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Toepassing van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 
Vastlegging van een typemodel van samenwerkingsakkoord 

 
 
 
1. VOORWOORD 

 
Artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 voorziet in zijn eerste paragraaf dat de ziekenfondsen en 
de landsbonden van ziekenfondsen, teneinde de doelstellingen van artikel 2 van deze wet te 
verwezenlijken, kunnen samenwerken met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen. 
De paragraaf 2 van hetzelfde artikel preciseert dat hiertoe een schriftelijk samenwerkingsakkoord 
wordt afgesloten volgens het model opgesteld door de Controledienst. Het doel en de modaliteiten 
van de samenwerking, alsmede de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien voor de leden 
en de personen te hunnen laste dienen daarin te worden vastgelegd. 
 
Deze omzendbrief heeft tot doel de omzendbrief 01/15/D1 van 19 december 2001 waarbij de 
Controledienst het typemodel van samenwerkingsakkoord heeft vastgsteld te actualiseren. Dit model 
is bindend. Geen enkel van de erin vermelde rubrieken of subrubrieken mag weggelaten worden. 
 
 

2. TYPEMODEL VAN SAMENWERKINGSAKKOORD 
 
In toepassing van deze omzendbrief bevatten de afgesloten samenwerkingsakkoorden vijf rubrieken. 
Deze rubrieken zijn hierna in detail weergegeven en betreffen respectievelijk: 
 
− de betrokken partijen; 
− het voorwerp van het samenwerkingsakkoord; 
− de beschrijving van de betrokken dienst(en), alsmede de rechten en plichten van de leden en de 

personen te hunnen laste; 
− de modaliteiten van de financiering en de controle van de samenwerking; 
− de datum en ondertekening van het samenwerkingsakkoord. 
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2.1 Betrokken partijen 
 
Onder dit punt dient men de inlichtingen te vermelden inzake de partijen, te weten: 
 
− het nummer, de benaming, het adres, alsmede de naam en de hoedanigheid van de 

vertegenwoordigers van de mutualistische entiteit; 
− de benaming, het juridisch statuut (V.Z.W., …), het adres, alsmede de naam en de hoedanigheid 

van de vertegenwoordigers van de contracterende derde. 
 
 
2.2 Voorwerp van het samenwerkingsakkoord 
 
Onder dit punt wordt de volledige lijst van de diensten vermeld waarop het samenwerkingsakkoord 
betrekking heeft. De overeenstemmende classificatiecodes moeten eveneens worden opgegeven. 
 
Overeenkomstig omzendbrief 07/13/D1 van 15 mei 2007 dienen hier eveneens de concrete 
modaliteiten te worden vermeld van eventuele zekerheden die door de mutualistische entiteit worden 
verleend aan derden. 
 
 
2.3 Beschrijving van de diensten, alsmede de rechten en plichten van de leden en de personen 

te hunnen laste 
 
Onder deze rubriek dienen de ingerichte diensten en de toegekende voordelen nader te worden 
gespecificeerd. Zo dienen aldus expliciet vermeld te worden : 
 
− de voorwaarden waaronder deze diensten en voordelen aan de leden worden toegekend, met 

inbegrip van de eventuele financiële deelname die aan de leden zou gevraagd worden; 
− de rechten van de leden wat betreft deze diensten en voordelen. 
 
De aandacht wordt hier gevestigd op het feit dat de diensten en voordelen die het voorwerp uitmaken 
van samenwerkingsakkoorden moeten vermeld worden in de statuten van de mutualistische entiteit, 
zoals voorzien door artikel 9, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 6 augustus 1990. 
 
 
2.4 Modaliteiten van de samenwerking 
 
De modaliteiten van de samenwerking hebben betrekking op: 
 
A. De financiering van het akkoord 

 
Onder deze rubriek wordt de wijze vermeld waarop de mutualistische entiteit de diensten en 
voordelen bedoeld bij het samenwerkingsakkoord financiert. Aldus dient te worden 
gespecificeerd of de financiering gebeurt op grond van financiële afrekeningen, opgesteld door 
de verbonden entiteit, dan wel via een realistische forfaitaire financiering die globaal of "per 
capita'" kan vastgelegd worden. 
 
Bij  forfaitaire financiering omvat deze rubriek : 
 
− hetzij het globaal forfait, dat het over te dragen bedrag vertegenwoordigt voor het geheel 

van de leden voor het betreffende jaar; 
− hetzij het forfaitair bedrag "per capita", dat een bedrag is dat werd vastgelegd per lid. 

