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I. INLEIDING

A. Draagwijdte van onderhavig document

Krachtens artikel 33 van de wet van 6 augustus 1990, stelt de Controledienst, op advies van het
Instituut der bedrijfsrevisoren en na goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken, het reglement
op dat de modaliteiten bepaalt volgens de welke de revisoren hun opdrachten uitvoeren.

Het ligt niet in de bedoeling van de Raad van de Controledienst in de loop van de volgende
maanden onder de vorm van reglementen de modaliteiten te bepalen volgens dewelke de revisoren
hun opdracht uitvoeren bij de mutualistische instellingen. De Raad is inderdaad van oordeel dat
men in een eerste tijd, die als een observatie- en inloopperiode zal worden beschouwd, veeleer via
aanbevelingen dient te handelen. Nadat de nodige ervaring zal zijn opgedaan, zullen deze
aanbevelingen indien nodig worden vastgelegd in reglementen.

Het is nochtans in het licht van deze aanbevelingen dat de opdrachten van de revisoren dienen
uitgevoerd te worden.

Onderhavig document is geen definitieve tekst. Het kan gewijzigd worden in functie van de
opgedane ervaring. Het heeft ook niet de bedoeling het geheel van de problemen te behandelen, die
zich voordoen. Het beperkt zich bewust tot een aantal belangrijke problemen. Het zal dus mettertijd
aangevuld worden in functie van de opgedane ervaring en de noden van het ogenblik.
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Voorliggend dokument behandelt niet de rol die met betrekking tot de ondernemingsraad aan de
revisoren, aangesteld in een ziekenfonds, werd toegewezen in toepassing van de wet van
20 september 1948, houdende organisatie van het bedrijfsleven. In dit verband dient enerzijds
verwezen naar de Ministeriële omzendbrief dd. 31.1.1984 over de toepassing van het Koninklijk
besluit van 27 november 1973, houdende reglementering van de economische en financiële
inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, in de sector ziekenfondsen en anderzijds
naar de algemeen geldende regels betreffende de rol van de revisoren bij de ondernemingsraad.

B. Bepalingen van de wet van 6 augustus 1990 inzake de opdrachten
en de verslagen van de revisoren

Opdracht :

Artikel 34 van de wet omschrijft de opdracht van de revisoren als volgt:

"Onverminderd andere opdrachten waarmee zij door de Controledienst kunnen worden belast,
controleren de revisoren:

1° de nauwkeurigheid en de volledigheid van de boekhouding, alsook van de jaarrekeningen
die door het ziekenfonds of de landsbond aan de Controledienst bij toepassing van deze
wet moeten worden overgezonden;

2° het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige
organisatie en van de interne controle;

3° de naleving van de bepalingen inzake de reservefondsen bedoeld in artikel 28, § 1"

Verslagen aan de Controledienst :

Krachtens artikel 57 van de wet " Brengen de revisoren bij de Controledienst verslag uit over de
financiële toestand en het beheer van de ziekenfondsen en van de landsbonden telkens als deze
erom verzoekt en minstens éénmaal per jaar. De revisoren brengen de Controledienst onmiddellijk
op de hoogte van de leemten, onregelmatigheden en overtredingen die zij hebben vastgesteld."

Verslag aan de Algemene vergadering :

De artikels 35 en 36 preciseren de verplichting van de revisoren tot verslaggeving aan de Algemene
vergadering als volgt:

" De revisoren stellen jaarlijks een omstandig verslag op over de resultaten van hun controles, dat
meer in het bijzonder vermeldt:

1° hoe de controletaken werden verricht en of alle gevraagde ophelderingen en inlichtingen
werden verkregen;

2° of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
voorschriften die daarop van toepassing zijn;
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3° of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van

de financiële toestand en van de resultaten van het ziekenfonds of van de landsbond.

In dit verslag ..."

C. Draagwijdte van de controle

Alvorens te handelen over de opdracht van de revisoren, het verslag aan de Controledienst en het
verslag aan de Algemene vergadering, dient men de draagwijdte van de revisorale controle te
preciseren.

De wet van 6 augustus 1990 voorziet een duidelijke scheiding en onderscheid tussen de verplichte
verzekering enerzijds en de vrije en aanvullende verzekering anderzijds. De rol en de
verantwoordelijkheid van de mutualistische instellingen is zeer verschillend voor beide
verzekeringen, en zelfs, binnen de verplichte verzekering, tussen de sector  van de uitkeringen en
deze van de geneeskundige verzorging. De progressieve invoering van de mutualistische
verantwoordelijkheid in de sector van de geneeskundige verzorging zal deze rol en
verantwoordelijkheid nog wijzigen. Deze verschillende rol en verantwoordelijkheid komen in de
eerste plaats tot uiting in de vereiste van een afzonderlijke boekhouding voor de verplichte
verzekering en voor de vrije en aanvullende verzekering. Vervolgens is er de toepassing - ten
minste totdat hierover anders wordt beslist - van boekhoudkundige principes die niet volledig
identiek zijn. Tenslotte is er de onderscheiden rol, inzake de verplichte verzekering, van de
landsbonden en van de ziekenfondsen. Deze aspecten maken het voorwerp uit van een afzonderlijk
document.

Dit onderscheid tussen de verplichte verzekering en de vrije en aanvullende verzekering heeft een
weerslag op de revisorale controle en op de draagwijdte ervan.

De controle van datgene wat onder de vrije en aanvullende verzekering ressorteert, hetzij op het
niveau van de landsbond hetzij op het niveau van het ziekenfonds, valt onder de bevoegdheid van
de revisor die door deze instelling werd aangesteld. Het is deze revisor die de controles moet
uitvoeren die tot zijn opdracht behoren en die verslag moet uitbrengen bij de Controledienst,
enerzijds, en bij de Algemene vergadering van de landsbond of van het ziekenfonds, anderzijds.

Of de verrichtingen, de schulden, de schuldvorderingen en de boekhoudkundige en financiële staten
van de verplichte verzekering betrekking hebben op de landsbond dan wel op het ziekenfonds, de
verantwoordelijkheid van de controle ervan valt onder de bevoegdheid van de revisor of de
revisoren aangesteld door de landsbond. Zij hebben eveneens tot taak toe te zien op de inrichting en
de efficiëntie van de interne controle, en dit zowel op het niveau van de landsbond als op het niveau
van het ziekenfonds. Voor wat de verplichte verzekering betreft, moeten de revisoren verslag
uitbrengen bij de Algemene vergadering van de landsbond. Dit sluit niet uit - wel integendeel - dat
er inlichtingen verstrekt worden op ziekenfondsvlak inzake de verplichte verzekering en
inzonderheid over de plaats die het kwestieuze ziekenfonds terzake inneemt.

Indien de door het ziekenfonds aangestelde revisor niet dezelfde is als deze die aangesteld werd
door de landsbond, zal er een zodanige samenwerking tot stand moeten komen tussen beide
revisoren, dat de revisor van de landsbond zijn verantwoordelijkheden ten volle zou kunnen
opnemen, dat er geen overlapping of "no man's land" zou ontstaan op het vlak van de controle en
dat elke revisor toegang zou hebben tot het geheel van de informatie over het ziekenfonds, die hij
nodig heeft om zijn opdracht te kunnen vervullen. Er zal meer in het bijzonder een noodzakelijke
samenwerking vereist zijn om de kwaliteit van de administratieve en boekhoudkundige organisatie
na te gaan, om de interne controle te verifiëren en ook voor wat de werkingskosten betreft.
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Krachtens de wet mogen de maatschappijen van onderlinge bijstand enkel diensten verlenen
die onder de aanvullende verzekering vallen. De revisorale controle ervan zal het geheel van hun
activiteiten omvatten. In het geval van de maatschappijnen van onderlinge bijstand die bij een
ziekenfonds aangesloten zijn, wordt de controle krachtens artikel 2 van het Koninklijk besluit van 5
augustus 1991 verzekerd door de revisor van het ziekenfonds waarbij de maatschappij van
onderlinge bijstand is aangesloten.

II. DE OPDRACHTEN VAN DE REVISOREN

Op het vlak van de opdrachten van de revisoren, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen:

- de opdrachten die direct door de wet zelf zijn voorzien;
- de opdrachten waarmee de Controledienst de revisoren kan belasten.

A. Opdrachten direct voorzien door de wet

a) Controle op de nauwkeurigheid en de volledigheid van de boekhouding en de jaarrekeningen
die door de ziekenfondsen en de landsbonden aan de Controledienst bij toepassing van de wet
van 6 augustus 1990 moeten worden overgemaakt.

Voor wat de principes betreft, streeft deze controle dezelfde doelstellingen na en steunt zij op
dezelfde normen als de controle op het getrouw beeld en de volledigheid van de boekhouding
en de jaarrekeningen van de handelsondernemingen. Er dient echter rekening gehouden te
worden met het feit dat de regels voor de inboeking van de verrichtingen van de verplichte
verzekering niet steeds dezelfde zijn als deze die van kracht zijn in het gemeen boekhoudrecht.
Het is in het licht van deze specifieke regels en voorschriften dat het getrouw beeld van de
boekhouding en van de jaarrekeningen moet nagezien worden.

b) Controle op het aangepaste karakter en de (goede) werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie en van de interne controle.

- Administratieve en boekhoudkundige organisatie

De controle op de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie is de basis
en de essentie zelf van het revisoraat. Dit geldt algemeen voor het geheel van de economische
entiteiten. Gelet op niet enkel het groot aantal verrichtingen die moeten behandeld worden,
maar ook op het feit dat praktisch elke verrichting het voorwerp moet uitmaken van een
codificatie en van nazichtprocedures alvorens geboekt te worden, is dit principe a fortiori van
toepassing in de mutualistische sector. Men moet dus zowel vanaf de inbreng van de
verrichtingen als in het ganse verloop van de administratieve, boekhoudkundige en financiële
verwerking beveiligingen en controles inbouwen. De revisor moet er bijgevolg van uitgaan dat
zijn eerste taak erin bestaat na te gaan of deze beveiliging en deze controles goed werken. In
deze optiek zullen de controles a posteriori en de controles via steekproeven algemeen gezien
tot doel hebben de betrouwbaarheid van de administratieve en boekhoudkundige circuits na te
gaan, veeleer dan de behandeling van een welbepaalde verrichting.

Er dient nochtans de nadruk gelegd op het belang in de mutualistische sector van de controle
van de bewijsstukken. Deze controle zal o.a. betrekking hebben op de naleving van de regel dat
elke boeking steunt op een passend bewijsstuk en op de mogelijkheid om uitgaande van om het
even welke boekhoudkundige staat, terug te gaan naar de basisbewijsstukken.
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Gelet op de kenmerken van de mutualistische sector en meer in het bijzonder van het
groot aantal behandelde verrichtingen en informaties (bewijsstukken en verrichtingen), zal de
aandacht vooreerst gaan naar de organisatorische en administratieve aspecten, en meer in het
bijzonder naar de systeemaspecten, naar de definitie van de circuits van de administratieve,
boekhoudkundige en financiële stromen, naar de controles ingesteld op het niveau van de
verschillende verwerkingsstadia, naar het nazicht van de betrouwbaarheid ervan. In dezelfde
optiek zal een bijzondere aandacht geschonken worden aan het informaticasysteem, aan de
verwerking van de gegevens en aan de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn om het
informaticasysteem te beveiligen tegen allerhande ongevallen en aantastingen.

Het ligt niet in de bedoeling van de Controledienst regels en normen uit te vaardigen volgens
dewelke de revisoren het aangepaste karakter en de goede werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie moeten nagaan. Dit maakt deel uit van het revisorale ambt en van
de professionele controlenormen die uitgevaardigd worden door het Instituut der
bedrijfsrevisoren. Er wordt in die context in het bijzonder verwezen naar de algemene
controlenormen die het Instituut der bedrijfsrevisoren uitgevaardigd heeft.

Gelet op de specificiteiten van de mutualistische sector, leek het echter wenselijk een
controleaanbeveling uit te werken om de revisoren bij te staan in de uitoefening van hun
opdracht terzake. Het opstellen van deze norm wordt verzekerd door de hiervoor binnen het
Instituut der bedrijfsrevisoren ingerichte commissie.

- Interne controle

Krachtens artikel 31, eerste lid van de wet "moet iedere landsbond beschikken over een
systeem van interne controle op de geldigheid, de volledigheid en de juistheid waarmee de
financiële verrichtingen worden verwerkt in de boekhoudkundige documenten en rekeningen,
zowel op het niveau van de landsbond zelf als op het niveau van de erbij aangesloten
ziekenfondsen.
Op voorstel van de Controledienst bepaalt de Koning de voorwaarden waaraan de interne
controle moet beantwoorden".

Volgens de definitie van de interne controle van het Instituut der bedrijfsrevisoren bevat deze
het geheel van de methodes en van de procedures die de leiders van het bedrijf op touw hebben
gezet om zo goed mogelijk te verzekeren dat :

- de zaken ordelijk en efficiënt verlopen binnen het kader van de door hen vastgestelde
beleidslijnen;
- afdoende procedures aangewend worden om belangenconflicten en misbruik van goederen
van de onderneming te vermijden;
- de activa gevrijwaard worden;
- fraude en vergissingen voorkomen of opgespoord worden;
- de boekhoudregistraties volledig en correct zijn ;
- de financiële inlichtingen betrouwbaar zijn en binnen de vastgestelde termijnen opgesteld
worden.

Het instellen van een efficiënte interne controlesysteem kan dus tijd en heel belangrijke
inspanningen vergen wat de vorming betreft. Het ligt bijgevolg niet in de bedoeling van de
Controledienst binnenkort aan de Regering voor te stellen een Koninklijk besluit te treffen tot
uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet om bij wijze van reglementering "de
voorwaarden waaraan de interne controle moet beantwoorden" vast te leggen. Het is wenselijk
zich in een eerste fase terzake te baseren op de actie van de revisoren en meer in het bijzonder
op de aanbeveling van het Instituut der bedrijfsrevisoren betreffende het gevolg van de interne
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controle op de controleactiviteiten. Deze pragmatische en progressieve aanpak zal ook
toelaten zich ervan te vergewissen dat de ingestelde interne controle nauw aansluit bij de
organisatie van de kwestieuze mutualistische instelling.

Er dient opgemerkt dat voormeld artikel 31 geen onderscheid maakt tussen de verrichtingen die
tot de verplichte verzekering of de vrije en aanvullende verzekering behoren. Het spreekt
inderdaad vanzelf dat de interne controle betrekking heeft op het geheel van de activiteiten. Het
is dan ook logisch dat de wetgever bij het instellen van de interne controle een verplichting en
een globale bevoegdheid heeft willen voorzien op het niveau van de landsbond. Bijgevolg zijn
het de revisoren van de landsbond die moeten nagaan of de interne controle die door de
landsbond ingericht wordt, voldoet aan de bepalingen van bovenvermeld artikel 31, eerste lid.

c) De naleving van de bepalingen inzake de reservefondsen bedoeld in artikel 28, § 1.

