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Samenvatting

In het geval van een arbeidsongeschiktheid om medische redenen heeft de soci
aal verzekerde recht op uitkeringen die het loonverlies moeten compenseren. Dat
stelsel van uitkeringen wordt georganiseerd door het RIZIV, in overleg met de
verzekeringsinstellingen (de ziekenfondsen). De kosten voor het stelsel beliepen
in 2009 meer dan 4,9 miljard euro.
De ziekenfondsen berekenen en betalen de uitkeringen. Dat impliceert risico’s op
vergissingen. Er zijn namelijk tal van wettelijke en reglementaire voorwaarden en
die schrijven voor dat diverse externe gegevens over de sociaal verzekerde regel
matig moeten worden geverifieerd om te vermijden dat ten onrechte een uitkering
wordt betaald.
Deze audit evalueert de controles die het RIZIV en de Controledienst voor de
Ziekenfondsen (CDZ) hebben uitgebouwd om ervoor te zorgen dat de uitkeringen
die de verzekeringsinstellingen onterecht hebben betaald, worden opgespoord en
teruggevorderd. De audit buigt zich ook over de problematiek van de onterechte
uitkeringen die de ziekenfondsen niet terugvorderen, en over het beleid waarbij
het RIZIV verzaakt aan de terugvordering van onterecht betaalde uitkeringen. Tot
slot gaat deze audit na welke impact het handvest van de sociaal verzekerde
heeft op de terugvordering van uitkeringen.
Uit de audit stelt het Rekenhof vast dat de procedures die de verzekeringsinstel
lingen toepassen voor de terugvordering van uitkeringen, lacunes vertonen.
Volgens de wetgeving over de uitkeringen geldt er een verjaringstermijn van twee
jaar voor onterechte betalingen. Na die termijn kan de onterecht betaalde som
niet meer worden teruggevorderd en blijft ze ten laste van het stelsel. De ver
zekeringsinstellingen moeten onterechte betalingen dus snel kunnen opsporen.
De controles van het RIZIV tonen echter aan dat onterechte betalingen niet altijd
binnen de wettelijke termijn worden opgespoord, maar het kan geen exact cijfer
plakken op die financiële verliezen.
Sinds 1997 verbiedt het handvest van de sociaal verzekerde dat onterecht
betaalde uitkeringen worden teruggevorderd bij verzekerden die te goeder trouw
handelden, als de vergissing bij het ziekenfonds ligt. Het Rekenhof stelt echter
vast dat het RIZIV en de verzekeringsinstellingen over het algemeen toch door
gaan met die terugvorderingen. Sinds 2009 steunt die aanpak op een bepaling
die werd ingevoegd in de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering
en die een verjaringstermijn van een jaar vooropstelt voor de terugvordering van
onterechte betalingen die te wijten zijn aan een vergissing van de verzekerings
instellingen. Die interpretatie is echter betwistbaar en biedt volgens het Reken
hof onvoldoende juridische garanties.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat het RIZIV bij de specifieke procedure
voor het afzien van terugvordering, niet eerst nagaat of de terugvordering vol
gens het handvest geoorloofd is. Het is van oordeel dat het RIZIV de correcte
toepassing van het handvest zou moeten garanderen in gevallen waarbij ver
zekerden die te goeder trouw handelen, onterecht een uitkering ontvangen door
een fout van de ziekenfondsen.
Toen het handvest in werking trad, was er binnen de verzekeringsinstellingen des
te meer nood aan een doeltreffende interne controle om fouten bij de toekenning
van uitkeringen te vermijden.
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De dienst Administratieve Controle van het RIZIV (DAC) doet de externe con
trole van alle toegekende uitkeringen en voert thematische onderzoeken uit om
na te gaan waaraan onterechte betalingen te wijten kunnen zijn. Het gaat dan om
onterechte betalingen die verband houden met een wijziging in de gezinssamen
stelling, een niet-toegestane werkhervatting, een dubbele schadeloosstelling voor
invaliditeit of sociale fraude. Het Rekenhof erkent dat die onderzoeken nuttig zijn,
maar stelt vast dat de controles door het RIZIV en de CDZ geen volledig beeld
geven van het internecontroleproces dat de verzekeringsinstellingen hebben uit
gebouwd.
Zo kan het RIZIV niet becijferen welk bedrag aan onterechte betalingen elk
ziekenfonds opspoort. Het kan evenmin de terugvordering opvolgen. Bovendien
kan op basis van de controles van het RIZIV en de CDZ niet worden vergeleken
welke menselijke en technische middelen elk ziekenfonds inzet voor interne con
trole. Het Rekenhof pleit dan ook voor een meer globale aanpak van de interne
controle, die duidelijk maakt welke middelen worden ingezet en welke financiële
resultaten dat oplevert.
Tot slot heeft het Rekenhof de systemen van financiële incentives en sancties
onderzocht die momenteel in gebruik zijn om de verzekeringsinstellingen ertoe te
bewegen doeltreffende internecontroleprocessen uit te bouwen.
Daarbij stipt het Rekenhof aan dat de door de CDZ gestuurde responsabilisering
van ziekenfondsen aan de hand van hun werkingskosten, voorbijgaat aan de pro
cedures die de ziekenfondsen hebben ingevoerd om te garanderen dat de uit
keringen correct worden betaald. Het beveelt dan ook aan dat element op te
nemen in de criteria voor de toekenning van de variabele werkingskosten.
In de specifieke context van de verjaringsregels en de bepalingen van het hand
vest van de sociaal verzekerde, blijven de verzekeringsinstellingen afzijdig als het
gaat over de tenlasteneming van onterechte betalingen die door hun schuld of
nalatigheid oninvorderbaar zijn geworden. De wetgeving voorziet in sancties,
maar die staan niet in verhouding tot de financiële verliezen die kunnen ontstaan
door onvoldoende nauwkeurige terugvorderingsprocedures. Het Rekenhof is van
oordeel dat moet worden overwogen om die onterechte betalingen ten laste te
leggen van de werkingskosten van de verzekeringsinstellingen.
Als incentive ontvangen de ziekenfondsen een percentage van het bedrag dat ze
bij de sociaal verzekerden hebben teruggevorderd. Het Rekenhof wijst erop dat
dat percentage in het huidige systeem los staat van de werklast nodig om die
onterechte betalingen terug te vorderen. Het stelt daarom voor een onderscheid
te maken tussen terugvorderingen die verband houden met arbeidsongevallen of
beroepsziekten (waarvoor de administratieve werklast vrij gering is) en gemeen
rechtelijke terugvorderingen die veelal heel wat administratief werk vergen en
gepaard gaan met juridische procedures.
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Inleiding

1

Uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV)

Als een sociaal verzekerde arbeidsongeschikt is wegens medische redenen, heeft
hij recht op uitkeringen om zijn loonverlies te compenseren. Dat stelsel van uit
keringen heeft enkel betrekking op de ziektes of ongevallen in het privéleven, niet
op arbeidsongevallen of beroepsziektes. De hele werkende bevolking wordt daar
bij beoogd, ongeacht of het gaat om werknemers of zelfstandigen.
Arbeidsongeschiktheid wegens medische redenen wordt gedefinieerd als het
onderbreken van alle werkzaamheid als rechtstreeks gevolg van het intreden of
het verergeren van functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze het ver
mogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder van wat een persoon
van dezelfde stand en met dezelfde opleiding door zijn werkzaamheid kan ver
dienen1.
Wanneer de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt na de periode van primaire
ongeschiktheid die maximaal een jaar kan duren, spreekt men over invaliditeit.
De erkenning van de invaliditeit behoort tot de bevoegdheid van de Genees
kundige Raad voor Invaliditeit die is opgericht bij de dienst Uitkeringen van het
RIZIV.
De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna: “wet van 14 juli 1994”) en de
uitvoeringsbesluiten ervan2 bepalen de toekenningsvoorwaarden en de regels
voor de berekening van de uitkeringen. De vergoedingen waarin deze wetgeving
voorziet (ZIV-uitkeringen genoemd), dekken naast de primaire ongeschiktheid en
de invaliditeit ook zeer diverse situaties zoals het bevallingsverlof (moederschaps
verlof), het borstvoedings-, vaderschaps- en adoptieverlof.
2

Organisatie en actoren van de sector ZIV-uitkeringen

2.1

Administratieve structuur van het RIZIV

Een van de opdrachten van het Rijjksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring (RIZIV) bestaat uit het organiseren van de uitkeringsverzekering. Het beheer
en de administratie van die verzekering zijn toevertrouwd aan de verzekerings
instellingen en aan het beheerscomité van de dienst Uitkeringen van het RIZIV3.
Dat stelt onder meer de rekeningen en de begroting van de uitkeringenverzekering
op.
De opdrachten van de dienst Uitkeringen omvatten zowel medische, juridische als
financiële aspecten.
1

Artikel 100, § 1 en 2, en artikel 101, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees
kundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op van 14 juli 1994.

2

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 houdende uitvoering van de wet van 14 juli 1994; koninklijk besluit
van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzeke
ring ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

3

Men onderscheidt een beheerscomité voor het algemene stelsel van de werknemers, met inbegrip
van de werklozen, evenals een beheerscomité voor de zelfstandigen. Als gevolg van de ontbinding
in 1999 van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers werd bij het RIZIV eveneens een
beheerscomité opgericht dat bevoegd is voor de toepassing van de bepalingen betreffende de
invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers.
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Het RIZIV heeft ook een Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle
(DGEC)4. Die bestaat uit geneesheren-inspecteurs en voert onderzoeken uit, op
eigen initiatief of op verzoek van zijn comité, de minister of een van de diensten
van het RIZIV. De dienst kan ook de feiten die het bij zijn onderzoek vaststelt,
aanhangig maken bij de bevoegde tuchtinstanties, zoals de Orde van Genees
heren.
De dienst Administratieve Controle (DAC) is belast met de externe controle van
de verzekeringsinstellingen. Hij beschikt daartoe over 45 sociale inspecteurs en
technische deskundigen. Zijn dienst Geschillen behandelt de geschillen die uit zijn
controleactiviteiten voortvloeien. Met het oog op doeltreffendheid en in het kader
van de strijd tegen sociale fraude zijn 29 sociale controleurs van de DGEC recent
naar de DAC overgekomen5. Zij hebben onder meer als opdracht de onwettige
cumulatie van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en het uitoefenen van
een beroepsactiviteit op te sporen en vast te stellen.
2.2

Verzekeringsinstellingen

Het RIZIV voert zijn opdrachten uit in nauw overleg met de verzekeringsinstellin
gen. Het gaat om de ziekenfondsen die verenigd zijn in landsbonden6. Die laatste
hebben zitting in het beheerscomité van de dienst Uitkeringen.
2.3 Controledienst voor de Ziekenfondsen
De Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) werd opgericht krachtens de wet
van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van zieken
fondsen. Het is een instelling van openbaar nut onder het toezicht van de minister
van Sociale Zaken. Een van zijn opdrachten is erover te waken dat de diensten en
activiteiten van deze ziekenfondsen in overeenstemming zijn met de bepalingen
van de bovengenoemde wet. Hij controleert ook de naleving van de boekhoud
kundige en financiële regels van de wet van 14 juli 1994. De dienst meldt elke
overtreding aan de DAC van het RIZIV en brengt bij de Algemene Raad van het
RIZIV verslag uit over de uitvoering van zijn controleopdrachten. Daarnaast stelt
hij een verslag op over de activiteiten en de administratieve, boekhoudkundige en
financiële toestand van de ziekenfondsen.
3 Financiering van de uitkeringen
De uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit worden bere
kend en betaald door het ziekenfonds van de sociaal verzekerde.
Het RIZIV financiert daarvoor de verzekeringsinstellingen door middel van maan
delijkse voorschotten waarvan de aanwending bij de dienst Uitkeringen moet
worden verantwoord. Binnen het RIZIV heeft de sector Uitkeringen een afzonder
lijke begroting en boekhouding. Die maakt een onderscheid tussen de uitkeringen
voor primaire ongeschiktheid, de invaliditeitsuitkeringen en de moederschaps
uitkeringen.
4

Artikel 146, bovengenoemde wet van 14 juli 1994.

5

Wet van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid heeft de artikelen 151,
eerste lid, en 162 van de bovengenoemde wet van 14 juli 1994 gewijzigd.

6

De ziekenfondsen zijn privéverenigingen van natuurlijke personen die, zonder winstgevend doel en
in een geest van voorzorg, onderlinge bijstand en solidariteit, als doel hebben het lichamelijke,
geestelijke en sociale welzijn te bevorderen. Er bestaan eveneens twee openbare verzekerings
instellingen: de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en de Kas der Genees
kundige Verzorging van de NMBS Holding.

8
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In 2009 bedroegen de kosten van de uitkeringen 4.917.414.164 euro7. Voor 2009
telde men 29.433.296 vergoede dagen voor primaire ongeschiktheid in het stelsel
van de werknemers, met uitsluiting van de invaliditeit en het moederschap. Dat is
een stijging met 2,98 % ten aanzien van 2008. In het stelsel van de zelfstandigen
bedroeg dat aantal dagen 1.905.746. In 2009 waren er 245.209 invaliden bij de
werknemers en 19.459 bij de zelfstandigen.
De behoeften van het RIZIV voor de financiering van deze sector worden volledig
gedekt door het Globale Beheer van de werknemers en door dat van de zelf
standigen. Naast de uitkeringen financiert het Globaal Beheer in ruime mate de
administratiekosten van de verzekeringsinstellingen. In 2008 bedroegen die
170.761.715 euro8.

4 Voorwaarden voor de toekenning en de berekening van
de uitkeringen
De toekenning van de uitkeringen is onderworpen aan verschillende voorwaarden
in verband met de activiteiten vóór de periode van arbeidsongeschiktheid. Zo
moet de kandidaat een wachtperiode volbracht hebben (of ervan vrijgesteld zijn).
Die wachtperiode duurt in het algemeen 6 maanden. Ook moet de kandidaat
bewijzen dat hij tijdens de referentieperiode voorafgaand aan de arbeidsonge
schiktheid een minimum aantal uren gewerkt heeft en een minimumbedrag aan
socialezekerheidsbijdragen heeft betaald. Daarenboven mag er geen onder
breking van meer dan 30 dagen zijn tussen de begindatum van de arbeidsonge
schiktheid en de laatste werkdag (of daarmee gelijkgestelde dag).
Het bedrag van de uitkering hangt af van de bezoldiging van de vroegere activi
teit en, buiten bijzondere gevallen, van de gezinstoestand van de rechthebbende.
De uitkering kan ook verhoogd worden met een forfaitaire uitkering voor hulp van
derden.
Het bedrag van de uitkering is vastgesteld op 60 % van de verloren bezoldiging bij
primaire ongeschiktheid. Voor invaliditeit varieert ze naargelang het gaat om een
rechthebbende die al dan niet een persoon ten laste heeft en naargelang de per
soon alleenstaand of samenwonend is. Het bedrag is vastgesteld op 65 % van de
verloren bezoldiging voor rechthebbenden met persoon ten laste en wordt ver
minderd tot 40 % voor de samenwonende rechthebbenden. Het kan echter wor
den verhoogd tot 55 % voor een alleenstaande rechthebbende of voor een recht
hebbende die uitsluitend samenwoont met personen die geen enkel inkomen
hebben en die niet worden beschouwd als persoon ten laste. De rechthebbende
wordt ook als gezinshoofd beschouwd als hij samenwoont met een persoon die
een maandelijks bruto inkomen heeft dat een reglementair vastgesteld maximum
niet overschrijdt9.
Deze uitkeringen mogen niet worden gecumuleerd met die van het Fonds Sluiting
Ondernemingen. Hetzelfde geldt voor bepaalde renten van het Fonds voor
Beroepsziekten en voor vergoedingen bij arbeidsongevallen, als de arbeidsonge
schiktheid die door de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vergoed, dezelfde
medische oorzaak heeft die welke aanleiding heeft gegeven tot de vergoeding

7

Voorlopige gegevens van het RIZIV van 15 februari 2011.

8

Bij de afsluiting van dit verslag waren de administratiekosten nog niet definitief vastgesteld. De
DAC had zijn beoordeling van het variabele gedeelte van die kosten nog niet beëindigd.

9

Artikel 226 en 226 bis, bovengenoemd koninklijk besluit van 3 juli1996.
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voor een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Over het algemeen kan de werk
nemer geen aanspraak maken op de uitkeringen wanneer hij een bezoldiging,
vakantiegeld, een werkloosheidsuitkering of een vergoeding voor loopbaanonder
breking ontvangt.
De begunstigde van de uitkeringen mag geen beroepsactiviteit uitoefenen, tenzij
de raadgevend geneesheer van het ziekenfonds dat toestaat. Het gaat dan om de
specifieke procedure van het vooraf gemachtigde werk, waardoor de uitkering
vermindert. De uitkering wordt ook verminderd als ze wordt gecumuleerd met
bepaalde uitkeringen voor een handicap of met een pensioen.

5
5.1

Audit van het Rekenhof
Draagwijdte

De taken van berekening en de uitbetaling van de vergoedingen door de zieken
fondsen houden risico’s op vergissingen in. Er zijn immers heel wat wettelijke en
reglementaire voorwaarden, die bovendien periodiek externe informatie vereisen
over de sociaal verzekerde. Daardoor kunnen onrechtmatig tegemoetkomingen
worden betaald.
De audit onderzoekt niet de correcte toepassing van de gehele wetgeving op de
uitkeringen, maar analyseert de controlemiddelen die het RIZIV en de CDZ inzet
ten om vergissingen te ontdekken en vergoedingen te recupereren die door de
verzekeringsinstellingen niet verschuldigd waren (hoofdstuk 1). Daarnaast onder
zoekt het verslag de problematiek van de onrechtmatig betaalde bedragen die de
ziekenfondsen niet hebben teruggevorderd (hoofdstuk 2) en het beleid van het
RIZIV om af te zien van terugvordering van onterecht betaalde tegemoetkomin
gen. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de weerslag van de inwerkingtreding in 1997
van het handvest van de sociaal verzekerde onderzocht.
5.2

Methode

De referentiedocumenten voor het onderzoek werden verzameld bij de bevoegde
diensten van het RIZIV en de CDZ.
Die documenten werd aangevuld door een gesprek met de referentiepersonen
binnen de CDZ en binnen de administratieve controlediensten en de financiële
diensten van het RIZIV.
De beschikbare gegevens werden onderzocht bij het RIZIV en bij de CDZ om de
meest voorkomende oorzaken op te sporen van onrechtmatige betalingen, alsook
van de administratieve en financiële gevolgen ervan.
Om een meer rechtstreeks zicht te krijgen op het administratieve werk van de
verzekeringsinstellingen, werd een bijzonder onderzoek gewijd aan de individuele
dossiers met een vraag om af te zien van terugvordering van onrechtmatige beta
lingen die de verzekeringsinstellingen hebben voorgelegd aan het beheerscomité
van de dienst Uitkeringen.

10
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Tegensprekelijke procedure

Het voorontwerp van verslag werd op 27 oktober 2010 door het Rekenhof aan de
administrateur-generaal van de CDZ en aan de administrateur-generaal van het
RIZIV toegezonden. Die hebben respectievelijk op 24 en 29 november aan het
Rekenhof geantwoord.
Het ontwerpverslag werd op 2 maart 2011 toegezonden aan de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, die op 31 maart 2011 op geantwoord heeft.
Er werd in het verslag rekening gehouden met de nieuwe elementen die werden
meegedeeld in de antwoorden van de minister, het RIZIV en de CDZ.
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Hoofdstuk 1
Beheersing van het beheer van de uitkeringen

1.1 Controleniveaus
1.1.1

Controle door de verzekeringsinstellingen

In de eerste plaats moeten de verzekeringsinstellingen controleren of de betaalde
uitkeringen juist zijn. Ze moeten ook internecontroleactiviteiten organiseren10. De
CDZ gaat na of ze die verplichting respecteren, in het kader van de responsabili
sering van de verzekeringsinstellingen op basis van de criteria over beheers
performantie. Onrechtmatige betalingen opsporen is dan ook in de eerste plaats
de taak van de ziekenfondsen. Vervolgens moet het RIZIV zich verzekeren van de
naleving van de wetgeving door de ziekenfondsen.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het RIZIV de gegevens over de onrecht
matige betalingen die de ziekenfondsen bij hun interne controle hebben opge
spoord, niet verzamelt. De bedragen komen niet tot uiting in de rekeningen van
het boekhoudplan of in de documenten buiten de boekhouding.
De jaarrekeningen die de landsbonden naar het RIZIV zenden, vermelden niet
afzonderlijk de uitkeringen die tijdens het jaar onrechtmatig werden uitgekeerd.
De balans van het ziekenfonds bevat als vlottende activa een post schuldvorde
ringen die de tegemoetkomingen vermeldt die bij de sociaal verzekerden moeten
worden teruggevorderd. Die post betreft zowel de sector geneeskundige ver
zorging als die van de uitkeringen. Bovendien vermeldt hij niet afzonderlijk de
saldi van het lopende jaar en die van de voorgaande jaren.
Als een verzekeringsinstelling een onrechtmatige betaling heeft opgespoord,
moet die in de boekhouding worden opgenomen. Op die manier wordt het onrecht
matig betaalde bedrag ingeschreven in een schuldvorderingenrekening, een zgn.
“bijzondere rekening”11. Anderzijds wordt zo dat bedrag in mindering gebracht
van de tegemoetkomingen die het RIZIV financiert. Vanuit een strikt boekhoud
kundig oogpunt komt door die inschrijving het niet-verschuldigde bedrag ten laste
van de verzekeringsinstelling12. De naleving van die verplichting tot inschrijving op
een bijzondere rekening is tot nu toe niet specifiek gecontroleerd in de themati
sche audits van de DAC. Evenmin is ze specifiek gecontroleerd door de CZV.
De inventaris van de bijzondere rekening, die alle onrechtmatig betaalde tege
moetkomingen groepeert, wordt niet aan het RIZIV meegedeeld. Enkel de inspec
teurs en de bedrijfsrevisoren die de CDZ aanstelt voor de controle op de zieken
fondsen, hebben er toegang toe naar aanleiding van hun controles ter plaatse.
Het Rekenhof heeft die inventaris niet kunnen raadplegen, noch bij het RIZIV,
noch bij de CDZ.
Daarnaast hoeven de onterecht betaalde bedragen die al verjaard zijn op het
ogenblik dat ze worden ontdekt en het onterecht betaalde bedrag wordt bere
kend, niet in de bijzondere rekening te worden opgenomen. Het RIZIV kent ze dus

10

Krachtens artikel 31 van de bovengenoemde wet van 6 augustus 1990.

11

Met toepassing van artikel 325 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996. Het gaat om de rekening
waarvan het saldo in de balans wordt voorgesteld als “schuldvorderingen op ten hoogste een jaar”.

12

Vanuit financieel oogpunt zal de last pas een concrete vorm aannemen als de verzekeringsinstel
lingen het niet-teruggevorderde bedrag ten laste nemen van hun administratiekosten (verzeke
ringsinstellingen zie punt 2.5 van dit hoofdstuk).
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ook niet. Het verjaarde gedeelte kan een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen.
Zo kon tijdens het onderzoek een geval van onterecht betaalde tegemoetkomin
gen worden ontdekt van 45.590 euro. Door toepassing van de verjaringsregels
verminderde het terug te vorderen bedrag tot 3.188 euro. Hierbij wordt opge
merkt dat het verjaarde gedeelte van het onrechtmatig betaalde bedrag door het
RIZIV gefinancierd blijft.
Het Rekenhof stelt bovendien vast dat voor die gevallen van verjaarde onrecht
matige betalingen, die op financieel vlak veel vertegenwoordigen, geen enkel
systeem van responsabilisering van de verzekeringsinstellingen wordt georgani
seerd, bijvoorbeeld door hen de administratiekosten ten laste te leggen.
Voor het beheer van de voorschotten aan de ziekenfondsen en de financiële
opvolging van de sociale tegemoetkomingen heeft het RIZIV een geïnformati
seerde gegevensstroom tot stand gebracht. Daardoor moet het ziekenfonds het
bedrag van alle effectief betaalde tegemoetkomingen aangeven. Het informatica
systeem registreert echter enkel de bedragen, zonder enige benaming. In geval
van vergissing bij het invoeren of van een onrechtmatige betaling, legt het infor
maticasysteem de verplichting op de volledige tegemoetkoming in mindering te
brengen en het juiste bedrag opnieuw in te voeren. Die technische bijzonder
heden hebben als gevolg dat de onrechtmatige betalingen verdrinken in een
massa van diverse verrichtingen waarvan noch het voorwerp noch het precieze
bedrag kan worden onderscheiden.
Ter illustratie: van de onrechtmatig betaalde bedragen die de ziekenfondsen
hebben ontdekt, belopen de onterechte tegemoetkomingen die in 2009 werden
teruggevorderd, ongeveer 115,2 miljoen euro. Om het volledige bedrag van de
onrechtmatig betaalde tegemoetkomingen te bepalen, zou nog het bedrag moeten
worden bepaald van de onterechte betalingen die het ziekenfonds opgespoord
maar niet teruggevorderd heeft, en ook het gedeelte van de onrechtmatig
betaalde bedragen dat als verjaard was op het ogenblijk dat de onterechte beta
ling werd vastgesteld.
Standpunt van het
RIZIV

Wat het gebrek aan zichtbaarheid betreft van de onrechtmatige betalingen die de
verzekeringsinstellingen opsporen, wijst het RIZIV met nadruk op de bevoegdheid
van de CDZ om de bijzondere rekening te controleren waarop alle onrechtmatige
betalingen moeten worden ingeschreven.
Het RIZIV geeft toe dat het niet beschikken over een algemeen overzicht van de
door de ziekenfondsen vastgestelde onrechtmatige betalingen een leemte is,
maar is van oordeel dat de verzekeringsinstellingen door geen enkele wettelijke
verplichting of enige procedure worden verplicht het RIZIV hierover te informeren.
Het Rekenhof wenst in dat opzicht te onderstrepen dat artikel 336 van het konink
lijk besluit van 3 juli 199613 de verplichting oplegt dat de verzekeringsinstellingen
driemaandelijks aan de DAC boekhoudkundige overzichten moeten toezenden
waarin onder meer een uitsplitsing wordt gemaakt van de uitgaven die in de loop
van het betrokken trimester werden verworpen.
Die verplichting is ook opgenomen in artikel 342 van datzelfde koninklijk besluit
dat bepaalt dat in de overzichten die de verzekeringsinstellingen jaarlijks opstel
len onder meer de inlichtingen moeten worden opgenomen over de onrechtmatige
betalingen.

13

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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1.1.2

Controle door de CDZ

In het kader van de maatregelen voor de responsabilisering van de ziekenfondsen
die sinds 2002 worden doorgevoerd14, wordt 10 % van de dotatie voor administra
tiekosten van de verzekeringsinstellingen als variabel beschouwd en hangt de
toekenning ervan af van de naleving van de criteria voor de kwaliteit van hun
beheer, zowel op het gebied van gezondheidszorg als van uitkeringen. De CDZ
evalueert die criteria jaarlijks.
De CDZ bepaalt de voorwaarden waaraan het systeem van interne controle en
interne audit moet beantwoorden, en ook de maatregelen die de landsbonden
moeten nemen15.
De controledienst bepaalt ook, na advies van het Instituut van Bedrijfsrevisoren
en van het technisch comité van de CDZ, het reglement volgens hetwelk de revi
soren hun opdrachten uitvoeren16.
De revisoren controleren de getrouwheid en de volledigheid van de boekhouding en
van de jaarrekeningen, de adequate aard en de werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie en van het internecontrole- en interne-auditsysteem.
Ze controleren ook de naleving van de bepalingen over de reservefondsen17.
De toekenning van een vierde van het variabele gedeelte van de administratie
kosten is verbonden met de kwaliteit van de interne controle die binnen de
ziekenfondsen wordt georganiseerd18. Het gaat om criterium 5 (werking van het
internecontrolesysteem) van de evaluatie door de CDZ.
De verificatie van dat criterium betreft in het bijzonder, wat de uitkeringen betreft,
de terugbetaling van subrogerende of onrechtmatige bedragen en “de aanwezig
heid, in hoofde van de dienst die instaat voor de toekenning van uitkeringen
voor arbeidsongeschiktheid en voor invaliditeit, van een fout, een vergissing of
een nalatigheid bij de toekenning van dergelijke uitkeringen, dewelke vast
gesteld wordt door de dienst voor administratieve controle bij het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en die, overeenkomstig artikel 22, § 2, a),
van de wet van 11 april 1995 tot uitvoering van het handvest van de sociale
verzekerde, aanleiding geeft tot een beslissing waarbij het beheerscomité van de
dienst uitkeringen ingesteld bij voornoemde instelling afziet van de terugvorde
ring van de onverschuldigde bedragen.”19
In tegenstelling tot wat bepaald is over de terugbetaling van gezondheidszorg,
schrijft het criterium 5 nochtans geen onderzoek voor van de kwaliteit van het
door de verzekeringsinstellingen ingevoerde internecontroleproces om de cor
recte aard van de gestorte uitkering te verzekeren.

14

Maatregelen ingevoerd door het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsa
bilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratie
kosten.

15

Artikel 31, 3e lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de lands
bonden van ziekenfondsen

16

Artikel 33, 1e lid, van de bovengenoemde wet van 6 augustus 1990.

17

Artikel 34, § 1, van de bovengenoemde wet van 6 augustus 1990.

18

De inhoud van dat evaluatiecriterium is gedefinieerd in artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van
28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrek
king tot het bedrag van hun administratiekosten.

19

Artikel 2, 1e lid, 5°, van het bovengenoemd koninklijk besluit van 28 augustus 2002.

14

Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering – Rekenhof, april 2011

1.1.3

Controle door het RIZIV

De dienst Administratieve Controle (DAC) van het RIZIV verzekert de externe
controle van alle tegemoetkomingen die de ziekenfondsen toekennen.
Voor de uitkeringen werd deze controle lange tijd uitgeoefend zonder vooraf
gaande geformaliseerde risicoanalyse. De sociaal inspecteurs herberekenden
een aantal dossiers en ontdekten daarbij onrechtmatige betalingen van allerlei
oorsprong. Zo hebben de inspecteurs van de dienst Administratieve Controle in
2006 4.811 dossiers van uitkeringen herberekend. Het aantal foute of te herziene
dossiers bedroeg 741, dat is 15,4 %.
Sinds 2004 voert de DAC ook thematische controles op het vlak van geneeskun
dige verzorging uit. Voor de uitkeringen heeft de DAC in uitvoering van de tweede
bestuursovereenkomst 2006-2008 vanaf 2006 beslist jaarlijks een thematische
controle te doen gericht op de bepalingen over de uitkeringsverzekering waarvan
de toepassing het grootste risico van onregelmatigheden inhoudt.
Deze nieuwe controlebenadering werd ook bekrachtigd in de bestuursovereen
komst 2010-2012. Die geeft aan dat het doel van deze controles er onder meer in
bestaat de internecontroleprocedures te analyseren die de ziekenfondsen hebben
ingevoerd om de rechten van verzekerden op uitkeringen correct vast te stellen,
de gebreken in de werking te identificeren, terugkerende en structurele fouten op
te sporen in de toekenning van tegemoetkomingen en de oorzaak ervan te bepa
len. De DAC neemt zich voor systematisch indicatoren te ontwikkelen waarmee
het beheer door de verzekeringsinstellingen van de verplichte verzekering genees
kundige verzorging en uitkeringen kan worden opgevolgd en geëvalueerd. De
DAC wil zo zijn preventieve rol versterken via feedback en advies. Het resultaat
van die thematische controles door de DAC komt aan bod in punt 1.3.
Om tegemoet te komen aan de doelstelling van de bestrijding van de sociale
fraude werden de structuur en de organen van de DAC onlangs gewijzigd. Voort
aan ontvangt de DAC zijn richtlijnen van het algemeen beheerscomité van het
RIZIV20. Ook werd een technische commissie van vertegenwoordigers van de ver
zekeringsinstellingen en van de DAC opgericht. Die moet er onder meer over
waken dat de reglementering over de administratieve controle duidelijk en doel
treffend is. Ze moet ook voorstellen analyseren en formuleren over de controle
verslagen van de DAC. In deze commissie moeten ervaringen kunnen worden
uitgewisseld om de wetgeving en de werking van de verzekeringsinstellingen te
verbeteren.
Met de verslagen die de DAC sinds 2007 opstelt in het kader van zijn themati
sche audits, kunnen belangrijke oorzaken van onrechtmatige betalingen worden
geïdentificeerd, het aantal vergissingen van de verzekeringsinstellingen worden
geëvalueerd en aanbevelingen worden verstrekt.
Wat de invordering betreft steunt de DAC zijn opvolging over het algemeen enkel
op de financiële massa van de onrechtmatig betaalde bedragen die hij zelf heeft
opgespoord. Voor het jaar 2009 beloopt dat bedrag 7,44 miljoen euro voor de
sector uitkeringen.

