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Tabel 2 : Overzicht criteria en domeinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteria en domeinen Weging binnen het criterium 
Criterium 1 : Het verstrekken van informatie aan de Brusselse verzekerde (10%) 

a) onder de vorm van geïndividualiseerde informatie in concrete gevallen; 
b) onder de vorm van collectieve informatie dienstig voor de Brusselse verzekerden met het oog op vrijwaring 

en behoud van hun rechten; 
c) ingevolge de registratie en het beheer van klachten van de Brusselse verzekerden door de RMOB's; 
Domein 1 Het beheer van de klachten  1 

Domein 2 
Informatiecampagne aan de Brusselse verzekerden over 
rookstopbegeleiding 1 

Domein 3 De toegankelijkheid van de informatie  1 
Criterium 2 : De correcte en uniforme toekenning van de tegemoetkomingen (15%) 

Domein 4 De identificatie van de bevoegde entiteit  1 
Criterium 3 : De correcte en uniforme betaling van de tegemoetkomingen (20%) 

Domein 5 De snelle circulatie van de betaalmiddelen  1 
Domein 6 De snelle betaling van de derdebetalers  1 

Criterium 4 : De detectie en uitvoering van de cumulatie,de subrogatie en de terugvordering van de 
tegemoetkomingen (10%) 

Domein 7 
De detectie en de terugvordering van de in het kader van de 
indeplaatsstelling betaalde bedragen 1 

Criterium 5 : De organisatie van de interne controle- en auditmechanismen noodzakelijk voor de uitvoering van de 
tegemoetkomingen (20%) 

Domein 10 De kwaliteit van de interne controle en interne audit van de RMOB's 1 
Criterium 6 : De samenwerking met Iriscare, onder meer met het oog op de uitvoering van de beheersovereenkomst, 

zoals bedoeld in artikel 8 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende oprichting van de bicommunautaire Dienst 
voor Gezondheid, Bijstand een Personen en Gezinsbijslag (10%) 

Domein 11 De ontwikkeling en implementatie van IT-projecten 1 
Domein 12 De verzending van de financiële en boekhoudkundige documenten  1 

Criterium 7 : Het beheer van de boekhouding door de RMOBs in het kader van de tegemoetkomingen (15%) 

Domein 13 
Het respecteren van de betalingstermijnen voor de 
derdebetalersregeling 1 


