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BVAS: Collectieve verantwoordelijkheid mutualiteiten  

via aanslag op de privacy 

Het Rekenhof was in 2017 van oordeel dat de mutualiteiten te weinig collectieve 
instrumenten kreeg om de uitgaven voor de ziekte en invaliditeit degelijk te beheersen. Over 
een beleidskeuze wou het Rekenhof zich niet uitspreken. De mutualiteiten hebben van de 
Coronacisis graag gebruik gemaakt om dat zelf te doen. In het grootste geheim zetten de 
mutualiteiten een actieplan op papier voor een collectieve financiële verantwoordelijkheid. 
Het document werd pas tijdens het weekend vóór de vergadering van de Algemene Raad van 
het RIZIV van maandag 07.07.2020 ter beschikking gesteld met de vraag om het voorstel 
meteen goed te keuren. 
 
Zorgverstrekkers hebben geen stemrecht in de RIZIV Algemene raad, enkel adviesrecht.  
 
BVAS is verbijsterd over dit actieplan tot collectieve verantwoordelijkheid. De mutualiteiten 
vragen openlijk om bij wet de rechten van de patiënt opzij te zetten. Er schiet niets meer 
over van het medisch geheim waartoe artsen bij wet gebonden zijn. Ze eigenen zich bij wet 
alle medische gegevens van hun leden op. De GDPR lijkt de mutualiteiten doorn in het oog, 
want ze vragen wettelijke instrumenten om hun gegevens bv. te kunnen koppelen aan de 
belastingaangiften van de burgers, aan hun minimale klinische gegevens, aan het Belgisch 
kankerregister, aan Kind en Gezin, enz. …. om te kunnen weten of hun lid wel kan genieten 
van een of andere wettelijk voorziene tussenkomst en of de genoten zorg volgens hen wel 
verantwoord was. Deze informatie moet dienen om patiënten en zorgverleners aan te 
zetten om zich te gedragen zoals de mutualiteiten van oordeel zijn dat het moet. 
 
Als de patiënt of de zorgverlener niet het door de mutualiteiten gewenste pad bewandelt, 
dan gaan ze de boosdoener administratief het leven zuur maken met een verplichte 
authenticatie van de patiënt bij elk contact met een zorgverlener, met strengere monitoring 
van de facturatie, met te eisen dat de zorgverstrekker a priori verantwoording aflegt voor 
zijn verstrekkingen, ... kortom een administratieve aanslag op elke medische praktijk.  
 
Als dat allemaal niet helpt, dan komen de correctiehefbomen van financiële aard: intrekking 
van de accreditering, automatische financiële sancties met omkering van de bewijslast, 
progressief volgens het volume geattesteerde prestaties van de jongste 3 jaar, met een 
bonus van 25% op de teruggevorderde bedragen voor de mutualiteiten als het om fraude 
zou gaan. In de overeenkomsten- en akkoordencommissie willen de mutualiteiten bepalen 
wat kwaliteit is en welk volume aan zorg er mag toegediend worden.  
 
Innoveren willen de mutualiteiten doen vanuit de boni die ze menen te kunnen realiseren 
door een betere organisatie van zorg. Als type voorbeeld geven ze de pilootprojecten voor 
geïntegreerde zorg, terwijl iedereen ondertussen weet dat dit een fiasco is waar nauwelijks 
huisartsen en patiënten willen aan meewerken omwille van de bergen administratie en het 
vele nutteloos vergaderen. Er wordt wel zeer veel geld tegenaan gegooid.  
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Tenslotte dekken de mutualiteiten zich samen collectief financieel in met een reeks reserves 
die ze bij hun leden innen, zowel via de verplichte verzekering als via de aanvullende 
verzekering, weliswaar met garanties voor elke individuele verzekeringsinstelling.  
 
De collectieve aanpak van het nieuwe systeem is een aanslag op de privacy van de burger 
en de zorgverstrekker en dynamiteert de bestaande zorg. Deze aanpak is onaanvaardbaar 
voor BVAS.  
 
Dr. Marc Moens 
Erevoorzitter BVAS 
06.07.2020 
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