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1. INLEIDING 

Artikel 3 van het Handvest van de sociaal verzekerde1 bepaalt: “De instellingen van 
sociale zekerheid zijn verplicht aan de sociaal verzekerde die daar schriftelijk om ver-
zoekt, alle dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en verplichtingen te verstrekken 
en uit eigen beweging de sociaal verzekerde alle bijkomende informatie te verschaffen die 
nodig is voor de behandeling van zijn verzoek of het behoud van zijn rechten, onvermin-
derd het bepaalde in artikel 7. De Koning bepaalt, na advies van het beheerscomité of 
het bevoegde adviesorgaan van de betrokken instelling, wat onder dienstige inlichtingen 
moet verstaan worden alsmede de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.
De inlichting bedoeld in het eerste lid moet duidelijk melding maken van het nummer 
van het behandelde dossier, alsmede van de dienst die dat dossier beheert.
Deze inlichting moet nauwkeurig en compleet zijn om de betrokken sociaal verzekerde 
toe te laten al zijn rechten en verplichtingen uit te oefenen.
Deze inlichting is kosteloos en moet binnen een termijn van vijfenveertig dagen worden 
verstrekt.
De Koning bepaalt in welke gevallen informatieverstrekking wel aanleiding geeft tot inning 
van rechten en in welke sectoren die termijn van vijfenveertig dagen kan worden verlengd.
Hij stelt vast hoeveel die rechten bedragen, onder welke voorwaarden en op welke wijze 
ze verschuldigd zijn.”

Een horizontale lezing van het Handvest laat ongetwijfeld toe te stellen dat informa-
tieverstrekking aan de sociaal verzekerde het pijnpunt was waarrond de wetgever een 
Handvest voor de sociaal verzekerde wou opmaken.

(1) De wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘Handvest van de sociaal verzekerde’, B.S., 6 september 
1995, p. 25433.
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Deze vaststelling is onvermijdelijk bij het lezen van de verschillende bepalingen van 
deze wet. Behalve de bepaling van algemene aard die artikel 3 vormt, kan men er 
namelijk tal van varianten van deze verplichting uit halen: de adviesverplichting 
(art. 4), de verplichting van doorverwijzing (art. 5 en 9, lid 2), de verplichting van 
leesbaarheid van de mededelingen gericht aan de sociaal verzekerde (art. 6), de ver-
plichting van motivering en kennisgeving van de beslissingen (art. 7), de verplich-
ting van toekenning van prestaties telkens wanneer dit materieel mogelijk is (art. 8), 
de verplichting van informatie over de behandelingstermijn van een verzoek en over 
de verjaringstermijn die erop van toepassing is (art. 9, lid 1), enz.

Onderhavige tekst zal dus uitdrukkelijk gaan over de gevolgen van artikel 3 in de 
sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
Aangezien de interpretatie van deze bepaling gebeurt in het licht van de ratio legis 
van het Handvest2, kan men vaststellen dat de richtlijnen die de interpretatie van dit 
artikel leiden, mutatis mutandis, kunnen worden uitgebreid naar andere bepalingen. 
Wat een grondigere analyse van de bepalingen van het Handvest zelf en van hun 
inhoud betreft, verwijzen we naar de rechtsleer die al goed voorzien is.3

Bovendien wijzen we erop dat de opmaak van het Handvest geleid heeft tot een bre-
dere wetgevende stroming om de burgers rechtszekerheid te bieden, in het bijzonder 
dus correcte en toegankelijke inlichtingen, om hen toe te laten hun rechten daad-
werkelijk uit te oefenen. We citeren in dat verband het Handvest van de belasting- 
betaler4, het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten5, de wet betref-
fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen6, of zelfs de wet be-
treffende de openbaarheid van bestuur7. Merk ook op dat de laatste drie genoemde 
instrumenten ten volle van toepassing zijn in de gebieden van de sociale zekerheid, 
en dat deze worden toegepast onverminderd de bepalingen van het Handvest, die 
van nature gunstiger zijn.

(2) Zie deel 2, Korte terugblik op de ratio legis.
(3) S. Gilson, F. Lambinet, H. Preumont, Z. Trusgnach en S. Vinclaire, Hoofdstuk 4 – Devoirs généraux des 
institutions de sécurité sociale – information – conseil – Lisibilité – Réorientation, in Sécurité sociale - Dispo-
sitions générales, Brussel, Bruylant, 2016, pp. 413-458; J.-F. Funck, Le devoir d’information et de conseil des 
institutions selon la Charte de l’assuré social, in F. Etienne en M. Dumont (dir.), Regards croisés sur la sécurité 
sociale, Luik, Anthemis, 2012, p. 170 en v.; J.-F. Neven en S. Gilson, Dix ans d’application de la Charte de l’assuré 
social, Etudes pratiques de droit social, Brussel, Kluwer, 2008, pp. 7-55; Zie ook: K. Leus en I. Verheven, Voor-
lichtings- en informatieplicht van de instellingen van sociale zekerheid, in Het Handvest van de sociaal verzekerde 
en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, J. Put (ed.), Brugge, Die Keure, 1999, pp. 35-76.
(4) Goedgekeurd door de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, B.S., 20 augustus 1986,  
p. 11408.
(5) Omzendbrief nr. 370 van 12 januari 1993, B.S., 22 januari 1993, p. 1158.
(6) Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, B.S., 19 sep-
tember 1991, p. 19976.
(7) Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S., 30 juni 1994, p. 17662.
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2. KORTE TERUGBLIK OP DE RATIO LEGIS

Het uitgangspunt van het debat over het Handvest van de sociaal verzekerde is een on-
miskenbaar feit. Om van zijn rechten te kunnen genieten, moet men ze kennen: “dit 
sociale Handvest heeft tot doel een betere behandeling van de sociaal verzekerde te bereiken; 
de uitoefening van diens rechten is afhankelijk van drie voorwaarden: het bestaan van het 
recht kennen, er gebruik van willen maken, de toepassing ervan kunnen vorderen”.8

Het bestaan van een recht op het vlak van sociale zekerheid kennen is echter geen 
sinecure, gezien de complexiteit van de toepasbare wetgeving. Op de hoogte blijven 
van de wettelijke en reglementaire ontwikkelingen is een uitdaging voor de meeste 
stervelingen!

“In dat verband moet het Handvest van de sociaal verzekerde voldoen aan vijf vereisten: 
rechtszekerheid, toegankelijkheid, doorzichtigheid, snelheid en nauwkeurigheid en tot 
slot de vereenvoudiging van administratieve verplichtingen.
Dit Handvest moet voor de begunstigden van sociale prestaties niet alleen de mogelijkheid 
verbeteren om hun rechten uit te oefenen ten opzichte van de overheid maar in de eerste 
plaats toelaten armoede en onzekerheid te bestrijden. De meest cruciale problemen zijn 
namelijk de moeilijkheden die de armsten en de meest hulpbehoevenden ervaren om hun 
rechten te doen gelden”.9

Opgemerkt moet worden dat voordien al artikel 17 van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers be-
stond.10 Dit bepaalt: “§1. Maatregelen van organisatorische aard moeten worden ge-
troffen om de voorlichting te waarborgen waarop de sociaal verzekerden recht hebben.  
§2 . De Koning treft maatregelen met het oog op:
- de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten;
- de invoering van polyvalente aanvragen, inzonderheid ten behoeve van de sociaal verze-
kerden die onder meer dan één regeling ressorteren of die van de ene op de andere regeling 
overstappen;
- de vermindering van het aandeel van de sociaal verzekerden in het verstrekken van de 
vereiste bewijzen”.

Zoals de titel van de wet aangeeft, heeft die echter alleen betrekking op de werkne-
mers en uitsluitend op de sociale zekerheid stricto sensu (sociale bijstand is dus uitge-
sloten van het toepassingsgebied). Bovendien werd deze bepaling nooit uitgevoerd!11

(8) Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 353/1, uiteenzetting van de feiten, p. 1.
(9) Ibid.
(10) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S., 
 2 juli 1981, p. 8575.
(11) De Wet had de Koning gemachtigd om de ingangsdatum van de verschillende bepalingen te bepalen, maar 
vele werden nooit uitgevoerd! (zie artikel 41 van diezelfde wet).
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Vaak moeten de sociaal verzekerden worden beschouwd als een hulpbehoevend pu-
bliek (zieken, werklozen, invaliden, enz.). Het is dus zinvol om specifieke bepalin-
gen te voorzien die de rechtszekerheid, de administratieve vereenvoudiging en de 
garantie om de nodige informatie te verkrijgen voor de daadwerkelijke uitoefening 
van hun rechten, veiligstellen. Onder impuls van enkele afgevaardigden is de wetge-
ver gestart met de opmaak van een echt Handvest van de sociaal verzekerde.

3. VERSCHILLENDE DEBITEURS VAN DE VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN  
 INFORMATIE IN DE SECTOREN VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN

Artikel 3 van het Handvest van de sociaal verzekerde legt aan de instellingen van 
sociale zekerheid een informatieplicht op tegenover de sociaal verzekerden. Deze be-
paling werd aangevuld met een uitvoeringsbesluit12. Op grond van dit artikel 3 van 
het Handvest hebben de socialezekerheidsinstellingen een ‘reactieve’ verplichting tot 
het verstrekken van informatie en een ‘proactieve’ verplichting tot het verstrekken 
van informatie13 tegenover hun sociaal verzekerden.

In zekere mate zou het Handvest, op het moment van de goedkeuring, ‘avant-gardistisch’ 
kunnen lijken voor zover het een ‘proactieve’ informatieplicht oplegt, soms zelfs nog voor 
de genoemde instellingen van sociale zekerheid de middelen hebben om de verplichtingen 
die hun werden opgelegd, te vervullen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid werd 
namelijk ingevoerd door de wet van 15 januari 1990 waardoor de gegevensuitwisseling en 
de gegevensinzameling langs die weg nog maar in de kinderschoenen stonden.14

De socialezekerheidsinstellingen zijn, met andere woorden, verplicht de dienstige 
inlichtingen te bezorgen aan de sociaal verzekerde indien hij erom verzoekt, maar 
ook uit eigen beweging, zodra uit elementen van het dossier blijkt dat de betrokkene 
mogelijk recht heeft op een prestatie of dat hij er op zijn minst aanspraak op zou 
kunen maken.

De verplichting voor de instelling van sociale zekerheid om uit eigen beweging bij-
komende inlichtingen mee te delen, is dus niet afhankelijk van de voorwaarde dat 
de sociaal verzekerde haar vooraf schriftelijk om een inlichting over zijn rechten en 
verplichtingen heeft verzocht. Artikel 3 van het Handvest vereist van de instellingen 
van sociale zekerheid dus een reactief en proactief gedrag: het is hun taak om ervoor 
te zorgen dat de sociaal verzekerden de sociale prestaties waar ze wettelijk recht op 

(12) KB van 19 december 1997 houdende uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, en 7, lid 2, van de wet van 
11 april 1995 tot invoering van het ‘het Handvest van de sociaal verzekerde’, B.S., 30 september 1997, p. 35193.
(13) Zie in dat verband Cass. 23 november 2009, AC S.07.0115.F, Chron, D.S., 2010, p. 422.
(14) Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale ze-
kerheid, B.S., 22 februari 1990, p. 3288. Zie met name E. Degrave, L’E-gouvernement et la protection de la vie 
privée – Légalité, transparence et contrôle, Collection du CRIDS, Larcier, Brussel, 2014.
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hebben, kunnen krijgen. Daaruit volgt, in het bijzonder, dat als de instelling van de 
sociaal verzekerde een inlichting ontvangt die een invloed heeft op het behoud of 
de omvang van zijn rechten op sociale prestaties, ze verplicht is te reageren en hem 
te informeren over de stappen die moeten worden gezet of de verplichtingen die 
moeten worden nageleefd met het oog op het behoud van zijn rechten.15

Gezien de specifieke kenmerken van de verplichte verzekering geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, waren er boven op deze transversale uitvoeringsmaatregelen 
specifieke maatregelen nodig.

Daartoe werd artikel 295quater ingelast in het koninklijk besluit van 3 juli 1996 
houdende uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.16 Deze bepaling luidt: 
“Het Instituut en de verzekeringsinstellingen verstrekken aan elke sociaal verzekerde die 
daar schriftelijk om verzoekt de dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en ver-
plichtingen in het kader van de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen. Wanneer deze wetgeving raakpunten vertoont 
met andere sectoren van de sociale zekerheid kunnen de inlichtingen ook betrekking 
hebben op rechten en verplichtingen in die andere sectoren.
Onder dienstige inlichtingen wordt verstaan, elke inlichting die aan de sociaal verze-
kerde, op het gebied waarop zijn verzoek betrekking heeft, duidelijkheid verschaft over 
zijn persoonlijke toestand. Die inlichtingen hebben inzonderheid betrekking op de toe-
kenningsvoorwaarden van de prestaties, op de elementen die voor de vaststelling van het 
bedrag van de prestaties in aanmerking worden genomen en op de redenen voor vermin-
dering, schorsing of weigering van de prestaties.
Die inlichtingen worden verstrekt binnen een termijn van ten hoogste vijfenveertig da-
gen. Die termijn neemt een aanvang bij de ontvangst van het verzoek om inlichtingen 
door het Instituut of de verzekeringsinstellingen”.17

“De verplichting gaat verder dan het loutere antwoord op de vraag gesteld door de be-
langhebbende: ter gelegenheid van het genoemde verzoek moet de instelling van sociale 
zekerheid uit eigen beweging alle inlichtingen meedelen aan de sociaal verzekerde die 
hem kunnen toelaten aanspraak te maken op verschuldigde prestaties naargelang van 
zijn persoonlijke toestand. De verplichting tot het verstrekken van informatie uit eigen 
beweging of ambtshalve wordt beschouwd in het licht van de ratio legis van de wet van 
11 april 1995 zijnde een betere behandeling van de sociaal verzekerde te garanderen”.18

(15) Arbeidshof Bergen (9e k.), 22 mei 2014, J.T.T., 2015/6, nr. 1210, pp. 91-93.
(16) B.S., 31 juli 1996, p. 20285.
(17)  Ingelast door artikel 6 van het KB van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 
11 april 1995 tot invoering van het ‘Handvest” van de sociaal verzekerde’, en tot wijziging van het KB van 8 april 
1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, B.S., 29 maart 2002, p. 13371.
(18) Arbeidsrechtbank Bergen, 22 mei 2013, A.C. 10/750/A (onuitgegeven).
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Er werden verschillende andere uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd, in het bijzon-
der over de kennisgeving van beslissingen en de vorm ervan, alsook over de vereiste 
vermeldingen in bepaalde mededelingen.19

Men stelt erin vast dat de Koning heeft voorzien dat de verplichting tot het verstrek-
ken van informatie, in de sectoren van de geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
zowel gevolgen heeft voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) als voor de verzekeringsinstellingen. Dit sluit aan bij de bepalingen van het 
Handvest, dat deze verplichting tot het verstrekken van informatie oplegt aan de 
instellingen van sociale zekerheid, in brede zin bepaald in artikel 2.20

Gezien de driehoeks- (sociaal verzekerde, verzekeringsinstelling en RIZIV), zelfs 
vierhoeksrelatie (de drie voornoemde actoren en de zorgverlener), in de sectoren van 
de geneeskundige verzorging en uitkeringen, lijkt het verstandig een overzicht te 
geven over de verdeling van de bevoegdheden op dit vlak tussen de verschillende ac-
toren. Moet de lezing van de bepalingen van het Handvest en van artikel 295quater 
van het KB van 3 juli 1996 ons inderdaad doen besluiten te stellen dat het RIZIV en 
de verzekeringsinstellingen samen gehouden zijn aan de informatieplicht?

Met andere woorden, moet men stellen dat, ongeacht de inlichtingen die de sociaal 
verzekerde moet krijgen, de verplichting gelijktijdig zal neerkomen op de twee be-
trokken instellingen?

We zijn van mening dat dit niet het geval is, en dat men, om te weten wie de ver-
plichting heeft, zich enerzijds vragen moet stellen over de respectieve bevoegdheden 
van elk, en anderzijds over de inlichtingen ter beschikking van elk.

3.1. INLEIDING OVER DE VERSCHILLENDE RELATIES IN DEZE SECTOREN
Het toepassingsgebied van de wet van 11 april 1995 wordt bepaald in hoofdstuk 1.
Artikel 1 bepaalt: “Deze wet is van toepassing op iedere persoon en op iedere instelling 
van sociale zekerheid”.
Artikel 2 bepaalt de begrippen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en de toe-
passing van de wet en voor haar uitvoeringsmaatregelen. Dit artikel, in verband 
gebracht met de sectoren van de uitkeringen en geneeskundige verzorging, bepaalt: 

(19) Artikelen 160bis tot 160sexies, 245bis tot 245nonies, 295bis en 295ter van het KB van 3 juli 1996 houdende 
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör-
dineerd op 14 juli 1994, ingevoerd door het KB van 24 november 1997 tot wijziging van sommige bepalingen 
inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ingevolge de invoering van ‘het 
Handvest van de sociaal verzekerde’, B.S., 23 december 1997, p. 34515.
(20) Zie bepaling genoemd in onderhavige studie, in punt 3.3. Relatie zorgverlener/sociaal verzekerde.
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“Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsmaatregelen 
wordt verstaan onder: (…)
2° ‘instellingen van sociale zekerheid’:
a) de ministeries, de openbare instellingen van sociale zekerheid alsook elke instelling, 
overheid of elke rechtspersoon van publiek recht die prestaties van de sociale zekerheid 
toekent (RIZIV);
b) de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, dat wil zeggen de instellingen van 
privaatrecht, andere dan de sociale secretariaten voor werkgevers (en de tariferingsdien-
sten van de apothekersverenigingen), die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing 
van de sociale zekerheid; (...);
3° ‘personen’: de natuurlijke personen, hun wettelijke vertegenwoordigers of gemachtig-
den, de verenigingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, en alle instellingen of open-
bare besturen; (...)”.

Uit deze definities kunnen we dus afleiden dat het Handvest van de sociaal verze-
kerde zowel van toepassing is op het RIZIV als op de ziekenfondsen. Bovendien 
moet worden gepreciseerd dat de verzekeringsinstellingen uitsluitend meewerkende 
instellingen zijn in het kader van de verplichte verzekering, en niet in het kader van 
de aanvullende verzekering; de aanvullende verzekering valt bijgevolg niet binnen 
het materiële toepassingsgebied van het Handvest.21

Wat het begrip ‘personen’ betreft, vermelden we nog dat op het vlak van arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen, het Handvest alleen van toepassing is op de gerechtigde, aangezien alleen 
hij de begunstigde is van het recht op uitkeringen, en niet op zijn personen ten laste.22

3.2. RELATIE VERZEKERINGSINSTELLING/SOCIAAL VERZEKERDE
De verzekeringsinstelling is uiteraard de eerstelijnsspeler: zij beschikt namelijk over 
een dossier inzake zijn aansluiting, een dossier dat de persoonlijke gegevens bevat, 
of op zijn minst kan bevatten, die nodig zijn om een recht op het vlak van genees-
kundige verzorging of uitkeringen (gegevens over de persoonlijke situatie, over de 
gezondheidstoestand, enz.) te onderzoeken.

(21) Het Grondwettelijke Hof heeft bepaald dat “artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
‘Handvest van de sociaal verzekerde’ de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre het onder de 
socialezekerheidsaangelegenheden waarop die wet betrekking heeft, de verplicht geworden aanvullende verzekeringen 
bedoeld in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen niet 
opneemt terwijl het de aanvullende door de fondsen voor bestaanszekerheid toegekende voordelen opneemt. De aan-
vullende verzekeringen aangeboden door de ziekenfondsen op basis van artikel 3 van de voormelde wet van 6 augustus 
1990 zijn verbonden aan de vrijwillige aansluiting van de verzekerde in tegenstelling tot de voordelen ter aanvulling 
van de voorzieningen in het raam van de sociale zekerheid, toegekend binnen de perken van hun statuten door de 
fondsen voor bestaanszekerheid. Zij zijn verplichte verzekeringsprestaties omdat ze verbindend worden verklaard bij 
koninklijk besluit”, Grondwettelijk hof, 20 december 2012, Arrest nr. 165/2012.
(22) Cass., 13 september 2010, J.T.T., 2010, nr. 1082, p. 437.
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Bovendien is ze belast met de uitbetaling van de prestaties en terugvordering ervan 
in het geval van ten onrechte betaalde prestatie, maar ook met het nemen van de 
meeste beslissingen over de toekenning van een recht of betaling van een prestatie, 
en dit met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en onder 
controle van de inspectiediensten van het RIZIV.

Gezien de nabijheid van sociaal verzekerde en verzekeringsinstelling, een niet-be-
staande nabijheid voor wat betreft het RIZIV, is het logisch dat de verplichting tot 
het verstrekken van informatie grotendeels berust op de verzekeringsinstelling.

Alleen die kan namelijk de concrete inlichtingen verstrekken over het persoonlijke 
dossier van de betrokkene en kan over elementen beschikken die doen vermoeden 
dat de verzekerde aan de voorwaarden voldoet om te genieten van een recht waarop 
hij geen aanspraak heeft gemaakt. Ze is ook, als professional van de sector, perfect 
op de hoogte van de interpretatie die moet worden gegeven aan de bepalingen die ze 
toepast. In die omstandigheden moet men vaststellen dat de verzekeringsinstelling 
alle mogelijke en denkbare inlichtingen kan geven aan de sociaal verzekerde over zijn 
rechten, zowel vanuit een abstract standpunt (interpretatie van de regelgevingen) als 
vanuit een concreet standpunt (gevolgen van een bepaalde inlichting in het persoon-
lijke dossier van de sociaal verzekerde).

