
Algemene bepalingen 

1 

Team Implantaten 



Twee procedures 

Ontvankelijkheid 

Secretariaat 

(45 dagen) 

Evaluatie + voorstel 

Commissie 

(180 dagen) 

Beslissing  

Minister 

(60 dagen) 
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Ontvankelijkheid 

Secretariaat 

(30 dagen) 

Evaluatie + voorstel 

Commissie 

(75 dagen) 

Beslissing  

Verzekeringscomité 

(45 dagen) 

Aanpassing LIJST 

Aanpassing NOMINATIEVE LIJSTEN 



Aanvraagmodaliteiten 

 

Online-toepassing IRREQ 

 Papieren versie: 

 - 2 voor Lijst 

 - 1 voor Nom. lijsten 

Aangetekend met bericht ontvangst 

OF 

Aan het onthaal Riziv 

 

Elektronische versie: 

alle documenten 

 

Indienen aanvraag 
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Online-toepassing IRREQ 

• Toegang tot online-toepassing IRREQ : 

– eID  

– Username + password (buitenlandse bedrijven) 

 

• Document met noodzakelijke toegangsgegevens : 

– Adres sociale zetel 

– Wettelijk vertegenwoordiger 

– Veiligheidsverantwoordelijke 

– Lokaal beheerder 

– Lijst van gebruikers 
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Online-toepassing IRREQ 
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Online-toepassing IRREQ 
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Te gebruiken taal in het dossier 

Locatie Taal (verplicht) 

Vlaanderen Nederlands 

Wallonië Frans (of Duits) 

Hoofdstedelijk Gewest Nederlands of Frans 

Buitenland Belgische landstaal naar 

keuze 

Aanvraagdossier in een andere taal dan deze vereist 

volgens locatie van bedrijf  wordt niet behandeld 

 

Dossier ingevuld in het Engels is niet toegelaten 

Bijlagen (publicaties) mogen wel in het Engels 7 



Onderhoud met bedrijven 
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• Onderhoud : 

• Streven naar vaste dag in de maand 

• Steeds 2 aanwezigen van dienst 

• Contacten worden in register bijgehouden 

 

• Geen onderhoud over ingediende aanvragen 



Regelmatige communicatie  

met de aanvrager  

tijdens de behandelingsperiode 

 

ONTVANKELIJKHEID 

Bericht: 
onvolledig 

onontvankelijk  

bericht dossier 
ontvankelijk 

BEOORDELINGSRAPPORT 

Opmerking of 
antwoorden  

(1X)  

VOORLOPIG VOORSTEL  

Opmerking of 
bezwaren (1X) 

DEFINITIEF VOORSTEL 

Aanvrager 
geïnformeerd 

BESLISSING 
MINISTER 

Aanvrager 
geïnformeerd 



Belangrijkste overgangsbepalingen voor reeds 
ingediende dossiers 

• Indien nog geen advies van TRI/OI op 1 juli 2014: 

– Secretariaat onderzoekt ontvankelijkheid binnen 15 

dagen (15 juli 2014) 

– Aanvrager heeft -indien nodig- 90 dagen tijd om aan 

te vullen (standaard procedure is 45d) 

– Secretariaat onderzoekt ontvankelijkheid binnen 15 

dagen (standaard procedure is 45d, of onbeperkt) 
 

• Indien advies TRI; niet van OI: 

– Gemotiveerd voorstel binnen 75d naar Minister 
 

• Indien advies TRI en OI: 

– Gemotiveerd voorstel binnen 60d naar Minister 
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