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 Brussel, 19 oktober 2006.

Omzendbrief : 06/12/AD

Definitie van de "leidinggevende functie" en van de "functie van dagelijks bestuur" in de zin van de
artikelen 20, § 3 en 25 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen

Artikel 20, § 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen legt een onverenigbaarheid vast tussen de uitoefening van enerzijds, een functie in een
mutualistische entiteit waarbij de persoon die de functie bekleedt hetzij belast is met het dagelijks bestuur,
hetzij een leidinggevende functie bekleedt en anderzijds een gelijkaardige functie in een medisch-sociale
instelling waarvan een gedeelte of het geheel van de prestaties het voorwerp uitmaakt van een
tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Artikel 25 van voornoemde wet van 6 augustus 1990 voorziet bovendien dat de werknemers die een
leidinggevende functie uitoefenen in een ziekenfonds benoemd worden op eensluidend advies van de
landsbond waarbij het ziekenfonds is aangesloten en dat zij aan deze landsbond verantwoording
verschuldigd zijn.

Overeenkomstig voormelde artikelen 20, § 3 en 25 heeft de Raad van de Controledienst tijdens zijn
zitting van 2 oktober 2006, na advies van het Technisch Comité gegeven op 16 februari en 6 juli 2006, de
begrippen "functie van dagelijks bestuur" en "leidinggevende functie" in de zin van de voornoemde
artikelen gedefinieerd, zoals hieronder weergegeven.

"A.  Wordt beschouwd als een functie van dagelijks bestuur in een mutualistische entiteit, de functie die
bestaat in het gewoonlijk uitoefenen door een natuurlijke persoon van bevoegdheden van de raad van
bestuur:
- die hem door deze laatste rechtstreeks werden gedelegeerd;
- en die een bevoegdheid tot verbintenis van de entiteit tegenover derden inhouden.

Wordt beschouwd als een functie van dagelijks bestuur in een medisch-sociale instelling, de functie die
bestaat in het gewoonlijk uitoefenen door een natuurlijke persoon van bevoegdheden van het orgaan
belast met het bestuur ervan:
- die hem werden gedelegeerd;
- en die een bevoegdheid tot verbintenis van de instelling tegenover derden inhouden.
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Wordt beschouwd als een leidinggevende functie in de schoot van een mutualistische entiteit of van een
bedoelde medisch-sociale instelling, het gewoonlijk uitoefenen van een functie door een natuurlijke
persoon in het kader waarvan deze persoon de entiteit of de instelling kan verbinden tegenover derden
door het verrichten van handelingen van dagelijks bestuur.

B.  Wordt niet beschouwd als een persoon die een functie van dagelijks bestuur of een leidinggevende
functie uitoefent in zowel een mutualistische entiteit als in een bedoelde medisch-sociale instelling, de
natuurlijke persoon die enerzijds in de schoot van de mutualistische entiteit gewoonlijk zetelt in een
orgaan dat bevoegdheden uitoefent inzake dagelijks bestuur of in een orgaan dat collectief een
leidinggevende functie uitoefent in de zin van punt A en anderzijds in de schoot van een medisch-sociale
instelling gewoonlijk zetelt in een orgaan dat bevoegdheden uitoefent inzake dagelijks bestuur of in een
orgaan dat collectief een leidinggevende functie uitoefent in de zin van punt A, en dit indien de beide
hierna vermelde voorwaarden verenigd zijn1 :

- in het voormelde orgaan van de mutualistische entiteit waarin de persoon zetelt, zijn minder dan 50%
van de leden personen die ook zetelen in het voormelde orgaan van de medisch-sociale instelling
waarin de persoon eveneens zetelt;

- in het voormelde orgaan van de medisch-sociale instelling waarin de persoon zetelt, zijn minder dan
50% van de leden personen die ook zetelen in het voormelde orgaan van de mutualistische entiteit
waarin de persoon eveneens zetelt.

