
 

 
 

 
Benelux-Intentieverklaring  

betreffende het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg 
 
 

Wij, ondergetekenden, 
 
Ingevolge de vaststelling dat er risico’s op grensoverschrijdende fraude op het gebied van de 
gezondheidszorg bestaan, die o.m. betrekking hebben op: 

- de uitwisseling van informatie omtrent gesanctioneerde zorgverleners wanneer zij een 
beroepserkenning in een andere lidstaat aanvragen; 

- het gebruik van de Europese ziekteverzekeringskaart bij zorgen verstrekt in een andere lidstaat; 
- de financiële stromen tussen de Benelux-landen in het kader van de patiëntenmobiliteit. 

 

Hebben heden kennis genomen van de uitkomsten van de Benelux kick-offconferentie 
"Grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg" zoals georganiseerd door het Benelux Secretariaat-
Generaal en het European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN).  
 

Bevestigen wederom dat het noodzakelijk is het lopende onderzoek voort te zetten en dat het nuttig is om 
nauwer samen te werken, en benadrukken de wens om naar oplossingen te zoeken tussen de drie 
Benelux-partners.  
 

Herinneren eraan dat het Benelux Comité van Ministers, met de vaststelling van het jaarplan 2017, de 
klemtoon heeft gelegd op de drie voornoemde vormen van fraude en op de samenwerking daartoe met 
het European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN).  
 

Wensen met het oog op de concrete invulling van deze opdracht dat het Benelux Secretariaat-Generaal 
dienstige betrekkingen onderhoudt met het EHFCN overeenkomstig artikel 27 van het Verdrag tot 
instelling van de Benelux Unie en dat de Benelux Raad een werkgroep instelt overeenkomstig artikel 12, 
onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, die uit overheidsvertegenwoordigers en met 
name vertegenwoordigers van de betrokken diensten en ministeries van de Benelux-landen bestaat en die 
belast wordt met het volgende takenpakket:   
 

- uitwisselen van goede werkpraktijken en kennis; 
- verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken diensten; 
- opzetten van een informatiesysteem tussen de bevoegde autoriteiten; 
- voorbereiden en uitwerken van gezamenlijke initiatieven teneinde de verschillende vormen van 

fraude in kaart te brengen en te voorkomen;  
- nader onderzoeken van de juridische aspecten en aanscherpen van de instrumenten ter 

bestrijding van fraude; 
- opstellen van een concept voortgangsrapport aan de Benelux Raad in de loop van 2018. 

 

- Deze intentieverklaring strekt er niet toe internationaalrechtelijke verplichtingen in het leven te roepen en 
laat de prerogatieven van de instellingen van de Benelux Unie onverlet. 

-  
Ondertekend te Brussel, op 12 mei 2017, in de Nederlandse en de Franse taal. 
 
 
 
 
 
 

Voor België Voor Nederland Voor Luxemburg 
 

 

 