20

Artikel 160 van de wet van 14 juli 1994, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 19 mei 2010
houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid.
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Om de financiële weerslag van de onrechtmatige betalingen op het stelsel van de
uitkeringen te meten zou het RIZIV een volledig zicht moeten hebben op de
opgespoorde onterechte betalingen. Op dit moment zijn de enige gegevens die
het RIZIV gebruikt die over de onrechtmatige betalingen die de DAC heeft ont
dekt. De boekhoudkundige gegevens over de onrechtmatige betalingen die de
verzekeringsinstellingen ontdekken en die de CDZ controleert, exploiteert de
DAC niet.
Het Rekenhof beveelt aan dat het RIZIV de boekhoudkundige en buiten de boek
houding beschikbare informatie die de verzekeringsinstellingen opgespoord heb
ben, zou analyseren. Daarbij zou het voor elke periode duidelijk een onderscheid
moeten maken tussen de opgespoorde onrechtmatige betalingen en de gerecu
pereerde onrechtmatige betalingen in de verschillende sectoren.
Daarnaast impliceert het laattijdig opsporen van de onrechtmatige betalingen
dat een gedeelte van het verkeerd betaalde bedrag verjaard is wanneer het
wordt vastgesteld, wat aanleiding geeft tot financiële verliezen voor het stelsel.
In die context is het Rekenhof van oordeel dat de DAC van het RIZIV in een
specifieke audit zou moeten evalueren hoe snel de ziekenfondsen onrechtmatige
betalingen opsporen. Een actieplan om de zwakheden in het beheer van de ver
zekeringsinstellingen op dat punt te verhelpen, zou kunnen worden opgesteld.
Het RIZIV zou ook kunnen nadenken over de mogelijkheid om die verjaarde
bedragen ten laste te leggen van de administratiekosten van de verzekerings
instellingen, in dezelfde logica als die van de reglementering voor de niet-gerecu
pereerde onrechtmatige betalingen.
Bovendien is het Rekenhof van oordeel dat criterium 5 van de evaluatie door de
CDZ, dat gaat over de werking van het internecontrolesysteem, de verificatie
zou moeten omvatten van de kwaliteit van de internecontroleprocessen die de
verzekeringsinstellingen hebben ingevoerd om zich te verzekeren van de correct
heid van de gestorte uitkering.
Om rekening te houden met de aanbeveling van het Rekenhof wil het RIZIV
onderzoeken of er aanvullende gegevens kunnen worden verzameld over de
onrechtmatige betalingen die de verzekeringsinstellingen opsporen, om zo een
beter zicht te krijgen op de ten onrechte betaalde uitkeringen en de opvolging
ervan.

Standpunt van het
RIZIV en de CDZ

Het RIZIV is ook van oordeel dat het, om de snelheid te kunnen controleren waar
mee de ziekenfondsen de onrechtmatige betalingen opsporen, vooraf over infor
matie moet beschikken over de onrechtmatige betalingen die ze hebben opge
spoord.
Naar aanleiding van de audit van het Rekenhof heeft de CDZ voorgesteld met de
dienst Uitkeringen van het RIZIV contact op te nemen om een jaarlijks specifiek
thema binnen evaluatiecriterium 5 te overwegen over de juistheid van de betalin
gen van uitkeringen. De CDZ sluit bovendien niet uit dat het percentage toe
gekend aan het deel van criterium 5 in verband met de recuperatie in geval van
onrechtmatige betalingen wordt opgetrokken.
Aangezien het RIZIV geen globale kijk heeft op de onterechte betalingen die de
ziekenfondsen a posteriori opsporen, zal de minister het RIZIV vragen om bijko
mende informatie in te zamelen bij de verzekeringsinstellingen om aldus te komen
tot een beter begrip van de oorsprong en de opvolging van onterechte betalingen.
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In verband met de controles die de CDZ uitvoert, bevestigt de minister de orga
nisatie die het Rekenhof heeft beschreven. Een algemene beoordeling van de
interne controle omvat zowel de sector van de geneeskundige verzorging als die
van de uitkeringen. Bij specifieke controles worden oude bedragen opgespoord in
de saldi van de rekeningen van de verplichte verzekering bij het afsluiten van een
bepaald boekjaar.

1.2
1.2.1

Notie onrechtmatige betaling bij uitkeringen
Principe

Artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt als algemene regel dat wie bij
vergissing of bewust iets ontvangt wat hem niet toekomt, dat moet teruggeven
aan wie het onrechtmatig heeft betaald.
Die regel werd omgezet in artikel 164 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de
ziekte- en invaliditeitsverzekering21. Dat bepaalt dat wie, als gevolg van een ver
gissing of van fraude, onrechtmatig een tegemoetkoming heeft ontvangen, de
waarde ervan aan de verzekeringsinstelling moet terugstorten22.
Voorts vloeien talrijke onterechte betalingen voort uit de toepassing van artikel 136,
§ 2, van de wet. Dat bepaalt dat de gestorte tegemoetkomingen moeten worden
teruggevorderd wanneer de vergoeding voor de invaliditeit uiteindelijk ten laste
wordt genomen door een andere wetgeving, zoals die op de arbeidsongevallen,
de beroepsziekten of de sluiting van ondernemingen, of door het gemeen recht
wanneer het gaat om schade die door de privéverzekering ten laste wordt geno
men. In dat geval treedt de verzekeringsinstelling van rechtswege in de rechten
van de rechthebbende.
1.2.2

Verjaring

Met toepassing van de verjaringsregels voor de verzekering geneeskundige ver
zorging en uitkeringen, mag de periode die in aanmerking wordt genomen voor de
berekening van het onterecht betaalde bedrag niet hoger zijn dan twee jaar, te
rekenen vanaf het einde van de maand waarop de uitkering betrekking heeft. Die
termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onrechtmatige betaling een gevolg
is van frauduleuze handelingen door de rechthebbende23. De wet van 14 juli 1994
werd in 2009 gewijzigd om de verjaringstermijn te verminderen tot een jaar
wanneer de onrechtmatige betaling een gevolg is van een vergissing van het
ziekenfonds24.

21

Bovengenoemde wet van 14 juli 1994.

22

Deze bepaling is zowel van toepassing op de sector van de geneeskundige verzorging als op die
van de uitkeringen.

23

Artikel 174, van de bovengenoemde wet van 14 juli 1994.

24

Artikel 174, derde lid, van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering ingevoegd door
artikel 47 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheids
zorg.
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1.3 Resultaten van de thematische controles van de DAC
De termijnen nodig om de informatie te verzamelen die nuttig is voor de bereke
ning van de uitkeringen, leiden onvermijdelijk tot onrechtmatige betalingen.
Wanneer de persoonlijke of gezinstoestand van de verzekerde wijzigt, kan het
ziekenfonds het bedrag van de uitkering pas aanpassen als het daarvan door
de verzekerde zelf door een andere administratie of via de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ) op de hoogte wordt gebracht.
De onrechtmatige betalingen kunnen ook een gevolg zijn van een vertraging bij
de behandeling van de informatie die aan het ziekenfonds werd meegedeeld over
het hernemen van een activiteit, het inkomen, de gezinstoestand van de sociaal
verzekerde of de vergoeding van de schade door een andere instelling.
1.3.1 Onrechtmatige betalingen met als oorsprong een wijziging in de
gezinstoestand
Het bedrag van de uitkering voor invaliditeit varieert afhankelijk van de gezins
toestand en het inkomen van het gezin25. De reglementering voorziet in een ver
hoging van de uitkering voor invaliden die personen ten laste hebben (65 % van
het gederfde loon in plaats van 40 %) en voor alleenstaanden of samenwonenden
met een bescheiden inkomen26 (55 % in plaats van 40 %).
De DAC heeft de toepassing van de verhogingsregels van de uitkering als gevolg
van de gezinstoestand geëvalueerd27. De dienst heeft zich daarvoor gebaseerd op
een steekproef van dossiers van invaliden van wie de uitkering in het derde trimes
ter 2005 werd verhoogd. In deze selectie hebben de inspecteurs de bijzondere
gevallen geïndividualiseerd die een aanzienlijker risico op vergissingen inhielden.
Zo bedroeg het foutenpercentage 16,03 % voor de invaliden die in het buitenland
verblijven. Voor de samenwonende invaliden “gelijkgesteld met alleenstaanden”
was het foutenpercentage 20,79 % en voor de alleenstaande invaliden die onder
houdsgeld betalen bedroeg het 17,59 %. Voor de invaliden die geen deel uitmaken
van die subpopulaties met een risico werd een foutenpercentage van 3,98 % vast
gesteld. Globaal bedroegen de onrechtmatige betalingen die als gevolg van deze
audit aan de sociaal verzekerden werden genotificeerd 200.847 euro aan terug
vorderingen en 30.436 euro aan bijbetalingen aan de verzekerden. Dat totale
weerslag bedraagt daarmee 170.411 euro.
Uit de audit van het DAC blijkt dat het grootste deel van de onrechtmatige beta
lingen ontstaat doordat de ziekenfondsen de gegevens van het rijksregister die
de KSZ verstrekt, onvoldoende exploiteren. Anderzijds bleek dat de verantwoor
dingsstukken die het inkomen van de samenwonende aantonen, niet aan de
ziekenfondsen werden overgezonden en dat die laatste soms moeilijkheden had
den om ze te verkrijgen.
Op het einde van zijn audit heeft de DAC gewezen op verschillende leemten in
de communicatie tussen de verschillende diensten van de ziekenfondsen en bij
het inzamelen van de informatie die nuttig is voor de berekening van de uitkeringen,
voornamelijk de gegevens van het rijksregister die de samenstelling van het gezin
vermelden en de fiscale gegevens die het inkomen van de samenwonenden
aantonen.
25

Artikel 225 tot 227, van het bovengenoemd koninklijk besluit van 3 juli 1996.

26

In geval het inkomen van de samenwonende lager is dan een bepaald maximum.

27

RIZIV, Thematische controle: toepassing van de artikelen 225 tot 227 van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996. Eindverslag. Maart 2007.
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De DAC heeft de betrokken verzekeringsinstellingen aanbevolen continu de
gegevens van het rijksregister te gebruiken en een automatische signaalproce
dure in te voeren voor de ziekenfondsen als die gegevens wijzigen. Voor de pro
blemen door het ontbreken van bewijskrachtige documenten over het inkomen
van samenwonenden, vooral wanneer de invalide in het buitenland verblijft, beval
de DAC aan zesmaandelijks informatie over het inkomen aan de sociaal ver
zekerde te vragen.
1.3.2

Onrechtmatige betalingen als gevolg van een werkhervatting

De begunstigde van een uitkering kan een beroepsactiviteit hervatten als de
adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds daar vooraf mee instemt. De uit
kering moet dan worden herberekend op basis van het loon en van het jaarlijkse
vakantiegeld die de werkgever via een maandelijks attest meedeelt. Het beroep
sinkomen moet in werkdagen worden geraamd. Het wordt slechts in aanmerking
genomen voor een percentage dat wordt bepaald per schijf van het inkomen.
De DAC heeft over dat punt een thematische audit uitgevoerd op een steekproef
van dossiers. Daaruit bleek 66 % van de gevallen fouten te bevatten. De belang
rijkste fouten waren een gevolg van de bepaling van het loon en van de inaanmer
kingneming van het vakantiegeld.
De DAC heeft onderstreept dat de ziekenfondsen verantwoordelijk waren
voor 44 % van de opgespoorde onrechtmatige betalingen, voornamelijk omdat de
gegevens die de werkgever aan het ziekenfonds had verstrekt in het maandelijkse
attest, niet a posteriori werden gecontroleerd. Voor 39 % van de onterechte
betalingen werd de verantwoordelijkheid gedeeld door het ziekenfonds en de
werkgever. De DAC concludeerde dan ook dat in 83 % van de gevallen de oor
sprong van de onrechtmatige betalingen aan het werk van de ziekenfondsen toe
te schrijven was. Globaal wees de audit een bedrag van onrechtmatige betalingen
uit van 70.085 euro, maar in 47 % van de gevallen met fouten was het niet moge
lijk de vergissingen te becijferen.
Na zijn controle heeft de DAC de complexiteit van de reglementering onder
streept en aangedrongen op een continue opleiding van de werknemers van de
ziekenfondsen, een vereenvoudiging van de berekeningsprogramma’s, een con
trole a posteriori van de dossiers, een betere interpretatie van de gegevens over
het vakantiegeld, een herziening van de duur van de toegekende akkoorden en
een opvolging van de rechthebbenden door de adviserend geneesheren.
1.3.3 Onrechtmatige betalingen als gevolg van de vergoeding van de
invaliditeit door een andere instelling
Krachtens artikel 136, § 2, van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeits
verzekering moet het ziekenfonds weigeren uitkeringen te betalen als de schade
uit een ziekte, letsels, functionele verstoringen of overlijden effectief wordt ver
goed vanuit een andere Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het
gemeen recht. Die bepaling geeft onvermijdelijk aanleiding tot onrechtmatige
betalingen. Men moet immers rekening houden met de termijn die vereist is opdat
het ziekenfonds kennis krijgt van de vergoeding van de schade door een andere
instelling, in hoofdzaak de privéverzekeraar bevoegd voor arbeidsongevallen, het
Fonds voor Beroepsziekten, het Fonds Sluiting Ondernemingen of de verzeke
ringsmaatschappijen voor ongevallen van gemeen recht. Voor het terugvorderen
van die onrechtmatig betaalde bedragen treedt de verzekeringsinstelling van
rechtswege in de rechten van de rechthebbende.
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De DAC heeft de procedures onderzocht voor het opsporen van ongevallen van
gemeen recht, met uitsluiting van de sector van de arbeidsongevallen en die van
de beroepsziekten waar opzoekingen gemakkelijker zijn28. De geëvalueerde
procedures willen niet-aangegeven ongevallen van gemeen recht opsporen op
basis van bepaalde terugbetalingen van geneeskundige verzorging die wijzen op
een ongeval (verzorging van traumatische letsels). De procedures moeten ook de
opvolging verzekeren van aldus opgespoorde gevallen om na te gaan of de schade
niet zou moeten zijn gedekt door de verzekeringsmaatschappij van een derde die
gemeenrechtelijk aansprakelijk is, veeleer dan door het RIZIV.
In 15 % van de gevallen hadden de ziekenfondsen geen enkele onderzoeksproce
dure opgestart terwijl de toegekende tegemoetkoming voor geneeskundige ver
zorging sloeg op verzorging die op een ongeval wijst.
De informaticasystemen en de werkingsprocedures van de verschillende lands
bonden werden geanalyseerd. Vervolgens werd onderzoek hoe de ziekenfondsen
die gebruiken. Uit dat onderzoek bleek dat de systemen en procedures sterk
uiteenliepen. Het kon bovendien niet concluderen dat de procedures die steunen
op het filteren van de factureringen van geneeskundige verzorging via de informa
tica of op het gebruik van de elektronische gegevensstroom Carenet29, doeltref
fender werken.
De DAC heeft ook de rol onderzocht van de verschillende actoren bij het opspo
ren van ongevallen van gemeen recht en heeft vastgesteld dat de verzekerings
instellingen op dat punt onderrichtingen geven aan de ziekenfondsen. Die onder
richtingen zijn echter van variabele kwaliteit. Dezelfde diversiteit werd vastgesteld,
niet alleen tussen de verzekeringsinstellingen, maar ook tussen de ziekenfondsen
van eenzelfde verzekeringsinstelling.
Via gesprekken met leidinggevenden en het onderzoek van een steekproef van
dossiers heeft de DAC de procedures geanalyseerd die de ziekenfondsen volgen
om potentiële ongevallen met een derde verantwoordelijke op te sporen en om
van de verzekerde de inlichtingen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de
eventuele subrogatie. De DAC heeft de rappelprocedures vergeleken die de ver
zekeringsinstellingen aanwenden als de aangifte van het ongeval niet wordt
teruggezonden; de dienst heeft ook het blokkeren van de betaling van de tege
moetkoming onderzocht als de betrokken verzekerde niet reageert. Ook werd
een aanzienlijke diversiteit tussen de verzekeringsinstellingen vastgesteld in de
inhoud van de gegeven onderrichtingen, als die al bestaan. Bovendien weken
sommige ziekenfondsen van die onderrichtingen af.
Uit zorg voor een gelijke behandeling van de rechthebbenden heeft de DAC aan
bevolen gemeenschappelijke praktijken voor alle verzekeringsinstellingen te bepa
len. Meer in het bijzonder beveelt het aan de informatie over het einde van hospi
taliseringen systematisch te onderzoeken, de tegemoetkomingen systematisch te
blokkeren als de verzekerde niet antwoordt op vragen om informatie vanwege zijn
ziekenfonds of de gegevens niet meedeelt die vereist zijn voor de subrogatie30, en
gemeenschappelijke regels over het afsluiten van dossiers goed te keuren.
28

RIZIV, Thematische controle-2008/1: toepassing van artikel 136, § 2, van de gecoördineerde wet van
14 juli 1994. Onderzoek van de procedures voor het opsporen van ongevallen van gemeen recht.