C. Wordt evenmin beschouwd als een persoon:

C.1.   die een leidinggevende functie uitoefent in zowel een mutualistische entiteit als in een bedoelde
medisch-sociale instelling:

- de natuurlijke persoon die een leidinggevende functie in de zin van punt A uitoefent in de schoot van
de mutualistische entiteit en die gewoonlijk in de schoot van de medisch-sociale instelling in een
orgaan zetelt dat collectief een leidinggevende functie uitoefent in de zin van punt A, maar dat niet
voor ten minste 50% is samengesteld uit personen die een leidinggevende functie uitoefenen in de
schoot van de mutualistische entiteit;

- de natuurlijke persoon die een leidinggevende functie in de zin van punt A uitoefent in de schoot van
de medisch-sociale instelling en die gewoonlijk in de schoot van de mutualistische entiteit in een
orgaan zetelt dat collectief een leidinggevende functie uitoefent in de zin van punt A, maar dat niet
voor ten minste 50% is samengesteld uit personen die een leidinggevende functie uitoefenen in de
schoot van de medisch-sociale instelling;

C.2.   die zowel een leidinggevende functie in een mutualistische entiteit als een functie van dagelijks
bestuur in een bedoelde medisch-sociale instelling uitoefent:

- de natuurlijke persoon die een leidinggevende functie in de zin van punt A uitoefent in de schoot van
de mutualistische entiteit en die gewoonlijk in de schoot van de medisch-sociale instelling in een
orgaan zetelt dat bevoegdheden uitoefent inzake dagelijks bestuur, maar dat niet voor ten minste 50%
is samengesteld uit personen die ook zetelen in de raad van bestuur van de mutualistische entiteit of
in een orgaan waaraan deze raad van bestuur bevoegdheden heeft gedelegeerd;

- de natuurlijke persoon die een functie van dagelijks bestuur in de zin van punt A uitoefent in de
schoot van de medisch-sociale instelling en die gewoonlijk in de schoot van de mutualistische entiteit
in een orgaan zetelt dat collectief een leidinggevende functie uitoefent in de zin van punt A, maar dat

                                                     
1 Het spreekt vanzelf dat indien de bevoegdheden inzake dagelijks bestuur in de beide entiteiten gedelegeerd werden

aan de natuurlijke persoon, deze in toepassing van de definitie van dagelijks bestuur van punt A een dergelijke
functie uitoefent in de beide entiteiten.
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niet voor ten minste 50% is samengesteld uit personen die een leidinggevende functie uitoefenen in de
schoot van de medisch-sociale instelling;

C.3.   die zowel een functie van dagelijks bestuur in een mutualistische entiteit als een leidinggevende
functie in een medisch-sociale instelling uitoefent:

- de natuurlijke persoon die een leidinggevende functie in de zin van punt A uitoefent in de schoot van
de medisch-sociale instelling en die gewoonlijk in de schoot van de mutualistische entiteit in een
orgaan zetelt dat bevoegdheden uitoefent inzake dagelijks bestuur, maar dat niet voor ten minste 50%
is samengesteld uit personen die ook zetelen in het orgaan van de medisch-sociale instelling dat
belast is met het beheer van de uitbating ervan, of een orgaan waaraan de bevoegdheden inzake het
beheer van de uitbating werden gedelegeerd;

- de natuurlijke persoon die een functie van dagelijks bestuur in de zin van punt A uitoefent in een
mutualistische entiteit en die gewoonlijk in de schoot van de medisch-sociale instelling in een orgaan
zetelt dat collectief een leidinggevende functie in de zin van punt A uitoefent, maar dat niet voor ten
minste 50% is samengesteld uit personen die een leidinggevende functie uitoefenen in de schoot van
de mutualistische entiteit.

D. Voor de punten A tot C dient men onder het "gewoonlijk" uitoefenen van een functie of het
"gewoonlijk" zetelen te verstaan, de uitoefening van deze functie of het zetelen behalve in geval van
verlof, ziekteverlof of opdracht. ".

Deze omzendbrief treedt onmiddellijk in werking. De Raad heeft evenwel beslist om aan de
mutualistische entiteiten een termijn toe te kennen tot 1 december 2008 om een einde te stellen aan de
onverenigbaarheden die bij de inwerkingtreding in de praktijk zouden bestaan ingevolge de aangenomen
definities.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN


