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Locatie voor het voeren van de boekhouding en het bewaren van de stukken

Bij toepassing van artikel 52, 4°, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen en artikel 9 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 legt onderhavige omzendbrief nadere regels vast voor wat betreft de
plaats waar de boekhouding met inbegrip van de administratieve, boekhoudkundige en financiële
bewijsstukken, de inventarisstukken en de afschriften van aan overheidsinstanties overgemaakte
financiële, statistische en boekhoudkundige staten ter controle moeten worden voorgelegd aan de
ambtenaren van de Controledienst die een inspectieopdracht vervullen bij toepassing van voornoemde
wet van 6 augustus 1990.

1. Algemene regel

Overeenkomstig artikel 9, § 1, 1°, van voornoemde wet van 6 augustus 1990 vermelden de statuten
van een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand de
plaats van hun zetel, welke in België moet zijn gevestigd. Bijgevolg dient in deze door de statuten
opgegeven zetel in principe ook de boekhouding gevoerd en de boeken bewaard, met inbegrip van de
administratieve, boekhoudkundige en financiële bewijsstukken, de inventarisstukken en de afschriften
van aan overheidsinstanties overgemaakte financiële, statistische en boekhoudkundige staten.

2. Afwijking

Voor elke afwijking van het principe vermeld in punt 1 supra dient bij de Controledienst
voorafgaandelijk de toestemming aangevraagd, waarbij dient gepreciseerd waaruit in concreto de
afwijking bestaat (welke documenten en stukken worden in afwijking van het principe op een andere
locatie bewaard, welke administratieve diensten zijn gevestigd in een andere locatie dan de
maatschappelijke zetel,…). De locatie voor het voeren van de boekhouding en het bewaren van de
stukken moet evenwel in België gevestigd zijn.
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Indien, na goedkeuring door de Controledienst en binnen de voorwaarden vastgesteld door deze
laatste, de bewijsstukken zouden verspreid zijn over verschillende locaties, dienen op eenvoudig
verzoek van de ambtenaar van de Controledienst die een controleopdracht vervult uiterlijk binnen de
twee werkdagen de gevraagde documenten ter beschikking worden gesteld van voormelde ambtenaar
in de locatie waar de controle doorgaat.

Voor de diensten ingericht door de landsbond of door een MOB bedoeld in artikel 43bis van
voornoemde wet van 6 augustus 1990 gelden dezelfde principes. Indien m.a.w. bepaalde stukken
aanwezig zijn op de maatschappelijke zetel van de aangesloten ziekenfondsen, dient hiervoor
eveneens de toestemming aangevraagd bij de Controledienst.

3. Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en Kas voor geneeskundige verzorging van de
N.M.B.S.

Voor wat betreft de toepassing van punt 1 supra op de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
wordt de vestigingsplaats van zowel het centraal bestuur als van elke gewestelijke dienst beschouwd
als de maatschappelijke zetel.

Voor de Kas voor geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. geldt enkel als maatschappelijke zetel
de vestigingsplaats van de centrale administratie te Brussel.

Alle bestaande afwijkingen op de algemene regel die is geformuleerd in punt 1 supra dienen voor nader
onderzoek voorgelegd aan de Controledienst tegen uiterlijk 10 september 2004.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN


