
 
1. Ontvangst van de klachten 

Nr. Vraag Ja Neen Gedeeltelijk[2] Gewicht 

1 

Is er een coördinator aangeduid om de klachten te centraliseren? 
 
> Indien 'ja', geef de contactgegevens van de coördinator en een 
organigram. 

   5,00% 

2 

Bestaat er een beschrijving van de interne procedures voor de 
behandeling van de klachten[3] ? 
 
> Indien 'ja', voeg deze beschrijving toe. 

   7,50% 

3 

Werd deze procedure gevalideerd door de raad van bestuur van 
de RMOB of door de natuurlijke personen aan wie of door het 
orgaan waaraan deze bevoegdheid gedelegeerd werd door de 
raad van bestuur? 
 
> Indien de procedure gevalideerd werd, voeg het bewijs hiervan 
toe 
 
> Indien de raad van bestuur van de R-MOB de bevoegdheid om 
de procedure te valideren gedelegeerd heeft, voeg het bewijs 
hiervan toe. 

   5,00% 

4 

Werd deze procedure meegedeeld aan alle medewerkers van de 
RMOB, het ziekenfonds of de ziekenfondsen waaruit de betrokken 
RMOB bestaat? 
 
> Indien 'ja', voeg een beschrijving toe van de wijze van 
communicatie en, indien deze schriftelijk is, een kopie van deze 
communicatie. 

   7,50 % 

5 

Wordt het bestaan van de procedure voor de behandeling van de 
klachten en de plaats waar deze procedure kan worden 
geraadpleegd (website van de RMOB of de website van het 
ziekenfonds of ziekenfondsen waaruit de betrokken RMOB 
bestaat) minstens één keer per jaar aan de Brusselse verzekerden 
meegedeeld en in die mededeling in het bijzonder benadrukt? 
 
> Indien 'ja', voeg een voorbeeld van schriftelijke communicatie 
toe. 

   7,50 % 

6 Bestaat er een genormaliseerd klachtenformulier? 
> Indien 'ja', voeg dit formulier toe. 

   5,00 % 

7 

Wordt de klachtenprocedure uiteengezet op uw website of de 
website van het ziekenfonds of ziekenfondsen waaruit u bestaat? 
 
> Indien 'ja', voeg de verwijzing toe naar de pagina in kwestie van 
de website. 

   5,00 % 

8 

Bestaat er een folder die ter beschikking gesteld wordt van de 
Brusselse verzekerden en die de procedure van het 
klachtenbeheer uiteenzet? 
 
> Indien 'ja', voeg deze folder toe. 

   5,00 % 

 
  



 

2. Behandeling van de klachten 

Nr. Vraag Ja Neen Gedeeltelijk Gewicht 

1 

Wordt elke klacht geregistreerd [4] en krijgt zij een uniek 
nummer [5]? 
 
> Indien 'ja', voeg een beschrijving toe van de 
registratieprocedure en een overzicht van de klachten 
geregistreerd (voor de gewestelijke bevoegdheden) met hun 
uniek nummer voor de laatste drie maanden. 

   5,00% 

2 

Wordt er systematisch een ontvangstbevestiging gestuurd 
naar de persoon die een klacht heeft ingediend? 
 
> Indien 'ja', voeg een exemplaar toe van de 
ontvangstbevestiging. 
 
> Indien 'neen', voeg een lijst toe van de gevallen waarin al 
dan niet een ontvangstbevestiging wordt verstuurd, een 
exemplaar van de ontvangstmelding die in sommige gevallen 
verstuurd wordt, alsook de reden waarom er geen 
ontvangstmelding verstuurd wordt in sommige gevallen [6]. 

   5,00% 

3 

Wordt in het definitieve antwoord vermeld dat, in geval van 
ontevredenheid over de manier waarop de klacht werd 
behandeld door de RMOB of het ziekenfonds of de 
ziekenfondsen waaruit de betrokken RMOB bestaat, de 
mogelijkheid bestaat om zich te richten tot de bevoegde 
dienst van de RMOB of het ziekenfonds of de ziekenfondsen 
waaruit de RMOB bestaat of de ombudsman ervan? 
 
> Indien 'ja', voeg een voorbeeld van definitief antwoord toe. 

   5,00% 

4 

Voorziet de beschrijving van de interne procedures voor de 
behandeling van de klachten in een termijn van 45 
kalenderdagen of minder voor het verstrekken van een 
definitief antwoord en wordt deze termijn nageleefd? 
 
(zie toelichting voor enkele praktische voorwaarden) 

   7,50 % 

 

3. Analyse van de klachten en verslag     

Nr. Vraag Ja Neen Gedeeltelijk Gewicht 

1 

Worden de klachten geanalyseerd en wordt er minstens een 
keer per jaar een analyseverslag[7] bezorgd aan de raad van 
bestuur? 
 
> Indien 'ja', voeg een exemplaar van het laatste 
analyseverslag toe dat werd bezorgd aan de raad van 
bestuur. 

   7,50 % 

2 

Wordt er ten minste eenmaal per jaar een actieplan 
opgesteld om terugkerende klachten te vermijden? 
 
> Indien 'ja', voeg een exemplaar van het laatste actieplan 
inzake terugkerende klachten toe. 

   7,50 % 

 
  



 

4. Doorlopende herziening van de procedure 

Nr. Vraag Ja Neen Gedeeltelijk Gewicht 

1 

Wordt het systeem van klachtenbeheer ten minste een maal 
per jaar ge(auto)ëvalueerd en wordt er een evaluatieverslag 
aan de raad van bestuur bezorgd [8]? 
 
> Indien 'ja', voeg het verslag over deze (auto)evaluatie toe. 

   7,50 % 

2 

Indien een (auto)evaluatie van het systeem voor 
klachtenbeheer wordt uitgevoerd en er aanbevelingen 
worden gedaan ter verbetering van de kwaliteit van het 
klachtenbeheer[9], werden er maatregelen genomen om 
gevolg te geven aan de gedane aanbevelingen? [10]? 
 
> Indien 'ja', voeg een beschrijving toe van de genomen 
maatregelen. 

   7,50 % 

 
 
[2]  In geval van 'gedeeltelijk', verduidelijk uw antwoord. 
 
[3]  Onder "klacht" verstaat men een reactie geformuleerd in of bevestigd door een schrijven van een verzekerde / stakeholder die gebruik heeft gemaakt 
van een product- of dienstverlening van de R-MOB en niet tevreden is over een verrichte handeling, prestatie of dienstverlening. Het is een reactie waarvan 
de gebruiker verwacht dat de VI er iets mee doet. Deze definitie heeft eveneens betrekking op de klachten betreffende de inhoud van de regelgeving. 
 
[4]  Het kan gaan om een registratie op papier of op elektronische wijze. 
 
[5]  Indien elk ledencontact (vragen, klachten, enz.) een uniek nummer krijgt, is het niet noodzakelijk dat de nummers die toegekend worden aan klachten, 
op elkaar volgen. 
 
[6]  Te documenteren door de RMOB. 
 
[7]  Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure van behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB worden 
opgesteld. 
 
[8]  Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure voor de behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB 
worden opgesteld. 
 
[9]  Gelet op het feit dat elke RMOB een verschillende procedure voor de behandeling van klachten kan hebben, moet een analyseverslag per RMOB 
worden opgesteld 
 
[10]  Indien "neen" werd geantwoord op de vraag 4.1, alsook indien een (auto)evaluatie werd uitgevoerd maar deze geen aanleiding gaf tot aanbevelingen, 
wordt het gewicht van deze vraag toegevoegd aan de vorige vraag (vraag 4.1). 


