termijnen en in chronologische volgorde
➢ 4 vragen: globale beoordeling van de problematiek

❖ Types antwoorden op deze vragen: ‘ja’, ‘nee’ of ‘gedeeltelijk’, die
een weging krijgen van respectievelijk ‘1’, ‘0 ’ of ‘0,5 ’
❖ Score die voortvloeit uit het voorgaande en uit het vooraf
gedefinieerde gewicht dat aan elk van de 18 vragen is toegekend

3. Domein ‘De naleving van de betaaltermijnen in
de derdebetalersregeling’ (TO BE)
3.1. De algemene principes
❖ Controleopdracht uitgevoerd door de CDZ
❖ Onderzoek uitgevoerd op het niveau van de landsbonden op
basis van een volledige populatie
❖ Evaluatie gebaseerd op cijfergegevens:
➢ Aantal facturen te laat betaald
➢ Verdeling van dit aantal facturen in 3 vooraf bepaalde
‘vertragingscategorieën’ in functie van het aantal dagen
vertraging

❖ Score die voortvloeit uit een berekening gebaseerd op de
volgende cijfergegevens:
➢ Aantal facturen in elke vertragingscategorie
➢ Totaal aantal onderzochte facturen
➢ Vermenigvuldigingsfactor toegewezen aan elke
vertragingscategorie

3.2. De basis van de controle - de betalingstermijnen van de
derdebetalers
❖ De betalingstermijnen variëren naargelang het type
zorgverstrekkers
❖ Ze vloeien voort:
➢ uit 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; algemene
betalingstermijnen
➢ uit het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering
van artikel 53, § 1, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de
derdebetalersregeling; betalingstermijnen gelinkt aan
elektronische facturatie

➢ nationale conventies besloten door bepaalde groepen
verstrekkers met de verzekeringsinstellingen: specifieke
betalingstermijnen
Bijzonder karakter conventies: betalingstermijn vaak gelinkt aan de
facturatie binnen de opgelegde termijnen; zo niet andere
betalingstermijn

❖ 11 groepen verstrekkers
Groepen

Verstrekkers

Termijn (ten laatste)

1

Zorgverleners en – instellingen
‘algemene termijn’

2 maanden na de maand waarin de factuur
werd ontvangen

2

Algemeen geneeskundigen

30 kalenderdagen na de ontvangstdatum van
de factuur

3

Algemeen geneeskundigen
(Elektronische facturatie)

2 weken na de ontvangstdatum van de factuur

4

Specialist geneeskundigen
(Elektronische facturatie)

2 weken na de ontvangstdatum van de factuur

5

Tariferingsdiensten van apothekers

24 kalenderdagen na de ontvangstdatum van
de factuur

6

Verpleegkundigen

2 weken na de ontvangstdatum van de factuur

❖ 11 groepen verstrekkers
Groepen

Verstrekkers

Termijn (ten laatste)

7

Bandagisten, orthopedisten,
opticiens en audiciens

6 weken (42 kalenderdagen) na de
ontvangstdatum van de factuur

8

Kinesisten et logopedisten

voor het einde van de maand volgend op de
maand waarin de factuur ontvangen werd

9

Vroedvrouwen

6 weken (42 kalenderdagen) na het einde van
de maand waarin de factuur ontvangen werd

10

Vervaldagnota’s PVT, PI en IBW

de 1ste dag van de 3de maand van het
trimester indien facturatie voor de 15de van de
2de maand van het trimester

11

Vervaldagnota’s ROB, RVT en CDV

de 15de dag van de 2de maand van het
trimester indien facturatie voor de 20ste van de
1ste maand van het trimester

3.3. De controle in de praktijk
❖ De middelen:
➢ Gebruik van de auditsoftware ACL
➢ Gerealiseerd door de inspecteurs van de CDZ

❖ De manier van controleren:
➢ Bij elke LB het volledige factuurboek inzake derdebetalersregeling
van een boekjaar inladen
➢ Verdeling van de facturen volgens de 11 groepen (aan de hand
van het erkenningsnummer van het RIZIV)