Artikel 28 van de wet voorziet dat "de ziekenfondsen en de landsbonden verplicht zijn voor
bepaalde diensten afzonderlijke reservefondsen aan te leggen". Het voorziet ook dat "de
Koning op advies van de Controledienst bepaalt welke deze diensten zijn, de aard ervan, de
wijze van berekening van deze reservefondsen en het niveau dat deze moeten bereiken in
verhouding tot de aangegane verbintenissen. Hij kan ter zake een absoluut minimumbedrag
bepalen".

Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de wet, omvat de notie "reservefondsen"
blijkbaar zowel de "technische voorzieningen", die een actuariële raming zijn van de
toekomstige verbintenissen van het ziekenfonds of de landsbond, als de eigen kapitalen die een
solvabiliteitsmarge garanderen.

In een eerste fase heeft de Controledienst, op advies van het Technisch Comité, de
evaluatieregels vastgesteld in verband met de verbintenissen aangegaan in het kader van het
voorhuwelijkssparen, enerzijds, en de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, anderzijds.
Indien nodig zullen aanvullende regels progressief ingevoerd worden voor wat betreft de
evaluatie van de verbintenissen aangegaan door de andere diensten.

Onafgezien van het aanleggen van technische voorzieningen, zal de Controledienst, na overleg
met het Technisch Comité, aan de regering voorstellen progressief en per dienst of categorie
van diensten een vereiste van solvabiliteitsmarge of van minimum eigen vermogen in te voeren
om de algemene risico's te dekken die de financiële toestand van de mutualistische instelling of
de mogelijkheid haar verbintenissen na te komen in gevaar zouden kunnen brengen.

Krachtens de bewoordingen van de wet, is het vanzelfsprekend dat de revisoren de naleving moeten
nagaan van zowel de regels inzake de berekening van de technische voorzieningen als inzake de
vereisten op het vlak van de solvabiliteitsmarge. In verband met de evaluatie van de technische
voorzieningen inzake het voorhuwelijkssapren en de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, en
teneinde veelvuldige actuariële berekeningen te vermijden, mogen de revisoren zich baseren op de
berekeningen die opgesteld worden door de Controledienst, en dit op grond van de inlichtingen die
verstrekt worden door de kwestieuze mutualistische instellingen.

B. Afbakening van de respectieve opdrachten van de revisoren en van de Controledienst.

De omschrijving van de opdracht van de revisoren, gegeven door artikel 34, 1° en 2°, van de wet
(de nauwkeurigheid en de volledigheid van de boekhouding en de jaarrekeningen - het aangepaste
karakter en de goede werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie) dekt in
zekere mate de opdracht die aan de Controledienst toevertrouwd werd door artikel 52, 3°, van de
wet, te weten "toezicht te houden op de naleving door de ziekenfondsen en de landsbonden van de
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administratieve, boekhoudkundige en financiële bepalingen die zij krachtens deze wet dienen
toe te passen, en van de boekhoudkundige en financiële bepalingen die zij krachtens de wet van 9
augustus 1963 dienen toe te passen". Deze controle door de Controledienst wordt uitgeoefend via
verschillende wegen : door de inlichtingen en financiële staten die direct worden overgemaakt door
de mutualistische instellingen, door de verslagen die van ambtswege of op aanvraag door de
revisoren overgemaakt worden aan de Controledienst, door de inspecties van het inspecteurencorps,
ingesteld en benoemd bij organiek besluit.

Bijgevolg dient er duidelijkheid geschapen te worden inzake de verdeling van de controletaken en
de concrete instelling van de revisorale controle, enerzijds, en de inspectieopdrachten, anderzijds.

Verwijzend naar de hoger omschreven opdrachten van de revisoren, alsook naar de inhoud van de
verslagen van de revisoren, zoals die hierna onder punt III en IV is beschreven, kunnen de taken
van de revisoren hoofdzakelijk als volgt worden samengevat :

a. Vrije en aanvullende verzekering (zowel op het vlak van de ziekenfondsen als de landsbonden
van ziekenfondsen)

− controle van de jaarrekening (de resultaatrekeningen per dienst, de algemene
resultatenrekening, de balans met bijhorende inventaris, de reservefondsen en technische
voorzieningen, de waarderings- en toerekeningsregels, ...);

− toezicht op de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de werking van het
systeem van interne controle, de boekhoudkundige registratie van de verrichtingen, de
volledigheid en onomkeerbaarheid van de boekhouding, ...;

− de samenwerkingsakkoorden met privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen.

