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Uitvoering van artikel 75, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot
uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 – definitie van het
begrip ‘belangrijke wijzigingen in de werking of de organisatie van de mutualistische
instelling’

1.

Inleiding

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 75 en 77 van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot
uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen dienen de werkingskosten die uitsluitend betrekking hebben op de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, of op een dienst of groep van diensten van de
aanvullende verzekering rechtstreeks hieraan toegewezen. Dergelijke werkingskosten mogen dan ook nooit
deel uitmaken van de werkingskosten die gemeenschappelijk zijn aan beide verzekeringen, noch van de
gemeenschappelijke werkingskosten van de diensten of groepen van diensten van de aanvullende verzekering.
De gemeenschappelijke werkingskosten dienen in toepassing van artikel 75 van voormeld koninklijk besluit
van 21 oktober 2002 verdeeld tussen zowel de verplichte verzekering als tussen de diensten of groepen van
diensten van de aanvullende verzekering op basis van een analyse van de effectieve kosten. Deze analyse
dient minstens om de drie jaar uitgevoerd te worden en eveneens wanneer zich belangrijke wijzigingen
voordoen in de werking of de organisatie van de betreffende mutualistische instelling. Artikel 75, tweede lid,
van het koninklijk besluit stelt dat de Controledienst bepaalt wat dient verstaan onder ‘belangrijke
wijzigingen in de werking of de organisatie'.

2.

Definitie van het begrip ‘belangrijke wijzigingen in de werking of de organisatie'
Volgende situaties worden beschouwd als ‘belangrijke wijzigingen’ in de werking of de organisatie van de
mutualistische instelling en geven bijgevolg aanleiding tot een nieuwe analyse van de effectieve kosten:
een fusie met een andere mutualistische instelling;
de overdracht van een belangrijke dienst naar een andere mutualistische instelling, of omgekeerd de
overname van een dienst van een andere mutualistische instelling;
de oprichting of stopzetting van een belangrijke dienst;
de overdracht van de organisatie van een dienst naar een derde waarmee wordt samengewerkt, of
omgekeerd het terug in eigen beheer organiseren van een dienst;
belangrijke statutaire wijzigingen waardoor de werklast aanzienlijk verandert in hoofde van een of
meerdere diensten of groepen van diensten;
belangrijke wijzigingen in de wettelijke of reglementaire bepalingen van de verplichte verzekering of
op het vlak van de organisatiestructuur waardoor de werklast in de verplichte verzekering aanzienlijk
verandert.
Voormeld overzicht is niet exhaustief. Het is aan de mutualistische instelling om te oordelen of eventueel
ook een andere situatie waarmee zij wordt geconfronteerd dient beschouwd als een ‘belangrijke
wijziging’ omwille van de impact op de toewijzing van de gemeenschappelijke werkingskosten.
Van zodra een mutualistische instelling wordt geconfronteerd met een ‘belangrijke wijziging’ dient zo vlug
mogelijk het nodige worden gedaan om een nieuwe analyse van de effectieve kosten te realiseren
waarvan de resultaten onmiddellijk moeten worden toegepast bij de verdeling van de
gemeenschappelijke kosten.

3.

Rapportering door de mutualistische instellingen en de revisoren
In geval van een driejaarlijkse herziening van de analyse van de effectieve kosten, dient volgende timing
in acht genomen:
door de mutualistische instellingen: het resultaat van de kostenanalyse moet zowel aan de
Controledienst als de aangestelde revisor(en) worden overgemaakt tegen uiterlijk 30 april van het
eerste jaar van de periode van 3 jaar. Aan de revisor moet tevens tegen dezelfde datum de
verantwoording worden bezorgd van de weerhouden parameters in deze kostenanalyse;
door de revisoren: de revisor dient hierover in een afzonderlijk verslag te rapporteren aan de
Controledienst tegen uiterlijk 30 september van het eerste jaar van de periode van 3 jaar,
overeenkomstig het model in bijlage 3 bij de omzendbrief 19/02/D1 van 5 april 2019.
In geval de herziening van de analyse van de effectieve kosten niet samenvalt met voornoemde
driejaarlijkse herziening, wordt verwacht dat de mutualistische instelling zo vlug mogelijk het resultaat
van de kostenanalyse overmaakt aan de Controledienst en aan de aangestelde revisor(en), en aan deze
laatste ook de verantwoording van de weerhouden parameters in deze kostenanalyse. De Controledienst
verwacht in dat geval het afzonderlijk verslag van de revisor binnen de vijf maanden na de ontvangst van
de kostenanalyse.
De werkdocumenten met betrekking tot de analyse van de effectieve kosten dienen ter beschikking te
zijn van de revisoren en de inspecteurs van de Controledienst in de maatschappelijke zetel van de
mutualistische instelling en als onderdeel van de boekhouding, overeenkomstig de bepalingen van de
omzendbrief 08/10/D1 van 21 oktober 2008, bewaard gedurende zeven jaar. Deze werkdocumenten
omvatten alle nuttige elementen en verantwoordingen van het management ter ondersteuning van de
analyse alsook de resultaten van de analyse. Een samenvatting van de resultaten van de analyse en de

besluiten van deze analyse moeten worden voorgelegd aan de raad van bestuur van de mutualistische
instelling.
Er wordt op gewezen dat de weerhouden verdeelsleutels in toepassing van artikel 18, §1, van het
voornoemde koninklijk besluit van 21 oktober 2002 een onderdeel zijn van de toerekeningsregels die
door de raad van bestuur van de mutualistische instelling worden bepaald en die worden samengevat in
de sectie ‘V – Aanvullende informatie voor de CDZ’ in de toelichting van de jaarrekening van de
aanvullende verzekering. Dit houdt ook in dat de raad van bestuur jaarlijks dient na te gaan of de
weerhouden verdeelsleutels al dan niet moeten worden herzien. In bevestigend geval dient terug een
kostenanalyse te worden uitgevoerd overeenkomstig de hierboven vermelde principes. De beslissing van
de raad van bestuur dient genotuleerd.
De landsbonden worden verzocht de nodige initiatieven te nemen opdat de implementatie van de bepalingen
van deze omzendbrief door de aangesloten ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand op een
uniforme wijze zou gebeuren.
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