In die mate dat wanneer, enerzijds, de fout bij de verzekeringsinstelling ligt en alleen 
bij haar en anderzijds, de verzekerde er zich niet bewust kon van zijn, aangezien hij 
niet geïnformeerd was over het feit dat een verzoek tot verlenging moest worden in-
gediend om verder te genieten van een verhoogde prestatie, de ten onrechte betaalde 
prestatie gecreëerd door deze fout ten laste moet worden gelegd van de verzekerings-
instelling aangezien de genomen beslissing om het onterecht toegekende voordeel te 
schrappen gepaard kon gaan met een retroactieve werking.23

3.3. RELATIE RIZIV/SOCIAAL VERZEKERDE
Zoals hierboven gezegd is het RIZIV echter ook debiteur van deze verplichting tot 
het verstrekken van informatie. Maar in welke mate, aangezien de verzekeringsin-
stelling, zoals reeds vermeld, de sociaal verzekerde kan informeren over alle aspecten 
van de betrokkene?

Ongeacht in de sector van de geneeskundige verzorging of die van de uitkeringen, 
het RIZIV zal vooral bevoegd zijn om inlichtingen te verstrekken over de interpreta-
tie en de abstracte toepassing van de regelgeving. Het Instituut is echter, a priori, niet 

(23) Arbeidshof Luik, afdeling Namen, 23 augustus 2011, A.C. nr. 2010/AN/69, UNML c/ R.B. – RIZIV; 
(cf. ook Arbeidshof Luik, afdeling Namen, dinsdag 15 februari 2011, A.C. nr. 2010/AN/69, UNML c/ R.B. 
– RIZIV – onuitgegeven).
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langer bevoegd zodra het gaat over een uitspraak over de effectieve toepassing door 
de verzekeringsinstelling van deze regelgeving in het concrete geval.

Deze uitspraak dient echter te worden genuanceerd: het RIZIV controleert, via 
haar Dienst voor administratieve controle, de toepassing van de regelgeving door 
de verzekeringsinstellingen. In het geval dat een sociaal verzekerde een klacht tegen 
zijn ziekenfonds indient bij het RIZIV, is het Instituut dus, in principe, verplicht 
de sociaal verzekerde te informeren over het resultaat van zijn onderzoeken. Deze 
informatieverstrekking is niettemin soms overbodig geworden, wanneer de sociaal 
inspecteur van het RIZIV vaststelt dat het dossier niet werd behandeld door de ver-
zekeringsinstelling zoals het moest, en dat hij een rapport opstelt en doorgeeft aan 
de verzekeringsinstelling om de situatie van de sociaal verzekerde te regulariseren.

De verzekeringsinstelling die de situatie regulariseert neemt dan een nieuwe beslis-
sing die ze moet bekendmaken aan de sociaal verzekerde, volgens de modaliteiten 
voorzien in het bovengenoemde KB van 3 juli 1996 en dat de vermeldingen, voor-
zien door het Handvest, moet bevatten. Door de kennisgeving van deze nieuwe 
beslissing zal de sociaal verzekerde, bijgevolg, op de hoogte zijn.

Wat betreft de concrete toepassing van de regelgeving, is het dus vooral in het geval 
dat de controlediensten vaststellen dat het dossier correct werd behandeld, dat het 
RIZIV de sociaal verzekerde zal moeten informeren.

Hoe dan ook, als het Instituut niet over de nodige persoonlijke gegevens beschikt 
om het verzoek tot inlichtingen van de verzekerde te onderzoeken, blijft het toch de-
biteur van de verplichting tot doorverwijzing voorzien in artikel 5 van het Handvest.

Men moet dus besluiten dat de verzekeringsinstellingen en het RIZIV een reactieve 
verplichting tot het verstrekken van informatie hebben die gelijktijdig geldt, en dat 
deze verplichting gepaard gaat met de verplichting tot doorverwijzing als een nood-
zakelijke inlichting niet ter beschikking is van de instelling die erom verzocht wordt.

Op het vlak van de proactieve verplichting tot het verstrekken van informatie, moet 
men daarentegen vaststellen dat het RIZIV uitleg verschuldigd is over de regelgeving 
en de concrete toepassing ervan, aangezien het, per definitie, niet beschikt over de 
inlichtingen waaruit het kan alfleiden of een sociaal verzekerde voldoet aan de voor-
waarden om te genieten van een bepaalde prestatie.
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3.4. RELATIE ZORGVERLENER/SOCIAAL VERZEKERDE
Uit artikel 2 van het Handvest volgt dat dit niet van toepassing is op de zorgverleners 
en daardoor op de relatie zorgverlener/sociaal verzekerde.

In het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 
is de zorgverlener nochtans een sleutelfiguur.
Men kan zich afvragen of de zorgverlener geen verplichting tot het verstrekken van 
informatie heeft tegenover zijn patiënt, en welke desgevallend de inhoud van de ver-
plichting tot het verstrekken van informatie zou zijn. Is de zorgverlener bijvoorbeeld 
verplicht de patiënt te informeren over de kosten van de gezondheidsprestatie of van 
de behandeling en de diensten die ermee te maken hebben?

Volgens de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt24, heeft 
de zorgverlener, die geraadpleegd wordt door een patiënt, een informatieplicht te-
genover die laatste.
Die informatieplicht van de geneesheer gaat samen met het recht op informatie van 
de patiënt: elke zieke moet eerst zijn akkoord geven vooraleer de verzorging, vereist 
door zijn gezondheidstoestand, te ontvangen.

Zo heeft het Hof van Cassatie op grond van een arrest van 14 december 2001, 
eraan herinnerd dat de verplichting van de geneesheer om de patiënt te informeren 
over de interventie die hij aanraadt, wordt verklaard door de noodzaak waartoe hij 
verplicht is om zijn vrije en geïnformeerde toestemming te verkrijgen vooraleer deze 
interventie te doen25. Informatieverstrekking aan de patiënt vormt dus de noodza-
kelijke voorwaarde om de geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen. 
Informatieverstrekking aan en toestemming van de patiënt zijn dus twee nauw ver-
bonden begrippen.

Deze dubbele verplichting die de geneesheer heeft om zijn patiënt te informeren en 
zijn toestemming te verkrijgen, vindt haar oorsprong in de artikelen 7 en 8 van de 
wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
Artikel 7, §1 bepaalt namelijk dat “de patiënt tegenover de beroepsbeoefenaar recht 
heeft op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezond-
heidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan”.
In paragraaf 2 staat dat “De communicatie met de patiënt geschiedt in een duidelijke taal”.

(24) Art. 7 en 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S., 26 september 
2002, p. 43719.
(25) Cass. (1e k.) AC C.98.0469.F, 14 december 2001, J.L.M.B., 2002, boek 13, 532 en http://jlmbi.larcier.
be (7 februari 2003).
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Artikel 8, §1 bepaalt dat “de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk 
en vrij toe te stemmen in iedere tegemoetkoming van de beroepsbeoefenaar. (…)”.
In paragraaf 2 van dit artikel 8 is voorzien dat “de inlichtingen die aan de patiënt 
verstrekt worden, met het oog op het verlenen van diens toestemming bedoeld in §1, 
betrekking hebben op het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de 
voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s verbonden aan 
de tegemoetkoming, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen. Ze 
betreffen bovendien de mogelijke gevolgen ingeval van weigering of intrekking van de 
toestemming, en andere door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verdui-
delijkingen, desgevallend met inbegrip van de wettelijke bepalingen die met betrekking 
tot een tussenkomst dienen te worden nageleefd”.

De verplichting tot het verstrekken van informatie die neerkomt op de zorgverlener, 
heeft dus zowel betrekking op de behandeling of de interventie als op de financiële 
kosten.

Deze verplichting tot het verstrekken van informatie van de zorgverleners vinden we 
ook terug in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumenten-
bescherming (de WMPC)26, die sinds meerdere arresten van het Grondwettelijke 
hof27 van toepassing is op alle zorgverleners.

Op 28 mei 2014 werd in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd van 15 mei 
2014 tot invoeging van het Boek XIV ‘Marktpraktijken en consumentenbescher-
ming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’ in het Wetboek van econo-
misch recht en houdende invoeging van houdende invoeging van de definities eigen 
aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de 
boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.28

Deze wet beoogt, enerzijds diverse Europese richtlijnen op het vlak van marktprak-
tijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep 
om te zetten in het Belgisch recht en, anderzijds, de ongrondwettigheid te verhelpen 
van de uitsluiting van vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de WMPC.

Het Wetboek van economisch recht bepaalt in art. XIV.3 een algemene verplichting 
tot het verstrekken van informatie “vooraleer de consument wordt gebonden door een an-
dere overeenkomst dan op afstand of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening”.
De informatie slaat, onder andere, op de voornaamste kenmerken van het product 
(dat in het bijzonder geneeskundige prestaties omvat).

(26) Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, B.S., 12 april 2010, 20803.
(27) Grondwettelijk hof, 6 april 2011, nr. 55/2011; Grondwettelijk hof, 15 december 2011, nr. 192/2011 en 
Grondwettelijk hof, 9 juli 2013, nr. 99/2013 (arrest waarmee het Hof de artikelen van de WMPC heeft geannu-
leerd over de uitsluiting van beoefenaars van een vrij beroep van het toepassingsgebied van die wet).
(28) B.S., vrijdag 30 mei 2014, p. 41955.
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Het doel van de tussenkomst van de zorgverlener moet bijgevolg nauwkeurig wor-
den bepaald. De patiënt moet ook worden geïnformeerd over de identiteit en de ge-
gevens van de beroepsbeoefenaar, over de prijs en eventueel de modaliteiten inzake 
betaling, levering, uitvoering, behandeling van klachten, ...29

Al die inlichtingen moeten duidelijk en begrijpelijk worden verstrekt, maar de wet 
brengt hierin geen duidelijkheid en eist niet dat die schriftelijk worden gegeven.
Artikel XIV.4 bepaalt wel uitdrukkelijk dat de prijs leesbaar en zichtbaar moet wor-
den opgegeven.

Tot slot noteren we dat artikel XIV.56 de beoefenaar van een vrij beroep verplicht aan 
de consument die erom verzoekt, kosteloos een bewijsstuk af te geven. De Koning kan 
deze afgifte opleggen voor de diensten of categorieën van diensten die hij aanwijst.

Het is in dit kader dat de wetgever is tussengekomen om financiële transparantie te 
garanderen ten opzichte van patiënten.30

4. ONTWIKKELINGEN IN DE TWEE SECTOREN

4.1. SECTOR VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

4.1.1. Inleiding
In het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging, berust de in-
formatieplicht vooral op de verzekeringsinstellingen. Ze vormen de eerste pijler van 
de ziekteverzekering en moeten maximale toegang en informatie garanderen aan de 
sociaal verzekerde. Het RIZIV heeft uiteraard een informatieplicht op grond van 
artikel 3 van het Handvest.

Ondanks deze reglementaire verplichtingen is het moeilijk voor de sociaal verzeker-
de om correct geïnformeerd te worden over de kosten, toegangs- en terugbetalings-
voorwaarden van geneeskundige verzorging.

De verzekering geneeskundige verzorging is namelijk een terugbetalingssysteem 
waarin drie personen een cruciale rol spelen: de sociaal verzekerde, die in de eerste 
plaats een patiënt is, de zorgverleners, zoals hiervoor genoemd, en het ziekenfonds.

De patiënt gaat naar zijn arts voor een raadpleging en betaalt een bepaald ereloon. 
De geneesheer geeft hem een getuigschrift voor verstrekte hulp dat de patiënt moet 

(29) C. Defraene en J. Machiels, Les médecins et le code de droit économique, in Le nouveau code de droit 
économique. Quelles incidences sur les professions libérales, Anthemis, 2015, p. 216.
(30) Zie deel 4.1. Sector van de geneeskundige verzorging.



141

INFORMATIEPLICHT

indienen bij zijn ziekenfonds om terugbetaald te worden. Het bedrag van terugbe-
taling hangt af van een groot aantal factoren en in dat verband is een juiste informa-
tieverstrekking van cruciaal belang. Des te meer wanneer terugbetalingen afhangen 
van bepaalde voorwaarden: vb. de ziekteverzekering zal tegemoetkomen voor log-
opedische prestaties indien en nadat de adviesgeneesheer van het ziekenfonds zijn 
toestemming heeft gegeven. Het is uiteraard de taak van het ziekenfonds om de 
modaliteiten mee te delen aan de sociaal verzekerde met het oog op het verkrijgen 
van een dergelijke toestemming.

Er bestaat, gezien het Handvest, een expliciete informatieplicht uit hoofde van het 
ziekenfonds en van het RIZIV ten opzichte van de sociaal verzekerde.31 Men kan 
zich ook de vraag stellen over een eventuele verplichting tot het verstrekken van 
informatie uit hoofde van de zorgverlener.32

De enige manier voor de patiënt om de kosten van zijn prestaties te kennen is het 
getuigschrift voor verstrekte hulp dat hem wordt uitgereikt door de verlener. Dit 
getuigschrift voor verstrekte hulp is echter moeilijk leesbaar en begrijpelijk.

De kosten van een geneeskundige prestatie bestaan in feite uit verschillende elemen-
ten: het wettelijke tarief, zoals bepaald door de overeenkomsten- en akkoordencom-
missies en de eventuele supplementen die een niet-conventionele zorgverlener kan 
vragen. Het wettelijke tarief, dat de tegemoetkoming van de verplichte verzekering 
omvat (die het ziekenfonds terugbetaalt) en het remgeld (dat ten laste blijft van de 
sociaal verzekerde).

Op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp kan de patiënt niet altijd de kos-
ten van een prestatie, de tegemoetkoming van de overeenkomstige verzekering en, 
bijgevolg, het overblijvende bedrag voor zijn rekening kennen.

Het systeem was dus niet perfect transparant, ondanks de verplichting tot het ver-
strekken van informatie voorzien door het Handvest van de sociaal verzekerde. De 
wetgever is bijgevolg tussengekomen door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse 
bepalingen inzake gezondheid33 goed te keuren (hierna, de transparantiewet).
De transparantiewet heeft tot doel de patiënt duidelijke inlichtingen te verstrekken 
over de financiële voorwaarden waarin de zorgverlener zijn prestaties heeft verricht 
en zo ook de patiënt te sensibiliseren en zijn verantwoordelijkheid te bevorderen.

(31) Zie deel 3. Verschillende debiteurs van de verplichting tot het verstrekken van informatie.
(32) Zie deel 3.3. Relatie zorgverlener/sociaal verzekerde.
(33) Art. 22 en 23 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S., 17 
augustus 2015, p. 52851.
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4.1.2. Financiële transparantie in geneeskundige verzorging
Artikel 53 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 199434, garandeert de transparantie 
van de kosten van geneeskundige verzorging tegenover de sociaal verzekerde door:
• de verplichting voor de zorgverlener om op het getuigschrift voor verstrekte hulp 

of op het als zodanig dienstdoende document, in elk geval, het bedrag betaald 
door de patiënt te vermelden;

• de beperking van de gevallen waarin een voorschot kan worden geïnd;
• de verplichting voor de zorgverlener om een bewijsstuk af te geven aan de patiënt, 

in het geval van elektronische facturatie in de derdebetalersregeling en in het geval 
van cumul tussen vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties.

Deze verplichtingen werden aan de zorgverleners opgelegd vanaf 1 juli 2015.
Tezelfdertijd garandeert de financiële transparantie ook een duidelijke informatie-
verstrekking aan de patiënt.

a)  Vereenvoudiging van het getuigschrift voor verstrekte hulp en vermelding van de 
ontvangen bedragen
Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het belangrijkste middel om informatie te 
bezorgen aan de sociaal verzekerde.

Daarom werd, door de transparantiewet, een verplichting voor de zorgverlener in-
gevoerd om, in elk geval, het bedrag betaald door de sociaal verzekerde aan de zorg-
verlener op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of op een 
gelijkwaardig document te vermelden. Dit beginsel is zowel van toepassing voor 
fysieke personen als voor rechtspersonen.

(34) De Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 
op 14 juli 1994, B.S., 27 augustus 1994, p. 21524.
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Dat was voordien niet het geval: de belastingwetgeving, meer bepaald de ministeriële 
besluiten van 17 december 1998 en van 28 maart 200335, bepaalden dat de zorgver-
lener het ontvangstbewijs maar moest invullen wanneer hij prestaties verrichtte voor 
eigen rekening en wanneer hij de betaling contant had ontvangen. Wanneer de zorg-
verlener een prestatie verrichtte voor andermans rekening enerzijds, of wanneer de 
patiënt met een overschrijving had betaald anderzijds, voorzag de belastingwetgeving 
een vrijstelling om het ontvangstbewijs uit te reiken.

Voor de financiële transparantie en in het kader van de verplichting tot het ver-
strekken van informatie, werd dit dus gewijzigd zodat het ontvangen bedrag voor 
de geleverde prestatie altijd op het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor 
verstrekte hulp moet worden vermeld, of de betaling contant gebeurde of met een 
overschrijving. Er is altijd een spoor van wat de patiënt heeft betaald.

(35) - Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ont-
vangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de genees-
heren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische 
biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, B.S., 30 december 1998, p. 41660;
- Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbe-
wijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, 
de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthop-
tisten, B.S., 30 december 1998, p. 41642;
- Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbe-
wijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundi-
gen, B.S., 30 december 1998, p. 41628;
- Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften 
voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor 
geneeskundige verzorging, B.S., 30 december 1998, p. 41603;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstem-
mingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging, B.S., 4 april 
2003, p. 1722;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het 
dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen 
gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthoptisten, B.S., 4 april 2003, p. 17239;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het 
dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen B.S., 4 april 2003, p. 17249;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het 
dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen 
die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering B.S., 4 april 2003, p. 17254;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2002 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften 
voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de podologen en de 
diëtisten, B.S., 4 april 2003, p. 17204.
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De ministeriële besluiten van 17 december 1998 en 28 maart 2003 werden dus 
ingetrokken en vervangen door de ministeriële besluiten van 22 december 2015.36

Bovendien worden de getuigschriften vernieuwd met een vereenvoudiging en een 
verduidelijking tot doel.
Zo wordt er een uniek model van getuigschriften voorzien per categorie van zorgver-
lener. Het getuigschrift is identiek, onafhankelijk van het feit of de verlener optreedt 
als fysieke persoon of binnen een rechtspersoon, en het bevat altijd een ‘ontvangstge-
deelte’ waarop het bedrag betaald door de patiënt moet worden vermeld.

Verder werd beslist om de gebruikte terminologie duidelijker te maken en de over-
bodige vermeldingen te schrappen.

Deze nieuwe getuigschriften zullen door alle zorgverleners gebruikt worden voor alle 
prestaties, geleverd vanaf 1 juli 2017.

Tot slot werd volgens het ‘only once’-principe dat is opgenomen in de wet van 5 mei 
201437 en dat meer bepaald het gebruik inhoudt van een uniek identificatienummer 
voor de verwijzing naar een onderneming en naar zorgverleners, verplicht om hun 
KPB-nummer (Kruispuntbank van ondernemingen) te vermelden.

b)  Beperking van de voorschotten
De wetgever heeft van de transparantiewet gebruik gemaakt om de mogelijkheid, voor 
de zorgverleners, om voorschotten op de medische honoraria te vragen, te reglementeren.
In de praktijk kan er geen voorschot worden gevraagd indien de bevoegde overeen-
komst- of akkoordcommissie geen limiet heeft voorzien voor een dergelijke voorschot.

(36)  - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift 
voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in 
de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering B.S., 28 december 2015, p. 79608;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften 
voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige 
verzorging, B.S., 29 december 2015, p. 79854;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor 
verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen, B.S., 29 december 
2015, p. 79812;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor 
verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassisten-
ten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten B.S., 
29 december 2015, p. 79887;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het 
ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de 
diëtisten B.S., 29 december 2015, p. 79906.
(37) Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de dien-
sten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling 
van elektronische en papieren formulieren, B.S., 4 juni 2014, p. 42601.



145

INFORMATIEPLICHT

 c)  Afgifte van een bewijsstuk
Een duidelijk overzicht van de geleverde prestaties en de prijs ervan is belangrijk 
voor de sociaal verzekerde. De transparantiewet heeft bijgevolg de verplichting op-
gelegd aan de zorgverleners om een bewijsstuk van de verrichte prestaties af te geven.

Deze verplichting, in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/24/EU van 
9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grens-
overschrijdende gezondheidszorg38 en de wet van 6 april 2010 betreffende markt-
praktijken en consumentenbescherming39, beoogt de bescherming van de sociaal 
verzekerde.

Het bewijsstuk moet worden onderscheiden van het getuigschrift voor verstrekte 
hulp of van het gelijkwaardige document. Deze bepaling werd ingevoegd om de 
patiënt te informeren.

De zorgverlener moet een bewijsstuk van de geleverde prestaties uitreiken:
• in het geval van cumul van vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties;
• in het geval van elektronische facturatie in de derdebetalersregeling.

Wanneer de zorgverlener vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties aanrekent, 
moet hij, sinds 1 juli 2015, een bewijsstuk afleveren. Het doel is dus de patiënt ook 
te informeren over bedragen betreffende de prestaties die geen tegemoetkomingen 
van de verplichte verzekering teweegbrengen en die dus niet op het getuigschrift 
voor verstrekte hulp voorkomen.

De uitreiking van een bewijsstuk moet ook plaatsvinden wanneer de facturatie ge-
beurt in de derdebetalersregeling: in dit geval beschikt de patiënt namelijk niet over 
een getuigschrift voor verstrekte hulp, maar moet hij toch worden geïnformeerd 
over de kosten van de geneeskundige verzorging.

De transparantiewet voorziet de minimale vermeldingen die het bewijsstuk moet 
omvatten.

Wanneer een zorgverlener een getuigschrift voor verstrekte hulp moet afgeven, dan 
moet op het bewijsstuk het totaal te betalen bedrag vermeld worden (met inbegrip 
van de reeds betaalde voorschotten) alsook het totaalbedrag voor de vergoedbare 

(38) Richtlijn 2011/24/EU van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grens-
overschrijdende gezondheidszorg, P.B.E.U., 4 april 2011, www.eur-lex.europa.eu.
(39) De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bevat, in artikel 80, 
een verplichting voor de ondernemingen om een bewijsstuk uit te reiken aan de consument die het vraagt. 
Sinds het arrest 99/2013 van 9 juli 2013 van het Grondwettelijk hof, moet worden beschouwd dat deze wet van 
toepassing is op alle zorgverleners.
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prestaties, inclusief de eventuele supplementen. De lijst van niet-vergoedbare presta-
ties moet ook worden vermeld, met voor elke prestatie de beschrijving ervan en het 
betaalde bedrag. Het gaat om het vereenvoudigde bewijsstuk.

Wanneer de zorgverlener geen getuigschrift voor verstrekte hulp moet afleveren aan 
de patiënt (bijvoorbeeld, bij toepassing van een elektronische facturatie in het kader 
van de derdebetalersregeling), moet op het bewijsstuk ook de lijst van de betrokken 
vergoedbare prestaties vermeld zijn. Voor elke prestatie moet het nomenclatuur-
nummer of de beschrijving worden opgegeven, alsook het betaalde bedrag, volgens 
de wettelijke tarieven, het bedrag dat de patiënt als supplement heeft betaald en het 
bedrag van de tegemoetkoming dat rechtstreeks werd gefactureerd aan de verzeke-
ringsinstelling. Het gaat om het volledige bewijsstuk.

 d)  Sancties
Het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor verstrekte hulp invullen en een 
bewijsstuk afgeven zijn dus, volgens het bovengenoemde artikel 53, verplichtingen 
voor de zorgverlener. De wet geneeskundige verzorging en uitkeringen heeft niette-
min geen specifieke sancties voorzien.

Het ontvangstbewijs bevat evenwel een belastingluik. Op basis van de belastingwet-
geving omvat in de ministeriële besluiten van 22 december 2015, is de zorgverlener 
verplicht het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor verstrekte hulp uit te 
reiken. De belastingcontroleurs moeten dus nagaan of het deel ‘ontvangstbewijs’ van 
het getuigschrift correct werd ingevuld.

Wanneer het bewijsstuk niet werd afgegeven, kan het Wetboek van economisch 
recht worden toegepast. Die voorziet namelijk in een strafrechtelijke boete van 26 
tot 10.000 EUR wanneer een bewijsstuk niet wordt uitgereikt aan de consument 
op zijn verzoek.40

Het Sociaal Strafwetboek straft ook de zorgverleners die weigeren om de documen-
ten, voorgeschreven bij de GVU-wet en zijn uitvoeringsbesluiten en -verordenin-
gen, aan de patiënten uit te reiken, met een strafrechtelijke boete van 50 tot 500 
EUR of een administratieve boete van 25 tot 250 EUR, verhoogd met opdeciemen.

(40) Art. XV.70 van het Wetboek van economisch recht.
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4.2. SECTOR VAN DE UITKERINGEN

4.2.1. Inleiding
In de sector van de uitkeringen zijn, net als in de sector van de geneeskundige ver-
zorging, de eerste relaties die worden opgebouwd tussen een sociaal verzekerde en 
een socialezekerheidsinstelling, die van het ziekenfonds met zijn lid. Het RIZIV, dat 
rechtstreeks tussenkomt, doet het pas in tweede instantie of onrechtstreeks (vb. op 
verzoek van een sociaal verzekerde of van het ziekenfonds).

In de inlichtingen gegeven aan de sociaal verzekerde, komt de dienst uitkeringen 
vooral tussen ter ondersteuning en aanvulling van de informatie gegeven door de 
ziekenfondsen aan hun leden, die ten opzichte van hen de eerstelijnsspeler blijft. 
Het verhindert niet dat de bepalingen van het Handvest van toepassing zijn op hen 
en wel op beide.

De betrokkenheid in eerste lijn van de ziekenfondsen in de sector van de uitkeringen 
werd enigszins versterkt als gevolg van een hervorming van bepaalde organen van 
het RIZIV en respectieve bevoegdheden van het RIZIV en van de ziekenfondsen die 
plaatsvond op 31 december 2015, ingangsdatum van deze hervorming.41

Zonder exhaustief te zijn, hebben de rechtstreekse relaties tussen de sociaal verzeker-
de en zijn verzekeringsinstelling vooral betrekking op de beslissingen inzake erken-
ning, verlenging of weigering tot erkenning van (primaire) arbeidsongeschiktheid of 
van een forfaitaire vergoeding voor de hulp van een derde persoon.

De relaties tussen de sociaal verzekerde en het RIZIV daarentegen betreffen beslis-
singen inzake erkenning, verlenging of weigering tot erkenning van invaliditeit en 
beslissingen inzake verzoeken tot afstand van terugvordering of over beroepsherin-
schakeling, enz.

Bovendien werken de dienst uitkeringen van het RIZIV en de verzekeringsinstellin-
gen elke dag samen om de sociaal verzekerde zo goed mogelijk te informeren over 
zijn rechten, in het bijzonder door zich overeen te stemmen inzake de interpretatie 
van sommige bepalingen en over de toepassing ervan in complexe situaties of in het 
kader van de verbetering van formulieren voorgelegd aan de verzekerden.

Wanneer een sociaal verzekerde ziek wordt, vraagt hij via de adviserend geneesheer 
van zijn ziekenfonds een erkenning voor arbeidsongeschiktheid. Voor zover hij vol-

(41) Hoofdstuk 4 van de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale 
wetgeving, B.S., 27 januari 2014, p. 6728.
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doet aan de toekenningsvoorwaarden42 (verzekerbaarheids- of stagevoorwaarden, en 
vb. voorwaarden voorzien in artikel 100 van de gecoördineerde wet van 4 juli 1994 
voor de werknemers of in artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 197143 
voor de zelfstandigen), heeft hij het recht om primaire arbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen en, na een jaar, invaliditeitsuitkeringen te ontvangen, die overeenkomen met 
een vervangingsinkomen, zoals bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of het leefloon 
betaald door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

Het is dus belangrijk voor deze verzekerde om snel te weten of hij al dan niet wordt 
erkend voor primaire ongeschiktheid of voor invaliditeit, om welke redenen, en, 
indien hij wordt erkend, welk uitkeringsbedrag dat hem zal worden betaald, de 
berekeningsbasis ervan en de datum van betaling.

4.2.2. Adviesplicht
De tekst van het Handvest van de sociaal verzekerde heeft al snel, en terecht, niet 
alleen de verplichting tot het verstrekken van informatie (cf. supra) opgelegd aan 
de instellingen van sociale zekerheid, maar ook te volgen regels en principes om 
het inzicht van de burger in zijn rechten en verplichtingen te verbeteren, wanneer 
beslissingen betrekking hebben op sociale prestaties.

Behalve artikel 3 van het Handvest van de sociaal verzekerde – dat eerder werd 
besproken (cf. deel 3) – kan men ook de verplichting aanhalen die, op grond van 
artikel 4 van het Handvest, de instellingen van sociale zekerheid hebben om elke 
sociaal verzekerde die het vraagt, te adviseren over de uitoefening van zijn rechten 
of de naleving van zijn plichten en verplichtingen. Zo werd geoordeeld dat door 
informatie die van kapitaal belang is voor het al dan niet behoud van de rechten van 
de sociaal verzekerde niet te behandelen, de instelling van sociale zekerheid duidelijk 
een fout heeft begaan.44

4.2.3. Vorm van de inlichting meegedeeld aan de verzekerde
Het Handvest van de sociaal verzekerde eist ook een zeker kwaliteitsniveau van de 
informatie die wordt meegedeeld aan de sociaal verzekerde. Artikel 3, lid 3, van het 
Handvest bepaalt namelijk dat de informatie “nauwkeurig en compleet moet zijn om de 

(42) Zie, over deze kwestie, D. Desaive en M. Dumont, L’incapacité de travail, l’invalidité et l’appréciation de la 
perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. 
Comment évaluer l’aspect médical?, in F. Etienne en M. Dumont (dir.), Regards croisés sur la sécurité sociale, Luik, 
Anthemis, 2012, p. 277 en v.
(43) KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering 
ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, B.S., 7 augustus 1971, p. 9312.
(44) Arbeidshof Bergen (9e k.), 22 mei 2014, J.T.T., 2015/6, nr. 1210, pp. 91-93



149

INFORMATIEPLICHT

betrokken sociaal verzekerde toe te laten al zijn rechten en verplichtingen uit te oefenen”.
Artikel 6 stelt dat “De instellingen van sociale zekerheid zich in hun betrekkingen met 
de sociaal verzekerde, in welke vorm deze ook plaatsvinden, in een voor het publiek be-
grijpelijke taal moeten uitdrukken”.

Bij wijze van voorbeeld, het Arbeidshof van Luik heeft beschouwd dat “Un lecteur 
même attentif, mais peu au fait des arcanes de la sécurité sociale et des formulations 
parfois byzantines des textes qui la régissent, ne pouvait que déduire de cette note de bas 
de page qu’il ne fallait pas déclarer le fait qu’il percevait une pension de survie puisqu’elle 
n’était pas visée”.

De dienst uitkeringen van het RIZIV en de ziekenfondsen werken samen om de 
leesbaarheid te verbeteren van beslissingen gericht aan sociaal verzekerden of van 
formulieren die ze moeten invullen.

5. ENKELE GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT

5.1. WOORD VOORAF
Hoewel de wetgever formeel geen enkele specifieke sanctie heeft voorzien, leidt 
niet-naleving van de informatieplicht niettemin tot talrijke gevolgen voor de instel-
lingen van sociale zekerheid, in het bijzonder voor de verzekeringsinstellingen in het 
kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen.

In de betreffende sector, worden de prestaties namelijk geleverd door deze meewer-
kende instellingen van de sociale zekerheid. Zij hebben bijgevolg rechtstreeks con-
tact met de sociaal verzekerde. In een dergelijke context berust de informatieplicht 
van deze sector, in de eerste plaats, op deze verzekeringsinstellingen (zie hierboven).

Welk soort schade zou kunnen veroorzaakt worden aan de sociaal verzekerde in het 
geval van niet-naleving van de informatieplicht? Deze schade kan, volgens ons, twee 
vormen aannemen: enerzijds het gebrek aan betaling of onvoldoende betaling van 
een wettelijk verschuldigde prestatie; anderzijds de terugvordering van een onterecht 
betaalde prestatie.