(cfr. blz. 11)

b. Verplichte verzekering

Alle boekhoudkundige en financiële documenten die aan het R.I.Z.I.V. en/of de Controledienst
door de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen worden overgemaakt, zijn in
principe gebaseerd op of vloeien rechtstreeks voort uit de boekhouding. Het betreft alle
documenten met betrekking tot de boekhoudkundige of financiële rapportering aan het
R.I.Z.I.V. inzake de algemene regeling en de regeling der zelfstandigen, zowel van de sector
geneeskundige verzorging als van de sector uitkeringen, evenals van de internationale
verdragen (documenten T, C, P.I., artikel 312bis, I.V.).
In toepassing van het Koninklijk besluit van 4.11.1963 dienen een aantal van deze documenten
te worden opgesteld per ziekenfonds.

De taken van de revisoren met betrekking tot de verplichte verzekering kunnen, al naargelang
het vlak waarop ze worden uitgeoefend, als volgt worden omschreven :

1. controle op landsbondvlak :

− controle van de jaarrekening (de resultatenrekening, de balans met
bijhorende inventaris, de reservefondsen, de waarderings- en toerekeningsregels, ...);

− toezicht op de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de
boekhoudkundige registratie van de verrichtingen, de volledigheid en
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onomkeerbaarheid van de boekhouding, ...;

− controle op de effectieve scheiding van de boekhouding van de vrije en aanvullende
verzekering en de boekhouding van de verplichte verzekering ;

− de overeenstemming met de boekhouding van alle globale staten, die aan het
R.I.Z.I.V. en/of de Controledienst door de landsbonden worden overgemaakt ;

− het door de landsbonden ingerichte systeem van interne controle, specifiek wat de
verplichte ziekteverzekering betreft ;

− de specifieke boekhoudkundige voorschriften (cfr. Algemeen boekhoudkundig en
statistisch reglement, aangevuld met onderrichtingen van het R.I.Z.I.V.)

Hierbij dient onderstreept dat de definitieve vastlegging van de jaarrekening inzake de
verplichte verzekering tot de bevoegdheid van het RIZIV en niet tot deze van de Raad
van bestuur of van de Algemene vergadering van de landsbond behoort. Tevens dient
onderlijnd dat de uiteindelijke toekenning van de inkomsten aan de
verzekeringsinstellingen en de vastlegging van de rechten van elke
verzekeringsinstelling voor de revisor een gegeven zijn waarvoor hij over geen
beoordelings- en attestatiebevoegdheid - buiten de materiële boekhoudkundige
overeenstemming - beschikt. Daarmee rekening houdend en in afwachting van de
vaststelling van de rechten door het R.I.Z.I.V. van elke verzekeringsinstelling, zal het
jaarlijks verslag van de revisor aan de Controledienst evenals zijn verslag aan de
Algemene vergadering van de landsbond alleszins reeds betrekking hebben op het
nazicht en de controle door de revisor van alle andere boekhoudkundige elementen en
verrichtingen van de landsbond inzake de verplichte verzekering.

2. de controle op ziekenfondsvlak

− Alhoewel de ziekenfondsen voor wat betreft de sector geneeskundige verzorging, de
sector uitkeringen en de internationale verdragen geen resultatenrekening in de ware
betekenis van het woord kunnen voorleggen, vertegenwoordigt de boekhoudkundige
verwerking door de ziekenfondsen van de kosten en opbrengsten van deze sectoren
toch een onderdeel van de globale resultatenrekening van de landsbond.
Het desbetreffend boekhoudkundig en financieel circuit, waarbij de verrichtingen op
lokaal vlak en op het vlak van het ziekenfonds, op laatstgenoemd niveau moeten
worden geregistreerd (de basisboekhouding wordt op ziekenfondsvlak bijgehouden),
dient door de revisoren nagezien en geattesteerd.

− Elk ziekenfonds heeft wat betreft de administratiekosten nochtans een eigen
resultaatrekening.

− Bovendien heeft elk ziekenfonds zijn eigen toestand inzake activa en passiva (die
weliswaar geglobaliseerd moeten worden op landsbondvlak).

− Het behoort derhalve tot de opdracht van de revisoren alle voormelde elementen te
controleren, met name de boekhoudkundige en administratieve organisatie, de
toepassing van het door de landsbond opgezette systeem van interne controle, de
inventariscontrole, de overeenstemming van de boekhoudkundige en financiële
documenten met de boekhouding, de scheiding van de verrichtingen van de verplichte
verzekering en die van de vrije en aanvullende verzekering, de aanwending van de
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financiële middelen van de verplichte verzekering, ...
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De wetgever heeft aan de Controledienst een algemene controlebevoegdheid toegekend.
Meer in het bijzonder worden ondermeer deze taken en opdrachten via de inspecteurs van de
Controledienst uitgevoerd, dewelke zowel voor de verplichte als voor de vrije en aanvullende
verzekering volgende categorieën van controles omvatten :

1. Controles uitgevoerd ten zetel van de Controledienst :
op basis van de door de ziekenfondsen aan de Controledienst overgemaakte gegevens
(jaarrekening, statistische informatie, ...)

