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De 14 specifieke vragen waaraan telkens een gewicht van 5 % wordt toegekend en de 4 vragen waarvan 
het gewicht telkens 7,50 % is, zijn de volgende: 

 
 

1. Specifieke vragen voor een procedure 

Nr. Vraag Ja Neen Gedeel- 
telijk Gewicht 

1 Bestaat er een procedure die toelaat de juistheid van de ontvangstdatum van de 
facturen (op papier en via elektronische of magnetische drager) na te gaan? 

   5% 

2 
Bestaat er een procedure opdat elke binnenkomende factuur, verzendingsborderel 
of schermafdruk (systeem "Carenet" of MyCarenet),  de vermelding zou dragen van 
de ontvangstdatum (datumstempel of datum vastgesteld door het systeem 
"Carenet" of MyCarenet) ? 

   5% 

3 Worden de papieren facturen en de elektronische en magnetische dragers van dag 
tot dag in het factuurboek ingeschreven? 

   5% 

4 Bestaat er een procedure om te vermijden dat hetzelfde nummer aan verschillende 
facturen wordt toegekend? 

   5% 

5 Bestaat er een procedure om iedere onderbreking te verhelpen in de 
nummervolgorde van de facturen ('gap detection')? 

   5% 

6 
Is er een procedure ingesteld om de juistheid te verzekeren van de berekening van 
de uiterste data van betaling, voor de verschillende specifieke groepen van 
derdebetalers, vastgelegd door een nationale overeenkomst met Iriscare ? 

   5% 

7 
Bestaat er een procedure die garandeert dat de gedetailleerde lijst van de 
collectieve betalingen wel degelijk overeenkomt met de betalingen uitgevoerd door 
de regionale maatschappij van onderlinge bijstand? 

   5% 

8 
Bestaat er een procedure die verzekert dat de datum van ontvangst van de 
elektronische of magnetische drager identiek is aan de datum opgegeven in het 
factuurboek? 

   5% 

9 Stelde de R-MOB een procedure in om 'abnormale' betalingsprocedures te 
detecteren (bijvoorbeeld met betrekking tot de ziekenhuizen, de RVT's, enz.)? 

   5% 

10 
Maakt het vervaldagboek een automatische selectie van de facturen die na tarifering 
in aanmerking komen voor chronologische betaling op grond van de datum van 
ontvangst van de facturen en naargelang de uiterste data van betaling? 

   5% 

11 Wordt de ouderdomsbalans van de schuld regelmatig onderzocht om te garanderen 
dat de betalingstermijnen worden nageleefd? 

   5% 

12 
Bestaat er een procedure opdat, indien de chronologie van de betalingen niet 
nauwkeurig kan gevolgd worden als gevolg van de tariferingsdatum, dit geen 
aanleiding zou geven tot het opzettelijk bevoordelen van sommige 
zorgverstrekkers? 

   5% 

13 Gebeurt de betaling daadwerkelijk enkel indien de 2 dragers ontvangen werden 
(indien een elektronische of magnetische drager verplicht is)? 

   5% 

14 
Bestaat er een procedure die erin voorziet dat de vervaldagnota's binnen de RMOB 
worden beschouwd zoals elke andere factuur op het vlak van de inschrijving in het 
factuurboek en de chronologie van de betalingen? 

   5% 
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2. Vragen over de algemene beoordeling 

Nr. Vraag Ja Neen Gedeel- 
telijk Gewicht 

1 Zijn de ingestelde procedures voldoende om de gewenste doelstelling te bereiken?    7,50% 

2 Worden deze procedures correct en systematisch toegepast?    7,50% 

3 
Werden er op het vlak van de veiligheid voldoende maatregelen genomen om in de 
mate van het mogelijke te vermijden dat de ingestelde procedures zouden kunnen 
omzeild worden? 

   7,50% 

4 Wordt er een passend gevolg gegeven aan de eventuele gebreken die zouden 
vastgesteld worden bij de toepassing van de procedures? 

   7,50% 

 
 


