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KAMER VAN EERSTE AANLEG die kennis neemt van de zaken
die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij
de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaiiditeitsverzekering, bij artikel
144, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14

juli 1994.

BESLISSING
Tegensprekelijke
eindbeslissing van
20 november 2014

VAN RECHTSWEGE
UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD
NIETTEGENSTAANDE
BEROEP

Inzake : RIZIV - DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE
EN CONTROLE. openbare instelling van sociale
zekerheid, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 211,
Eiser. voor wie is verschenen, de heer C.., attache,

ambtenaar bij eiser
Tegen A..., veremging zonder wmstoogmerk, met

maatschappelijke zetel te XXXX en met
ondernemmgsnummer XXXX,
Verweerder, die wordt vertegenwoordigd door Mr B...,

advocaat by XXXX, met kantoor te XXXX, waar
woonplaats wordt gekozen.

Op de openbare terechtzitting van 22 oktober 2014 heeft geen
enkele party de toepassmg gevraagd van artikel 18, § 2, tweede lid,

van het Konmkhjk besluit van 9 mei 2008 tot bepaling van de
werkingsregels en het Procedurereglement van de Kamers van
eerste aanleg en van de Kamers van beroep bij de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV
(Procedurereglement)

1 RETROACTEN
Gelet op de gedmgstukken, in het bijzonder.
- het dossier van eiser;
- het verzoekschnft van eiser, ontvangen ter gnffie op 3 januari 2013;
- de conclusie van verweerder, ontvangen ter griffie op 11 april 2013,
- de conclusie van eiser, neergelegd ter griffie op 13 September

2013;
- de conclusie van verweerder, ontvangen ter griffie op 16 September

2013,
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- de oproepingsbrieven van SOjuli 2014,
- de gezamenhjke conclusie van partijen met afstand van vordermg
van 15 oktober 2014, neergelegd ter terechtzittmg van de Kamer van
eerste aanleg van 22 oktober 2014
Gehoord op de openbare terechtzitting van 22 oktober 2014'
- de heer C in de uiteenzetting van het standpunt van eiser;
- mr. B.. in de uiteenzetting van het standpunt van verweerders

De debatten werden gesloten, de zaak werd in beraad genomen en
voor uitspraak gesteid op 20 november 2014, eerste nuttige zittmg
van de Kamer van eerste aanleg

*
*

*

Partijen leggen ter zittmg een gezamenhjke ondertekende conclusie
neer waarm eiser afstand doet van rechtsvordering Verweerder
stemt hiermee in. Partijen zijn tot een minnelijk akkoord gekomen om
de procedure stop te zetten, nu zij een dadmg hebben afgesloten op
grond van artikel 16§1,17° van de gecobrdmeerde wet van 14juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkermgen, gecoordineerd op 14juli 1994
De Kamer van eerste aanleg neemt hier akte van.

OM DIE REDENEN,
DE KAMER VAN EERSTE AANLEG die kennis neemt van de zaken
die in het Nederlands moeten worden behandeld
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli
1994, in het bijzonder op de artikelen 144 en 145
Na beraadslagmg in overeenstemming met het bepaalde in artikel
145 van de gecoordmeerde wet, en artikel 19 van het
Procedurereglement
Recht doende op tegenspraak.
Neemt akte van het feit dat eiser afstand van rechtsvordering doet en
dat verweerder hiermee instemt, waardoor de procedure tussen

partijen wordt beeindigd
Aldus uitgesproken door de Voorzitter op de buitengewone openbare
terechtzitting van 20 november 2014 van de Kamer van eerste
aanleg die kennis neemt van de zaken die in het Nederlands moeten
worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige

evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsuitkenng, opgericht bij artikel 144 van de wet betreffende
de verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorging en
uitkenngen, gecoordineerd op 14 juli 1994, en ondertekend door.
- Sara SABLON, magistraat, Voorzitter van de Kamer van eerste
aanleg;
- Martin VOLCKE, griffier
Volgen de handtekeningen.
De griffier, De Voorzitter,

Martin VOLCKE Sara SABLON
De Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van de zaken die in
het Nederiands behandeld moeten worden, die in die taal de zaak
heeft gehoord en er in die taal over beraadslaagde, was
samengesteld uit mevrouw Sara SABLON, magistraat-voorzitter, en

dokter Bernard DEBBAUT en dokter Hugo COPPENS,
stemgerechtigde leden voorgedragen door de
verzekenngsinstellmgen, alsmede de heer Maurice TEURLINCKX en
de heer Yves WUYTS, stemgerechtigde leden voorgedragen door de
representatieve organisaties van verplegingsinstellmgen.
De Kamer van eerste aanleg werd bijgestaan door de heer Martin

VOLCKE, griffier
De beslissingen van de Kamer van eerste aanleg zijn van
rechtswege uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande beroep
(art, 156, § 1, eerste lid). De sommen brengen van rechtswege
intresten op tegen de wettelijke rentevoet in sociale zaken zoals
voorzien in artikel 2, §3 van de wet van 5 mei 1865 betreffende
de lening tegen interest, vanaf de eerste werkdag dag die volgt
op de kennisgeving van de beslissing, waarbij de postdatum

bewijskracht heeft (art. 156, § 1, tweede lid). Het beroep bij de
Kamer van beroep schort de uitvoering de beslissing niet op
(art. 156, § 2, eerste lid).
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