De lijnen die volgen, zijn een bescheiden poging om een bepaald aantal van deze 
gevolgen in de beschouwde sector in kaart te brengen, zonder aanspraak te maken 
op volledigheid. De analyse zal voornamelijk gestructureerd worden rond twee rela-
ties: enerzijds, de relatie tussen de sociaal verzekerde (crediteur van de verplichting 
tot het verstrekken van informatie) en de verzekeringsinstelling of meer bepaald zijn 
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ziekenfonds45 (debiteur van diezelfde verplichting); anderzijds, de relatie tussen de 
verzekeringsinstelling en het RIZIV (als bewaker van de goede werking van de sector 
en de doeltreffende toekenning van middelen).

5.2. DE RELATIE VERZEKERINGSINSTELLING/SOCIAAL VERZEKERDE
Of de sociaal verzekerde nu terugbetaling moet krijgen van een bezoek aan zijn 
huisarts of arbeidsongeschiktheid moet aangeven om arbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen te worden toegekend, zijn gesprekspartner zal het ziekenfonds zijn! Hij kent 
het bestaan van het RIZIV ongetwijfeld, maar hij weet vaak erg – te – weinig van de 
bevoegdheden en de werking ervan.
Het is bijgevolg logisch dat hij zich richt tot zijn ziekenfonds om de inlichtingen die 
hem aanbelangen, te verkrijgen.

Door zijn aansluiting bij een verzekeringsinstelling, geeft de sociaal verzekerde die 
laatste bovendien toegang tot tal van inlichtingen over hem die dienstig zijn voor 
het beheer van zijn dossier. Het is ook diezelfde verzekeringsinstelling die de ver-
zoeken tot uitkering van zijn sociaal verzekerde ontvangt. Het is dus duidelijk dat 
deze instelling het best geplaatst is om, uit eigen beweging, een inlichting te geven 
aan haar lid.

We hebben dus te maken met een debiteur en een crediteur van een welbepaalde 
verplichting. Alles ziet er rooskleurig uit. De lezing van het Handvest geeft echter 
geen expliciet antwoord op de vraag wat er gebeurt als het ziekenfonds niet de infor-
matie geeft die de sociaal verzekerde nodig heeft.

De alerte lezer zal snel begrepen hebben dat de sociaal verzekerde niet ongewapend 
is ondanks het kennelijke stilzwijgen van het Handvest. Het is echter verbazend dat 
men het recht moet kennen om een hulpmiddel te begrijpen dat beweert het hand-
vest van de toegankelijkheid en van de leesbaarheid te zijn.

5.2.1. Gevolgen met een oorsprong in het Handvest
Lezing van het Handvest brengt ons ertoe voornamelijk drie ‒ impliciete ‒ gevolgen 
in kaart te brengen van niet-naleving van de informatieplicht, in de relatie tussen de 
sociaal verzekerde en zijn ziekenfonds.

(45) Merk op dat de woorden ‘verzekeringsinstelling’ en ‘ziekenfondsen’ twee zijden van eenzelfde medaille zijn: 
het woord ‘verzekeringsinstelling’ beoogt de Landsbonden van de ziekenfondsen, de HZIV en de Kas der Ge-
neeskundige Verzorging van HR Rail, die, volgens de wet, verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving van hun 
ziekenfondsen (of regionale kantoren) die belast zijn met de betalingen van prestaties aan de sociaal verzekerden.
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a)  Beperking op het verzet tegen terugvordering – artikel 17, tweede en derde lid 
van het Handvest
De gevolgen van artikel 17 van het Handvest, en in het bijzonder van het tweede lid, 
over de kwestie van terugvordering van onterecht betaalde prestaties zijn al dikwijls 
besproken in de rechtsleer.46 We blijven dus niet stilstaan bij dit punt.

Inzake het onderwerp van onderhavige studie, herinneren we er echter aan dat wan-
neer een onverschuldigde betaling wordt vastgesteld, de socialezekerheidsinstelling 
in principe de situatie rechtzet en de ten onrechte betaalde uitkering terugvordert 
(lid 1). Wanneer het een instelling is die aan de oorsprong van de fout ligt, wordt 
de sociaal verzekerde beschermd en wordt het ten onrechte uitbetaalde niet terug-
gevorderd (lid 2). Maar, uitzondering op de uitzondering, de sociaal verzekerde kan 
niet genieten van de uitzondering voorzien in het tweede lid indien hij “wist of had 
moeten weten” dat hij geen recht heeft op de prestatie of een deel ervan (lid 3).

Dit begrip “wist of had moeten weten” sluit perfect aan bij de informatieplicht die 
is omvat in het Handvest47: deze bepaling, andersom gelezen, geeft namelijk aan 
dat indien de socialezekerheidsinstelling zijn sociaal verzekerde duidelijk en volledig 
heeft geïnformeerd over al zijn rechten en verplichtingen, ze haar vergissing kan 
‘verbeteren’, en de ten onrechte betaalde prestatie kan terugvorderen, ook al zou 
deze  voortvloeien uit haar eigen nalatigheid. De adequaat geïnformeerde sociaal 
verzekerde weet namelijk, of moet op zijn minst weten, dat hij een ten onrechte be-
taalde prestatie ontvangt. De bescherming die hem wordt geboden door het tweede 
lid, heeft in die omstandigheden dus geen bestaansreden meer.

Men moet er dus uit besluiten dat een verzekeringsinstelling die haar informatie-
plicht niet naleeft, en daardoor schade berokkent aan haar verzekerde (de verplich-
ting om een onverschuldigd bedrag terug te geven waarvan hij het onverschuldigde 
karakter heeft genegeerd en dat hij heeft kunnen gebruiken voor andere uitgaven), 
de verplichting heeft om die schade te herstellen. In plaats van een nieuwe verplich-
ting te creëren om de veroorzaakte schade te herstellen, heeft de wetgever gekozen 
voor een verzet tegen de vorming zelf van de schade: de sociaal verzekerde moet het 
onverschuldigde bedrag niet terugbetalen, hij lijdt dus geen schade meer.

(46) We verwijzen in dat verband, in het bijzonder naar A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane en N. 
De Marneffe, Artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde – Réflexions autour de la récupération de 
l’indu, B.I. RIZIV, buiten reeks 2014, p. 154 en v.
(47) Ook al is ze een bron van bepaalde interpretatie- en toepassingsmogelijkheden uit hoofde van de in-
stellingen van sociale zekerheid, uit hoofde van de arbeidsrechtbanken en bijgevolg uit hoofde van de sociaal 
verzekerde.
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 b)  Moratoire interesten – artikel 20
Zoals hierboven vermeld, kan niet-naleving van de informatieplicht leiden tot 
niet-betaling van een prestatie die nochtans wettelijk verschuldigd is: de verzekerde 
die zich niet bewust is van het feit dat hij recht heeft op een dergelijke prestatie, 
vraagt die niet aan of bezorgt in elk geval niet de noodzakelijke informatie aan de 
verzekeringsinstelling om een beslissing te kunnen nemen. De verzekeringsinstelling 
betaalt dus niet.

De wetgever heeft, voor die mogelijkheid, door artikel 20 van het Handvest goed te 
keuren, voorzien dat de socialezekerheidsinstelling, in principe, moratoire interesten 
verschuldigd zou zijn vanaf de datum van opeisbaarheid van de prestatie. Aangezien 
de opeisbaarheid van deze prestatie vaak afhankelijk is van een beslissing van de be-
trokken instelling, heeft de wetgever voorzien dat indien de vertraging in het nemen 
van de beslissing te wijten is aan een socialezekerheidsinstelling, de interesten lopen 
vanaf de datum waarop de instelling wettelijk een standpunt zou moeten nemen. 
De schade die bestaat uit ongewettigd wachten op de betaling van een prestatie 
wordt dus hersteld, ook als de vertraging te maken heeft met niet-naleving van de 
informatieplicht.

Deze bepaling voorziet zelfs dat deze ‘prestaties interesten opbrengen van rechtswe-
ge’. Op te merken is dat er, in de praktijk, controverse bestaat over de reikwijdte van 
deze bewoording ‘van rechtswege’, aangezien sommige administraties vinden dat de 
sociaal verzekerde het voordeel van deze moratoire interesten moet vragen, terwijl 
anderen vinden dat deze interesten verschuldigd zijn zonder uitdrukkelijk verzoek 
van de verzekerde.

We achten het echter niet opportuun om ons uit te spreken over deze vraag, aange-
zien de wetgever ze zelf heeft voorgelegd48 en dus logischerwijze de interpretatie die 
moet worden gegeven aan de bepaling, zal toelichten.49

Wat de toepasbare interestvoet betreft, gaat het om die voorzien in artikel 2, §3, van 
de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest, met name de wettelijke 
interestvoet op sociaal gebied, momenteel vastgelegd op 7%.

Er dient opgemerkt dat op het vlak van de verplichte verzekering geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, artikel 174, lid 5 en 6, van de wet gecoördineerd op 14 juli 

(48) Wetsvoorstel Spooren en consorts, Parl. St., zitting 2014-2015, 54-0895/001.
(49) Indien de wetgever de voorgestelde tekst goedkeurt, zal dit namelijk ondubbelzinnig betekenen dat hij 
vindt dat de verzekerde geen verzoek voor deze interesten moet indienen. Indien hij deze nieuwe tekst niet 
goedkeurt, zal men er integendeel uit moeten besluiten dat hij het standpunt goedkeurt van de administraties 
die eisen dat een dergelijk verzoek wordt ingediend, aangezien de verklaarde doelstelling van de auteur van het 
voorstel is om een einde te maken aan deze praktijk.
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1994, de leidende ambtenaar van de Dienst administratieve controle van het RIZIV 
toelaat de verjaring te schorsen door de erkenning, uit hoofde van de begunstigde, 
van een geval van overmacht.50 Het spreekt voor zich dat, wanneer de overmacht 
wordt erkend en de verjaring bijgevolg wordt geschorst, de interesten ook betrek-
king zullen hebben op de prestaties waarvoor de schorsing van de verjaring door 
overmacht heeft gespeeld, weliswaar indien de situatie voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 20.

Het is interessant een zijdelingse opmerking te maken over deze schorsing van de 
verjaring in het kader van de onderhavige studie. We merken namelijk op dat de in-
formatieplicht toegewezen aan de verzekeringsinstellingen een neveneffect heeft op 
de behandeling van dit soort verzoeken: aangezien de wetgeving bijzonder complex 
is en het aan de verzekeringsinstellingen is om hun aangeslotenen correct te infor-
meren over de prestaties waarop ze aanspraak kunnen maken, zal niet-naleving van 
de informatieplicht, naargelang van de omstandigheden van het geval, beschouwd 
kunnen worden als een geval van overmacht uit hoofde van de sociaal verzekerde. 
Het zal voor de sociaal verzekerde volstaan om, in dit geval, niet-naleving aan te 
tonen van zijn verzekeringsinstelling inzake zijn informatieplicht, en aan te tonen 
dat hij, met zijn eigen middelen, niet kon ontdekken51 dat hij een verschuldigde 
prestatie niet ontving of dat hij minder ontving dan waarop hij recht had.

 c)  Afstand van terugvordering – artikel 22, §2, a)
Artikel 22 van het Handvest laat de instellingen van sociale zekerheid toe, in bepaal-
de omstandigheden, afstand te doen van de terugvordering van een ten onrechte 
betaalde prestatie. Een van die omstandigheden is “in behartigenswaardige gevallen of 
categorieën van gevallen en mits de schuldenaar te goeder trouw is”.52

Waar is dan het verband met de informatieplicht, zal u zeggen?
Een verzekerde zou niet te goeder trouw kunnen worden beschouwd indien hij 
weet, op het ogenblik dat hij het ten onrechte uitbetaalde ontvangt, dat hij geen 
recht heeft op de prestatie of, op zijn minst, op een deel ervan.