29

Carenet is een geïnformatiseerde gegevensstroom die de ziekenhuisinstellingen en de verzeke
ringsinstellingen verbindt en die allerhande informatie over hospitaliseringen omvat. Die informatie
zou een bron moeten vormen voor de opsporing aangezien ze wijst op het bestaan van een ongeval
en de bijbehorende diagnose meedeelt.

30

Krachtens artikel 295 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 is de toekenning van tegemoet
komingen afhankelijk van het feit dat wie er een beroep op doet, zijn verzekeringsinstellingen de
toelating geeft haar recht op subrogatie uit te oefenen. Daartoe verbindt de verzekerde zich ertoe
alle relevante informatie mee te delen (vonnis, ….).
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De DAC beval ook aan de medewerking van ziekenhuisinstellingen te verbeteren
voor het toezenden van berichten over het begin van hospitaliseringen en van de
verzekeringsmaatschappijen via de Assuralia-overeenkomst31.
1.3.4 Onrechtmatige betalingen als gevolg van sociale fraude
Een van de grote krachtlijnen van de bestuursovereenkomst 2010-2012 van het
RIZIV betreft de strijd tegen de sociale fraude32, met inbegrip van de behandeling
van onterechte betalingen en vergissingen. De overeenkomst voorziet onder
andere in het opstellen van relevante verslagen bestemd voor de Sociale Inlichtin
gen- en Opsporingsdienst (SIOD), het college voor de bestrijding van sociale
fraude en de beheersorganen van het RIZIV33.
In het kader van het actieplan van de regering tegen sociale fraude heeft de DAC
van het RIZIV onderzoek gevoerd in drie domeinen: de cumulatie van invaliditeits
uitkeringen met een niet-toegestane activiteit die wel bij de RSZ is aangegeven34,
de cumulatie met een uitkering wegens verbreking van de overeenkomst35 en de
cumulatie van uitkeringen wegens ongeschiktheid of invaliditeit met een inkomen
uit zwartwerk. De frauduleuze activiteiten omvatten ook de uitkeringen aan
personen die incorrect of frauduleus zijn onderworpen aan de sociale zekerheid
van de werknemers.
Voor de gevallen van verboden en bedrieglijke cumulaties met niet-toegelaten
activiteiten of met de uitkeringen wegens verbreking van de overeenkomst heeft
het RIZIV indicatoren opgesteld voor de werking van de verzekeringsinstellingen
en van de ziekenfondsen36. Aan de hand van de regularisaties van onrechtmatige
betalingen door de verzekeringsinstellingen kon het beheer van de verzekerings
instellingen worden geëvalueerd. Dat beheer wordt als goed beoordeeld als de
verzekeringsinstelling de onrechtmatige betalingen vóór enige controle door de
DAC op een correcte wijze opspoort en regulariseert. Het is voor verbetering
vatbaar als het onverschuldigd bedrag werd opgespoord, maar verkeerd werd
geregulariseerd. Het beheer wordt slecht bevonden als de onrechtmatige betaling
niet wordt opgespoord terwijl de nodige informatie in de DMFA beschikbaar
was. Omdat er sterke verschillen aan het licht waren gekomen zowel tussen de
ziekenfondsen als tussen de verzekeringsinstellingen, beveelt het RIZIV hen
aan geautomatiseerde controles voor primaire controle uit te werken opdat alle
ziekenfondsen die verboden cumulaties zouden opsporen en corrigeren.

31

Het gaat om een overeenkomst die kan worden afgesloten tussen, enerzijds, de verzekerings
ondernemingen die over een erkenning beschikken voor de branches automobielverzekering en
gemeen recht en, anderzijds, het Nationaal Intermutualistisch Comité dat de verzekeringsinstel
lingen vertegenwoordigt. Het doel ervan is geschillen tussen verzekeraars en verzekeringsinstel
lingen te beslechten op het niveau van de wijze van terugbetaling bij beroep van de verzekerings
instellingen ten aanzien van de verantwoordelijke verzekeraars.

32

Artikel 40 tot 42 van de bestuursovereenkomst 2010-2012 van het RIZIV.

33

RIZIV, Verslag over de activiteiten uitgevoerd in het kader van de strijd tegen sociale fraude
2008. RIZIV, Verslag over de activiteiten uitgevoerd in het kader van de strijd tegen sociale
fraude 2009.

34

Artikel 101, van de bovengenoemde wet van 14 juli 1994.

35

Artikel 103, § 1, 3°, van de bovengenoemde wet van 14 juli 1994.

36

RIZIV, Programma voor de bestrijding van de sociale fraude: indicatoren van de werking van de
verzekeringsinstellingen en van de ziekenfondsen in het kader van de controle op de verboden
cumulatie, Verslag 2010.
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1.4 Algemene statistiek van de onrechtmatig betaalde bedragen
die de DAC heeft opgespoord
Op verzoek van het Rekenhof heeft de DAC een algemene statistiek opgesteld
over zijn controles en de incorrecte dossiers die voor de jaren 2007, 2008 en
2009 bij de uitkeringen werden opgespoord.
Tabel 1 – Controles van de DAC en opgespoorde incorrecte dossiers

Jaren

Aantal
onderzochte
dossiers

Aantal opgespoorde
onrechtmatige
bedragen

Bedrag

Percentage onrechtmatige
bedragen ten aanzien van
het aantal onderzochte
dossiers

2007
2008
2009

6386
2902
8196

542
1120
1390

2.162.894,74
12.534.080,17
7.439.687,65

8,5 %
38,5 %
17 %

Bron: RIZIV

Het aantal onrechtmatig betaalde bedragen dat in 2008 werd opgespoord, is
beïnvloed door de sociale fraude in verband met de fictieve ondernemingen waar
aan de DAC een auditverslag heeft gewijd en dat de verzekeringsinstellingen
hebben opgevolgd.
Het belang van de aanbevelingen van de DAC om fouten te vermijden en de
interne controle bij de ziekenfondsen te verbeteren blijkt uit het belang van de
percentages en de bedragen van de onterechte betalingen die bij de controles
2007, 2008 en 2009 opgespoord werden.
Uit die cijfers, verzameld in de eerste jaren waarin een thematische controle
werd uitgevoerd, blijken nog niet de kwalitatieve resultaten die werden bereikt
door deze nieuwe controleaanpak.
De evaluatie van de verzekeringsinstellingen via werkingsindicatoren die in
november 2010 werd uitgevoerd op het vlak van de sociale fraude, is een belang
rijke stap vooruit bij de opvolging van de aanbevelingen. Er zouden ook relevante
indicatoren moeten worden gedefinieerd om te meten hoe goed alle aanbevelin
gen uit de thematische audits worden toegepast.
Het Rekenhof onderstreept hierbij dat een eerste stap naar een algemene evalu
atie kan worden gezet door een opvolging van de percentages van de onrecht
matige betalingen en van de snelheid van opsporing ervan op basis van de gege
vens uit en buiten de boekhouding die aan het RIZIV worden overgezonden.
Naast het identificeren van de procedures die moeten worden verbeterd, stelt
het Rekenhof vast dat de hoge foutenpercentages die bij sommige controles aan
het licht kwamen, niet hebben geleid tot een grondige analyse van de organisa
tiestructuren en van het personeel dat de ziekenfondsen inzetten om een kwali
tatief beheer en een doeltreffende interne controle te verzekeren.
Gelet op het belang van dit thema en van de verschillende elementen in het audit
verslag, zal de minister het RIZIV vragen de problematiek van het beheer van de
onterechte betalingen te bekijken bij de reflectieoefening over de evaluatie van de
werking van de ziekenfondsen via prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren.
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Hoofdstuk 2
Terugvordering van onterechte betalingen

2.1

Boekhoudkundige inschrijving

Boekhoudkundig gezien moet de verzekeringsinstelling37 het bedrag van onte
recht betaalde uitkeringen die bij de verzekerde worden teruggevorderd, inschrij
ven in een bijzondere rekening. Die strikt boekhoudkundige inschrijving impli
ceert dat die uitkeringen niet meer in aanmerking komen voor een financiering
door het RIZIV. Ze moet gebeuren38 vóór het einde van het trimester dat volgt
op het trimester waarin de verzekeringsinstellingen zelf de onterechte betaling
heeft vastgesteld of binnen twee maanden nadat de DAC van het RIZIV heeft
meegedeeld dat er een onterechte betaling werd vastgesteld. Voorwaarden is
dat de verzekeringsinstellingen die vaststelling niet betwisten voor de arbeids
rechtbank39 of nog, zodra de verzekeringsinstellingen op de hoogte werd gebracht
van de definitieve rechterlijke uitspraak. Ter herinnering: deze procedure is niet
van toepassing op de niet-verschuldigde bedragen waarvoor de vordering
tot betaling verjaard is. Die bedragen blijven aangerekend in de door het RIZIV
gefinancierde uitkeringen.

2.2

Terugvorderingsprocedures

De terugvorderingsprocedure wordt geregeld door het Gerechtelijk Wetboek, het
Handvest van de Sociaal Verzekerde40 en de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin
gen. De procedure begint met de verzending van een kennisgeving naar de soci
aal verzekerde. Die brief moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Als
die formele vereisten niet vervuld zijn, beschikt de verzekerde over onbepaalde
tijd om de kennisgeving te betwisten.
Voor onterechte betalingen van meer dan 150 euro moet de kennisgeving aange
tekend verstuurd worden. Zo’n aangetekend schrijven laat ook toe de verjarings
termijn te stuiten41.
De sociaal verzekerde heeft drie maanden de tijd om de onterechte betaling
waarvan hij in kennis werd gesteld, te betwisten.
Als de verzekerde de onterechte betaling niet binnen de termijn betwist, kan de
verzekeringsinstelling ambtshalve terugvorderen door het onterecht betaalde
bedrag af te houden van de sociale uitkeringen van de verzekerde. Volgens
artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek mag ze 10 % van het bedrag aan
verschuldigde uitkeringen inhouden.

37

Artikel 325 van het al vernoemde KB van 3 juli 1996.

38

Indien de verzekeringsinstellingen zich niet houdt aan de opgelegde termijn waarbinnen de onte
rechte betaling in de bijzondere rekening moet worden ingeschreven, riskeert ze een sanctie van
50 euro op basis van artikel 318, 7°, a) van het KB van 3 juli 1996.

39

Zodra de verzekeringsinstellingen de door de DAC toegestuurde kennisgeving ontvangt, moet ze
de verjaringstermijn onderbreken.

40

Artikelen 14 en 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal
verzekerde.

41

Artikel 174 van de bovenvermelde wet van 14 juli 1994.
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Als de sociaal verzekerde de kennisgeving betwist of als de terugvordering niet
kan worden verzekerd door een inhouding op toekomstige sociale uitkeringen,
moet het ziekenfonds binnen twee jaar een verzoekschrift indienen of een dag
vaarding voor het gerecht initiëren om een uitvoerbare titel te verkrijgen. Zodra
die er is, moet het ziekenfonds het vonnis bij de sociaal verzekerde laten beteke
nen door middel van een deurwaardersexploot.
Volgens artikel 167 van de wet van 14 juli 1994 “behoren de betwistingen in
verband met de rechten en plichten voortvloeiend uit de wetgeving en regle
mentering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank”.
Alle voorgaande regels zijn toepasselijk onder voorbehoud van de bepalingen
ingevoerd door het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Die komen in detail aan
bod in hoofdstuk 4 van dit verslag.

2.3 Incentives aan de verzekeringsinstellingen om de
terugvordering van onterechte betalingen te versnellen
Voor onterechte betalingen die ze zelf hebben opgespoord en in zoverre die niet
voortvloeien uit hun eigen vergissing, ontvangen de verzekeringsinstellingen 42
bovenop de forfaitaire administratiekosten ook een percentage van de bedragen
die werden teruggevorderd krachtens artikel 136, § 2, (onterechte betalingen
die voortvloeien uit betalingen die wegens indeplaatsstelling zijn gedaan) en
artikel 164 (andere onterechte betalingen).
Het toegekende percentage varieert tussen 10 en 16 % en hangt af van het recu
peratieniveau43, dat is de verhouding tussen de terugvorderingen en de geboekte
uitgaven.
In 2009 ontvingen de verzekeringsinstellingen in totaal 18,23 miljoen euro aan
incentives voor een gerecupereerd bedrag van 115,2 miljoen euro44.
Het Rekenhof stipt aan dat dat mechanisme ook van toepassing is op de sommen
die worden teruggevorderd door indeplaatsstelling bij schadevergoedingen voor
arbeidsongevallen en beroepsziektes. Om in die sectoren uitgaven terug te vor
deren, is het meestal niet nodig gerechtelijke of zware administratieve procedu
res op te starten. Schadevergoedingen voor arbeidsongevallen worden immers
grotendeels geautomatiseerd teruggevorderd dankzij de elektronische informa
tiestroom tussen de ziekenfondsen en de privéverzekeraars bevoegd voor
arbeidsongevallen. Voor beroepsziektes bepalen de procedures dat de uitgaven
van de ziekenfondsen worden terugbetaald vóór de rente voor de sociaal ver
zekerde in betaling wordt gesteld. In die twee sectoren lijkt de toekenning van
een bonus op basis van het recuperatieniveau dus minder relevant.

42

Artikel 195, § 2, van de al vernoemde wet van 14 juli 1994.

43

Zie artikel 2 van het KB van 7 oktober 1993 tot vaststelling van het percentage waarmee de admi
nistratiekosten van de verzekeringsinstellingen worden vermeerderd in geval van terugvordering
van betaalde sommen: “Onder recuperatieniveau wordt verstaan de verhouding tussen het bedrag
dat gerecupereerd wordt, exclusief de intresten, en het bedrag van de geboekte uitgaven. Het
recuperatieniveau wordt voor elke verzekeringsinstelling jaarlijks vastgesteld en afzonderlijk bere
kend voor de tak geneeskundige verzorging en de tak uitkeringen.”

44

Voorlopige berekening van het RIZIV van 15 februari 2009.
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Het Rekenhof is van oordeel dat het RIZIV zou moeten nadenken over de incen
tives die de verzekeringsinstellingen ontvangen wanneer ze overgaan tot terug
vordering via subrogatie, teneinde een onderscheid te maken tussen de arbeids
ongevallen of beroepsziekten (waarvoor de administratieve werklast gering is) en
de gemeenrechtelijke gevallen (die over het algemeen heel wat administratief
werk vergen en waarvoor gerechtelijke procedures moeten worden opgestart).
Standpunt van het
RIZIV

Het RIZIV sluit zich aan bij het voorstel van het Rekenhof om verschillende boni
ficatiepercentages te overwegen naargelang het gaat om recuperatie van voor
schotten voor arbeidsongevallen en beroepsziekten of voor ongevallen van
gemeen recht. Het RIZIV is daarbij van oordeel dat het koninklijk besluit van
7 oktober 1993 genomen ter uitvoering van artikel 195, § 2, van de gecoördi
neerde wet van 14 juli 1994 moet worden herzien. Het oordeelt ook dat de lijsten
van de effectief door de verzekeringsinstellingen gerecupereerde bedragen die
jaarlijks aan de CDZ worden toegezonden en door de DAC worden gecontro
leerd, moeten worden aangepast.

2.4
2.4.1

Controle van de terugvorderingen
Controle door de CDZ

In zijn beoordeling laat de CDZ de procedures voor de terugvordering van onte
rechte betalingen aan bod komen, in het kader van criterium 5 (werking van het
internecontrolesysteem, zie punt 1.1.2). Dat specifieke punt vertegenwoordigt
echter slechts 12 % in de totale afweging van dat criterium. De responsabilisering
van de verzekeringsinstellingen voor de terugvordering van onterecht betaalde
bedragen slaat daardoor slechts op 0,3 % van de variabele administratiekosten45.
In het kader van zijn audit heeft het Rekenhof de verslagen onderzocht van de
bedrijfsrevisoren die door de CDZ belast werden met het onderzoek van de
terugvorderingsprocedures. Voor de evaluatie van die procedures is de opdracht
van de revisoren duidelijk omschreven: door ja of nee te antwoorden, moeten ze
uitmaken of de procedures volstaan om de doelstellingen te halen, of ze correct
en systematisch worden toegepast, of er maatregelen werden genomen om te
vermijden dat ze omzeild worden en om ervoor te zorgen dat elke poging daartoe
informaticasporen achterlaat en, tot slot, of de vastgestelde tekortkomingen bij
de toepassing van de procedures een gepast gevolg krijgen.
Om hun standpunt te staven, moeten de revisoren een aantal individuele dossiers
onderzoeken. Hoeveel dat er zijn, wordt bepaald op basis van het aantal sociaal
verzekerden46.

45

De ziekenfondsen worden geresponsabiliseerd naar rato van 10 % van hun administratiekosten.
25 % van die variabele enveloppe is gekoppeld aan de evaluatie van criterium 5 in verband met het
systeem voor interne controle en interne audit. 12 % van de evaluatie van criterium 5 heeft betrek
king op de evaluatie van de werking van het systeem voor interne controle en interne audit op het
niveau van de terugvordering in geval van subrogerende betalingen en onterechte betalingen. Die
specifieke evaluatie vertegenwoordigt bijgevolg slechts 0,3 % van de administratiekosten van de
ziekenfondsen.

46

Bij ziekenfondsen met minder dan 500.000 verzekerden bedroeg de steekproef 1 op 1.000 dos
siers. Bij ziekenfondsen met 500.001 tot 1.000.000 verzekerden bedroeg de steekproef 1 op 5.000
dossiers. Bij ziekenfondsen met meer dan een miljoen verzekerden bedroeg de steekproef 1 op
10.000 dossiers.
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Voor de toekenning van de administratiekosten houdt de CDZ rekening met de
bijzondere opmerkingen van de revisoren. In 2008 heeft de CDZ bijvoorbeeld
ermee rekening gehouden dat voor sommige ziekenfondsen van eenzelfde lands
bond enig voorbehoud werd geuit waaruit bleek dat, voor 15 % van de onder
zochte dossiers, de opvolging van de procedures ontoereikend was. Als gevolg
van dat voorbehoud werden de variabele administratiekosten van die landsbond
met 0,24 % verminderd.
2.4.2

Controle door het RIZIV

Voor onterechte betalingen die de DAC zelf heeft opgespoord tijdens zijn contro
les in de ziekenfondsen, voert de dienst “een tweede bezoek” uit om de terug
vordering te controleren. Dat bezoek vindt plaats na de andere activiteiten en
volgens de mogelijkheden van de dienst, binnen negen tot achttien maanden
nadat de onterechte betaling werd opgespoord. De DAC volgt dan het recupera
tiedossier tot op het einde.
Op verzoek van het Rekenhof heeft de DAC statistieken opgesteld over de terug
vorderingen die de dienst vaststelde tijdens “tweede bezoeken” in 2008 en 2009.
In 2008 werd de onterechte betaling in 149 van de in totaal 363 gevallen (d.i. 41 %)
volledig teruggevorderd47. Uit de statistieken kwam echter duidelijk naar voren dat
de terugvorderingen betrekking hadden op de kleinste bedragen. De totale terug
gevorderde som bedroeg immers slechts 12,9 % van de terug te vorderen betalin
gen. In 2009 werd de onterechte betaling in 306 van de 883 dossiers volledig
teruggevorderd (d.i. 34,6 %). De totale teruggevorderde som bedroeg 7,2 % van de
terug te vorderen betalingen.
De statistieken leverden geen informatie op over de dossiers met een gesplitste
terugvordering op basis van artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek of
in het kader van terugvorderingsakkoorden tussen de sociaal verzekerde en de
verzekeringsinstelling, met goedkeuring van het RIZIV.
Het RIZIV controleert overigens niet de terugvorderingen van onterechte betalin
gen die de ziekenfondsen hebben opgespoord. Tot nu toe handelt geen enkele
thematische audit van de DAC over de toepassing van de wettelijke procedures
om onterechte betalingen terug te vorderen.
Ter herinnering: het eerste hoofdstuk benadrukt dat het RIZIV noch het bedrag,
noch de oorsprong kent van de onterechte betalingen die de ziekenfondsen heb
ben opgespoord. In dat hoofdstuk beveelt het Rekenhof het RIZIV aan informatie
daarover te verzamelen bij de verzekeringsinstellingen en aan de DAC te vragen
een audit uit te voeren om na te gaan hoe snel de ziekenfondsen onterechte beta
lingen op het spoor komen.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de DAC de terugvordering van elke onte
rechte betaling die hij bij zijn controles heeft opgespoord, individueel controleert.
Het beveelt de DAC aan zijn controlepraktijken uit te breiden tot de onterechte
betalingen die de ziekenfondsen opsporen, om de controle van boekhoudkundige
aard van de CDZ te vervolledigen.

47

Het RIZIV heeft gepreciseerd dat de terugvorderingsprocedures om verschillende redenen heel
veel tijd in beslag kunnen nemen: processen voor de arbeidsrechtbankeen, minnelijke schikkingen
van aanzuiveringsplannen, toepassing van artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Standpunt van het
RIZIV

Het RIZIV is van oordeel dat zou kunnen worden overwogen de terugvorderings
praktijken van de verschillende ziekenfondsen op te volgen en te controleren op
voorwaarde dat het over de informatie beschikt over de door de ziekenfondsen
opgespoorde onterechte betalingen.

2.5 Tenlastelegging van niet-teruggevorderde onterechte
betalingen
De reglementering stelt de verzekeringsinstellingen financieel verantwoordelijk
voor onterechte betalingen die ze hebben opgespoord maar niet tijdig teruggevor
derd48. Die betalingen moeten immers worden afgeschreven door ze binnen drie
maanden na de wettelijke terugvorderingsdatum in te schrijven ten laste van de
administratiekosten.
Het RIZIV hanteert geen afzonderlijke boekingen voor onterecht betaalde uit
keringen die ten laste komen van de administratiekosten van de verzekerings
instellingen. Als aanwijzing kunnen enkel de totale bedragen worden vermeld
die jaarlijks ten laste vallen van de verzekeringsinstellingen voor alle ziekte- en
invalidititeitsuitkeringen Daarbij moet worden benadrukt dat de prestaties inzake
geneeskundige verzorging een groot deel van die bedragen uitmaken. De bedra
gen die de ziekenfondsen ten laste moesten nemen in de laatste vier jaar worden
in de volgende tabel voorgesteld.
Tabel 2 – Totaalbedragen aan niet-teruggevorderde onterechte betalingen
	ten laste gelegd van de verzekeringsinstellingen
(geneeskundige verzorging en uitkeringen; in duizend euro)
Jaar

Bedrag

2006
2007
2008
2009

3.208,10
4.095,80
3.119,80
3.422,20

Bron: RIZIV

Wat de ten onrechte betaalde uitkeringen betreft die ten laste van de adminis
tratiekosten van de verzekeringsinstellingen worden gelegd, beveelt het Reken
hof aan afzonderlijke informatie te verzamelen over de uitkeringen en op basis
daarvan jaarlijks na te gaan of de bedragen die ten laste worden gelegd van de
verzekeringsinstellingen, wel degelijk alle niet-teruggevorderde uitkeringen ouder
dan twee jaar omvatten (verminderd met die waarvoor een gespreide terugvor
dering werd toegestaan, op basis van artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk Wet
boek of op basis van een akkoord tussen de verzekeringsinstellingen en de
sociaal verzekerde, met toestemming van het RIZIV).

48

Artikel 327 van het al vernoemde KB van 3 juli 1996.
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2.6 Vrijstelling van tenlasteneming van onterechte betalingen
De leidend ambtenaar van de DAC van het RIZIV kan de verzekeringsinstellingen
ervan vrijstellen een onterechte betaling in te schrijven als administratiekosten
als die betaling niet het gevolg is van een vergissing of een nalatigheid van het
ziekenfonds en als het alle juridische middelen heeft aangewend om ze terug te
vorderen, ook via gerechtelijke weg49. In afwachting van die beslissing van het
RIZIV blijft het bedrag ingeschreven in de rekening die het ziekenfonds gebruikt
voor terug te vorderen schuldvorderingen.
In de jaren 2007-2009 heeft het RIZIV de verzekeringsinstellingen in uitvoering
van artikel 327 ervan vrijgesteld een bedrag van 1.537.458,24 euro (op een totaal
vraagbedrag van 2.617.747,11 euro) aan niet-teruggevorderde onterechte beta
lingen in te schrijven als administratiekosten.
In de aanvraagdossiers voor zo een vrijstelling onderzoekt de DAC of de voor
waarden uit het artikel vervuld zijn. Het verslag van de inspectie behandelt de
oorsprong van de onterechte betaling (die kan dateren van een aantal jaar terug),
de boeking van het niet-verschuldigde bedrag in de bijzondere rekening en de
geregistreerde terugvorderingen50. Het geeft ook een overzicht van de terug
vorderingsprocedure.
Er kan ook geen vrijstelling worden verleend voor een deel van het niet-verschul
digde bedrag als blijkt dat het ziekenfonds vanaf een bepaald moment weet had
van elementen die het nodig maakten in te grijpen. De vrijstelling wordt volledig
geweigerd als het ziekenfonds van bij aanvang bleek te beschikken over informa
tie op basis waarvan de onterechte betalingen moesten worden stopgezet.
De door de verzekeringsinstellingen ingediende aanvragen werden als volgt
behandeld:
Tabel 3 – Aanvragen tot vrijstelling van het ten laste nemen van onterechte
betalingen (in euro)
Vrijstelling verleend

Vrijstelling geweigerd

Totaal

Jaar

Aantal
dossiers

Bedrag

Aantal
dossiers

Bedrag

Aantal
dossiers

Bedrag

2007
2008
2009

72
89
106

580.755,14
536.941,15
419.761,95

112
91
47

461.660,85
407.714,33
210.913,69

184
180
153

1.042.415,99
944.655,48
630.675,64

Bron: RIZIV

Artikel 167 van de wet van 14 juli 1994 bepaalt dat de verzekeringsinstellingen
een maand de tijd hebben om bij de bevoegde arbeidsrechtbank verzet aan te
tekenen tegen de beslissing van de leidend ambtenaar van de DAC om een aan
vraag tot vrijstelling te verwerpen.
In 2007 hebben de verzekeringsinstellingen 31 keer verzet aangetekend bij de
rechtbank. In 2008 werd 7 keer verzet aangetekend en in 2009 17 keer.

49

Artikel 327, 2e lid, van het al vernoemde KB van 3 juli 1996.

50

Er moet worden opgemerkt dat, wanneer een dossier onterechte betalingen omvat voor genees
kundige verzorging of uitkeringen, de geregistreerde terugvorderingen ten aanzien van de sociaal
verzekerde ongedifferentieerd zijn in die dossiers « artikel 327 ».
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De meeste weigeringen, en dus de meeste betwistingen, hebben betrekking op
de vaststelling dat de verzekeringsinstellingen niet alle juridische middelen gebrui
ken om onterechte betalingen terug te vorderen en niet met de nodige inzet te
werk gaan bij de terugvorderingen.
In dat opzicht heeft het Hof van Cassatie voor een ommezwaai in de rechtspraak
gezorgd met het arrest van 26 mei 200851. In dat arrest oordeelt het hof dat
gebrek aan inzet van de verzekeringinstelling bij het terugvorderen van onte
rechte betalingen slechts een beletsel vormt voor een vrijstelling in zoverre de
terugvordering erdoor beïnvloed werd. Telkens een verzekeringsinstellingen blijk
geeft van gebrek aan inzet, moet de DAC dus bepalen wat teruggevorderd had
kunnen worden in plaats van te weigeren het volledige bedrag vrij te stellen. Het
arrest biedt dus mogelijkheden voor extra vrijstellingen in gevallen waarbij de
verzekeringsinstellingen kan aantonen dat haar gebrek aan inzet er niet de recht
streekse oorzaak van is dat de onterechte betaling niet of slechts gedeeltelijk kon
worden teruggevorderd.

2.7

Sancties bij onterechte betalingen

Recente bepalingen52 hebben de verschillende sancties tegen de ziekenfondsen
geactualiseerd en vereenvoudigd.
De sancties worden geregeld door artikel 166 van de wet van 14 juli 1994 en
hebben tot doel onterechte betalingen en niet-terugvorderingen te voorkomen.
Om het RIZIV en de verzekeringsinstellingen te laten samenwerken, heeft de wet
een waarschuwingsprocedure ingevoerd en een termijn van een jaar om vergis
singen recht te zetten of eventuele structurele problemen weg te werken die
hebben geleid tot herhaalde onterechte betalingen.
Bij overtredingen die het stelsel onherroepelijk aantasten, wordt onmiddellijk een
sanctie opgelegd. Dat is het geval wanneer de onterechte betaling oninvorder
baar is geworden omdat het ziekenfonds naliet de verjaringstermijn te stuiten.
Ziekenfondsen krijgen een boete opgelegd van 62,50 euro als ze hebben nage
laten de verjaringstermijn te stuiten voor onterechte betalingen van 151 euro of
meer. De boete bedraagt 125 euro als het gaat om onterechte betalingen van
meer dan 1.250 euro.
Verzekeringsinstellingen krijgen ook onmiddellijk een boete van 125 euro als ze
de onterechte betaling niet aftrekken van de uitgaven die het RIZIV financiert of
als ze de onterechte betaling niet inschrijven in de rekening die ze gebruiken voor
terug te vorderen schuldvorderingen.
Bij zware of recurrente nalatigheid waarvoor geen oplossing wordt gevonden,
riskeren verzekeringsinstellingen een boete van 1.250 euro.
Het Rekenhof stelt vast dat de sanctie in sommige gevallen slechts een zwakke
compensatie vormt in vergelijking tot de verliezen die het stelsel moet dragen
voor de onterechte betalingen die na de verjaringstermijnen worden vastgesteld.

51

Cass., 26 mei 2008, J.L.M.B., 2009, blz. 514-526.

52

Wet van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid.
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Het RIZIV is van oordeel dat de recente stijging van de sanctie voor de nietstuiting van de verjaring voor onterechte betalingen van meer dan 1.250 euro
(van 62,50 tot 125 euro) niet te verwaarlozen is aangezien ze van toepassing is
op elk onderzocht geval en dus een cumulerend effect heeft. Het onderstreept
overigens hoe belangrijk de sanctie is voor herhaalde tekortkomingen (1.250 euro).
Daarmee kan een ziekenfonds worden gesanctioneerd dat herhaaldelijk niet de
nodige schikkingen treft om de verjaring ten aanzien van verzekerden te stuiten
waarvoor onterechte betalingen werden vastgesteld.

