
Het verslag van de revisor over de volledige vragenlijst moet worden meegedeeld aan de 
Controledienst en deze zal Iriscare een evaluatie bezorgen die beperkt blijft tot de huidige vragenlijst 
(d.w.z. de quoteringen "voldaan", "niet voldaan" of "gedeeltelijk voldaan' per vraag uit de hieronder 
opgenomen vragenlijst) uiterlijk op 31 maart 2023. 
 
Het gaat over de volgende vragen: 
 
1.1. Detectieprocedures 

 
A. Ongevallen (met ongevallen wordt bedoeld: arbeidsongevallen, ongevallen op de weg, ongevallen 

van burgerlijke aansprakelijkheid, agressie en vermoedelijke medische fouten) 
 

 Voldaan 
Niet 

Voldaan 
Gedeeltelijk 

Voldaan 
Gew. 

Ontvangst van informatie van het lid (loket, brief, mail, telefoon, ...) 

Heeft de mutualistische entiteit, wanneer er op basis van 
informatie overgemaakt door een lid een voldoende vermoeden 
van ongeval is, een werkprocedure ingesteld zodat die informatie 
met zekerheid aan de dienst "ongevallen" wordt bezorgd? 

   7,7% 

Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch 
toegepast? 

   7,7% 

 

Verzending en ontvangst van de aangifte van ongeval     

Indien het lid na het versturen van een aangifte van ongeval niet 
antwoordt, worden er herinneringen verstuurd binnen de 
volgende termijnen: 
- twee maanden, voor de eerste herinnering (elektronisch of 

op papier)? 
- vier maanden, voor de tweede herinnering (elektronisch of 

op papier)? 
- zes maanden, voor de derde herinnering (elektronisch of op 

papier)? 

   7,7% 

Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch 
toegepast? 

   7,7% 

 
1.2. Opvolgingsprocedures 

 
A. Algemeen 

 

 Ja Neen Ged. Gew. 

Heeft de mutualistische entiteit een werkprocedure ingesteld 
zodat de subrogatiedossiers die niet door een lopende 
gerechtelijke procedure worden geblokkeerd, minstens één keer 
per jaar worden herzien? 

   7,7% 

Heeft de mutualistische entiteit een werkprocedure ingesteld om 
minstens één keer per jaar een exhaustieve inventaris van de 
lopende dossiers op te stellen? 

   7,7% 

Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch 
toegepast? 

   7,7% 

 



 
 

B. Ongevallen (met ongevallen wordt bedoeld: arbeidsongevallen, ongevallen op de weg, ongevallen 
van burgerlijke aansprakelijkheid, agressie en vermoedelijke medische fouten) 
 

 Ja Neen Ged. Gew. 

Heeft de verzekeringsinstelling in geval van een ongeval op de 
weg met een aansprakelijke derde een werkprocedure ingesteld 
zodat er een brief wordt verstuurd aan het lid om hem of haar 
mee te delen dat de entiteit haar recht van subrogatie gaat 
uitoefenen en dat als het lid een transactie afsluit, die transactie 
niet tegenstelbaar is aan de mutualistische entiteit zonder 
akkoord ervan? 

   7,7% 

In geval van een ongeval op de weg zonder aansprakelijke derde, 
dus ofwel een ongeval waarbij de aansprakelijke derde zich niet 
bekend heeft gemaakt of vluchtmisdrijf heeft gepleegd, ofwel 
een ongeval waarbij de aansprakelijke bestuurder niet verzekerd 
is, ofwel indien de verzekering van de aansprakelijke derde failliet 
is of geen erkenning heeft, heeft de mutualistische entiteit dan 
een werkprocedure ingesteld zodat de onkosten worden 
verstuurd naar het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds 
(BGWF)? 

   7,7% 

Wanneer ze een aangifte van ongeval ontvangt die een derde 
burgerlijk aansprakelijk stelt (de ontvangstdatum moet vermeld 
staan, bijvoorbeeld via poststempel), heeft de mutualistische 
entiteit een werkprocedure ingesteld om de 
verzekeringsonderneming van de aansprakelijke derde op de 
hoogte te brengen ten laatste binnen de twee maanden nadat zij 
de gegevens van die verzekeringsonderneming heeft ontvangen? 

   7,7% 

Heeft de mutualistische entiteit een werkprocedure ingesteld 
zodat de lijst met de onkosten die moet worden overgemaakt 
aan de aansprakelijke derde of aan de verzekeringsmaatschappij 
van die aansprakelijke derde zo volledig mogelijk is? 

   7,7% 

Heeft de mutualistische entiteit in het kader van de 
terugvordering van subrogatoir betaalde bedragen bij een 
gerechtelijke procedure een procedure ingesteld om de 
verwijlintresten op te eisen?  

   7,7% 

Worden bovenstaande werkprocedures correct en systematisch 
toegepast? 

   7,7% 

 


