Brussel, 3 maart 2003

CONTROLEDIENST VOOR
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Overmaken aan de Controledienst van het verslag van de raad van bestuur
aan de algemene vergadering, inzake de uitvoering van de
samenwerkingsakkoorden in de zin van artikel 43 van de wet van
6 augustus 1990, afgesloten met privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen en van de desbetreffende notulen

I.

Wettelijke bepalingen vervat in artikel 43, § 4, van de wet van 6 augustus 1990
Wat betreft de samenwerkingsakkoorden afgesloten door de mutualistische entiteiten met privaat- of
publiekrechtelijke rechtspersonen, voorziet artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 in zijn § 4:
"De raad van bestuur van het ziekenfonds of van de landsbond brengt jaarlijks aan de algemene
vergadering verslag uit over de uitvoering van de gesloten akkoorden alsook over de wijze van
aanwending van de middelen die door het ziekenfonds of de landsbond in voorkomend geval
werden ingebracht.
De Koning bepaalt, op voorstel van de Controledienst en na advies van het Technisch Comité
bedoeld in artikel 54, de minimale gegevens die het bovenvermelde jaarverslag moet bevatten.
Het verslag en de notulen van deze algemene vergadering worden aan de Controledienst
toegestuurd binnen de door deze laatste bepaalde termijn".
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II. Uitvoering van de bepalingen van leden 2 en 3 van § 4 van voornoemd artikel van de wet van
6 augustus 1990
II.1. Bepalingen vervat in het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 genomen in uitvoering van de
bepalingen van het 2de lid van § 4 van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990
De minimumgegevens die moeten vervat zijn in het verslag aan de algemene vergadering,
vastgelegd door voornoemd koninklijk besluit, zijn de volgende:
1°

"de inventaris van de samenwerkingsakkoorden afgesloten door het ziekenfonds of de
landsbond van ziekenfondsen.
Deze inventaris zal de samenwerkingsakkoorden vermelden die ten opzichte van het vorige
boekjaar opgezegd, uitdrukkelijk of stilzwijgend verlengd of gewijzigd werden. In dit
laatste geval zullen de aangebrachte wijzigingen gepreciseerd worden;

2°

per samenwerkingsakkoord,
- de statutaire diensten voor de uitvoering van dewelke het samenwerkingsakkoord werd
afgesloten;
- de beoogde doelstellingen bij het afsluiten van het samenwerkingsakkoord;
- de beschrijving en de financiële evaluatie van de uitgevoerde diensten en van de acties
ondernomen door de medecontractant van het ziekenfonds of de landsbond in het kader
van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord;
- het globaal bedrag van de financiële transfers uitgevoerd door het ziekenfonds of de
landsbond ten gunste van de medecontractant in uitvoering van het
samenwerkingsakkoord;

3°

een staat van de schuldvorderingen en schulden van het ziekenfonds of de landsbond ten
opzichte van elkeen van de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen
waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten;

4°

een staat van de rechten en verplichtingen, buiten balans, van het ziekenfonds of de
landsbonden ten opzichte van elkeen van de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
rechtspersonen waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten."

II.2. Uitvoering van de bepalingen van het 3de lid van § 4 van artikel 43 van de wet van
6 augustus 1990 – uiterste termijn van indiening van het verslag bij de Controledienst
In zijn vergadering van 24 februari 2003 besliste de Raad van de Controledienst dat het verslag
aan de Controledienst van de ziekenfondsen ten laatste moet worden overgemaakt binnen de
30 kalenderdagen volgend op de datum van de algemene vergadering waarop de rekeningen van
de vrije en aanvullende verzekering zijn goedgekeurd.

3.-

III. Van kracht wording
De bepaling vervat in punt II.2. is van toepassing vanaf het verslag, voor te leggen in 2003 over de
uitvoering van de afgesloten akkoorden, alsook over de wijze van aanwending van de middelen die
hiertoe in de loop van het boekjaar 2002 werden ingebracht.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN

