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Periode van gezondheidscrisis
Zitting van de bestuursorganen van de mutualistische
entiteiten via schriftelijke raadpleging of
videoconferentie

1.

Deze mededeling is gericht aan de landsbonden van ziekenfondsen, aan de ziekenfondsen en aan
de maatschappijen van onderlinge bijstand, met inbegrip van de VMOB's. Ze heeft dus geen
betrekking op de HZIV en op de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

2.

De huidige gezondheidscrisis is uitzonderlijk.

3.

Er blijven momenteel strikte gezondheidsmaatregelen gelden om de verspreiding van COVID-19 te
beperken.

4.

In zijn mededeling 20/04/D2 van 8 september 2020:
•

signaleerde de Raad aan de sector wat de vergaderingen van de raad van bestuur en van de
algemene vergadering die ten laatste op 31 december 2020 moesten plaatsvinden betreft, dat
hij zich niet zou verzetten tegen het principe van beslissingsmethodes aan de hand van een
schriftelijke raadpleging of een vergadering via videoconferentie, voor de raad van bestuur of
voor de algemene vergadering, en dit zelfs als in de statuten niet formeel in die mogelijkheid
is voorzien;

•

moedigde de Raad de entiteiten aan om in hun statuten een bepaling te voorzien die wanneer
de hoogdringendheid of uitzonderlijke omstandigheden het vereisen, toelaat dat de
vergaderingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur via videoconferentie,
via een andere vorm van telecommunicatie of via schriftelijke raadpleging kunnen worden
georganiseerd, om problemen in verband met de onmogelijkheid of de moeilijkheid om
vergaderingen met fysieke aanwezigheid te organiseren in de toekomst te vermijden.

2.-

5.

Veel mutualistische entiteiten hebben een wijziging van de statuten in die zin aan de Controledienst
voorgelegd. Bepaalde dossiers worden nog door de diensten geanalyseerd.
Bepaalde entiteiten hebben evenwel geen wijziging van hun statuten voorzien; hoofdzakelijk wat
het houden van de algemene vergaderingen betreft. Bepaalde ziekenfondsen voorzien immers
slechts één algemene vergadering per jaar, in mei of juni, bij de sluiting van de jaarrekening en
gingen ervan uit dat de gezondheidssituatie verbeterd zou zijn voor hun volgende algemene
vergadering. 2021 is evenwel ook een wat bijzonder jaar door het feit dat tal van entiteiten
betrokken zullen zijn in een fusie op 1 januari 2022. In dit vooruitzicht hebben die ziekenfondsen
beslist om hun algemene vergadering eerder dan gewoonlijk te houden voor de voorbereiding van
die fusie.
Meerdere entiteiten hebben de Controledienst gecontacteerd wegens het probleem waar ze zo
mee geconfronteerd worden. Twee van hen hebben aan de Controledienst gevraagd of het niet
mogelijk was om de statuten met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 te wijzigen tijdens de
volgende algemene vergadering.

6.

De Raad is van oordeel dat een dergelijke terugwerkende kracht niet kan worden aanvaard. Hij
heeft het beter geacht om gezien de uitzonderlijke omstandigheden zijn standpunt dat hij zich niet
zal verzetten tegen het principe van beslissingsmethodes aan de hand van een schriftelijke
raadpleging of een vergadering via videoconferentie, voor de raad van bestuur of voor de algemene
vergadering, en dit zelfs als in de statuten niet formeel in die mogelijkheid is voorzien, via deze
mededeling met zes maanden te verlengen tot 30 juni 2021.

7.

Hij herinnert eraan dat het de verantwoordelijkheid is van elke entiteit die zo te werk wil gaan om
erover te waken dat de nodige maatregelen worden genomen opdat de stemming effectief
plaatsvindt en opdat elk lid in het kader van het beslissingsproces zijn eventuele bemerkingen kan
laten gelden en kennis kan nemen van de bemerkingen van de andere personen die in het
betreffende beheersorgaan zetelen, en dit in naleving van de geest van de regels van deugdelijk
bestuur.
Daarnaast moeten ook de wet en eventueel de statuten op het niveau van de
bijeenroepingstermijn, het voorziene quorum en de vereiste meerderheid worden nageleefd.
Betwistingen van de gevolgde procedure en de genomen beslissingen moeten immers vermeden
worden.

8.

Elke mutualistische entiteit die beslist om een raad van bestuur of een algemene vergadering te
houden via deze manier van deelnemen, zal bovendien de gemaakte keuze uitdrukkelijk moeten
motiveren in de bijeenroeping en in de notulen van de betreffende vergadering.

9.

Het spreekt voor zich dat de afwezigheid van verzet van de Controledienst tegen de betreffende
beslissingsmethodes geen voorafgaand akkoord betekent van alle beslissingen die genomen zullen
worden door de raden van bestuur en de algemene vergaderingen die zich in dit kader zouden
moeten uitspreken. Die zullen onderworpen zijn aan de gebruikelijke controleprocedures.
***

3.10. Het standpunt van de Raad dat is opgenomen in punt 6 is, zoals reeds werd aangehaald, slechts
tijdelijk. De Raad preciseert bovendien dat het gaat om de laatste verlenging van de duur van zijn
standpunt.
Om latere moeilijkheden te vermijden in verband met de onmogelijkheid of de moeilijkheid om
vergaderingen met fysieke aanwezigheid te organiseren, moedigt de Raad de entiteiten aan om in
hun statuten een bepaling te voorzien die wanneer de hoogdringendheid of uitzonderlijke
omstandigheden het vereisen, toelaat dat de vergaderingen via videoconferentie, via een andere
vorm van telecommunicatie of via schriftelijke raadpleging kunnen worden georganiseerd, in
naleving van wat in punten 7 en 8 van deze mededeling staat.
11. Mededeling 20/04/D2 van 8 september 2020 ‘Periode van gezondheidscrisis – Zitting van de
bestuursorganen van de mutualistische entiteiten via schriftelijke raadpleging of videoconferentie’
is opgeheven.

De Voorzitter van de Raad,

B. LAMBRECHTS

