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1. De DGEC binnen het RIZIV



De DGEC ? Que ?

1) De DGEC binnen het RIZIV
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D.G.E.C.
=

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV
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ª Missie van het RIZIV: zorgen voor

² toegankelijkheid van kwaliteitsvolle geneeskundige verzorging en 
terugbetaling

² vervangingsinkomen in geval van
Ø arbeidsongeschiktheid
Ømoederschap / vaderschap

1) De DGEC binnen het RIZIV
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ªMissie van de DGEC 

² waken over optimaal gebruik van budget van ziekte- en 
uitkeringsverzekering (VGVU)

² = impact op gedrag zorgverleners
Ø aanrekenen 
Ø voorschrijven 

1) De DGEC binnen het RIZIV
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ªMissie DGEC: dubbele aanpak 

² toezien op correcte aanrekening: de toepassing van de 
regelgeving 
Ø basis: nomenclatuur
Ø realiteit - conformiteit   
Ø indien intentioneel: fraude

²doelmatige zorg bevorderen
Ø basis : EBM, indicatoren
Ø « overconsumptie » - verspilling

1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV

Optimale aanwending budget GVU-verzekering

Correcte aanrekening

Basis: reglementering

Doelmatige zorg

Basis: wetenschap, EBM
12



ª Doelgroepen DGEC
² zorgverleners
² verzorgingsinstellingen (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, 

RVT, …)
² verzekeringsinstellingen
² sociaal verzekerden 
² etc.

1) De DGEC binnen het RIZIV

13



1) De DGEC binnen het RIZIV
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Geneeskundige 
verzorging

Uitkeringen 

1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV
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4) Stratégie du SECM

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx
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I. Evaluatie

1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV

ª Anomalieën ontdekken (aanrekening)
² outliers
² evolutie 
² variaties

ª Via
² onderzoeken op het terrein
² datamining
² vergelijking
² wetenschappelijke literatuur, EBM
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II. Informatie

1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV

ª Acties:
² lezingen
² sensibiliserings- en waarschuwingsbrieven
² coaching bij opmaak van controle- en studierapporten
² brochures

Ø jaarverslag
Ø opdrachten & procedures

² pers
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III. Controle

1) De DGEC binnen het RIZIV
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1) De DGEC binnen het RIZIV

ª Melding of klacht
² komt van

Ø patiënten
Ø zorgverleners
Ø verzorgend personeel
Ø directeur van een medische instelling
Ø verzekeringsinstellingen
Ø etc.

²anonimiteit gegarandeerd
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1) De DGEC binnen het RIZIV

ª Melding of vraag naar onderzoek komende van:
² onderzoeksrechter, politie, fiscale inspectie
² Orde van artsen, beroepsvereniging
² V.I.
² FOD Volksgezondheid
² comité DGEC 
² andere dienst van het RIZIV

ª Intern voorstel
² eigen initiatief van de DGEC
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1) De DGEC binnen het RIZIV

Nationale 
draagwijdte

advies 

advies 

Individuele 
draagwijdte 
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1) De DGEC binnen het RIZIV

ª Voorbeeld van  meervoudige strategie: 
cholangiopancreaticoscopie 

² probleem: nomenclatuur is niet duidelijk 

² onze acties:
Ø informatiebrief (I)
Ø interpretatieregel (E)
Ø controle + recuperatie (C)

² impact:
Ø I : 1.600.000 € door regularisatie bij V.I. 
Ø E : 200.000 €  door regularisatie bij V.I.
Ø C : 280.000 € via vrijwillige terugbetaling aan RIZIV na controleonderzoek

Ø + aanpassing facturatiegedrag 29



7) Loi SSI et CPS

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

2. GVU-wet en SSW



2) GVU-wet en SSW

ª GVU-wet: verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen 

² administratieve organisatie geneeskundige verzorging
² definities geneeskundige verstrekkingen en nomenclatuur art. 34-35
² akkoorden artsen-ziekenfondsen art. 50-51
² vergoedingsvoorwaarden verzekering geneeskundige verzorging art.53
² plichten zorgverleners, geode medische praktijken art. 73
² inbreuken, sancties en procedures art. 73bis, 77sexies, 142-145
² uitkeringen, arbeidsongeschiktheid art. 86, 100
² organisatie DGEC art. 139-140
² opdrachten en bevoegdheden sociaal-inspecteurs art. 146
² opdrachten en bevoegdheden adviserend-artsen art. 153-155
² administratieve controle ziekenfondsen art. 162 31



2) GVU-wet en SSW

ª SSW – Sociaal Strafwetboek

² definitie sociale fraude en onwettige arbeid art. 1
² opdrachten en bevoegdheden sociaal-inspecteurs art. 18-61

² verloop  onderzoeken van de sociale inspectie art. 62-67 
² belemmering van toezicht art. 209
² verplichtingen van de beoefenaars van de geneeskunst om 

documenten uit te reiken art. 225
² valsheid en gebruik van valse stukken om een sociaal voordeel te 

bekomen of te behouden art. 232
² onjuiste of onvolledige verklaringen betreffende sociale voordelen of 

bijdragen art. 233-234
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2) GVU-wet en SSW

ª GVU-wet art. 35 §4
² behoudens (…) dekken de honoraria alle kosten rechtstreeks of onrechtstreeks 

verbonden aan de uitvoering van de verstrekking

² vb. 1
Ø honorarium wondhechting dekt ook handschoenen, hechtingsdraad, sterilisatie, 

ontsmetting, …
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2) GVU-wet en SSW

ª GVU-wet art. 35 §4
² behoudens (…) dekken de honoraria alle kosten rechtstreeks of onrechtstreeks 

verbonden aan de uitvoering van de verstrekking

² vb. 2
Ø digitale beeldvorming van de retina na injectie van contrastmiddel / kleurstof: 

honorarium dekt kosten van contrastmiddel / kleurstof… 
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2) GVU-wet en SSW

ª GVU-wet art. 35 §4

² behoudens (…) dekken de honoraria alle kosten rechtstreeks of onrechtstreeks 
verbonden aan de uitvoering van de verstrekking

² vb. 3
Ø 589024: percutane endovasculaire dilatatie met of  zonder plaatsing van stent(s) (…) 

van een vernauwing en/of occlusie van een kransslagader, inclusief (…) en al het 
gebruikte materieel, met uitsluiting van de dilatatiecatheter, de farmaca en de 
contrastmiddelen. (…)
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2) GVU-wet en SSW

ª GVU-wet
https://www.inami.fgov.be/nl/publicaties/reglementering/Paginas/wet19940714.a
spx

ª SSW
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=201
0060607&table_name=wet
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ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

3. Nomenclatuur



3. Nomenclatuur

ªDefinitie 
² gecodeerde lijst 
² verstrekkingen
² geheel of gedeeltelijk vergoed door ziekteverzekering

Ø (tand)artsen
Ø niet-artsen (verpleegkundigen, kinesisten, opticiens, audiologen, bandagisten, …)

ª NGV = nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen 
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ª Samenstelling NGV:

3. Nomenclatuur
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ª Samenstelling NGV:

² eigenlijke NGV: 10 hoofdstukken / 36 artikels

² interpretatieregels

3. Nomenclatuur

a) lijst NGV-nummers + beschrijving verstrekking

b) algemene bepalingen

c) toepassingsregels
I. gewone
II. cumulregels
III. diagnoseregels

d) extra informatie

40



ª Lijst bestaat uit 
² rangnummer = NGV-nr. (6 cijfers) : AMB / HOSP 
² omschrijving (“libellé”)

² sleutelletter (N, K, I, … ) 
² coëfficient = relatieve waarde 
² sleutelletterwaarde
² tarief 
² terugbetaling/vergoeding 

243154-243165 N200 : Appendectomie in de koude of in het acute stadium, met of zonder perforatie
N = 1,226941 (1/01/2021)
Tarief = 1,226941*200 = € 245,39 
Terugbetaling = 100% = € 245,39 

3. Nomenclatuur
a) Lijst NGV-nrs + beschrijving verstrekking
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ªArt. 1 en 10: algemene bepalingen 
² algemeenheden over rangnummer, sleutelletter, …

² fysieke aanwezigheid

² definitie (huis)arts – specialist – erkende specialismen 

² definitie “jaar” : periode van 12 maanden van datum tot datum
(≠ “kalenderjaar”)

² symbolen: verstrekkingen voorafgegaan door 
* geen anesthesie attesteerbaar
** indien anesthesie, enkel door anesthesist

° mogen aangerekend worden door elke arts 
+ mogen ook aangerekend worden door een tandheelkundige 

3. Nomenclatuur
b) algemene bepalingen
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² bewaring documenten
Ø welke documenten?
Ø hoelang?

"K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + K.B. 20.1.2020" (in werking 1.3.2020)

"§ 8. Onverminderd de bewaringstermijnen die door andere wetgevingen of door de regelen 
van de medische plichtenleer zijn opgelegd, moeten de verslagen, documenten, tracés en 
grafieken waarvan sprake is in de omschrijvingen in deze nomenclatuur, alsmede de 
verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in het hierna volgende lid, 
evenals de protocollen van radiografieën en van laboratoriumonderzoeken, gedurende ten 
minste vijf jaar worden bewaard. De gegevens moeten onmiddellijk beschikbaar zijn voor 
de controles die bij de wet vastgelegd zijn. “

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 20.1.2020" (in werking 1.3.2020)
"Voor de verstrekkingen waarvoor in de omschrijving niet duidelijk een verslag, een 
document, een tracé, een grafiek wordt gevraagd, moet in het dossier worden 
aangetoond dat de verstrekking is uitgevoerd.″

Art. 24: tot 30 jaar 
na laatste 
patiëntencontact 

3. Nomenclatuur
b) algemene bepalingen
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ªWaar?
² vlakbij betrokken NGV-nr.
² op afstand van NGV-nr. of op einde hoofdstuk 
² in ander artikel 

ªBestaan uit:
² de gewone
² cumulregels
² diagnoseregels 

RIZIV-website : module Nomensoft à regels 

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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ª Soms vlakbij betrokken NGV-nr.

Art. 11. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van 
geneesheer-specialist (B) vereist is :

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels

45

472511 472522 ° Rectoscopie

Onder rectoscopie moet worden verstaan, de onderzoeken die
worden verricht met behulp van een rectoscoop van ten minste 25
cm., met uitsluiting van welke anusscopie of zwakke ampuloscopie
ook (…)



ª Soms op afstand van betrokken NGV-nr.

Art. 13: 

Pagina 1: 

212015: Continu toezicht op de vitale en niet-vitale functies met een waaktoestel (…)

Pagina 10:

De verstrekkingen 212015 en 214012 zijn uitsluitend aanrekenbaar indien uitgevoerd in
de lokalen van een erkende functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg of van een
erkende functie eerste opvang van spoedgevallen.

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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ª Soms op einde hoofdstuk 

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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472511 472522 ° Rectoscopie
De verstrekking nr 472511 - 472522 mag niet onderling worden
gecumuleerd met de verstrekkingen nrs 472452 - 472463, 473174 -
473185, 473211 - 473222 en 473432 - 473443 van artikel 20.

ª Soms in ander artikel 

hierin geen verwijzing naar art. 11

Art. 11. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen
waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B)
vereist is :

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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ª Soms in ander artikel (vervolg)

² Art 15: toepassingsregels over heelkundige verstrekkingen (art. 14)

² Art 16: toepassingsregels over operatieve hulp 
Ø aanrekenbaar vanaf K120, N200 : 10% van waarde verrichte verstrekking
Ø door elke arts ongeacht bekwaming

ü uitz: bij 4 oftalmologische verstrekkingen geen operatieve hulp aanrekenbaar 
tenzij door ASO oftalmologie.

Ø niet voor 
ü diagnostische endoscopische handelingen
ü onbloedige ingrepen
ü gastro-enterologie (art 20§1c)

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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ªCumulregel: specifiek type toepassingsregel

² typisch (maar niet alleen) voor Klinische biologie (art. 24 en 24bis)

Cumulregels 
15
De verstrekkingen 540551 - 540562 en 540573 - 540584 mogen onderling niet 
worden gecumuleerd 

² voor diagnostische verstrekkingen onderling
² voor therapeutische verstrekkingen onderling
² voor combinatie diagnostische en therapeutische verstrekkingen 

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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² voorbeelden cumulregels

Ø Verstrekkingen XXXXXX-YYYYYY mogen noch onderling, noch met verstrekking nr. 
AAAAAA-BBBBBB worden gecumuleerd 

Ø Verstrekkingen XXXXXX-YYYYYY kan worden gecumuleerd met verstrekking nr. 
AAAAAA-BBBBBB

Ø De heelkundige verstrekkingen van de verschillende groepen, groep 1, groep 2, 
groep 3, mogen tegen 100% gecumuleerd worden (…) 

Ø De diagnostische en therapeutische laparoscopische verstrekkingen
mogen onderling niet worden gecumuleerd. 

Ø De therapeutische laparoscopische verstrekkingen mogen in dezelfde 
opereerstreek tijdens een zelfde zitting niet worden gecumuleerd met de 
verstrekkingen door laparotomie 

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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ªDiagnoseregel: specifiek type toepassingsregel

² Typisch voor Klinische biologie (art. 24 en 24bis)

Diagnoseregels
53
De verstrekkingen 556290-556301, 556651-556662, 556673-556684 en 542791-542802 
mogen maximum 4 maal per kalenderjaar aangerekend worden.
86
De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend aan
de ZIV voor de opvolging van patiënten met primaire amyloidose, lichteketen-myeloom, 
niet-secreterend myeloom of voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van 
multipel myeloom, met uitsluiting van MGUS." 

3. Nomenclatuur
c) toepassingsregels
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ªWie mag attesteren? 

² begin artikel / paragraaf 
Art. 11. §1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van arts-specialist 
(B) vereist is 

Art. 12 §1. Honoraria voor de artsen-specialisten voor anesthesie.

² midden in artikel / paragraaf
Art 13 : "B. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van arts-
specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en uitsluitend verricht in 
de lokalen van een erkende functie intensieve zorg :

211466 (….) De tweede en derde dag, per dag (…)
De verstrekking 211444 of 211466 wordt eveneens gehonoreerd wanneer ze wordt
verricht door een arts-specialist in de neurologie of door een arts-specialist in de
kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische
neurologie.

3. Nomenclatuur
d) extra informatie
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ªConnexisten: voeren verstrekkingen uit die 
² behoren tot een ander specialisme 
² maar verwant zijn aan eigen specialisme 

ªVermeld
² in titel hoofdstuk 
² in begin artikel 
² in toepassingsregel 
² bij beschrijving NGV-nr.

3. Nomenclatuur
d) extra informatie

54



² Art 17 ter: 

² Art 15:

Art. 15. § 1. Worden in elk geval beschouwd als verwant met één van de specialismen 
opgesomd in artikel 14, a) tot en met m), de verstrekkingen die behoren tot de andere in 
hetzelfde artikel opgesomde specialismen.

Algemene heelkunde – neurochirurgie – plastische heelkunde – abdominale chirurgie –
thoraxchirurgie – gynaecologie – oftalmologie – ORL – urologie – orthopedie –
stomatologie – transplantatieheelkunde 

3. Nomenclatuur
d) extra informatie
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ªDatum inwerkingtreding / schrapping / aanpassing

K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010) + K.B.12.5.2021 (in werking 1.8.2021)
475075 470086 * Elektrocardiografische onderzoeken, met protocol, ten minste 12 

verschillende derivaties

475650 475661 Geschrapt door K.B. 10.1.2013 (in werking 1.2.2013)

3. Nomenclatuur
d) extra informatie
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299375-299386   Continue tractie van onderste lidmaat met kleefband of band, 
met uitsluiting van de behandelingen van fracturen of luxaties

148013-148024 Hechten met draad of wondlijm van wonden in het gelaat, 
materiaal inbegrepen : één of twee wonden.

NIET :

3. Nomenclatuur
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ªNomenclatuur niet altijd duidelijk 

INTERPRETATIEREGELS
verhelderen correct gebruik van de nomenclatuurnummers 

3. Nomenclatuur
Interpretatieregels
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ª TGR (Technische Geneeskundige Raad) 
² kan voorstellen doen voor interpretatieregel (GVU-wet 1994)
² DGEC heeft adviserende stem 

ªVerzekeringscomité (DGV) 
² werkt de IR uit  (mogen nomenclatuur niet aanpassen)
² bepaalt datum van inwerkingtreding 
² publicatie in Belgisch Staatsblad à bindend 

antwoord van DGV of DGEC à niet bindend 

3. Nomenclatuur
Interpretatieregels
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ª Interpretatie ≠ assimilatie (gelijkstelling)

VROEGER : 
² nieuwe ingrepen/varianten à attesteren onder ‘gelijkaardig’ 

nomenclatuurnummer = ok 

NU : 
ànieuwe ingrepen/varianten à normale wettelijke procedure voor 

aanpassen/toevoegen nomenclatuur

(…) indien een zorgverlener van oordeel is dat de nomenclatuur voorbijgestreefd is, het 
hem niet toekomt deze naast zich neer te leggen, doch wel zelf de nodige stappen dient te 
ondernemen om de bevoegde instanties er toe aan te zetten de nomenclatuur te 
actualiseren.
(zie arrest nr. 149.700 Raad van State van 03.10.2005)

3. Nomenclatuur
Interpretatieregels
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3. Nomenclatuur
Interpretatieregels
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Voorbeeld

ªRegel 14i/06

VRAAG
f

Wat is het honorarium voor het wegnemen van een cerumenprop ?

ANTWOORD
f

Het wegnemen van een cerumenprop is gedekt door het eventuele 
honorarium voor de raadpleging.

3. Nomenclatuur
Interpretatieregels
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ª IR niet altijd bij artikel waarop betrekking …
² IR ivm cerumprop bij art. 14i) maar geldt ook voor HA
² IR ivm ECG (art. 11) bij art. 20  
² IR ivm varices (art. 14f)  bij art. 34

3. Nomenclatuur
Interpretatieregels
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ªVoorbeeld 1
475075-475075 : °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, 
ten minste 12 verschillende derivaties

² Art. 1 en 10 (° en *)
² Art. 11 §1
² Art. 11 §5
² Art. 13 §2
² Art. 20 §1e
² Art. 26 
² Interpretatieregels…. 

Ø NOMENSOFT à REGELS en ARTIKELS (primair/secundair) 

3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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ªVoorbeeld 2

Art 15 :  Regel der opereerstreken 

²Zelfde opereerstreek
enkel attestering van hoofdbewerking (behoudens uitz)

²Andere opereerstreek
Øhoofdbewerking 100% ; bijkomende bewerking 50% (uitz…) 
Ø ingreep behelst meerdere opereerstreken : enkel attestering 

hoofdbewerking 
Øappendectomie tijdens laparotomie voor andere pathologie : 0€

3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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ªWat is een opereerstreek? 

² Art 14 k) 
Voor de toepassing van de verstrekkingen (…) moet de streek hand en
pols en voet en enkel van een zelfde lidmaat als een
zelfde opereerstreek worden beschouwd.

² Art 15 §18
Behoudens andersluidende bepalingen wordt als opereerstreek in
artikel 14, k), in de hand en de voet het begrip straal gehanteerd. Door
straal van de hand verstaat men (…)

3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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² Art 14 l) 
Voor de verstrekking 312292 - 312303 geldt dat de volledige 
bovenkaak en de volledige onderkaak voor de verwijdering van de 
distractor ieder als één opereerstreek worden beschouwd.

² Art 15 §16 
Behoudens andersluidende bepalingen wordt als opereerstreek in 
artikel 14, l), in de boven- en onderkaak het begrip kwadrant 
gehanteerd. De bovenkaak bevat 2 kwadranten. De onderkaak bevat 
2 kwadranten.

[…]

3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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² Interpretatieregel 14g/02

VRAAG
Welk is de juiste interpretatie van de opereerstreek voor de gynaecologische 
ingrepen ?

ANTWOORD
Daaronder moeten worden verstaan alle heelkundige bewerkingen die langs 
een zelfde toegangsweg worden verricht.

3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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² Interpretatieregel 15/05

VRAAG
Wat is de definitie van "opereerstreek" voor de ingrepen op het gelaat voor 
exeresis of elektrocoagulatie van veelvuldige huidletsels of tumors, verricht 
door een dermatoloog ?

ANTWOORD
De heelkundige bewerkingen die onder de afdeling dermatologie zijn 
vermeld, vallen onder de toepassing van de bepalingen van artikel 15, § 4 
van de nomenclatuur. Onder "gelaat" wordt verstaan de gedeelten van het 
hoofd, die normaal niet met haar bedekt zijn, inclusief het voorhoofd, de 
oren, de neus en met uitzondering van de halsstreek.

[…]

3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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"Nemo censetur ignorare legem." 

Eenieder wordt geacht de wet te kennen.

Niemand wordt verondersteld de wet niet te kennen.

3. Nomenclatuur
Wegwijs in de versnippering
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3) Gegevensanalyse

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx4. Gegevensanalyse



4) Gegevensanalyse

ªWelke gegevens? Van: 

²patiënten
Øprotocollen, verslag anatomopathologie, tracés, ECG, 

radiologieverslagen, ontslagbrief, …
Øschriftelijk of tijdens een verhoor te vragen aan

üzorgverleners
üziekenhuizen
üverzekeringsinstellingen (V.I.)

²facturatie
Ødoor de zorgverlener aan de V.I.
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4) Bevoegdheden van de sociaal-inspecteurs van de DGEC

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

5. Bevoegdheden sociaal-inspecteurs DGEC



5) Bevoegdheden van sociaal-inspecteurs DGEC

ª Toegang tot de arbeidsplaatsen SSW art. 23

² zonder voorafgaande verwittiging
² op gelijk welk moment

ª Toegang tot bewoonde ruimtes SSW art. 24

² in welbepaalde gevallen

ª Vaststellingen doen door middel van beelden

ª Toegang tot informatiedragers
² recht om deze te zoeken en te onderzoeken
² in beslag nemen of verzegelen SSW art. 35

² downloaden, kopiëren of kosteloos om een kopie vragen        SSW art. 34
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ª Vragen alle informatie en documenten die nodig zijn voor het 
onderzoek te bezorgen GVU-wet art. 150 

² geen afbreuk aan het beroepsgeheim SSW art. 28-31

² PV belemmering van toezicht met gerechtelijke vervolging SSW art. 209

² discretieplicht en vertrouwelijkheid van gegevens SSW art. 58-59

ª Identiteitsdocumenten vragen SSW art. 26

ª Elke persoon ondervragen van wie zij verhoor noodzakelijk 
achten SSW art. 27

5) Bevoegdheden van sociaal-inspecteurs DGEC
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ª Opstellen van waarschuwingen en processen-verbaal van 
vaststelling

ª Informatie meedelen en uitwisselen
² met andere administraties SSW art. 54-56

² met publieke of gerechtelijke instellingen
² met beroepsordes GVU 146 § 3

5) Bevoegdheden van sociaal-inspecteurs DGEC
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8) Définition des infractions

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

6. Inbreuken



6) Inbreuken

ª 10 inbreuken (GVU-wet)

² 1-2-3 realiteit-conformiteit

Ø 1° verstrekkingen aanrekenen die niet worden uitgevoerd
ü bv. een niet-uitgevoerde audiometrie aanrekenen

Ø 2° verstrekkingen niet volgens de regels aanrekenen = niet conforme 
verstrekkingen

ü bv. een “bronchoscopie met extractie van vreemde lichamen” aanrekenen 
voor het wegnemen van een korst 

Ø 3° verstrekkingen aanrekenen die curatief noch preventief zijn (“louter esthetisch”)
ü bv. een abdominoplastie uitvoeren/aanrekenen voor patiënten zonder 

functionele hinder (omwille van puur esthetische redenen) 
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6) Inbreuken

ª 10 inbreuken (GVU-wet)

² 4-5-6 overconsumptie

Ø 4° overbodige en onnodig dure verstrekkingen aanrekenen
ü bv. een rhinomanometrie/spirografie uitvoeren/aanrekenen bij elke consultatie

Ø 5° overbodige en onnodig dure verstrekkingen voorschrijven 
ü bv. onnodige bloedanalyses voorschrijven (vit D, screening voor SFC/Lyme, …), 

RX/CT/IRM voor rugpijn,…) 

Ø 6° bepaalde geneesmiddelen voorschrijven (hoofdstuk II) boven bepaalde drempels
ü bv. aan te veel patiënten PPI voorschrijven, voor een te lange periode of met een 

te hoge dosis
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6) Inbreuken

ª 10 inbreuken (GVU-wet)

² 7-8-9-10 “administratieve” inbreuken

Ø 7° niet-conforme documenten afleveren of de verplichte documenten niet afleveren
ü bv. geen bewijsstuk afleveren voor de verstrekkingen waarvoor er een 

tegemoetkoming is van de GVU (zelfs al betaalt de patiënt niets) ; facturen 
afleveren zonder de verplichte preciseringen 

Ø 8° aanzetten tot voorschrijven of uitvoeren van overbodige of onnodig dure 
verstrekkingen.

ü bv. vraag aan de urologen om een screening voor prostaatkanker uit te voeren bij 
alle mannelijke patiënten ; vraag naar ECG voor elke patiënt die een algemene 
anesthesie moet ondergaan

Ø 9° innen van niet conforme voorschotten
ü bv. facturatie van voorschotten voor tandprotheses buiten voorziene kader

Ø 10° de verplichting om de derdebetalersregeling toe te passen niet respecteren 
ü bv. voor patiënten BIM is de derdebetalersregeling verplicht voor consultaties en 

de technische verstrekkingen uitgevoerd tijdens die consultaties 81



6) Gevolgen van een controleonderzoek

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx7. Gevolgen van controleonderzoeken



7) Gevolgen van controleonderzoeken

ª Zonder gevolg
ª Negatief

² na opening dossier : controle gegevens
² vermoedens van fouten of fraude beschouwd als niet gegrond

ª Informatief
² geen PV Vaststelling
² informatie over de van toepassing zijnde regelgeving

ª Waarschuwing
² als verstrekkingen niet-intentioneel foutief waren geattesteerd
² soms met vraag voor regularisatie (terugbetaling aan V.I.)

ª Inregelstelling
² vaak bij foutief facturatieproces (bug, programmeerfout, misinterpretatie…)
² termijn waarna facturatie correct moet verlopen 
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7) Gevolgen van een controleonderzoeken

ª PV Vaststelling zonder procedure
² Vrijwillige terugbetaling van het totale bedrag (evt. uitdoving van 

vervolging indien < 3.000 € en indien betaald binnen de 2 maanden)

ª PV Vaststelling met procedure 
² Indien geen vrijwillige terugbetaling van het totale bedrag
² en/of om een boete te eisen

ª Monitoring (overconsumptie)

ª Opvolging door derden
² Arbeidsauditoraat
² Provinciale geneeskundige commissie
² Dienst voor administratieve controle van het RIZIV
² … 84



9) Sancties des infractions

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

8. Sancties



8) Sancties

ª Sancties bepaald in functie van het type inbreuk

ª Terugbetaling waarde ten onrechte aangerekende 
verstrekkingen 
² vrijwillig: na uitnodiging tot vrijwillige terugbetaling