Deze omstandigheid houdt dus noodzakelijkerwijze in dat wanneer de verzekerings-
instelling zijn sociaal verzekerde adequaat informeert, zodat hij zich bewust is van 
het feit dat een bepaalde prestatie hem al dan niet verschuldigd is, de kans voor de 
sociaal verzekerde dat zijn eventueel verzoek tot afstand van terugvordering van de 
ten onrechte betaalde prestatie aanvaard zal worden, verloren gaat.

(50) Zie, over deze kwestie, J. Demey en I. Daumerie, La suspension de la prescription pour cause de force ma-
jeure par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, B.I. RIZIV, 2009, boek 2, p. 139-147.
(51) De situatie moet uiteraard een onoverkomelijk karakter vertonen.
(52) Artikel 22, §2, a), van het Handvest van de sociaal verzekerde.
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5.2.2. Gevolgen waarvan de oorsprong in het gemeenrecht ligt
Behalve de hiervoor genoemde mogelijkheden, beschikt de sociaal verzekerde die 
schade lijdt als gevolg van niet-naleving van de informatieplicht door zijn verze-
keringsinstelling uiteraard ook over verhaal van gemeenrecht, meer specifiek het 
beroep op de burgerlijke aansprakelijkheid van degene die de fout begaat, op basis 
van artikel 1382 van het Burgerwetboek.

Het is interessant vast te stellen dat deze buitencontractuele aansprakelijkheid kan 
worden ingeroepen door zich te baseren, indien nodig, op het beginsel van gerecht-
vaardigd vertrouwen.53 Dit beginsel van gerechtvaardigd vertrouwen, alsook het be-
ginsel van goed bestuur bestond reeds voor de uitvaardiging van het Handvest van 
de sociaal verzekerde.54 De administraties waren voordien dus al verplicht om hun 
sociaal verzekerden adequaat te informeren. Het Handvest heeft niettemin een be-
palend element gewijzigd in het mechanisme van burgerlijke aansprakelijkheid die 
neerkomt op de verzekeringsinstelling in dat verband: de wetgever heeft de infor-
matieplicht namelijk beschouwd als een resultaatverplichting, en niet meer als een 
middelenverplichting zoals dat voordien het geval was.55

Dit is niet zonder gevolg voor de positie van de sociaal verzekerde: het zal namelijk 
“volstaan” voor hem te bewijzen, om de aansprakelijkheid van zijn verzekeringsin-
stelling in te roepen, dat die laatste zijn verplichting tot het verstrekken van informa-
tie niet heeft nageleefd en alleen dankzij een rechtvaardigingsgrond kan de instelling 
aan die aansprakelijkheid ontsnappen.

Dit verlicht, ongetwijfeld, de bewijslast voor de sociaal verzekerde, maar het maakt 
de taak voor hem niet even gemakkelijk als wanneer hij artikel 17, lid 2, van het 
Handvest had kunnen inroepen.56

We zijn van mening dat de sociaal verzekerde er alle belang bij heeft om de weg van 
de burgerlijke aansprakelijkheid pas te gebruiken in laatste instantie, wanneer artikel 
17, lid 2, van het Handvest niet van toepassing is. Behalve de grotere bewijslast in 
het kader van de toepassing van artikel 1382 B.W., moet namelijk worden bena-
drukt dat deze bepaling ook een samengaan van aansprakelijkheid, zelfs een verbre-
king van het oorzakelijke verband kan teweegbrengen, in het geval van naast elkaar 
bestaan van een fout van de sociaal verzekerde en die van de verzekeringsinstelling.57

(53) Cf. A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane en N. De Marneffe, L’article 17 de la Charte de l’assuré 
social – Réflexions autour de la récupération de l’indu, op. cit., pp. 174-175.
(54) Zie Cass. (1e k.), 20 juni 1997, J.T., 1998, pp. 182-183.
(55) Zie Parl. St., Sen., zitting 1992-1993, 634/2, pp. 13-14 en 22-23.
(56) Cf. A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane en N. De Marneffe, L’article 17 de la Charte de l’assuré 
social – Réflexions autour de la récupération de l’indu, op. cit., pp. 174-175.
(57) Zie Arbeidshof Luik, 10 januari 2014, AC: 2013-AL-076, onuitgegeven, samenvatting beschikbaar op 
www.juridat.be.
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5.3. DE RELATIE RIZIV/VERZEKERINGSINSTELLING
Als men zich op het vlak van het recht van de verplichtingen begeeft, zou men 
kunnen zeggen dat het deel dat voorafgaat (de relatie verzekeringsinstelling – sociaal 
verzekerde), betrekking heeft op de vraag van ‘de verplichting met betrekking tot 
de schuld’, anders gezegd, wie schade veroorzaakt aan de sociaal verzekerde herstelt. 
Het moet worden benadrukt dat hoewel het altijd de verzekeringsinstelling is die 
verplicht is de schade te herstellen, dit niet inhoudt dat zij systematisch in fine ook 
de financiële last ervan draagt. Het volgende deel zal de vraag van de ‘bijdrage aan 
de schuld’ analyseren.

5.3.1. Gedeeltelijke tenlasteneming van niet-terugvorderbare ten onrechte betaalde prestaties
Volgens artikel 194, §1, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994, “Worden als 
administratiekosten beschouwd, de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van deze 
gecoördineerde wet, met uitsluiting van de uitgaven die overeenstemmen met het bedrag: 
a) van de prestaties, bedoeld in titel III, hoofdstuk III, in titel IV, hoofdstuk III en in 
titel V, hoofdstuk III; b) van de ten onrechte betaalde prestaties waarvan het niet terug-
vorderen als gewettigd is beschouwd onder de voorwaarden en volgens de regels door de 
Koning bepaald”.

In de regel maken de onterecht betaalde en niet-teruggevorderde prestaties door 
de verzekeringsinstellingen dus deel uit van hun administratiekosten. Met andere 
woorden, ze blijven financieel ten laste van hen, behalve indien de leidende ambte-
naar van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV de niet-terugvor-
dering als gewettigd beschouwt.58

Het Hof van cassatie heeft niettemin, al lang geleden59, geoordeeld dat de ten on-
rechte betaalde prestaties waarvan de vaststelling van het onverschuldigde karak-
ter plaatsvindt na het verstrijken van de verjaringstermijn, niet beschouwd moeten 
worden als administratiekosten. Om precies te zijn, het is niet de vaststelling die 
moet gebeuren voor het verstrijken van de verjaringstermijn, maar de boeking op de 
speciale rekening voorzien in artikel 325 van het KB van 3 juli 1996.60

De redenering van het Hof van cassatie wil vermijden om niet-terugvorderbare ten 
onrechte betaalde prestaties rechtens te laten doorgaan als administratiekosten. Deze 
redenering is dus, mutatis mutandis, toepasbaar op ten onrechte betaalde prestaties 

(58) Wat betreft de vrijstelling van de boeking als administratiekosten, verwijzen we naar de tekst van de artike-
len 326 en 327 van het KB van 3 juli 1996.
(59) Cass., 8 december 1980, 74/347, samenvatting beschikbaar op www.juridat.be.
(60) Samengevat, zodra de vaststelling van de onverschuldigde is gebeurd, heeft de verzekeringsinstelling een 
bepaalde termijn om die onverschuldigde te boeken op een speciale rekening, die een wachtrekening vormt (in 
afwachting van te weten wie, in fine, deze onverschuldigde financieel ten laste zal nemen).
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die niet-terugvorderbaar zijn geworden door toepassing van artikel 17, lid 2, van het 
Handvest. In zijn arrest 66/2012 zal het Grondwettelijk Hof bevestigen dat deze 
ten onrechte betaalde ten laste zijn van het RIZIV. Het zal preciseren dat het aan de 
wetgever is om tussen te komen als hij zich daartegen wil verzetten.

Het is wat deze zal doen door een derde paragraaf toe te voegen aan artikel 194 van 
de gecoördineerde wet.61

Deze bepaling voorziet voortaan een gedeeltelijke tenlasteneming door de verzeke-
ringsinstellingen van ten onrechte betaalde prestaties die niet-terugvorderbaar zijn 
geworden door toepassing van artikel 17, lid 2, van het Handvest. De verzekerings-
instellingen en het RIZIV delen voortaan de financiële gevolgen van niet-naleving 
van de informatieplicht.

We zullen de exacte inhoud van dit artikel 194, §3 niet bespreken, gezien het te 
technische karakter ervan voor deze studie. We staan ons evenwel een zijdelingse op-
merking toe over een bijzonder element omvat in het laatste lid van deze bepaling: “Als 
de verzekeringsinstelling aantoont dat de fout in de zin van artikel 17, tweede lid, van de 
bovenvermelde wet toerekenbaar is aan een andere instelling van sociale zekerheid, worden 
de desbetreffende bedragen afgetrokken van de bedragen die in rekening worden genomen 
voor de berekening van het percentage voorzien in paragraaf 3, tweede lid”.

Het lijkt ons dat dit lid definitief de controverse doorhakt over de noodzaak of niet 
dat de fout begaan werd door de instelling die de ten onrechte betaalde prestatie heeft 
betaald wegens artikel 17, lid 2, van het Handvest. De wetgever is inderdaad onmis-
kenbaar over de reikwijdte van een dergelijke bepaling: hij vindt klaarblijkelijk dat 
artikel 17, lid 2, van het Handvest moet worden toegepast, ook al is de fout begaan 
door een andere instelling, in elk geval wanneer het gaat om een andere socialezeker-
heidsinstelling. Elke andere interpretatie zou deze juridische precisie overbodig maken.

5.3.2. Financiële responsabilisering
Het bedrag van de hierboven genoemde administratiekosten van de verzekerings-
instellingen, wordt afgehouden van de middelen van de verzekering. Dit bedrag 
is vastgesteld volgens artikel 195 van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994. Met 
uitzondering van de HZIV62, verwerven de verzekeringsinstellingen de volle eigen-
dom van een eventuele winst op het einde van het boekjaar, maar ze dragen ook een 
eventueel verlies.

