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Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over "de rol van artsen bij uitkeringsfraude" (nr. P1961) 
 
  
Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, onlangs is in Limburg 
een grote zaak over uitkeringsfraude aan het licht gekomen. Ik meen dat wij daar allemaal 
door geschokt waren maar niet verbaasd. Het zou gaan over 18 miljoen euro per jaar en er is 
nu zelfs sprake van dat dit al 15 jaar aan de gang is. Ik vrees daarom ook dat dit maar het 
topje van de ijsberg is. 
  
Wat mij eigenlijk het meeste stoort, ook in de verslaggeving rond die zaak, is dat enkele rollen 
onderbelicht zijn gebleven. Ik heb het dan vooral over de rol van het betrokken ziekenfonds en 
de betrokken artsen. 
  
Mevrouw de minister, ik zal beginnen met mijn vragen over de artsen. Wat gaat er gebeuren 
met de artsen die manifest oneigenlijke attesten hebben uitgeschreven, die zich in heel die 
carrousel van mensen die soms zelfs niet in ons land zijn geweest, hebben laten inschakelen 
om zo onze sociale zekerheid verder onderuit te halen? Wat gaat er met hen gebeuren? Hoe 
gaat u vermijden dat dit in de toekomst vaker gebeurt? Ik heb u hier al vaker over 
aangesproken in de commissie. U hebt mij ooit geantwoord dat er in 2014 en 2015 nul artsen 
onderzocht waren door de federale controleorganen als het ging om manifest oneigenlijk 
schrijfgedrag, terwijl wij allemaal weten welke artsen zich daar in onze eigen regio ook te vaak 
toe lenen. 
  
Mevrouw de minister, wat de ziekenfondsen betreft zou ik willen weten welk ziekenfonds 
betrokken was bij deze zaak. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit in 15 jaar niet aan de 
oppervlakte is gekomen? Zij hebben vandaag nog altijd een controlerende rol. Ik vind niet dat 
zij die vandaag vervullen. U weet dat ik een voorstel heb om de adviserend geneesheren daar 
weg te halen en de controlefunctie bij het RIZIV onder te brengen. Zij hebben die rol echter 
vandaag, maar hebben haar niet vervuld. Ik zou dus zeer graag van u vernemen wat de 
consequenties zijn voor dat ziekenfonds van het feit dat zij die uitkeringsfraude zo lang hebben 
laten bestaan? 
  
Tot slot, wat zult u doen aan de parameters die, zoals nog maar eens bewezen is, niet 
responsabiliserend werken voor de ziekenfondsen wat betreft het feit dat zij meer geld krijgen 
per uitkeringsgerechtigde die zij onder zich hebben? Ik vrees dat dit hier heeft gespeeld. 
  
 
Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Peel, ik dank u voor uw 
vraag. 
  
Vorige week werd inderdaad bekend dat het arbeidsauditoraat een grootschalige zaak rond 
uitkeringsfraude heeft ontdekt. Het Openbaar Ministerie is belast met het onderzoek. Dat is 



nog niet afgerond en wij kunnen niet vooruitlopen op welke maatregelen bij wie zullen moeten 
worden getroffen. 
  
Mijn diensten hebben aan het Openbaar Ministerie uiteraard aangeboden om maximaal mee 
te werken aan het onderzoek, want deze fraudezaak is zeer ernstig en ondermijnt de basis 
van de sociale zekerheid, van de solidariteit, evenals van de noodzaak om alleen zwakkere 
mensen te beschermen. Het nodige moet worden gedaan om deze zaak tot op de bodem uit 
te spitten. Volgende woensdag is er overleg gepland tussen het Openbaar Ministerie en de 
mensen van het RIZIV. 
  
Het zou gaan om drie fraudevormen, namelijk domiciliefraude, fictieve deeltijdse tewerkstelling 
en, inderdaad, valse attesten van behandelende artsen. Wat de rol van sommige 
ziekenfondsen daarin zou zijn, wordt nog uitgespit. Tot er details bekend zijn, maak ik mij sterk 
dat de mogelijkheid om sommige gevallen van deze fraudezaak te organiseren, al botst op 
maatregelen die door mij zijn genomen in deze regering, met behulp van de partners. Ik denk 
aan de langere periode om het referentieloon te krijgen, dus niet alleen op de laatste dag; een 
langere wachttijd, van zes naar twaalf maanden, wat ook reeds werd doorgevoerd; het 
invoeren van een medische herevaluatie door RIZIV-artsen, wat enigszins tegemoetkomt aan 
uw vraag; en de responsabilisering van de behandelende artsen. 
  
Wij werken thans aan een project om inzake het voorschrijfgedrag bij langdurige ziekte, de 
buitenbeentjes op te roepen en verantwoording te laten afleggen, en eventueel te 
sanctioneren. Ik verwijs ook nog naar het werk van collega De Backer, staatssecretaris voor 
Fraudebestrijding. Ook hij heeft een reële versterking van zijn ploeg sociale inspecteurs 
ingezet. Er zal nu nauwer worden samengewerkt door de socialefraudeopsporingsdiensten, 
het RIZIV en de RVA. 
  
 
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik weet inderdaad dat er wel al wat stappen 
zijn gezet, maar ik betwijfel of dat voldoende zal zijn. Ik blijf ervoor pleiten om van de tweede 
stap de eerste stap te maken, namelijk de controle door het RIZIV en het ziekenfonds eruit te 
laten. 
  
Daarnaast heb ik u niet horen antwoorden op de vraag wat er gebeurt met artsen bij wie men 
manifest op oneigenlijk schrijfgedrag stoot. Ik vind oneigenlijk schrijfgedrag heel erg. Het gaat 
over misschien één of twee procent van het artsenkorps, maar die artsen bezoedelen niet 
alleen hun collega’s, zij kosten de gezondheidszorg ook handenvol geld en zij vermijden dat 
dit geld in de toekomst wordt aangewend voor degenen die het echt nodig hebben. 
  
Inzake het ziekenfonds heb ik uit enkele bronnen vernomen om welk ziekenfonds het zou 
gaan. Op zich maakt dat misschien niet uit, maar ik hoop toch dat er ook eens een appel wordt 
gedaan op de verantwoordelijkheid van dat ziekenfonds. Wij moeten erover nadenken hoe wij 
dat ziekenfonds daarin kunnen responsabiliseren. Als wij dat niet kunnen, dan moeten wij 
misschien maar gewoon de controlefunctie bij het ziekenfonds wegnemen. 
  
 
Het incident is gesloten. 

 