 
Bij ontstentenis van enige financiering vanwege de mutualistische entiteit wordt dit duidelijk 
vermeld. 
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B. De controle 
 
In geval van forfaitaire financiering dient het samenwerkingsakkoord melding te maken van de 
verplichting, in hoofde van de derde, om jaarlijks ter attentie van de mutualistische entiteit een 
verslag op te stellen, waaruit de correcte uitvoering van de modaliteiten van het akkoord blijkt. 
 
Onafgezien van de weerhouden financieringswijze dient de tekst van het 
samenwerkingsakkoord steeds de mogelijkheid te voorzien, voor de mutualistische entiteit, om 
objectieve vaststellingen te verrichten. De identiteit van het eventuele controleorgaan (revisor, 
commissaris, …) dat instaat voor de waarmerking van de rekeningen van de verbonden entiteit, 
dient eveneens onder dit punt vermeld te worden. 
 
Er dient ten slotte duidelijk voorzien te worden in de verplichting voor de verbonden entiteit, 
om aan de revisor van de mutualistische entiteit en aan de mutualistische entiteit zelf iedere 
informatie te verstrekken die deze nodig achten. 
 

C. De duur van de samenwerking 
 
Worden onder dit punt vermeld: 
 
− de datum van inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord; 
− de einddatum van het akkoord en desgevallend de vermelding van de stilzwijgende 

verlenging. 
 

2.5 Datum en ondertekening van het samenwerkingsakkoord 
 
Het akkoord wordt gedateerd en door de partijen ondertekend. De namen en de functies van de 
ondertekenaars dienen eveneens vermeld te worden. Bovendien dient de datum te worden vermeld 
van de goedkeuring van het betreffende samenwerkingsakkoord door de algemene vergadering van 
de mutualistische entiteit. 
 

3. PRAKTISCHE MODALITEITEN 
 
Ieder samenwerkingsakkoord, alsmede iedere wijziging (onder meer van het globaal forfait of forfait 
"per capita"), opzegging of verlenging (uitdrukkelijk of stilzwijgend) van het akkoord dienen 
voortaan door de betrokken mutualistische entiteit aan de Controledienst medegedeeld te worden 
binnen een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat vanaf de datum van goedkeuring door de 
algemene vergadering. 
 
Hierbij dient vermeld dat, in geval van wijziging van de benaming van de rechtspersoon waarmee 
een samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 werd afgesloten, 
deze wijziging dient aangebracht te worden aan het samenwerkingsakkoord, goedgekeurd moet 
worden door de algemene vergadering van de betreffende mutualistische entiteit en meegedeeld aan 
de Controledienst conform artikel 43, § 3, van de wet van 6 augustus 1990. Deze wijziging dient van 
kracht te gaan op de datum van de naamswijziging. De Raad heeft evenwel tijdens zijn zitting van 
1 oktober 2007 ingestemd met het feit dat indien er geen andere wijziging is van het 
samenwerkingsakkoord, een aangepaste versie ervan, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering, slechts bij de volgende wijziging van het betrokken samenwerkingsakkoord aan de 
Controledienst moet overgezonden worden. De naamswijziging dient echter onmiddellijk en 
schriftelijk aan de Controledienst te worden meegedeeld. 
 
De structuur van de samenwerkingsakkoorden, afgesloten tussen de mutualistische entiteiten 
enerzijds en derden anderzijds, moet het schema naleven van het onder punt 2 vastgelegde 
typemodel. Hiertoe en teneinde een uniformisering te verzekeren op het vlak van de voorstelling van 
de samenwerkingsakkoorden, dienen de mutualistische entiteiten bij het afsluiten van ieder 
samenwerkingsakkoord met derden het schema van samenwerkingsakkoord, vermeld in bijlage A, in 
te vullen.  
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Samen met een schriftelijk en ondertekend exemplaar van de samenwerkingsakkoorden of de 
wijzigingen eraan dienen de mutualistische entiteiten voor elk samenwerkingsakkoord eveneens de 
synthesebijlage, bedoeld in bijlage B, aan de Controledienst over te maken. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de omzendbrief van de Controledienst 08/06/D2-D1 
van 25 april 2008 inzake het samenstellen van het dossier inzake de aanvraag tot goedkeuring van 
statuten of van statutaire wijzigingen, zal het overmaken van een exemplaar van de 
samenwerkingsakkoorden en van de wijzigingen eraan (met inbegrip van de bijlage B) via 
elektronische weg geschieden, onder de vorm van een "WORD"-bestand voor "Windows". 
 
Inzake de wijzigingen aangebracht aan de bestaande samenwerkingsakkoorden, wordt aan de 
mutualistische entiteiten gevraagd de volledige versie van de akkoorden over te maken. Teneinde 
aan de Controledienst echter toe te laten de gewijzigde, toegevoegde of geschrapte passages in de 
akkoorden te lokaliseren, 
 
− moeten de gewijzigde of toegevoegde passages aangeduid worden in het vet en cursief; 
− moet de tekst van de geschrapte passages nog steeds in de overgemaakte versie staan, maar 

echter onder de vorm van een doorstreepte tekst (bijvoorbeeld: vrije en aanvullende 
verzekering). 

 
 

4. VARIA 
 
Het schema van samenwerkingsakkoord en de synthesebijlage vermeld in de bijlagen A en B van 
deze omzendbrief, zijn steeds beschikbaar op de verborgen pagina van de website van de 
Controledienst op het adres http://users.skynet.be/ocm.cdz/vioa.htm, onder de optie "Formulieren". 

 
 

5. INWERKINGTREDING 
 
De akkoorden en hun wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 december 2008 moeten deze 
omzendbrief naleven. 

 
 

De Voorzitter van de Raad, 
 
 
 
 
 
 
N. JEURISSEN 

 
 
 
 
 
 
Deze omzendbrief heft de omzendbrieven 01/15/D1 van 19 december 2001, 02/11/AD van 4 juli 2002 en 07/22/AD 
van 2 oktober 2007 op. 
 



SAMENWERKINGSAKKOORD 

 

 
SECTIE I. BETROKKEN PARTIJEN 
 
      
 
 
 
SECTIE II. VOORWERP VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD 
 
      
 
 
 
SECTIE III. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN ALSMEDE DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN 

DE LEDEN EN VAN DE PERSONEN TE HUNNEN LASTE 
 
      
 
 
 
SECTIE IV. MODALITEITEN VAN DE SAMENWERKING 
 

Subsectie A. Financiering van het akkoord 
 
      
 
Subsectie B. Controle van het akkoord 

 
      

 
Subsectie C. Duur van de samenwerking 

 
      

 
 
SECTIE V. DATUM EN ONDERTEKENING VAN HET AKKOORD 
 
      

Bijlage  A



 
 
 
Nummer van de mutualistische entiteit:       
Benaming en juridisch statuut van de derde:       

 
1. Voorwerp van het samenwerkingsakkoord 
 

BENAMING VAN DE DIENST(EN) OF GROEP(EN) VAN DIENSTEN CLASSIFICATIE-
CODE(S)(1)  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
2. Financiering van het akkoord 
 
A. Financiering op grond van afrekeningen:    JA    NEEN    
B. Forfaitaire financiering:      JA    NEEN     
 a) globaal forfait  (jaarlijks bedrag in euro):       
 b) per capita  (jaarlijks bedrag in euro):       
 

3. Controle van het akkoord 
 
Wordt de derde gecontroleerd door een controleorgaan :   JA    NEEN     

  (indien ja, zie punten a en b) 
 a) Naam:        
 b) Hoedanigheid:       

Als het een revisor is, is hij door de CDZ erkend:  JA    NEEN    
 

4. Datum en duur van het akkoord 
 
 a) Datum van invoegetreding van het akkoord:        
 b) Einddatum van het akkoord:          
 
 c) Vermelding van stilzwijgende verlenging:   JA    NEEN    
 
 d) Datum van ondertekening van het akkoord:         

e) Datum van de goedkeuring van het akkoord door de Algemene 
vergadering van de mutualistische entiteit:        

                                                            
(1) Een code dient steeds te worden vermeld tegenover de benaming van de betrokken dienst of groep van diensten. 

SYNTHESEBIJLAGE 

Voorbehouden aan de administratie 
Codenr. van de derde : 

Codenr. van het samenwerkingsakkoord : 

 

Betreft het: - een nieuw akkoord  : JA    NEEN    
 - een verlenging van het akkoord  : JA    NEEN    
 - een wijziging van het akkoord  : JA    NEEN    
 - de opzegging van een bestaand akkoord  :   JA    NEEN    

Bijlage B