² procedure met eventuele boete
Ø effectief
Ø met uitstel

² rekening houdend met antecedenten
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8) ‘Sancties’

ª Preventieve maatregel (GVU-wet art. 77sexies – 15.09.2017) 

= opschorting betalingen via derdebetalersregeling

² indien ernstige, nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende 
aanwijzingen van fraude

² max. 1 jaar

² hoe?
Ø beslissing door Leidend ambtenaar
Ø na informeren zorgverlener middels aangetekend schrijven
Ø niet-opschortend beroep is mogelijk bij de kamer van eerste aanleg
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8) ‘Sancties’

ª GVU-wet art. 206 bis  

² = compensatie terugbetaling

² van tenlastegelegde bedrag bevestigd door definitieve beslissing in 
procedure via 
Ø FOD Financiën
Ø verzekeringsinstellingen

² want: « inkomen innen » strijdig met « debiteur zijn »

² systematisch toegepast en na verwittiging
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9) Bilan d’activités du SECM

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

9. Impact van DGEC-activiteiten



ª Totaal gerecupereerd in 2020:   8.023.112,78 €

ª Via
² vrijwillige terugbetaling

Ø zonder of vóór procedure 
Ø na inleiding procedure 

² terugbetaling na definitieve uitspraak LA, KEA, KvB

² recuperatie via art. 206 bis 

9) Impact van DGEC- activiteiten
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ª Verminderde aanrekening bij 226 fraudeurs ingevolge acties van de DGEC

ª Het bedrag van hun globale aanrekening vermindert 
² in jaar van vaststelling: daling met 10 mio
² in jaar na vaststelling: daling met 14 mio
² impact blijft tot 5 jaar na vaststelling: 2 mio

9) Impact van DGEC- activiteiten

91



ª Impact van onze acties
² vrijwillige terugbetalingen
² opgelegde terugbetalingen, met boetes
² art. 77 sexies GVU-wet: opschorting derde-betaler
² gedragsverandering

Ø aanrekenen
Ø voorschrijven

² impact ook op fraudeurs
² moeilijk meetbare impact van preventie na:

Ø publicatie van brochures, artikels, …
Ø lezingen

² nomenclatuuraanpassing, interpretatieregel, …. 

9) Impact van DGEC- activiteiten
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10) Praktische raadgevingen

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

ª Point 1
² Xx

Ø Xx
ü Xx

10. Praktische tips



10) Praktische tips

Zich voorbereiden om problemen te vermijden…

ª Medische dossiers in orde
ª Toegang tot documenten en kopieën (papier of digitaal)

ª Vermijd vermenging privé- en beroepsgegevens
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10) Praktische tips

Zich voorbereiden om problemen te vermijden …

ª Ken de regels van de nomenclatuur en pas ze toe
ª Reken aan met respect voor de klinische werkelijkheid
ª Correcte identificatie van de zorgverlener op het GVVH
ª Vermijd conflicten met patiënten en collega’s
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10) Praktische tips

Hoe reageren op een oproep voor controle?   

ª Blijf kalm
ª Breng orde in beroepsdocumenten
ª Check de toegang tot documenten en kopieën
ª Neem indien nodig een advocaat
ª Plan de afspraak voor het verhoor op een kalme dag, zonder 

stress
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10) Praktische tips

Welke houding aannemen bij een controle ?   

ª Blijf hoffelijk

ª Weiger geen toegang tot documenten en kopieën

ª Het medisch geheim inroepen is zinloos

ª Werk mee en beantwoord de vragen
² om je te verdedigen, te rechtvaardigen, misverstanden te vermijden

ª Vermijd om a posteriori nog bewijzen / rechtvaardigingsstukken 
in te dienen die weinig geloofwaardig zullen worden geacht
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IV. Wat kunnen wij doen?

kwaliteitsvolle zorg

duurzaam

toegankelijk
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Voor eventuele vragen:

secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be

met vermelding van “Webinar 23112021” als onderwerp

mailto:secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be