➢ In elke groep:
✓ bepaling voor elke factuur van de termijn waarin de
betaling plaatsvond (parameters: ‘ontvangstdatum’ en
‘betalingsdatum’)
✓ vergelijking van die effectieve betalingstermijn met de
toepasbare reglementaire of conventionele termijn
✓ bepaling van het aantal facturen met vertraging en van
het aantal dagen vertraging per factuur

3.4. De evaluatie van het domein
❖ De evaluatieschaal
➢ Voor elke groep verstrekkers, definiëring van een schaal met 3
niveaus:
✓ ‘Beperkte’ vertraging: categorie 1
✓ ‘Grote’ vertraging: categorie 2
✓ ‘Zeer grote’ vertraging: categorie 3

Vertragingscategorieën bepaald in vergelijking met de
betalingstermijn van toepassing op de betreffende groep
verstrekkers

Categorieën van vertragingen per groep verstrekkers
Groepen

’Beperkte’
vertraging
(categorie 1)

‘Grote’
vertraging
(categorie 2)

‘Zeer grote’
vertraging
(categorie 3)

1 (2 m)

1 tem 6 d

7 tem 30 d

> 30 d

2 (30 d)

1 tem 3 d

4 tem 15 d

> 15 d

3 (2 w)

1 tem 2 d

3 tem 7 d

>7d

4 (2 w)

1 tem 2 d

3 tem 7 d

>7d

5 (24 d)

1 tem 3 d

4 tem 12 d

> 12 d

6 (2 w)

1 tem 2 d

3 tem 7 d

>7d

7 (42 d)

1 tem 5 d

6 tem 21 d

> 21 d

8 (1 m)

1 tem 3 d

4 tem 15 d

> 15 d

9 (42 d)

1 tem 5 d

6 tem 21 d

> 21 d

10

1 tem 2 d

3 tem 10 d

> 10 d

11

1 tem 2 d

3 tem 10 d

> 10 d

➢ Vermenigvuldigingscoëfficiënt te gebruiken voor de 3
categorieën van vertragingen : x1, x2 en x3 (nog te bepalen)

❖ De gegevens waarover men beschikt na de controle bij
elke VI
➢ Totaal aantal onderzochte facturen (A)
➢ Totaal aantal laattijdig betaalde facturen (B)
➢ Aantal laattijdig betaalde facturen binnen elke groep
verstrekkers, verdeeld in de 3 vertragingscategorieën (a1, 2,… 11 ,
b1, 2,… 11 en c1, 2,… 11)

❖ De stappen voor de berekening van het
inhoudingspercentage:
➢ Voor elk van de 3 vertragingscategorieën:
✓ totaliseren van het aantal laattijdig betaalde facturen over
de groepen heen
(a, b en c)

✓ berekening van het percentage laattijdig betaalde facturen
in vergelijking met het totale aantal onderzochte facturen
(a/A, b/A en c/A)
✓ weging van de verkregen percentages door de
vermenigvuldigingsfactoren x1, x2 en x3
(D1 = x1 * a/A, D2 = x1 * b/A en D3 = x3 * c/A)
➢ Globaal verkrijging van het inhoudingspercentage door de som
te maken van de waarden D1, D2 en D3

3.5. De testfase
❖ Tests gestart in het tweede semester van 2018
➢ Basis: factuurboek derdebetalers van 2017
➢ Tests al uitgevoerd in bepaalde LB

❖ Lessen uit deze tests
❖ Kan het domein geïntegreerd worden in de evaluatie van 2020?

Bedankt voor uw aandacht.
Zijn er vragen?