Standpunt van het
RIZIV

Het Rekenhof stelt vast dat het feit dat het RIZIV geen informatie heeft over het
aantal onterechte betalingen die de ziekenfondsen opsporen (cf. punt 1.1.1), een
groot struikelblok is bij het opleggen van sancties. Als de terug te vorderen
bedragen niet bekend zijn, kan onmogelijk efficiënt worden gecontroleerd of de
boekings- en de terugvorderingsprocedures worden nageleefd. Eventuele nalatig
heden van de ziekenfondsen kunnen dus louter toevallig bij andere thematische
controles aan het licht komen en aanleiding geven tot een sanctie.
Bovendien kon het Rekenhof bij zijn audit geen gedetailleerde statistieken krijgen
over de bedragen van de sancties voor verzekeringsinstellingen voor het beheer
van de onterechte betaalde uitkeringen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de sancties voor gevallen waarbij ziekenfondsen
nalaten de verjaringstermijn te stuiten, niet in verhouding staan tot de financiële
verliezen die onvoldoende strikte terugvorderingsprocedures genereren.
Het feit dat het RIZIV geen informatie heeft over over de onterechte betalingen
die de ziekenfondsen opsporen, leidt tot problemen bij het opleggen van sanc
ties. Het RIZIV kan immers niet efficiënt nagaan of de boekings- en de terugvor
deringsprocedures worden nageleefd.
Het RIZIV is in het algemeen van oordeel dat het niet opportuun is ziekenfondsen
te sanctioneren die een inspanning doen om te investeren in procedures voor
controle a posteriori. Het stelt immers dat de systematische toepassing van
dergelijke sancties tot averechtse effecten zou kunnen leiden zoals het nietopsporen van de onterechte betalingen.
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Hoofdstuk 3
Verzaking door het RIZIV aan de terugvordering van
onterechte betalingen

Het RIZIV kan afzien van de terugvordering van onterechte betalingen. Dat
gebeurt op basis van wettelijke bepalingen als het gaat om een niet-toegestane
werkhervatting of op basis van de verordening tot uitvoering van artikel 22, § 2, a,
van het handvest van de sociaal verzekerde als het gaat om andere gevallen van
onterechte betalingen.
3.1
3.1.1

Wettelijke en reglementaire basis
Gecoördineerde wet van 14 juli 1994

De wet bepaalt dat een arbeidsongeschikte persoon opnieuw een activiteit mag
aanvatten op voorwaarde dat de bevoegde medische instanties53 daarmee vooraf
akkoord gaan met en op voorwaarde dat de sociaal verzekerde in kwestie op
medisch vlak nog steeds een vermindering van zijn capaciteiten van minstens
50 % heeft.
Als een als arbeidsongeschikt erkende werknemer die nog altijd een verminderde
capaciteit heeft (− 50 %)54, opnieuw begint te werken zonder voorafgaande toe
stemming, moet hij de uitkeringen terugbetalen die hij heeft ontvangen voor de
periode waarin hij een niet-toegestane activiteit uitoefende.
Het beheerscomité van de dienst Uitkeringen kan beslissen in welke behartigens
waardige gevallen geheel of gedeeltelijk wordt afgezien van de terugvordering55.
De wet preciseert dat het gaat om gevallen waarbij de sociaal verzekerde geen
frauduleus opzet had56.
3.1.2 Verordening van 17 maart 199957 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a,
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de
sociaal verzekerde
Het handvest van de sociaal verzekerde omvat een reeks regels ter bescherming
van de verzekerden. Artikel 22 bepaalt dat van terugvordering van een nietverschuldigde som kan worden afgezien in behartigenswaardige gevallen en op
voorwaarde dat de schuldenaar te goeder trouw handelde.
De verordening tot uitvoering van dat handvest biedt sociaal verzekerden de
mogelijkheid het beheerscomité van de dienst Uitkeringen te vragen af te zien
van terugvordering, als hen de beslissing is meegedeeld om een onterechte
betaling terug te vorderen. Het ziekenfonds bezorgt dan de dossiers. Die moeten
alle gegevens bevatten om vast te stellen dat de betrokkene te goeder trouw
handelde.
53

Bij primaire ongeschiktheid is dat de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstellingen en bij
invaliditeit is dat de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.

54

De wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen heeft de procedure voor de regularisatie
van de situatie van de rechthebbende vereenvoudigd op medisch vlak. De toestand van arbeids
ongeschiktheid wordt voortaan beoordeeld op het moment van het nieuwe onderzoek dat plaats
vindt omdat er een niet-toegestane werkhervatting is vastgesteld. Voordien werd de toestand
beoordeeld voor de periode die verstreek (soms lang geleden) en tijdens dewelke de betrokkene
het werk had hervat. Cf. artikelen 97 tot 104, die op 1 januari 2010 van kracht werden.

55

Artikel 80, 11°, van de wet van 14 juli 1994.

56

Artikel 101, 3e lid, van de wet van 14 juli 1994.

57

Voor de zelfstandigen gaat het om de verordening van 12 februari 2001.
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De verzakingsprocedure is niet van toepassing op onterechte betalingen die het
gevolg zijn van een niet-toegestane activiteit (artikel 101). Voor die gevallen
bestaat een specifieke procedure. Ze is evenmin van toepassing op de gevallen
waarbij het ziekenfonds in de rechten van de sociaal verzekerde treedt. Het gaat
dan bijvoorbeeld om uitkeringen die werden toegekend in afwachting van een
tegemoetkoming door de privéverzekeraar bevoegd voor arbeidsongevallen, van
het Fonds voor Beroepsziekten of van het Fonds Sluiting Ondernemingen. Ze
geldt tot slot evenmin voor onterechte betalingen van minder dan 250 euro.
De artikelen 6, 7 en 8 van de verordening gaan over vragen om af te zien van
terugbetaling die onderzocht worden op basis van het gezinsinkomen van de
sociaal verzekerde. Onder bepaalde inkomensdrempels ziet het RIZIV immers
geheel af van de terugvordering.
Artikel 9 gaat over onterechte betalingen doordat een te goeder trouw hande
lende sociaal verzekerde verkeerdelijk werd onderworpen58 aan het stelsel van de
uitkeringen. In die gevallen kan van terugvordering worden afgezien, ongeacht het
inkomen van de verzekerde.
Artikel 10 van de verordening beoogt de specifieke gevallen waarin het zieken
fonds in de rechten van de titularis treedt en waarbij het achteraf het nettobedrag
aan uitkeringen die het aan de verzekerde stortte, terugbetaald kreeg. In die
gevallen ziet het RIZIV ten bate van de verzekerde af van de terugvordering van
het verschil tussen het bedrag van de initieel toegekende uitkeringen en het net
tobedrag van de achterstallen die aan het ziekenfonds werden betaald. De ver
zaking uit dat artikel is van een heel andere aard dan die in de andere artikelen
van de verordening. De geprefinancierde bedragen zijn immers geen echte onte
rechte betalingen. Ook die verzaking vormt niettemin een financiële last voor het
RIZIV.

3.2
3.2.1

Cijfers
Door het RIZIV behandelde dossiers

Volgens de cijfers van het RIZIV werden in 2009 633 vragen ingediend om af te
zien van invordering van onterechte betalingen, 607 in het stelsel van de werkne
mers en 26 in dat van de zelfstandigen. Een dossier werd gemiddeld op 51,5
dagen afgehandeld als het verzoek geen bijkomende vragen opwierp. De gemid
delde verwerkingstermijn bedroeg 244 dagen als er bijkomende inlichtingen
moesten worden ingewonnen bij de verzekeringsinstellingen59..De verwerkingster
mijnen kunnen aanzienlijk langer worden als de landsbonden en de ziekenfondsen
niet optimaal gevolg geven aan de vragen om inlichtingen.
In de loop van 2009 werden aan het beheerscomité van de dienst Uitkeringen van
de werknemers en van de zelfstandigen 438 vragen tot terugvordering van onte
rechte betalingen voorgelegd op basis van artikel 101 van de gecoördineerde wet
en de diverse artikelen van de verordening tot uitvoering van artikel 22, § 2, van
het handvest van de sociaal verzekerde.

58

De RSZ brengt de DAC schriftelijk op de hoogte van beslissingen tot niet-onderwerping aan de
sociale zekerheid. De naam van de werkgever in kwestie en van de betrokken werknemers wordt
meegedeeld, alsook een samenvatting van het onderzoek op basis waarvan beslist werd tot nietonderwerping. De DAC bezorgt die gegevens vervolgens aan de betrokken verzekeringsinstellingen.

59

Gemiddelde beheerstermijn voor vragen die werden ingediend op basis van de artikelen 7,1° en 2°,
8 en 10 van de verordening, wat neerkomt op een totaal van 296 dossiers zonder bijkomende
vragen en 93 dossiers met bijkomende vragen.
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Tabel 4 – Vragen om af te zien van terugvordering volgens wettelijke basis

Wettelijke basis

Aantal
aanvragen

Goedgekeurde
verzaking
(geheel of
gedeeltelijk)

Weigering

Art. 101 van de wet van 14 juli 1994
(niet-toegestane activiteit)

20

16

4

114.937

48.025

Onterecht
betaald
bedrag

Bedrag van
de verzaking

Art. 2 van de verordening (te goeder
of te slechter trouw)
Art. 7 en 8 van de verordening
(gezinsinkomen)
Art. 9 van de verordening
(verkeerdelijke onderwerping)

   1

   0

1

18.756

0

303

289

14

797.564

663.946

   1

   0

1

34.879

0

Totaal

325

305

20

966.136

711.971

Art. 10 van de verordening
(specifieke last i.v.m. subrogatie)

113

113

0

375.433

84.582

Totaal incl. art.10

438

418

20

1.341.569

796.553

Bron: Nota’s aan het beheerscomité van de dienst Uitkeringen van het RIZIV

3.2.2

Totale kosten voor de globale beheren

Voor de sector van de werknemers, betroffen de dossiers met aanvragen om af
te zien van terugvordering die aan het beheerscomité van de dienst Uitkeringen
van het RIZIV werden voorgelegd, een totaal van 886.131 euro aan onrechtma
tige betalingen waarvan 113.853 euro op grond van artikel 101 van de wet van
14 juli 199460 (en van de notie behartigenswaardige gevallen). Na onderzoek
heeft het beheerscomité van de dienst Uitkeringen beslist af te zien van de terug
vordering van 650.690 euro waarvan 48.025 met toepassing van het boven
genoemde artikel 101.
Voor de sector van de zelfstandigen betroffen de dossiers om af te zien van
terugvordering die aan het RIZIV werden voorgelegd, een totaal onterecht
betaald bedrag van 80.005 euro waarvan 1.084 op basis van het bovenvermeld
artikel 101. Na onderzoek heeft het beheerscomité van de dienst Uitkeringen
beslist af te zien van de terugvordering van 61.281 euro. Geen enkele beslissing
betrof het bovengenoemde artikel 101.
Als men de financiële lasten in aanmerking neemt die voortvloeien uit de toepas
sing van artikel 10 van het reglement, bedragen de totale kosten van de bedragen
waarvoor het RIZIV in 2009 afzag van terugvordering, 796.553 euro.
3.3

Uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen

Het RIZIV heeft in een omzendbrief61 de procedure vastgesteld die de verzeke
ringsinstellingen moeten volgen om de dossiers bij het beheerscomité van de
dienst Uitkeringen in te dienen. Het aanvraagformulier bevat de inlichtingen over
de samenstelling en het belastbare bruto-inkomen van het gezin. Aangezien de
verzekeringsinstellingen de verantwoordingsstukken bewaren, moet de dienst
Uitkeringen via een synthesenota kennis kunnen nemen van die elementen, van
het motief voor de terugvordering en de wijze waarop het onrechtmatig betaald
bedrag werd vastgesteld.
60

Zie bovengenoemde wet van 14 juli 1994.
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RIZIV, Omzendbrief verzekeringsinstellingen 99/ 471, 22 oktober 1999.
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Uit het onderzoek van de nota’s die aan het beheerscomité werden voorgelegd,
stelt het Rekenhof vast dat enkel de aanvragen die steunden op de artikelen 2 en
9 van het reglement en op artikel 101 van de wet van 14 juli 1994, de feitelijke
toestand van de sociaal verzekerden beschrijven. Voor de aanvragen die op
andere wettelijke grondslagen steunden, werd de feitelijke toestand van de
sociaal verzekerde niet beschreven en enkel de beoogde wettelijke hypothese
aangeduid. De dienst kwalificeert de aanvragen om af te zien van terugvordering.
Bovendien stellen de diensten van het RIZIV in hun onderzoek niet vast of de
initiële beslissing tot terugvordering een wettelijke grondslag had.
Het RIZIV preciseert dat, voor dossiers die enkel op lijsten voorkomen, het comité
alle bijkomende inlichtingen kan opvragen alvorens een beslissing te nemen.
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Hoofdstuk 4
Weerslag van het handvest van de sociaal verzekerde op
de terugvordering van onrechtmatig betaalde bedragen

Het algemene principe van de terugvordering van de onrechtmatig betaalde
bedragen dat hierboven werd uiteengezet, wordt sinds 1997 in zijn toepassing
beperkt door de bepalingen die werden ingevoerd door het handvest van de
sociaal verzekerde62. De goedkeuring van die bepalingen heeft een belangrijke
weerslag op de wettelijke mogelijkheden van terugvordering van bepaalde nietverschuldigde bedragen, maar ook op essentiële aspecten van de betrekkingen
tussen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen.

4.1 Bepalingen van het handvest van de sociaal verzekerde over
de terugvordering van onrechtmatig betaalde bedragen
4.1.1 Artikel 17
Volgens artikel 17, eerste lid, van het handvest neemt de socialezekerheidsinstel
ling op eigen initiatief een nieuwe beslissing wanneer een beslissing een fout in
rechte of een materiële fout bevat. De nieuwe beslissing heeft terugwerkende
kracht vanaf de datum van de initiële beslissing binnen de grenzen van de ver
jaringstermijnen. Als de nieuwe beslissing de sociale tegemoetkoming vermindert,
annuleert ze de initiële beslissing, ontneemt ze zo de grondslag voor een gedeelte
van de betaalde tegemoetkoming en geeft ze aanleiding tot een onterecht betaald
bedrag.
Om de sociaal verzekerde te beschermen, beperkt artikel 17, tweede lid, van het
handvest echter de terugvordering van de betalingen als gevolg van een foute
beslissing. Het bepaalt immers dat, bij een vergissing door de socialezekerheids
instelling, de nieuwe beslissing geen terugwerkende kracht kan hebben als het
recht op de tegemoetkoming lager is dan hetgeen werd toegekend. Op die manier
blijft de foute beslissing van toepassing en verantwoordt ze het betaalde bedrag
tot de datum van de nieuwe beslissing. De foute betaling van vóór die datum
verliest daardoor zijn kwalificatie van terug te vorderen onrechtmatige betaling.
De wetgever wenste de toepassing van deze maatregel voor te behouden aan
sociaal verzekerden die te goeder trouw zijn. Daartoe werd een derde lid ingelast
in artikel 1763 dat bepaalt dat de beschermingsmaatregel uit artikel 17, tweede
lid, niet van toepassing is wanneer de sociaal verzekerde weet of had moeten
weten64 dat hij geen recht (meer) had op het integrale bedrag van een tegemoet
koming.
Door de toepassing van het handvest is dus geen enkele beslissing met terug
werkende kracht, en daardoor geen enkele terugvordering mogelijk indien, als
gevolg van een vergissing van het ziekenfonds, de verzekerde een tegemoetko
ming toegekend kreeg waarop hij geen recht had of een hogere tegemoetkoming
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Wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, in werking getre
den op 1 januari 1997.

63

Artikel 19, wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
handvest van de sociaal verzekerde.

64

In de zin gegeven door het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te
leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen.
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dan die waarop hij aanspraak kon maken. Het ziekenfonds kan het onterecht
betaalde bedrag in een dergelijke hypothese enkel terugvorderen als het kan aan
tonen dat de verzekerde op de hoogte was of had moeten zijn van het feit dat de
tegemoetkoming onrechtmatig was.
De schijnbare tegenspraak tussen artikel 164 van de wet van 14 juli 1994 en
artikel 17, tweede lid, van het handvest werd beslecht door de rechtspraak65. Die
heeft geoordeeld dat artikel 164 een algemeen principe van terugvordering van
onrechtmatig betaalde bedragen bevat, maar niet de nadere regels van deze
terugvordering preciseert. Dat doet artikel 17 wel. In die zin vult artikel 17 van
het handvest artikel 164 van de wet aan.
De verschillende controleverslagen van de DAC die in hoofdstuk 1.3 werden
voorgesteld, tonen aan dat een niet verwaarloosbaar deel van de onterecht
betaalde bedragen door hun aard door die bepaling van het handvest worden
beoogd.
Hoewel de bepalingen van het handvest van toepassing zijn op de onrechtmatig
betaalde uitkeringen, zijn het RIZIV en de ziekenfondsen sinds 1997 de procedu
res voor invordering van onterecht betaalde bedragen echter blijven toepassen,
zonder rekening te houden met het verbod van terugvordering van het handvest
voor bepaalde gevallen van vergissing van de administratie ten aanzien van een
verzekerde die te goeder trouw is (zie 4.2.1 hieronder).
4.1.2

Artikel 18bis

Uit zorg om de aanzienlijke verliezen waartoe artikel 17, tweede lid, aanleiding
gaf voor de werkloosheid en ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft de wetgever
in 1997 in het handvest een artikel 18bis ingelast66. Dat bepaalt dat een nieuwe
beslissing over dezelfde sociale tegemoetkomingen na een onderzoek van de
wettigheid van die betaalde bedragen, niet mag worden beschouwd als een her
ziening van een beslissing die werd genomen in de zin van de artikelen 17 en 18.
De Koning kreeg de bevoegdheid de takken van de sociale zekerheid te bepalen
waarop die bepaling van toepassing is.
In de voorbereidende werkzaamheden van die bepaling werd de opportuniteit
overwogen een dergelijk stelsel te creëren in de sectoren van de werk
loosheidverzekering,de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de uitkeringen67. Van
die mogelijkheid werd gebruik gemaakt voor de werkloosheidsuitkeringen68 maar
niet in het domein van de geneeskundige verzorging en uitkeringen. Voor de
werkloosheid werd beslist dat de beslissingen tot het verwerpen van uitgaven die
de RVA neemt als gevolg van de systematische controle op de wettigheid ervan,
niet werden beoogd door de artikelen 17 en 18 van het handvest.
Als een vergelijkbare bepaling zou worden ingevoerd in de sector van de ziekteen invaliditeitsverzekering, zouden de onterecht betaalde bedragen die de DAC
van het RIZIV heeft opgespoord, kunnen worden teruggevorderd, ook al spruiten
die voort uit een juridische of materiële fout van de ziekenfondsen. Door een der
gelijke bepaling zouden in die gevallen de fouten van de ziekenfondsen niet langer
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Arbeidsrechtbank Luik, 22 december 2005, RG. :32537/04, www.juridat.be.