2. Controles ter plaatse :

a) horizontale controles (over diverse ziekenfondsen en landsbonden heen) : hierbij kunnen alle
thema’s aan bod komen, die ofwel het voorwerp uitmaken van een specifiek themagerichte
controle, ofwel vanuit een algemeen boekhoudkundige en financiële benadering worden
behandeld.
Dergelijke controles kunnen, samen met de vaststellingen en opmerkingen of aanbevelingen
van de revisoren, aanleiding geven tot voorstellen inzake de opstelling van onderrichtingen of
aanpassing van bestaande onderrichtingen ; zij zullen, zonder onderscheid naar landsbond,
nochtans vooral gericht zijn op de uniforme toepassing van deze onderrichtingen door de
ziekenfondsen en op de uniforme opmaak, zowel naar inhoud als naar voorstelling, van de
diverse boekhoudkundige en financiële documenten.

b) via een beurtrol zullen alle ziekenfondsen en landsbonden (binnen een nader te bepalen
tijdsperiode) worden bezocht en het voorwerp uitmaken van een algemene controle, tijdens
dewelke vooral de klemtoon zal worden gelegd op het nazicht en de bespreking met de
verantwoordelijken van het ziekenfonds van de boekhoudkundige en financiële toestand, de
evaluatie van financiële en boekhoudkundige circuits, de opvolging van bepaalde
vaststellingen, de structuur van het ziekenfonds, het doel en de draagwijdte van bepaalde door
het ziekenfonds ingerichte diensten, ...

c) gerichte controles, al dan niet voortvloeiend en gebaseerd op de resultaten van de andere
controles, tijdens dewelke specifieke problemen of anomalieën nader worden onderzocht ;

d) controles op de verstrekte statistische informatie, dewelke niet voortvloeit uit de
boekhouding.

N.B. : De vaststellingen en eventuele aanbevelingen, die voortvloeien uit de controles ter plaatse
zullen ter kennis gebracht worden van het ziekenfonds en van de landsbond alsook van de
aangestelde revisor en zullen eventueel met hem worden besproken. Bepaalde controles kunnen
desgewenst in samenwerking met de revisor gebeuren.

Op te merken dat een aantal controles nog nader dienen omschreven nl. de controletaken die aan de
Controledienst werden toevertrouwd ingevolge het in voege treden vanaf 1.1.1995 van een nieuw
systeem van financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen (sector geneeskundige
verzorging). De desbetreffende taken van respectievelijk de revisoren en de inspecteurs van de
Controledienst zullen nog nader moeten worden bepaald.
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C. Bijzondere opdrachten door de Controledienst aan de revisoren toevertrouwd

De wet van 6 augustus 1990 voorziet uitdrukkelijk dat de Controledienst de revisoren met bepaalde
opdrachten kan belasten. Het voorwerp van deze opdrachten zal in dat geval door de Controledienst
gepreciseerd worden in de aanvraag aan de revisor.

Blijkbaar moet men een onderscheid maken tussen de bijzondere opdrachten die relatief direct
aansluiten bij de algemene opdracht van de revisor (en die inzonderheid slaan op de aspecten inzake
boekhouding, interne controle, administratieve en boekhoudkundige organisatie, jaarrekeningen,
enz...) en de opdrachten die meer in het bijzonder onder de bevoegdheid vallen van de
Controledienst en waarvoor deze een beroep doet op de medewerking van de revisoren. De eerste
zouden betaald worden door het ziekenfonds of de landsbond in kwestie (hetzij in het kader van de
a priori vastgestelde bezoldiging, hetzij door een bijzondere vergoeding overeenkomstig artikel
64ter van de G.W.H.V.); de tweede zouden vergoed worden door de Controledienst. Voortaan zou
het statuut van de bezoldiging moeten vastgelegd worden bij de aanvraag tot een bijzonder verslag.

Zoals vroeger reeds afgesproken, vallen de opdrachten die door de Controledienst aan de revisoren
worden toevertrouwd inzake de toepassing van het Koninklijk besluit van 29.4.1993, betreffende de
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de
administratiekosten, ten laste van de verzekeringsinstellingen.
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III. JAARVERSLAG AAN DE CONTROLEDIENST

Zoals hierboven aan herinnerd werd, maken de revisoren op aanvraag van de Controledienst en ten
minste één maal per jaar aan de Controledienst een verslag over betreffende de financiële toestand
en het beheer van het ziekenfonds of de landsbond en brengen zij de Controledienst direct op de
hoogte van de leemten, de onregelmatigheden en de inbreuken die zij hebben vastgesteld.

Het jaarverslag dat aan de Controledienst moet overgemaakt worden is volgens de wet zelf qua
voorwerp en inhoud volledig verschillend van datgene dat aan de Algemene vergadering moet
overgemaakt worden.