T 02 209 19 11
Sterrenkundelaan 1
B-1210 Brussel
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be

Gemeenschappelijke vormingsdag over
de geïntegreerde controle van de ziekenfondsentiteiten

Toekomstpact
met de verzekeringsinstellingen

Jean Hermesse – Alain Conrath – maandag 26 november 2018
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1. Traject voor het
Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen
Juni 2015: eerste versie van het Toekomstpact
Juli -september 2015: reacties van elke verzekeringsinstelling
Oktober 2015: krachtig intermutualistisch antwoord
Mei 2016: nieuwe versie van het Pact – bilaterale ontmoetingen
Mei-juli 2016: plenaire vergaderingen kabinet-sector, per as
7 juli 2016: eerste goedkeuring interkabinettenoverleg
14 juli 2016: laatste plenaire vergadering
Oktober 2016: goedkeuring door de verzekeringsinstellingen
28 november 2016 : ondertekening Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen
Sinds december 2016: uitvoering Toekomstpact
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2. Doelstellingen van het Pact
Doelstelling van het Toekomstpact is niet een grondige herziening van de rol en opdrachten van
de verzekeringsinstellingen inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen. Om het mandaat
en de bepalingen van het Federaal regeerakkoord na te komen, wenst het Toekomstpact echter
een reeks impulsen te geven opdat de verzekeringsinstellingen hun rol en opdrachten mee
zouden kunnen laten evolueren met de sociale, technologische en politieke evoluties en met de
evoluties in de gezondheidszorg.
Vallen buiten dit toepassingsgebied: arbeidsongeschiktheid, de andere pacten, de facultatieve
verzekeringen
66 Actie – verbintenissen !
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3. De verschillende moderniseringsassen in het Pact
As 1: Dienstverlening aan en gezondheidscoaching van de leden
As 2: Bijdrage tot de kennisopbouw en beleidsvoorbereiding
As 3: Handhaving en doeltreffendheid
As 4: Het adviserend artsenkorps
As 5: Verplichte aanvullende verzekering
As 6: Bestuurskracht, goed bestuur en transparantie
Een stabiel en responsabiliserend budgettair kader

3. De verschillende moderniseringsassen in het Pact
Ondertekening Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen:
28 november 2016
Per as kregen de actie-verbintenissen (A-V) een prioriteit toegekend volgens de verwachte
uitvoeringsduur ervan
Op basis van die prioriteiten werden verschillende intermutualistische nota ’s geschreven die aan de
overheid werden gegeven.
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As 1 + as 2 : Dienstverlening aan en gezondheidscoaching van de leden +
bijdrage tot de kennisopbouw en beleidsvoorbereiding
Voor as 1 en 2, Gezondheidsdoelstellingen - informatie en coaching,
stelden de verzekeringsinstellingen als prioritaire actie-as
preventieve mond – en tandzorg voor
om een gemeenschappelijk actie te ondernemen via het variabel deel van de
administratiekosten
( bepaling van de criteria voor het variabel deel 2018 ).
As 1 + as 2 : ( A-V 2 en 13 ): actieplan voor preventieve mond- en tandzorg:
verzending van de nota hierover naar het kabinet en het RIZIV op 28/02/2018
+ dit punt wordt opgenomen in het variabel deel van de administratiekosten van de
verzekeringsinstellingen
As 2 : (AV 23): algemene verordening gegevensbescherming :
oprichting intermutualistische werkgroep en uitwerking van gemeenschappelijke disclaimer op
internet.

As 2 + As 3 : Bijdrage tot de kennisopbouw en beleidsvoorbereiding
+ Handhaving en doeltreffendheid
Actie-verbintenis 17 en actie-verbintenis 25 : e project New attest :
Het project New attest wou het RIZIV met een eenvoudige gestandaardiseerde procedure
rechtstreeks toegang tot de gegevensbanken van het IMA verlenen voor detailgegevens inzake
tarificatie en facturatie.
Het project New attest werd opgeleverd
Een eerste evaluatie tussen de diensten van het RIZIV en de verzekeringsinstellingen/IMA is
gepland in het eerste trimester 2019.
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As 3: Handhaving en doeltreffendheid
Voor as 3 werd een eerste beschrijving van de gemeenschappelijke controles bij alle verzekeringsinstellingen (
a priori en a posteriori), controle van de facturatie van de verstrekkingen gezondheidszorg gemaakt en naar
het RIZIV en de overheid gestuurd. (A-V 24 en 26)
Het RIZIV focuste op hun « Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017 » gevolgd door het
«Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2018-2020 »