66

Artikel 21, van de bovengenoemde wet van 25 juni 1997.

67

Parl. St. Kamer, 1996-1997, DOC 49-907/1.

68

Artikel 166, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemen
tering.
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op het stelsel wegen, maar zouden de ziekenfondsen er evenmin toe worden aan
gezet hun werkmethodes te wijzigen om vergissingen die aanleiding geven tot
onrechtmatige betalingen te beperken. Aangezien de financiële last van de vergis
singen van de ziekenfondsen niet op hen zou wegen, zouden ze er immers niet toe
worden aangezet het aantal vergissingen te beperken.
Standpunt van het
RIZIV

Het RIZIV is van oordeel dat goed moet worden nagedacht over het gebruik van
artikel 18bis van het handvest. Het probleem van de terugvordering van niet-ver
schuldigde sommen wordt immers cruciaal door de steeds standvastigere recht
spraak ten gunste van de toepassing van artikel 17 van het handvest. Volgens
het RIZIV is het probleem des te belangrijker omdat de niet-teruggevorderde
onterechte betalingen momenteel ten laste vallen van het stelsel van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering en er een systeem nodig is om de verzekeringsinstellingen
dienaangaande te responsabiliseren.
Het Rekenhof benadrukt dat artikel 18bis enkel zou kunnen worden toegepast op
onterechte betalingen die werden opgespoord bij een onderzoek naar de wettig
heid van de betaalde uitkeringen. In de zin van de voorbereidende werkzaam
heden voor de wet komt dat dus neer op de onterechte betalingen die werden
vastgesteld als gevolg van een controle door het RIZIV. De toepassing van die
maatregel zou bovendien gepaard moeten gaan met uitermate snelle controles
a priori of a posteriori van de toegekende uitkeringen, zoals dat gebeurt voor
werkloosheidsuitkeringen.
4.1.3

Verkorte verjaring

In 2009 deed zich een nieuw element voor in deze context. De wettelijke bepalin
gen over de verjaringsregels bij het RIZIV69 werden gewijzigd. De verjarings
termijn werd tot één jaar ingekort voor onrechtmatige betalingen door een mate
riële fout van de verzekeringsinstelling of door een vergissing in rechte wanneer
de verzekerde die het bedrag ontvangen heeft, te goeder trouw was.
De vraag rijst of deze bepaling verenigbaar is met artikel 17, tweede lid, van het
handvest dat elke terugwerkende kracht van de beslissing verbiedt bij vergissin
gen van de administratie ten aanzien van een verzekerde die te goeder trouw is.
In de praktijk is het RIZIV van oordeel dat deze wettelijke bepaling, die dateert
van na het handvest van de sociaal verzekerde, toelaat artikel 17, tweede lid, van
het handvest niet langer toe te passen en de procedures voor de terugvordering
van onterecht betaalde bedragen als gevolg van een vergissing van de zieken
fondsen, bekrachtigt. De ziekenfondsen opteren ook voor de terugvordering
beperkt tot een jaar van de onrechtmatig betaalde bedragen, veeleer dan voor de
toepassing van het handvest van de sociaal verzekerde, wat zou inhouden niet
terug te vorderen.
Het Rekenhof is van oordeel dat deze juridische redenering betwistbaar is. De
inkorting voor sommige onterechte betalingen van de duur van de verjaring in de
wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, wijzigt formeel niet artikel
17, tweede lid, van het handvest van de verzekerde, ook al liggen in de praktijk
de toepassingsvelden van die twee normen zeer dicht bij elkaar. Op basis van de
bovenvermelde rechtspraak biedt de interpretatie die het RIZIV geeft aan deze
bepaling van 2009, te weten dat de regel uit artikel 17, tweede lid, van het hand
vest, in die gevallen niet langer moet worden toegepast, onvoldoende rechts
zekerheid.
69

Artikel 174, derde lid, van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, ingevoegd door
artikel 47 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen.
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Sinds 1997 verbiedt het handvest van de sociaal verzekerde de terugvordering
van onrechtmatig betaalde bedragen in geval van fouten van de administratie ten
aanzien van verzekerden die te goeder trouw zijn. Het RIZIV heeft echter zijn
terugvorderingsprocedures en -praktijken gehandhaafd zonder alle gevolgen te
trekken uit die wettelijke bepalingen.
Bovendien heeft het feit dat in 2009 in de wet betreffende de ziekte- en invalidi
teitsverzekering een verjaringstermijn van een jaar werd ingevoerd voor de
terugvordering van onterecht betaalde bedragen die voortvloeien uit een fout van
de verzekeringsinstellingen, er niet toe geleid dat de bepalingen van het hand
vest van de sociaal verzekerde niet meer formeel toepasbaar zijn op die gevallen.
De handelwijze van het RIZIV en van de ziekenfondsen in dat verband biedt,
volgens het Rekenhof, onvoldoende rechtszekerheid.

4.2 Weerslag van het handvest op het beheer van
de onrechtmatig betaalde bedragen
4.2.1

Overzicht

De goedkeuring van het handvest van de sociaal verzekerde heeft de context van
de betaling van uitkeringen grondig gewijzigd. Bedragen die door een administra
tieve vergissing onrechtmatig betaald werden aan een verzekerde die te goeder
trouw is, mogen niet worden teruggevorderd. Daardoor worden het RIZIV en de
ziekenfondsen verplicht maatregelen te nemen om de risico’s op vergissingen bij
de toekenning van een uitkering zoveel mogelijk te beperken en interne controles
in te voeren waarmee elke vergissing zo snel mogelijk wordt geïdentificeerd. In
een context waarin de terugvordering van onterecht betaalde bedragen vaak ver
boden is, dreigen gewone controles a posteriori immers ondoeltreffend te zijn om
te vermijden dat vergissingen definitief de uitgaven van het stelsel bezwaren.
In zijn antwoord op het voorontwerp van verslag benadrukt het RIZIV de maat
regelen van de DAC om onterechte betalingen te voorkomen en onderschrijft het
volledig de visie van het Rekenhof dat er controleprocedures moeten worden
ingevoerd om vergissingen van bij aanvang zoveel mogelijk te vermijden. Bij zijn
thematische audits spitst de DAC zich toe op de analyse van de procedures voor
de toekenning en controle van uitkeringen die de ziekenfondsen hebben inge
voerd.
De minister is eveneens van oordeel dat de ziekenfondsen idealiter alle fouten
zouden moeten kunnen vermijden die tot onterechte betalingen leiden. Ze onder
streept de actie van de DAC om de invoering van gepaste controleprocedures in
de ziekenfondsen te promoten en onderstreept in dat opzicht dat de thematische
controles die sinds 2004 werden uitgevoerd, de berekeningsprocedure in ruime
zin onderzoeken en gaandeweg de diverse aspecten van die materie doorlopen.

Standpunt van het
RIZIV

Standpunt van
de minister van
Sociale Zaken en
Volksgezondheid

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de eerste thematische controles van de DAC,
opgesteld vanaf 2007, de procedures beogen met een hoog risico op fouten bij de
toekenning van uitkeringen. De procedures werden geëvalueerd door achteraf de
verrichtingen van de ziekenfondsen te controleren om na te gaan of er sprake
was van onterechte betalingen. Door die aanpak kon een diagnose worden gesteld
en konden gepaste preventiemaatregelen worden aanbevolen. Toen deze audit
werd uitgevoerd, had de DAC echter nog niet geverifieerd of met die aanbevelin
gen rekening werd gehouden.
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Het Rekenhof benadrukt daarbij dat in 2009 heel wat onterechte betalingen voor
een aanzienlijk bedrag werden opgespoord. Daardoor komt nog niet echt duidelijk
naar voren dat gesleuteld werd aan de toekenningsprocedures en aan de interne
controle binnen de ziekenfondsen. In de context die het handvest sinds 1997
heeft gecreëerd, moeten prioritair de middelen worden geëevalueerd die de
ziekenfondsen inzetten om aanbevelingen op te volgen, vergissingen te voor
komen en preventie te versterken.
4.2.2

Principe van het terugvorderen van onrechtmatige betalingen

Zoals hierboven aangegeven kunnen onterecht betaalde bedragen krachtens het
handvest van de sociaal verzekerde niet langer worden teruggevorderd als de
onterechte betaling een gevolg is van een vergissing van het ziekenfonds en de
sociaal verzekerde niet weet of kon weten dat hij meer ontving dan waarop hij
recht had.
In deze audit heeft het Rekenhof dossiers onderzocht die door het RIZIV worden
beheerd en die waren geopend omdat de sociaal verzekerde in beroep gaat tegen
de beslissing van het ziekenfonds om het onterecht betaalde bedrag terug te
vorderen of tegen de beslissing van het RIZIV om te weigeren af te zien van de
terugvordering. Het onderzoek betrof dossiers die in 2007 of 2008 werden
geopend om het vorderen van de gerechtelijke procedures te kunnen onder
zoeken.
Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de verzekeringsinstellingen, voorbijgaand
aan de principes in artikel 17, tweede lid, van het handvest van de sociaal ver
zekerde, vaak de onterecht betaalde uitkeringen terugvorderen wanneer de
onrechtmatige betaling overduidelijk het gevolg is van een vergissing of nalatig
heid van hun kant en de verzekerde te goeder trouw is. De verzekerde wordt van
het onrechtmatig betaalde bedrag op de hoogte gebracht en als hij dat niet
binnen drie maanden betwist, wordt de beslissing definitief. Dan kan de verzeke
ringsinstellingen automatisch het onterecht betaalde bedrag terugvorderen, met
toepassing van de voorafnames vermeld in artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Alleen als de zaak voor de rechtbank wordt gebracht, worden de rechten van de
verzekerde, vastgelegd in het handvest, worden gerespecteerd.
Het Rekenhof kon in deze audit niet precies bepalen hoeveel dossiers over terug
vordering van onrechtmatige betalingen bij de arbeidsrechtbank aanhangig werden
gemaakt. Er wordt weinig rechtspraak hierover gepubliceerd en de populatie
is soms financieel en sociaal kwetsbaar. Daaruit kan worden afgeleid dat maar
weinig sociaal verzekerden de terugvordering van onterechte betalingen voor de
rechtbank brengen.
Wat de procedure betreft om af te zien van terugvordering van onrechtmatig
betaalde bedragen, heeft het onderzoek van de gevallen waarvan de behartigens
waardigheid wordt beoordeeld op basis van het inkomen van het gezin van de
sociaal verzekerde, uitgewezen dat de procedure voor de terugvordering door het
ziekenfonds in bepaalde gevallen strijdig is met het handvest van de sociaal ver
zekerde. De feiten die in deze dossiers worden uiteengezet, tonen aan dat
bepaalde ziekenfondsen tegen de sociaal verzekerde een procedure van terugvor
dering opstarten die het handvest verbiedt en hem vervolgens aanraden een aan
vraag bij het RIZIV in te dienen om af te zien van terugvordering, ook al weten ze
dat de reglementaire voorwaarden om af te zien van terugvordering, niet vervuld
zijn. Ze schuiven zo de verantwoordelijkheid voor een voor hun aangeslotene
pijnlijke vraag tot terugvordering door naar het RIZIV.
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Alvorens het afzien van terugvordering in een dossier te behandelen, heeft de
dienst Uitkeringen van het RIZIV nooit de wettelijke grondslag van die terug
vordering in twijfel getrokken. Op die manier wordt het feit dat artikel 17, tweede
lid, van het handvest elke terugvordering uitsluit, niet beschouwd als een priori
taire reden om af te zien van terugvordering. In bepaalde gevallen heeft het RIZIV
geweigerd af te zien van terugvordering met als reden dat de reglementaire
criteria niet waren vervuld.
Het Rekenhof is van oordeel dat de praktijk van de ziekenfondsen, die het RIZIV
niet betwist, om systematisch onrechtmatig betaalde bedragen bij de verzekerde
terug te vorderen, niet in overeenstemming is met de letter en de geest van het
handvest. Dat wil dat de verzekerde die te goeder trouw is niet in moeilijkheden
wordt gebracht door de vergissingen van de ziekenfondsen.
Gelet op de tekortkomingen die werden vastgesteld bij de toepassing van het
handvest door de ziekenfondsen, is het Rekenhof van oordeel dat het RIZIV de
wettelijkheid van de terugvordering van onrechtmatig betaalde bedragen moet
onderzoeken alvorens zich uit te spreken over het afzien van terugvordering.
Het is de taak van het RIZIV op dat gebied te waken over de correcte toepassing
van de wetgeving.
4.2.3

Tenlasteneming van niet-teruggevorderde onrechtmatige betalingen

In zijn administratieve praktijk heeft het RIZIV in een eerste fase geoordeeld
dat het handvest uitsluitend de betrekking tussen de sociaal verzekerde en het
ziekenfonds regelde, zonder weerslag op de betrekkingen tussen het Rijksinstituut
en diezelfde ziekenfondsen. Het ging er daarom vanuit dat de tegemoetkomingen
die bij vergissing of door nalatigheid van het ziekenfonds ten onrechte waren
toegekend en die, krachtens het handvest, niet bij de verzekerde konden worden
teruggevorderd, niet door het stelsel ten laste moesten worden genomen. Het
RIZIV heeft daarom de tenlasteneming van de onrechtmatig betaalde en nietteruggevorderde tegemoetkomingen ten laste van de administratiekosten van de
ziekenfondsen gelegd.
Deze interpretatie door het RIZIV werd echter met succes aangevochten voor de
arbeidshoven en het Hof van Cassatie.
In een arrest van 22 december 2008 heeft het Hof van Cassatie eerst geoordeeld
dat als een tegemoetkoming als administratiekosten wordt ingeschreven, dat ver
onderstelt dat die een terugvorderbaar onrechtmatig bedrag vormt. Het heeft
beslist dat deze verplichting niet van toepassing is voor de betalingen die, krach
tens artikel 17, tweede lid, geen onrechtmatig betaald bedrag vormen dat bij de
begunstigde van de tegemoetkoming kan worden teruggevorderd70. Wanneer met
toepassing van het handvest de verzekeringsinstelling niet het recht heeft een
onterecht betaald bedrag terug te vorderen, mag het niet als administratiekosten
worden ingeschreven en draagt het RIZIV er alleen de financiële last van.
De goedkeuring van het handvest van de sociaal verzekerde heeft dus ook tot
gevolg dat de procedure van artikel 327 van het bovengenoemde koninklijk besluit
van 3 juli 1996 niet van toepassing is en dat het RIZIV de financiële gevolgen van
de vergissingen die de ziekenfondsen begaan hebben, moet dragen, ten minste
wanneer de sociaal verzekerde te goeder trouw is.
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Cass., 22 december 2008, Juridat.
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Hoewel de vergissingen van de ziekenfondsen het stelsel financieel blijven bezwa
ren (des te meer als gevolg van de beperkingen die het handvest oplegt voor het
terugvorderen van onrechtmatig betaalde bedragen), wordt het responsabilise
ringssysteem van de verzekeringsinstellingen onwerkzaam gemaakt in de geval
len waarbij artikel 17, 2e lid, van het handvest van toepassing is.
Standpunt van het
RIZIV

Het RIZIV preciseert dat het behoud van de mogelijkheid om bij de verzekerde
onterechte betalingen terug te vorderen die het gevolg waren van een administra
tieve fout, voor de ziekenfondsen geen beletsel mag zijn om hun werkwijze te
verbeteren. Volgens het RIZIV hebben ze immers geen belang bij een grote
hoeveelheid onterechte betalingen en terugvorderingsprocedures tegen de ver
zekerden, aangezien het risico bestaat dat ze onterechte betalingen die niet tijdig
werden teruggevorderd, ten laste zullen moeten nemen als administratiekosten.
Het Rekenhof is van oordeel dat moet worden nagedacht over artikel 327 van
het koninklijk besluit van 3 juli 1996 om, in de gevallen waarin het handvest van
de sociaal verzekerde van toepassing is, een vorm van responsabilisering van de
ziekenfondsen in te voeren waardoor die het geheel of een deel van de financiële
last dragen die een gevolg is van hun administratieve of materiële vergissingen.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

De audit van het Rekenhof heeft voornamelijk tot doel de middelen te analyseren
die het RIZIV en de CDZ aanwenden om na te gaan of de ziekenfondsen hun taken
van berekening en betaling van ZIV-uitkeringen correct en efficiënt uitvoeren.