Wat de financiële toestand betreft, verwacht de Controledienst van de revisoren dat zij op het einde
van het boekjaar het volgende overmaken :

- een diepgaande analyse van de balans en van de resultatenrekening (deze laatste opgesplitst
volgens de verschillende diensten die het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke staat die
aan de Controledienst moet overgemaakt worden) ;

- een kritisch onderzoek van de financiële toestand en van de resultaten, alsmede van de evolutie
ervan. Het gedeelte van het verslag over de financiële toestand zal hoofdzakelijk of zelfs
uitsluitend handelen over de vrije en aanvullende verzekering en over het geheel van de
werkingskosten.

Dit verslag zal zich specifiek uitspreken over de continuïteit van de waarderingsregels en de
toerekeningsregels; indien deze tijdens het boekjaar wijzigen, zal de rechtvaardiging van deze
wijzigingen onderzocht worden en de gevolgen voor de globale of afzonderlijke financiële staten
zullen geanalyseerd worden.

Gelet inzonderheid op het belang dat de wet hecht aan de correcte toewijzing aan elke dienst van de
vrije en aanvullende verzekering van de werkingskosten die aan deze verzekering aanrekenbaar
zijn, zal het verslag specifiek handelen over de criteria en de verdelingswijzen en de imputatie van
de "werkingskosten" tussen de verschillende diensten (verplichte verzekering, onderscheiden
diensten van de vrije en aanvullende verzekering), en meer in het bijzonder over het aangepast en
redelijk karakter  van de gebruikte verdelings- en toerekeningscriteria en over de continuïteit in hun
toepassing. Om evidente redenen zal de revisor specifiek het redelijk karakter van de toepassing
van deze criteria op de werkingskosten van de verplichte verzekering onderzoeken. Het verslag zal
ook de boekingen benadrukken die leiden tot de verwerking in de rekeningen van deze
administratiekosten, de verdeling en de tenlastename ervan.

Gezien vanuit de analyse van de financiële toestand en inzonderheid in toepassing van artikel 43
van de wet van 6 augustus 1990, mag het verslag niet voorbijgaan aan de V.Z.W.'s en de andere
entiteiten die een nauwe band hebben met het ziekenfonds. Zonder afbreuk te doen aan de
inlichtingen die rechtstreeks door de Controledienst bij de ziekenfondsen opgevraagd worden, zal
het verslag een beschrijving geven van het voorwerp en de activiteiten van deze entiteiten, de
financiële banden tussen deze entiteiten en het ziekenfonds en/of haar leden, de diensten
gepresteerd door deze entiteiten aan het ziekenfonds en/of haar leden, het al dan niet afsluiten van
samenwerkingsakkoorden met deze entiteiten, het al dan niet bestaan, voor wat het geheel betreft
van het ziekenfonds en de ermee "verbonden" entiteiten, van geconsolideerde staten inzake het
patrimonium en de resultaten. Het verslag zal ook vermelden of de revisor, overeenkomstig artikel
34, §2, tweede lid van de wet, toegang kreeg tot alle vereiste inlichtingen over deze entiteiten, die
belangrijk zouden zijn voor de controle en de evaluatie van de financiële toestand van het
ziekenfonds.
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Wat betreft het beheer van de ziekenfondsen, dient de revisor zich natuurlijk niet uit te
spreken over de grond en de opportuniteit van de beheersbeslissingen die getroffen worden door de
bevoegde organen van de verzekeringsinstelling. Hij moet echter het nagestreefde beheer opvolgen,
geïnformeerd blijven over de strategische beslissingen van deze organen en er zich van vergewissen
dat de verschillende kategorieën van risico's voor de werking van de instelling inderdaad beheersd
en gecontroleerd worden. De Controledienst verwacht dat het jaarverslag slaat op de kwaliteit en de
regelmaat van het beheer in het licht van de regels die van toepassing zijn, van de beslissingen die
eventueel significante gevolgen kunnen hebben voor de financiële toestand van de mutualistische
instelling en van de beheersing van de risico's .

Wat betreft de interne controle : artikel 34 van de wet van 6 augustus 1990 verplicht de revisor "het
aangepaste karakter en de werking van de interne controle" na te gaan. Het spreekt vanzelf dat het
bestaan, het aangepaste karakter en de werking van de interne controle essentiële elementen zijn
voor de werking van de mutualistische instelling; deze interne controle moet bijgevolg het
voorwerp uitmaken van een specifiek onderzoek in het verslag van de revisor aan de
Controledienst. Wat betreft het voorwerp en de aard van de interne controle en de functie van
interne audit, wordt hierbij verwezen naar wat gezegd wordt op blz. 4 tot 6.

Wat betreft de manier waarop de controles worden uitgevoerd

Net zoals de G.W.H.V. , voorziet de wet van 6 augustus 1990 dat de revisoren in hun verslag aan de
Algemene vergadering melding maken van de manier waarop de controles werden uitgevoerd. In
het merendeel van de verslagen aan de Algemene vergaderingen, wordt aan deze vereiste voldaan
door de melding dat de controles werden uitgevoerd conform de normen van het I.B.R.

