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ENTITEIT - SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER

(omzendbrief 02/13 van 16 december 2002)

Inleiding

Krachtens artikel 5, § 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen bepaalt de Controledienst de vorm van de documenten en de
inlichtingen die door het betrokken ziekenfonds, op straffe van onontvankelijkheid, dienen te
worden overgezonden tot staving van de aanvraag tot goedkeuring van mutatie naar een andere
landsbond van ziekenfondsen.

Deze omzendbrief heeft tot doelstelling deze wetsbepaling uit te voeren, teneinde de Controledienst
toe te laten zich binnen de best mogelijke termijnen uit te spreken en zich daarbij te baseren op
volledige administratieve, boekhoudkundige en financiële gegevens.

1. Documenten te voegen bij het dossier

De volgende documenten moeten gevoegd worden bij het dossier van aanvraag tot goedkeuring van
mutatie, in één exemplaar, behalve indien uitdrukkelijk anders is opgegeven:

* de oproeping voor de algemene vergadering die over de mutatie zal dienen te beslissen;

* de eventuele oproeping voor een tweede algemene vergadering;

* de agenda van de desbetreffende algemene vergadering;

* de bijlagen aan deze agenda, wanneer zij de mutatie betreffen (in twee exemplaren);

* de rechten en verplichtingen van de leden wat deze mutatie betreft;

* het ontwerp van brief te sturen aan de leden krachtens artikel 5, § 4, van voornoemde wet van
6 augustus 1990;

* de vorm en de voorwaarden van deze mutatie;

* de notulen, alsmede de lijst der aanwezigheden (met inbegrip van de verontschuldigde leden en de
leden die volmacht gaven) en van de afwezigheden, van de algemene vergadering die tot de mutatie
besliste (in twee exemplaren);

* het akkoord van de landsbond naar dewelke het ziekenfonds muteert;

* de notulen, alsmede de lijst der aanwezigheden (met inbegrip van de verontschuldigde leden en de
leden die volmacht gaven) en van de afwezigheden, van de algemene vergadering van de
landsbond naar dewelke het ziekenfonds muteert, inzake voornoemd akkoord;

* desgevallend de nieuwe naam van het ziekenfonds;

* de nieuwe statuten, voorgelegd onder de vorm zoals voorgeschreven onder punt 1 van de
omzendbrief 01/03 van 11 mei 2001.

Bovendien zal formulier 02/A, gevoegd in bijlage, bestemd om een algemeen overzicht te geven van
de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de ziekenfondsen, terdege ingevuld overgemaakt
worden op de diskette waarop de nieuwe statuten staan.



2. Financiële gegevens

Het ziekenfonds dat naar een andere landsbond van ziekenfondsen muteert, moet een actuele
toestand van de schulden en andere verplichtingen die het ziekenfonds zou hebben ten opzichte van de
landsbond die het wil verlaten, alsmede deze die het zou hebben ten opzichte van een maatschappij
van onderlinge bijstand waarbij het is aangesloten of die bij het ziekenfonds is aangesloten, aan de
Controledienst op een gedetailleerde manier overmaken, met vermelding van de wijze en de datum
waarop zij zullen worden voldaan.

3. Maatschappijen van onderlinge bijstand

De aandacht wordt hier gevestigd op het feit dat enerzijds de maatschappijen van onderlinge bijstand
bedoeld door artikel 70, § 1, b), en § 2, 1ste lid, van voornoemde wet van 6 augustus 1990 niet
individueel mogen muteren naar een andere landsbond en anderzijds dat de maatschappijen van
onderlinge bijstand opgericht krachtens artikel 43bis van dezelfde wet, enkel naar een andere
landsbond mogen muteren voor zover alle erbij aangesloten ziekenfondsen naar dezelfde landsbond
muteren.

Onder dit voorbehoud is artikel 5 van voornoemde wet van 6 augustus 1990 van toepassing op deze
maatschappijen van onderlinge bijstand en bijgevolg is deze omzendbrief op alle punten op hen van
toepassing.

4. Varia

Het formulier 02/A (in bijlage) staat op de website van de Controledienst voor de ziekenfondsen
http:\\gallery.uunet.be\OCM.CDZ\vioa.htm.
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