(61) Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen op het vlak van gezondheid, B.S., 30 april 2014, p. 
35442, art. 71.
(62) Waarvoor de toegewezen administratiekosten de reële kosten zijn.
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Deze administratiekosten bestaan, in grote lijnen, uit drie delen: primo, het vas-
te deel wordt jaarlijks toegekend en het bedrag ervan wordt uitdrukkelijk bepaald 
door de wetgever; secundo, het variabele deel, dat wordt toegekend naargelang van 
de wijze waarop de verzekeringsinstellingen hun wettelijke opdrachten uitvoeren63; 
tertio, een voorwaardelijke64 verhoging65 van de administratiekosten in het geval van 
terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties.66

Niet-naleving van de informatieplicht van de verzekeringsinstellingen heeft een im-
pact op het vlak van de administratiekosten, voor wat betreft de beoordeling met 
het oog op de bepaling van het bedrag van het variabele deel van de administratie-
kosten. De Koning heeft namelijk voorzien, als eerste criterium, “1° het verstrekken 
van informatie aan de sociaal verzekerden: a) onder de vorm van geïndividualiseerde 
informatie in concrete gevallen; b) onder de vorm van collectieve informatie dienstig 
voor de sociaal verzekerden met het oog op vrijwaring en behoud van hun rechten; c) 
ingevolge de registratie en het beheer van klachten van verzekerden door de verzekerings-
instellingen”.67

Dit criterium hangt samen met het naleven, door de verzekeringsinstellingen, van 
hun informatieplicht, zoals het voorgehouden wordt in het Handvest van de sociaal 
verzekerde. In het geval van onregelmatigheid op dit niveau, zal de verzekerings-
instelling dus financieel gestraft worden op het vlak van haar administratiekosten.

5.3.3. De administratieve boete
Vanaf 27 augustus 201568 wordt de verzekeringsinstellingen een “geldboete van 125 
EUR per verzekerde of per zorgverlener opgelegd, indien de verzekeringsinstelling ten 
gevolge van een fout, vergissing of nalatigheid nagelaten heeft om een prestatie te betalen, 
bepaald bij deze wet of de koninklijke besluiten en reglementen in uitvoering ervan, of 
een bedrag betaald heeft dat lager is dan het bedrag dat werkelijk verschuldigd is”.69

(63) De beoordelingscriteria zijn bepaald door het KB van 10 april 2014 betreffende de responsabilise-
ring van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten, B.S., 
13 juni 2014, p. 44896.
(64) Deze verhoging wordt berekend op basis van een percentage van de teruggevorderde bedragen in toepassing 
van de artikelen 164 en 136, §2, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994.
(65) Ter informatie, om de voorziene verhoging te verkrijgen, mag de onverschuldigde betaling niet voortvloeien 
uit een fout, een vergissing of een nalatigheid van de verzekeringsinstelling.
(66) Artikel 195, §2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
(67) KB van 10 april 2014, art. 3.
(68) Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid van 17 juli 2015, B.S., 17 augustus 2015, 
p. 52851.
(69) Artikel 166, §1, k), van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994.
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De verzekeringsinstellingen die in het bezit zijn van de nodige informatie om een 
prestatie te betalen, zijn verplicht het te doen, op straffe van een administratieve boete.

Niet-naleving van de informatieplicht kan cruciaal blijken in dit kader: de adminis-
tratieve boete is toepasbaar wanneer de niet-betaling of onvoldoende betaling het re-
sultaat is van een vergissing, fout of nalatigheid van het ziekenfonds. Nu, aangezien 
die aansprakelijk is voor een resultaatverplichting in het kader van haar informatie-
plicht, heeft de verzekeringsinstelling die in het bezit is van elementen die toelaten 
te denken dat een prestatie eventueel verschuldigd is, de verplichting de eventueel 
ontbrekende inlichtingen actief op te zoeken.

In dat verband kan het nalaten om zich te informeren uit hoofde van de verzeke-
ringsinstelling een fout vormen en dus leiden tot toepassing van deze administra-
tieve sanctie.

5.4. HOE ZIT HET MET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET RIZIV?
We hebben de gevolgen van niet-naleving van de informatieplicht uit hoofde van de 
verzekeringsinstellingen uitvoerig besproken. Betekent dit nu dat het RIZIV geen 
enkele rol speelt op dit vlak? Dat is uiteraard niet het geval!

Enerzijds, staat vast dat de sociaal verzekerde er altijd kan voor kiezen om inlich-
tingen te vragen aan het RIZIV in plaats van aan zijn verzekeringsinstelling; in dat 
geval antwoordt het RIZIV binnen de perken van haar mogelijkheden of verwijst 
het door naar de verzekeringsinstelling, indien nodig.70

Bovendien, zoals de rechtspraak het heeft bepaald71, belast de toepassing van artikel 
17, lid 2 (niet-terugvorderbaar geworden onrechtmatige prestatie) van het Handvest 
het RIZIV met de gevolgen van een fout van een verzekeringsinstelling. Men kan 
hetzelfde besluit trekken in het geval van toepassing van artikel 22 (afstand van de 
terugvordering), of zelfs van artikel 20 (moratoire interesten). In het kader van de 
toepassing van artikel 17, lid 2, zoals hierboven vermeld, wordt de financiële last 
echter gedeeltelijk gedragen door de verzekeringsinstelling.

In het geval van veroordeling van de verzekeringsinstelling in toepassing van artikel 
1382 van het Burgerwetboek, daarentegen, zal die alleen de veroorzaakte financiële 
last dragen.72

(70) Zie punt 3. Verschillende debiteurs van de verplichting tot het verstrekken van informatie.
(71) Zie met name B.W., 24 mei 2012, 66/2012, B.6.4.
(72)  Het gaat namelijk noch om een prestatie bedoeld in artikel 194, §1, a), van de wet gecoördineerd op 14 
juli 1994, noch om een onverschuldigde betaling zoals bedoeld punt b) van diezelfde bepaling. Geen enkele 
vrijstelling van de boeking als administratiekosten zou dus, wettelijk, toegelaten zijn voor deze uitkering.
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In elk geval, de wetgever en de Koning hebben de maatregelen, vermeld in deel 5.3. 
van onderhavige studie, genomen om de impact van deze fouten op de begrotingen 
van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen te beperken; 
dit ook in het licht van een maximale responsabilisering van de verzekeringsinstel-
ling inzake de fouten die ze begaan.

We benadrukken ook de genomen maatregelen op het vlak van transparantie (deel 
4.1.) voor wat betreft de sector van de geneeskundige verzorging, en de herziening van 
het aantal formulieren voor wat betreft de sector van de uitkeringen (deel 4.2.).

6. CONCLUSIES

Zoals gesteld past het ontstaan van de informatieplicht inzake sociale zekerheid in 
een ruimere beweging die ernaar streeft de burger te informeren over zijn rechten en 
plichten, zodat hij zijn rechten doeltreffend kan uitoefenen en zijn verplichtingen 
correct kan naleven.

In de sociale zekerheid hebben bepaalde bijzonderheden die te maken hebben met 
de situatie van de sociaal verzekerden (vaak in een precaire situatie) en met de com-
plexiteit van de verschillende sectoren, gewettigd om af te wijken van de algemene 
wetten die vroeger van toepassing waren en van algemene principes van een goed 
bestuur – of deze eerder aan te vullen.

Al meer dan twintig jaar lang pogen de wetgevende macht, de uitvoerende macht 
en de verschillende betrokken instellingen de voorwaarden en modaliteiten voor de 
uitoefening van deze informatieplicht te ontwikkelen. Dit werk van lange adem is 
uiteraard niet ten einde, maar zal het dat op een dag wel kunnen zijn?

Men ziet in verschillende sectoren dat de verplichting versnipperd, gefragmenteerd 
is. Dit is in het bijzonder het geval op het vlak van geneeskundige verzorging wegens 
de tripartiete relatie die deze sector kenmerkt. Deze fragmentering kan problemen 
opleveren voor de sociaal verzekerde die de nodige, zelfs ook gewoon nuttige inlich-
tingen, wil verkrijgen.

Deze fragmentering lijkt echter een noodzakelijk kwaad: men moet namelijk reke-
ning houden met het praktische aspect van het verstrekken van informatie: wie is het 
best geplaatst om juiste en geïndividualiseerde inlichtingen te geven? Dit brengt ons 
bij een voorgaande vraag: wie is het best geplaatst om te bepalen op welke prestaties 
een bepaalde verzekerde een beroep kan doen?

Noch het RIZIV noch de verzekeringsinstellingen hebben per se de middelen om de 
nodige geïndividualiseerde, of zelfs gewoon nuttige inlichtingen te bepalen voor elk 
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van de sociaal verzekerden, wegens het indrukwekkend aantal verschillende presta-
ties! Vooral omdat ze beslissingen moeten nemen binnen korte termijnen.

Hoe zou de verzekeringsinstelling of het RIZIV bijvoorbeeld kunnen weten dat 
een sociaal verzekerde een regelmatige orthodontische behandeling wil beginnen 
en hem dus verwittigen over de specifieke voorwaarden inzake de termijnen die 
van toepassing zijn op dit gebied?73 Alleen de zorgverlener is in staat om het vast te 
stellen en dus om zijn patiënt te informeren over het bestaan van bijzondere voor-
waarden. Dit houdt uiteraard in dat de beoefenaar zelf correct geïnformeerd moet 
zijn over de procedures, modaliteiten en voorwaarden van tegemoetkoming van de 
verzekering. De beoefenaars zouden systematisch de reflex moeten hebben om hun 
patiënten door te verwijzen naar degene op wie de verplichting tot het verstrekken 
van informatie neerkomt, in dit voorbeeld de verzekeringsinstelling of het RIZIV!

Hoe ingewikkelder de materie, hoe meer de inhoud van de informatieplicht ondui-
delijk wordt waarvan elk element moet worden toegekend aan een van de betrokken 
spelers en waarvan de regels dienen te worden gepreciseerd, als men de doelstelling 
van nauwkeurige, volledige en geïndividualiseerde inlichtingen wil bereiken.

Men ziet dus, 20 jaar na de uitvaardiging van het Handvest, dat het erin afgekon-
digde principe verre van een beginselverklaring vormt, maar integendeel, heel con-
crete gevolgen heeft voor de werking van de instellingen van sociale zekerheid, of 
het nu gaat om openbare instellingen of meewerkende instellingen, alsook om hun 
begrotingen. Men moet er echter mee instemmen om een beroep te doen op andere 
spelers die eventueel betrokken zijn om de bepaalde doelstelling te bereiken (cf. rol 
van de zorgverleners).

Men moet ook vaststellen dat elke wettelijke of reglementaire wijziging nieuwe in-
formatie inhoudt, soms volgens nieuwe regels. Het proces van modalisering van de 
informatieplicht is bijgevolg verre van ten einde, het gaat verder en het zal onophou-
delijk worden vernieuwd. De instellingen van sociale zekerheid zullen, zoals Sisyphus, 
verplicht zijn om hun steen van de informatieverstrekking eindeloos te duwen ...

(Vertaling)

(73) Zie in dat verband artikel 6, §6, punt 4. van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging, KB van  
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, B.S., 29 september 1984.
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