In zijn relaties met de Controledienst mag de revisor zich echter niet beperken tot een dergelijke
verwijzing. Het is voor de Controledienst belangrijk ingelicht te worden over de methodologie van
de uitgevoerde controles. Men neemt bij voorbeeld het verslag over de naleving van de chronologie
der betalingen aan de derdebetalenden. Het maakt een verschil of de controles enkel systematische
controles waren, of de betrouwbaarheid van de procedures al dan niet werd nagegaan, of de
nazichten via steekproeven al dan niet werden uitgevoerd volgens geldige statistische methodes,
enz... De validiteit van de conclusies hangt inderdaad af van de middelen die ingezet werden.

Wat betreft de mededeling, door de revisoren aan de Controledienst, van de leemten,
onregelmatigheden en inbreuken, die zij hebben vastgesteld, verwacht de Controledienst niet dat
elke door de revisor vastgestelde leemte, onregelmatigheid of inbreuk onmiddellijk, automatisch en
mechanisch ter kennis gebracht wordt. Deze verplichting tot mededeling slaat niet op de leemten en
onregelmatigheden die, van zodra zij door de leiding, door de interne controle of door de revisor
vastgesteld worden, het voorwerp uitmaakten van gepaste herstelmaatregelen. Zij slaat ook niet op
de onvermijdelijke materiële fouten bij de behandeling van de talrijke en complexe documenten. De
revisor mag daarentegen niet nalaten de Controledienst op de hoogte te brengen van feiten die door
hun aard of gevolgen een ernstig karakter hebben en die hij zou vastgesteld hebben, alsmede van de
aanbevelingen die aan de leiding zou overgemaakt hebben om te verhelpen aan de leemten die
werden vastgesteld.

* *
*

De revisoren worden uitgenodigd een afschrift van het jaarverslag dat zij aan de Controledienst
overmaken aan het ziekenfonds evenals aan de landsbond over te maken.
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IV. JAARVERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 35 van de wet van 6 augustus 1990 inzake het verslag van de revisor aan de Algemene
vergadering, neemt bijna tekstueel de inleidende bepaling en 1°, 2° en 3° over van artikel 65 van de
wetten op de vennootschappen.

De Controledienst besluit hieruit dat men zich voor wat deze punten betreft, moet houden aan de
interpretatie die eraan gegeven wordt door de voorbereidende werkzaamheden van de wet van
5 december 1984 en door de doctrine die eruit voortspruit, inzonderheid bij het Instituut der
bedrijfsrevisoren, inzake de inhoud van het verslag aan de Algemene vergadering. Bijgevolg wordt
hiernaar verwezen.

Wat betreft 2° (indien de boekhouding gehouden wordt en indien de jaarrekeningen worden
opgesteld overeenkomstig de bepalingen die erop van toepassing zijn) en 3° (indien de
jaarrekeningen een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten
van het ziekenfonds of de landsbond) dient eraan herinnerd te worden dat wat de verplichte
verzekering betreft, de "voorschriften die van toepassing zijn", waarnaar verwezen wordt en in
functie waarvan het getrouw beeld geëvalueerd wordt dat gegeven wordt door de financiële staten,
de regels zijn die thans vastgelegd zijn door het RIZIV in toepassing van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994.

Gelet op de beschrijving van zijn opdracht (artikels 34 van de wet van 6 augustus 1990 en 65 van
de G.W.H.V.), is het overigens aangewezen dat de revisor zich in zijn verslag aan de Algemene
vergadering zou uitspreken over :

- het aangepast karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie
en van de interne controle;

- de naleving van de bepalingen inzake de reservefondsen (eventueel gelet op de termijnen die
door de Controledienst toegestaan zijn om deze "reserves" op te bouwen);

- de conformiteit van het activiteitsverslag van de Raad van bestuur aan de Algemene
vergadering (waarvan sprake in artikel 17, § 1 van de wet van 6 augustus 1990), met de
gegevens van de boekhouding en van de jaarrekeningen;

- de conformiteit met de werkelijkheid van de andere boekhoudkundige of financiële gegevens in
het bovenvermeld activiteitsverslag, bijvoorbeeld inzake samenwerkingsakkoorden of inzake
de toestand van de entiteiten die verbonden zijn met het ziekenfonds.
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V. INWERKINGTREDING

De Controledienst wenst dat de bepalingen van onderhavige eerste richtlijnen zouden toegepast
worden voor de verslagen inzake de toestand einde december 1994.

Hij geeft echter toe dat de verslagen op die datum nog experimenteel zijn en dat men zich in een
overgangsfase bevindt.

Algemeen gezien, wenst hij dat de jaarverslagen hem zouden overgemaakt worden in de periode
waarin de Algemene vergadering plaatsvindt, en bij voorkeur iets ervoor, ten minste voor wat de
gedeelten van het verslag betreft die verband houden met de financiële staten. De andere gedeelten
van het verslag kunnen overgemaakt worden volgens een ander, nader te bepalen, schema.

In deze overgangsfase, zal voor de verslagen over de toestand per einde 1994 een bijkomende
termijn toegekend worden, die afloopt op 30 november 1995.

De Voorzitter,

G. GELDERS
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