As 4: Adviserend artsenkorps
Rol van de adviserend arts, zijn hoofdtaken en statuut: het RIZIV maakte ter voorbereiding van deze
belangrijke werf een inventaris van de huidige taken van de adviserend artsen.
De verzekeringsinstellingen (artsen-directeurs en administratie ) bereidden eveneens een
intermutualistische nota voor met een beschrijving hoe deze rol en de verschillende taken kunnen
evolueren (delegering, intermutualistische taken,..). ( A-V: 30,31,32 en 33) en van hun visie op de rol en
positie van het medisch departement in de ziekenfondsen
Sinds januari 2018 werden meerdere vergaderingen verzekeringsinstellingen – RIZIV georganiseerd.

As 5: Verplichte aanvullende verzekering
Voor as 5 werd in de diepte gewerkt aan de toekomstige afbakening van de verplichte aanvullende verzekering.
Geen consensus over drie voordelen (sport, vakantie en remgeld) maar wel een intermutualistische akkoord over
vele diensten van de verplichte aanvullende verzekering. (A-V 34,35,42,43) : eerste documenten werden naar
het kabinet gestuurd op 06/03/2017.
De verzekeringsinstellingen maakten verschillende nota’s over deze as:
1. Referentiekader voor de aanvullende verzekering
2. Oefening om de criteria op de inventaris van de diensten van de aanvullende verzekering toe te passen
3. Bepaling doelgroepen
4. Transparante organisatie van de aanvullende verzekering en beslissingsboom hiervoor.
5. Overige meningsverschillen tussen de verzekeringsinstellingen

As 6: Bestuurskracht, goed bestuur en transparantie
Meer bestuurskracht: (A-V 37)
De intermutualistische werkgroep behandelde eerst het gedeelte over meer bestuurskracht voor de
ziekenfondsen (sturing door de verzekeringsinstellingen, grootte van de beheersorganen, aantal leden
per regionaal ziekenfonds, rapportering aan de Landsbond, …).
Voorstel van de verzekeringsinstellingen inzake de oprichting van een nieuw soort maatschappij van
onderlinge bijstand (MOB), meer bepaald de RMOB’s voor de materies « zesde staatshervorming »
Op basis van de nota’s die het NIC indiende, bereidde de CDZ de voorstellen om de de wet- en
regelgeving aan te passen, voor en legde die voor aan de verzekeringsinstellingen.
Briefwisseling tussen de verzekeringsinstellingen, de CDZ en de strategische cel van het kabinet over de
recentste amenderingsvoorstellen van de verzekeringsinstellingen

As 6: Bestuurskracht, goed bestuur en transparantie
◦ Ook intermutualistische voorstellen voor verschillende andere punten, meer bepaald
◦ Transparantie van de aanvullende verzekering ( A-V 42,43),
◦ Inventaris van de huidige intermutualistische samenwerking (A-V 40) van het IMA, de
coördinatiecel van het NIC en alle intermutualistische commissies
◦ Bepaling van een kader voor analytische financiële rapportering (A-V 46, 47),
◦ Samenstelling auditcomités, een nota over de interne audit en de interne controle bij de
verzekeringsinstellingen ( A-V 48-51)

As 6: Bestuurskracht, goed bestuur en transparantie
De verzekeringsinstellingen werkten ook mee aan uitvoering van e-Health voor de acties die op hen
betrekking hadden
◦ Ons engagement bij e-Health nakomen ( met de inproductiestelling van e-attest (elektronische
zorgattesten voor de huisartsen vanaf januari 2018) : A-V 52, 53
◦ Merk op dat voor e-Health een wetgevend initiatief genomen is voor een beperking in de tijd van
het bestaan van een parallel elektronisch en papieren circuit: A-V 54