5.1 Informatie van het RIZIV over onterechte betalingen
De omvang van de onrechtmatig betaalde bedragen, het percentage ervan dat
wordt opgespoord en teruggevorderd en de snelheid waarmee dat gebeurt,
vormen essentiële performantie-indicatoren. De audit heeft uitgewezen dat het
RIZIV met de huidige informatieverplichtingen van de ziekenfondsen in de context
van de boekhoudkundige controle door de CDZ, niet de gegevens kan inzamelen
die nodig zijn om de opsporing en terugvordering van onrechtmatig betaalde
bedragen op te volgen.
Om de opvolging van niet-verschuldigde bedragen te verbeteren, is het Rekenhof
van oordeel dat de boekhoudkundige en buitenboekhoudkundige informatie die
periodiek aan het RIZIV wordt meegedeeld, voor elke sector van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering het bedrag zou moeten vermelden van de onterecht
betaalde uitkeringen die het ziekenfonds en de DAC van het RIZIV hebben
opgespoord. Hetzelfde geldt voor het terugvorderbare en niet-terugvorderbare
bedrag, met toepassing van de verjaringsregels of van de niet-terugvordering
van onterecht betaalde bedragen die een gevolg zijn van een vergissing van
de ziekenfondsen in uitvoering van artikel 17, tweede lid, van het handvest van de
sociaal verzekerde.
Met die informatie kan de evolutie van de omvang van de onterecht betaalde
bedragen worden opgevolgd, net zoals het percentage en de snelheid waarmee
ze worden opgespoord. Ze zou ook toelaten gerichte controles uit te voeren.
Door die parameters voor de verschillende verzekeringsinstellingen te vergelijken
en te analyseren, zou de DAC een globale evaluatie kunnen maken van de ver
beteringen op het vlak van het beheer en van de versterking van de interne
controle bij de verzekeringsinstellingen.
In het kader van de tegensprekelijke procedure van de audit heeft de minister
zich ertoe verbonden aan het RIZIV te vragen om bijkomende informatie in te
zamelen bij de verzekeringsinstellingen en aldus te komen tot een beter begrip
van de oorsprong en de opvolging van onterechte betalingen. Het RIZIV heeft van
zijn kant verklaard dat het de mogelijkheid zou onderzoeken om aanvullende
gegevens te verzamelen over de onterechte betalingen die door de verzekerings
instellingen werden opgespoord.

5.2 Kwaliteit van de interne processen bij de ziekenfondsen
Het huidige controlebeleid van het RIZIV lijkt ontoereikend om een goed beheer
van de uitkeringensector te kunnen waarborgen. Het Rekenhof acht het nood
zakelijk dat het RIZIV erover waakt dat de verzekeringsinstellingen doeltreffende
processen voor interne controle uitbouwen om de uitkeringen correct te kunnen
toekennen.
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Zo is het Rekenhof van oordeel dat het toezicht op de kwaliteit van de interne
controle die de ziekenfondsen hebben ingevoerd, zou moeten worden opgenomen
in criterium 5 van de evaluatie die de verzekeringsinstelling uitvoert, om na te
gaan of het gestorte bedrag correct is.
Bovendien zou de DAC van het RIZIV prioritair de middelen moeten evalueren die
de ziekenfondsen inzetten om het risico op vergissingen bij de toekenning van
een uitkering zoveel mogelijk in te perken. Ook zou de dienst werk moeten maken
van performante interne controles. In dat opzicht stipt het Rekenhof aan dat de
vele fouten die werden vastgesteld bij DAC-controles niet hebben geleid tot een
grondige analyse van de organisatorische structuren en de human resources
die de ziekenfondsen inzetten om te komen tot een kwaliteitsvol beheer en een
efficiënte interne controle.
Door de risico’s op fouten bij de toekenning van de uitkeringen te beperken,
kunnen ook de financiële gevolgen van de toepassing van de verjaringsregels
worden verminderd. Als onterechte betalingen laattijdig worden opgespoord, is
immers een deel van het verkeerdelijk betaalde bedrag verjaard op het ogenblik
waarop het wordt opgespoord. Dat zorgt voor financiële verliezen voor het stel
sel. Het Rekenhof is in die context van oordeel dat de CDV van het RIZIV in een
specifieke audit zou moeten evalueren hoe snel de ziekenfondsen de onterechte
betalingen opsporen. Een actieplan zou de zwakke punten in het beheer van de
verzekeringsinstellingen op dat vlak kunnen verhelpen. Het RIZIV zou ook kunnen
nadenken of die verjaarde bedragen ten laste van de administratiekosten van de
verzekeringsinstellingen kunnen worden gelegd volgens dezelfde logica als die
van de reglementering voor de niet-teruggevorderde onterechte betalingen.
Gelet op het belang van het thema en van de verschillende elementen van het
auditverslag heeft de minister erop gewezen dat ze het RIZIV zou vragen de
problematiek van het beheer van de onterechte betalingen te onderzoeken bij de
reflectieoefening over de evaluatie van de werking van de ziekenfondsen via pres
tatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren.
De CDZ heeft van zijn kant voorgesteld contact op te nemen met de dienst
Uitkeringen van het RIZIV om een specifiek jaarlijks thema binnen evaluatie
criterium 5 te overwegen in verband met de juistheid van de uitbetaalde uitkerin
gen.

5.3

Invordering van de onterechte betalingen

Uit een analyse van de gegevens over de oninvorderbare onterechte betalingen
zouden de financiële verliezen blijken die het stelsel heeft geleden en die toe te
schrijven zijn aan leemten in het beheer van de ziekenfondsen of, in sommige
gevallen, tekortkomingen bij de uitwisseling van informatie zoals die momenteel
tussen socialezekerheidsinstellingen georganiseerd is.
De CDV controleert de terugvordering van elke onterechte betaling die hij bij zijn
controles heeft vastgesteld, op individuele basis. Het Rekenhof beveelt aan ook
een controle te overwegen van de terugvordering van onterechte betalingen die
de ziekenfondsen hebben opgespoord, om de controle van boekhoudkundige aard
van de CDZ te vervolledigen.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat de sanctie als de verzekeringsinstellin
gen nalaat de verjaring te stuiten, niet in verhouding staat tot de ernst van de
financiële verliezen die inadequate terugvorderingsprocedures kunnen teweeg
brengen.
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Het Rekenhof is overigens van oordeel dat de incentives die op dit moment aan
de verzekeringsinstellingen worden toegekend wanneer ze terugvorderen via
subrogatie, een onderscheid zouden moeten maken tussen arbeidsongevallen of
beroepsziekten waarvoor de werklast voor de ziekenfondsen beperkt is, en geval
len van gemeen recht die meestal zwaarder en kostelijker administratief werk
vergen.
Uit de discussies die naar aanleiding van de audit van het Rekenhof binnen de
Raad van de CDZ werden gevoerd, blijkt dat die niet uitsluit het percentage op
te trekken dat wordt toegewezen aan het gedeelte van criterium 5 in verband met
de terugvordering in geval van onterechte betalingen.

5.4 Impact van het handvest van de sociaal verzekerde
De controle van de kwaliteit van de internecontroleprocessen van de verzeke
ringsinstellingen is des te meer noodzakelijk geworden door de inwerkingtreding
op 1 januari 1997 van het handvest van de sociaal verzekerde. Dat verbiedt het
onterecht betaalde bedrag terug te vorderen in geval van vergissing van het
ziekenfonds wanneer de sociaal verzekerde te goeder trouw is.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het RIZIV en de verzekeringsinstellingen over
het algemeen de terugvordering van onterecht betaalde bedragen die het gevolg
zijn van een vergissing van de administratie ten voordele van een verzekerde te
goeder trouw, voortzetten zonder rekening te houden met het verbod dat het
handvest heeft ingevoerd. Sinds 2009 steunt die praktijk op de bepaling die in de
wet ingevoerd is en die een verjaringstermijn van een jaar vastlegt voor de terug
vordering van onterecht betaalde bedragen die een gevolg zijn van een fout van
de verzekeringsinstellingen. Die interpretatie is betwistbaar aangezien de bepa
ling van 2009 niet formeel afwijkt van het handvest van de sociaal verzekerde.
Ze biedt volgens het Rekenhof onvoldoende juridische waarborgen.
De terughoudendheid om de norm uit het handvest toe te passen, wordt ver
klaard door de financiële last die eruit voortvloeit voor het stelsel van de ziekteen invaliditeitsverzekering. Ze heeft tot doel het globaal beheer niet te bezwaren
met de last van de vergissingen van de ziekenfondsen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de werkwijze van de ziekenfondsen – die het
RIZIV niet betwist – om de onterechte betalingen systematisch bij de verzekerde
terug te vorderen, noch met de letter noch met de geest van het handvest van de
sociaal verzekerde in overeenstemming is. Dat handvest bepaalt immers dat de
verzekerde te goeder trouw niet in moeilijkheden mag worden gebracht door de
vergissingen van de ziekenfondsen. Het RIZIV moet er echter voor zorgen dat het
handvest correct wordt toegepast in gevallen van onterechte betalingen als
gevolg van vergissingen van de ziekenfondsen in het voordeel van een verzekerde
te goeder trouw.
Het RIZIV mag overigens op grond van de wet en de reglementering ervan afzien
in bepaalde gevallen onterechte uitkeringen terug te vorderen. De verzekerings
instellingen lijken die bijzondere procedure in te roepen in gevallen waarin de
onterechte betaling niet kon worden teruggevorderd krachtens het handvest van
de sociaal verzekerde. Het Rekenhof is van oordeel dat het RIZIV eerst de wet
tigheid van de terugvordering van de onterechte betaling in het licht van het
handvest moet onderzoeken, voordat het zich kan uitspreken over het afzien van
die terugvordering.
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Het Rekenhof heeft tot slot opgemerkt dat als men zich houdt aan de recente
rechtspraak van het Hof van Cassatie over het handvest, de verzekeringsinstel
lingen die de bepalingen ervan toepassen, niet worden gepenaliseerd voor hun
vergissingen. Ze zijn er immers van vrijgesteld de onterecht betaalde bedragen
ten laste van hun administratiekosten te leggen. De mechanismen van responsa
bilisering van de verzekeringsinstellingen hebben bijgevolg in dat kader geen uit
werking.
Daarom moet erover worden nagedacht of de vanwege de toepassing van het
handvest niet-terugvorderbare onterechte betalingen ten laste van de adminis
tratiekosten van de verzekeringsinstellingen kunnen worden gelegd. Daartoe kan
worden overwogen het toepassingsgebied van artikel 327 van het koninklijk
besluit van 3 juli 1996 te verruimen tot de gevallen beoogd in artikel 17, tweede
lid, van het handvest.
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Bijlage
Antwoord van de minister (vertaling)

De heer Ph. Roland
Eerste voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

Brussel
31 maart 2011

Audit in verband met het beheer van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
Uw verslag van 2 maart 2011, ref. A6 – 3.594.475 L6

Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb uw ontwerpverslag over de audit met betrekking tot het beheer van de
uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering goed ontvangen en met
belangstelling gelezen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5bis, 3e lid, van de organieke wet op
de inrichting van het Rekenhof, verzoek ik u hieronder mijn commentaar te vinden
op de conclusies en aanbevelingen in het verslag.
Het spreekt voor zich dat de ziekenfondsen idealiter alle fouten zouden moeten
kunnen vermijden die tot onterechte betalingen leiden en het is de opdracht van
de controledienst om de invoering van gepaste controleprocedures in de zieken
fondsen te promoten, teneinde die doelstelling te halen of ernaar te streven.
In dat kader voert de Dienst voor Administratieve Controle sinds 2004 themati
sche controles uit die meer bepaald betrekking hebben op de arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen. Met de keuze van de controlethema’s doorloopt de dienst gaan
deweg de diverse aspecten van die materie en onderzoekt hij hoe ze door de
ziekenfondsen worden beheerd. Op die manier identificeert de dienst voor elk
ziekenfonds de berekeningsprocedures in ruime zin die door de ziekenfondsen zijn
ingevoerd en spoort hij, in voorkomend geval, onvolkomenheden op. Via alge
mene aanbevelingen en op basis van de vastgestelde onterechte betalingen en de
administratieve sancties in de dossiers uit de steekproef, probeert de dienst de
ziekenfondsen te sturen in de richting van een beter beheer en geleidelijk aan
ontstaat er een inzicht in de materie als geheel.
In de conclusies in punt 5.2 van het ontwerpverslag, oordeelt het Rekenhof dat het
toezicht op de kwaliteit van het door de verzekeringsinstellingen uitgebouwde pro
ces voor interne controle zou moeten worden opgenomen in criterium 5 van de
door de dienst uitgevoerde evaluatie, om te garanderen dat de betaalde uitkering
correct is. Ik wil graag uw aandacht vestigen op het feit dat de sector van de uit
keringen momenteel in geen geval uitgesloten wordt bij de uitgevoerde evaluatie.
Het eerste deel van criterium 5 omvat inderdaad een globale beoordeling van het
door de verzekeringsinstellingen uitgebouwde systeem voor interne controle en
interne audit. Het tweede deel van criterium 5 analyseert van zijn kant datzelfde
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systeem verder aan de hand van specifieke aspecten, waaronder de terugvorde
ring van subrogatoire en onterechte betalingen, niet enkel in de sector van de
geneeskundige verzorging, maar ook in de sector van de uitkeringen. Het onder
zoek van die elementen is een specifieke opdracht van de bedrijfsrevisoren. Daar
naast valt op te merken dat het tweede deel van criterium 5 sinds de evaluatiepe
riode 2006 werd aangevuld met een nieuw, specifiek aspect dat tot doel heeft
oude bedragen op te sporen in de saldi van de rekeningen van de verplichte ver
zekering, bij het afsluiten van een bepaald boekjaar. Op die manier onderzoeken
de inspecteurs van de controledienst welke bedragen vervat zijn in de saldi van de
definitieve balans van een gegeven boekjaar, om – zowel op het niveau van de
geneeskundige verzorging als op het niveau van de uitkeringen – na te gaan of de
rekeningen bedragen vertonen die er krachtens de door de wettelijke en reglemen
taire bepalingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgelegde termijnen of
krachtens de algemene principes van de boekhouding, niet meer in thuishoren.
Gelet op het feit dat mijn diensten op dit moment geen globale kijk hebben op die
onterechte betalingen die a posteriori door de ziekenfondsen worden opgespoord
en om te antwoorden op uw aanbeveling daaromtrent, zal ik mijn diensten vragen
om bijkomende informatie in te zamelen bij de verzekeringsinstellingen om zo te
komen tot een beter begrip van de oorsprong en de opvolging van onterechte
betalingen.
Gelet op het belang van dit thema en van de verschillende elementen in uw ver
slag, zal ik het RIZIV vragen de problematiek van het beheer van de onterechte
betalingen in aanschouw te nemen bij de reflectieoefening over het opstellen van
prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren die de werking van de ziekenfond
sen afwegen ten aanzien van diverse aspecten in het beheer van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering zoals die omschreven staat in de bestuursovereenkomst
tussen de regering en het RIZIV (art. 44).
Hoogachtend,

Laurette Onkelinx
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
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