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Het Fonds voor de Medische Ongevallen. 

Het Fonds Medische voor de Ongevallen (FMO) is intussen vier jaar in werking. Uit de 
jaarverslagen van 2012, 2013 en 2014 bleek vooral dat de opstartfase moeizaam verliep. 

Eind 2014 waren er in totaal 2.523 dossiers ingediend, waarvan er 2.306 nog steeds in 
behandeling waren. Daarvan zaten 340 dossiers in de initiële fase, 1.962 dossiers in de 
onderzoeksfase en 4 dossiers in de fase van voorstel. 

In antwoord op mijn vorige vraag stelde u dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (RIZIV) in 2015 het Fonds verder op kruissnelheid zou brengen, zodoende 
de achterstand te kunnen wegwerken. Vooral het personeelskader invullen bleek geen 
eenvoudige klus. Een aantal aanwervingen stonden dan ook nog op het programma. 

1. Hoeveel dossiers werden in totaal ingediend in 2015? Wat was het maandelijks 
gemiddelde? 

2. Hoeveel van de in 2015 ingediende dossiers zijn: 

a) onontvankelijk verklaard; 

b) reeds afgesloten. Om welke redenen werden de dossiers afgesloten; 

c) nog openstaand. In welke fase zitten de openstaande dossiers? 

3. Hoeveel van de 2.306 dossiers die eind 2014 nog open stonden zijn intussen afgesloten? 
Om welke redenen? In hoeveel gevallen is er een voorstel aan de indiener gedaan? Zijn 
er reeds vergoedingen uitbetaald? 

4. In 2015 werden nog 15 extra medewerkers gezocht. Is het personeelskader van het FMO 
intussen ingevuld? 

5. Zijn er sinds de oprichting bij het FMO dossiers bekend van artsen die niet over 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikten, waardoor een beroep is gedaan op het 
Fonds? Zo ja, om hoeveel gevallen ging het? 



 
 

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 1189 van 13/10/2016 van mevrouw 
Valerie VAN PEEL, Volksvertegenwoordiger  
 

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen. 
 
1. In 2015 werden er 632 dossiers ingediend, omgerekend gemiddeld 53 per maand. 
 
2. a) Van de in 2015 ingediende dossiers werden er 36 onontvankelijk verklaard: 30 dossiers  na 
de initiële fase en 6 na de onderzoeksfase. 
 
b) 36 dossiers zijn op dit ogenblijk afgesloten, al deze dossiers bleken onontvankelijk. Eén dossier 
is ondertussen heropend.  
Gezien het Fonds werkt op basis van first in first out en de in het verleden opgebouwde 
achterstand, werden er nog maar enkele dossiers die in 2015 ingediend werden, in de 
onderzoeks- en vergoedingsfase afgewerkt.  
Zoals in antwoord op punt a) van deze vraag vermeld wordt, werden 36 van de 632 dossiers, 
omgerekend 5,7%, afgewezen op basis van de niet-ontvankelijkheid van de vraag.  
 
c) Van de dossiers 2015 zijn er 595 nog openstaand. 1 dossier werd ondertussen heropend. Van 
de 596 openstaande dossiers zijn er 26 dossiers nog in de initiële fase en 570 in de 
onderzoeksfase. 
 
3. Op 17 oktober 2016  waren er van de dossiers ingediend eind 2014 nog 1 565 dossiers, in de 
onderzoeksfase. 975 dossiers zijn afgewerkt. Hiervan werden er 24 heropend. Het Fonds beschikt 
op dit ogenblik niet over gestructureerde gegevens die toelaten een correct antwoord te geven 
op de vraag over de reden waarom een dossier werd afgesloten.  
 
Half oktober 2016 betaalde het Fonds schadevergoedingen in 52 dossiers, aan 55 begunstigden. 
Deze vergoedingen werden betaald voor dossiers ingediend voor eind 2014. 
Wanneer het Fonds moet tussenkomen in geval van een MOZA (medisch ongeval zonder 
aansprakelijkheid) formuleert het Fonds een voorstel, dat na eventuele aanpassingen op 
suggestie van het slachtoffer of de begunstigde in alle gevallen werd aanvaard.  
Dezelfde werkwijze wordt gevolgd in het geval van een tussenkomt bij weigering van de 
aansprakelijkheid door de zorgverlener of zijn verzekeraar na advies van het Fonds, en de wet een 
tussenkomst van het Fonds vereist. Ook in dit geval kwamen het Fonds en het slachtoffer tot nu 
toe altijd tot een akkoord. 
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4. Er werden grote inspanningen geleverd om het personeelskader in te vullen. Het kader werd 
grotendeels ingevuld op de aanwerving van enkele artsen na.  
In 2016 werden 6 juristen, 4 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen, aangeworven, waarvan nog 1 
indiensttreding op 1 december. Er werden 4 nieuwe dossierbeheerders aangeworven, 1 nieuwe 
secretariaatsmedewerker en een directeur.  
Anderzijds vertrekken er ook 4 dossierbeheerders, waarvan 3 deze functie minder dan een jaar 
uitoefenden. In samenwerking met de HR dienst van het RIZIV wordt gewerkt aan de vervanging 
van deze mensen. De coördinerend geneesheer en de IT-medewerker verlieten de dienst en 
werden (nog)niet vervangen.  
 
5. Het Fonds werd geconfronteerd met één zorgverstrekker die niet over een verzekering 
beschikte die zijn volledige beroepsaansprakelijkheid dekte. 
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