Een stabiel en responsabiliserend budgettair kader
Administratiekosten : Een stabiel en adequaat budgettair meerjarenkader
Als gevolg van een regeringsbeslissing werkte het kabinet een voorstel uit waarbij 25.000.000 euro van het vaste
gedeelte van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen wordt ingehouden om de socioprofessionele
re-integratie van langdurig zieken aan te moedigen. De doelstelling is dit bedrag onderling te verdelen tussen de
verzekeringsinstellingen (los van het variabel deel van de administratiekosten) volgens de inspanningen voor reintegratie van elkeen.
Bovenop het bedrag van 25.000.000 € deed het kabinet een voorstel tot wijziging van de verdeelformule voor het
totaalbedrag administratiekosten (1,1 miljard euro) tussen de verschillende verzekeringsinstellingen op basis van
andere criteria.

Een stabiel en responsabiliserend budgettair kader
Variabel deel administratiekosten: versterking en verhoging
◦ Het variabel deel van de administratiekosten zal van 10% naar 20% van de enveloppe gaan vanaf 2019
in schijven van 2,5% per jaar ( A-V 63)
◦ Het Nationaal Intermutualistisch College evalueerde het variabel deel van de administratiekosten:
Nota aan de CDZ en het RIZIV van 22/12/2017 ( A-V 62). Onderzoek van deze nota tijdens
vergaderingen CDZ –RIZIV –verzekeringsinstellingen.
◦ Ieder jaar wordt een stuk van het variabel deel van de administratiekosten niet toegekend: het
Nationaal Intermutualistisch College maakte een lijst van projecten waarvoor dit niet-toegekende
gedeelte gebruikt kan worden.( nota aan het RIZIV van 23/03/2018): (A-V 64)

Een stabiel en responsabiliserend budgettair kader
Modernisering van de financiële verantwoordelijkheid inzake gezondheidszorg
-Voorstel van het Nationaal Intermutualistisch College van 08/02/2018 om de financiële
verantwoordelijkheid te laten evolueren van een individuele naar een collectieve verantwoordelijkheid.
( A-V 66)
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Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen
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4.

Bestuursmodel in het Toekomstpact
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3. Bestuursmodel in het Toekomstpact
Nationaal
Intermutualistisch
College

Start de commissies en
werkgroepen op

Gezamenlijke
opvolgingstabel, grote
opties

Uitvoering en
aanpassing regelgeving

Strategische cel van
het kabinet / Onze
Minister
Contacteert de
betrokken
administraties

De
verzekeringsinstellingen
mandateren hun
vertegenwoordigers

Vorderingsevaluatie per trimester :
1X per trimester met de strategische cel van het kabinet
1X per semester met de Minister en de betrokken administraties

3. Conclusies
Positieve punten:
- In het Toekomstpact werd aan de verzekeringsinstellingen gevraagd om vele problemen te bekijken en
een gemeenschappelijke visie hiervoor uit te werken. Dit vereiste de oprichting van veel specifieke
werkgroepen, ook voor domeinen waarover al meerdere jaren niet meer intermutualistisch werd
overlegd.
- Grote intermutualistische mobilisering rond de verschillende assen van het Pact en proactieve houding.
Vele intermutualistische voorstellen werden aan het kabinet van de Minister en de betrokken overheden
verstrekt.
- Bepaalde projecten kregen meer aandacht en voorrang omdat ze in het Toekomstpact vermeld stonden.

3. Conclusies
Verbeterpunten:
- Weinig concrete en duurzame verwezenlijkingen voor alle ingediende voorstellen. Sommige voorstellen
werden opgeleverd, anderen zijn bijna klaar. Voor nog andere zou de concrete uitvoering van start
moeten gaan.
- Betere ppvolging van het Toekomstpact. Sinds begin 2018 vonden weinig formele
opvolgingsvergaderingen betreffende het Toekomstpact plaats. Wij hebben de termijn voor aanpassingen
in de wet- en regelgeving onderschat in de planning. Voor sommige dossiers hebben wij onderschat dat
de conclusies aan de verschillende instanties van de verzekeringsinstellingen voorgelegd moesten
worden.
- Bepaalde dossiers of voorstellen bemoeilijkten het intermutualistisch overleg.

NIEUWE REGELGEVING INZAKE DE BELEGGINGEN
Wijzigingen van het koninklijk besluit van
13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, §4, van
de wet van 6 augustus 1990 betreffende de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Robert Verschoren
26.11.2018

A. HUIDIGE BEPALINGEN
- KB van 13 november 2002
- Eénmaal gewijzigd door KB van 3 december 2006

B. ONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 OKTOBER 2002
C. INWERKINGTREDING EN OVERGANGSPERIODE

A. HUIDIGE BEPALINGEN

Geldmiddelen verplichte verzekering
Regels van de wet van 14 juli 1994 betreffende
de verplichte verzekering toepassen
-

enkel in liquide middelen op korte termijn,

-

bijzonder reservefonds ‘eigen middelen’ op 31
december volgens conventie afgesloten met de
Minister van financiën op 4 maart 1999 om
Maastricht-normen te behalen

A. HUIDIGE BEPALINGEN (vervolg)
Geldmiddelen aanvullende verzekering
• Terugbetalingen prestaties AV en bestuurskosten
• Financiering lopende rekening met verplichte verzekering
• ‘Veilige’ beleggingen (zgn. ‘conforme beleggingen’)
- Uitgever: erkende kredietinstellingen in eurozone, (deel)staat van
de eurozone, internationale instellingen waarvan België lid is
- In euro
- Kapitaalbescherming: belegd kapitaal op eindvervaldag 100%
terugbetaald

A. HUIDIGE BEPALINGEN (vervolg)

Geldmiddelen aanvullende verzekering (vervolg)
• Toegestane afwijkingen:
- Maximum 25 % werkkapitaal / reserves van de diensten : ook voor
vaste activa en leningen onder bepaalde voorwaarden
- Ruimere beleggingsmogelijkheid met het werkkapitaal van het
administratief centrum

• Nooit beleggingen in afgeleide producten (opties, swaps, …)

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002
(in feite vervanging van het KB)

Waarom wijzigen?
- Wet van 26 april 2010 over de organisatie van de aanvullende
ziekteverzekering : financieel beheer op basis van repartitiestelsel
(geen voorzieningen meer en toekenning van de prestaties op basis van de
beschikbare middelen)

- Vragen tot aanpassing vanwege de mutualistische sector
- Advies van de NBB over bepaalde voorstellen tot uitbreiding van
de mogelijkheden

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
Wat wijzigt niet?
• Aanwending fondsen van de verplichte verzekering:
- overeenkomstig de wet van 14 juli 1994

• Aanwending fondsen van de aanvullende verzekering:
- in hoofdorde voor de terugbetaling van de prestaties en de
bestuurskosten
- maximum 25 % van het werkkapitaal van de diensten in vaste activa
- uitgebreidere beleggingsmogelijkheden voor het administratief
centrum

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
Wat wijzigt wel?
Indeling diensten in functie van de financiële beheren (structuur art. 2, 2°):
Geldbeheer

Welk type entiteit?

Financiering lopende rekening met
VP?

Gemeenschappelijk geldbeheer

Landsbonden, ziekenfondsen,
MOB's behalve zorgkassen

Ja (repartitie)

Voorhuwelijkssparen

Landsbonden

Neen (geen repartitie)

Zorgverzekering (Vlaamse sociale
bescherming)

MOB-zorgkassen

Neen (geen repartitie)

Aanvullend bijzonder
reservefonds

Landsbonden

Ja (repartitie)

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
Uitbreiding ‘conforme beleggingen’
• Deposito’s op zicht of op termijn, vastrentende effecten en
ICB’s :
- bij of uitgegeven door kredietinstellingen van Staat van de
eurozone  Staat van de Europese unie (19  28 Staten)
Uitgifte in euro!
Advies NBB: Geen verschil kredietrisico tussen Staat eurozone
en andere Staat EU buiten eurozone  idem voor kredietinstelling
- voor ICB’s : ook indien uitgegeven door

verzekeringsondernemingen

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
• In euro luidende vastrentende effecten met
kapitaalbescherming:
- uitgegeven door Staat, regionale overheid of deelstaat
van de eurozone  … van de Europese unie
- ook indien uitgegeven door provincie of gemeente
- uitgegeven door internationale instellingen waarvan België lid is
 … uitgegeven of gewaarborgd door internationale instellingen …

- verzekeringsondernemingen van Staat van de EU

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
• Verduidelijking van begrippen
- ‘kapitaalbescherming’: op eindvervaldag wordt initieel vastgesteld
bedrag volledig terugbetaald
- achtergestelde obligaties betekenen geen kapitaalbescherming

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
• Nieuw: Aandelen in een institutionele BEVEK
(Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve ICB’s en KB
van 7 december 2007)
Te vervullen voorwaarden
- Veranderlijk aantal rechten van deelneming
- Enkel door de landsbond(en) die deze hebben opgericht, en hun
ziekenfondsen en MOB’s
- Belegt enkel in ‘conforme’ beleggingen’

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
- Beheer door externe professionele beheervennootschap
- Boekhouding en alle documenten en inlichtingen toegankelijk
voor de Controledienst
- Maximum 50 % van de reserves en technische voorzieningen
dienst voorhuwelijkssparen en werkkapitaal van de diensten

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
Bijzonderheden m.b.t. de eerste afwijking op beleggen
in conforme beleggingen
Maximum 25 % van het werkkapitaal (of van de reserves van
het voorhuwelijkssparen) (*)
• Bijkomende voorwaarden voor leningen
-

Bepaalde duur
Toegekend aan sociale rente
Controle door bedrijfsrevisor
Verslagen bezorgen aan mutualistische entiteit en aan de landsbond
(*)

Slaat ook op het werkkapitaal van het administratief centrum

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
• Geschrapte voorwaarde voor leningen
-

Voorwaarde dat er een samenwerkingsakkoord moet afgesloten zijn tussen
de mutualistische entiteit en de derde waaraan wordt geleend

• Behouden voorwaarde voor leningen:
de lening moet dienen voor de realisatie van mutualistische doelstellingen

• Zekerheden kunnen ook worden toegekend (voorheen in omzendbrief)
-

Voorwaarden :
- controle door bedrijfsrevisor
- voor realisatie van mutualistische doelstellingen

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
Bijzonderheden m.b.t. de tweede afwijking op beleggen in
conforme beleggingen
Maximum 100 % van het werkkapitaal van het administratief
centrum
• Behoud: principe van meldingsplicht per kwartaal, binnen 30 dagen na
afloop kwartaal en met aangetekend schrijven gericht aan de CDZ

B. WIJZIGINGEN AAN HET KB VAN 13/11/2002 (vervolg)
• Nieuw: Precisering van hetgeen al werd toegepast
(door omzendbrief, …)
-

Aanwending voor vaste activa, conforme leningen, zekerheden met eerste
schijf van 25 % : geen meldingsplicht
Aanwending voor vaste activa bovenop eerste schijf van 25%: enkel
meldingsplicht indien meer dan 125.000 EUR (totaliseren per boekjaar)
Niet-conforme beleggingen: Herbeleggingen van deze beleggingen ook
melden aan de CDZ

C. INWERKINGTREDING EN OVERGANGSPERIODE
• EERSTE DAG VAN DE TWEEDE MAAND NA DE DAG PUBLICATIE IN
BS
• BINNEN DE VIER MAANDEN NA INWERKINGTREDING VAN HET
BESLUIT PER AANGETEKEND SCHRIJVEN CDZ INLICHTEN VAN NIET
CONFORME-AANWENDINGEN

• VERPLICHTE REGULARISATIE OP VOORSTEL VAN DE
MUTUALISTISCHE ENTITEIT (eventueel legt de CDZ de termijn op)

Vragen?
Dank u voor uw aandacht.

T 02 209 19 11
Sterrenkundelaan , 1
B-1210 Brussel
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be

