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Exhaustieve lijst van de opbrengsten en de kosten die ten laste kunnen 

worden gelegd van het “administratief centrum: reserve 

administratiekosten verplichte verzekering” (classificatiecode 98/2) 

 

 

De Raad van de Controledienst heeft, na advies van het Technisch Comité, beslist dat de dienst bedoeld in 

artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de wet 

van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering 

(I), dewelke werd voorzien van de classificatiecode 98/2, bovenop de opbrengsten en de kosten die zijn 

bepaald in voornoemd artikel 1, 4°, met name het boni/mali inzake de administratiekosten van de verplichte 

verzekering alsook de bijdragen om voormelde mali te dekken, eveneens limitatief de volgende opbrengsten 

en kosten kan ten laste nemen: 

 

1. alle opbrengsten en kosten die verband houden met de aanwendingen met het werkkapitaal van het 

administratief centrum (code 98/2) 

verduidelijking: de term aanwendingen verwijst naar alle via koninklijk besluit toegelaten 

beleggingen en investeringen. 

2. de aanleg van sociale en soortgelijke voorzieningen (voor vakantiegeld, werkloosheid met 

bedrijfstoeslag, arbeidsduurvermindering en sociaal fonds voor het personeel) en voorzieningen voor 

geschillen met zowel personeel als derden 

verduidelijking: een voorziening voor arbeidsduurvermindering heeft betrekking op de via CAO 

vastgelegde mogelijke overdracht van gepresteerde overuren naar het volgende jaar. Een sociaal 

fonds voor het personeel heeft tot doel middelen te blokkeren met het oog op het toekennen van 

een financiële ondersteuning aan personeelsleden in moeilijkheden. 

3. kosten voor promotie of marketing 

4. de tussen de landsbond en zijn ziekenfondsen in te boeken afrekeningen inzake het boni/mali 

administratiekosten van de verplichte verzekering 

5. de tussen de landsbond en zijn ziekenfondsen in te boeken afrekeningen inzake werkingskosten van 

de aanvullende verzekering 

6. op het niveau van de ziekenfondsen, het eventuele werkingstekort of werkingsoverschot inzake de 

uitvoering van taken m.b.t. diensten van de landsbond of MOB’s 
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verduidelijking: in de praktijk gebeurt het beheer van de diensten van de landsbond of de MOB’s 

via de ziekenfondsen. De ziekenfondsen ontvangen hiervoor een vergoeding waarmee de 

gemaakte werkingskosten dienen gedekt. Indien deze vergoeding onvoldoende is, hetgeen meestal 

niet het geval is vermits de ziekenfondsen niet bereid zijn met verlies te werken, blijft het 

werkingstekort ten laste van het administratief centrum. In het omgekeerde geval blijft het 

werkingsoverschot ten gunste van het administratief centrum. 

7. het aandeel van het administratief centrum in de gemeenschappelijke kosten (vb. personeelskosten) 

die vanuit de verplichte verzekering worden doorgerekend, meer bepaald m.b.t. het beheer van het 

administratief centrum (code 98/2) 

8. het aandeel van het administratief centrum in de gemeenschappelijke kosten van de aanvullende 

verzekering, zoals de honoraria van de revisoren en de tussenkomst in de werkingskosten van de 

Controledienst 

9. de kosten en intresten m.b.t. leningen en leasing aangegaan voor de realisatie door het administratief 

centrum van aanwendingen in vaste activa 

10. kosten die ten laste zijn van de mutualistische entiteit maar niet ten laste zijn van de verplichte 

verzekering of de diensten van de aanvullende verzekering, zoals sancties uitgesproken door de 

Controledienst in het kader van beleggingen door het administratief centrum, alsook de eventuele 

advocaat- en gerechtskosten om deze sancties te betwisten 

11. de kosten en opbrengsten (vb. subsidies) van onderzoeksprojecten die in eigen beheer uitgevoerd 

worden of die via (co)financiering uitgevoerd worden door derden, voor zover deze projecten verband 

houden met toekomstige diensten die zullen aangeboden worden via de aanvullende verzekering 

12. overdrachten van werkkapitaal van het administratief centrum tussen de landsbond en zijn 

ziekenfondsen met het oog op het gezamenlijk uitvoeren van investeringen 

13. voorschotten aan leden inzake prestaties geneeskundige verzorging in het kader van internationale 

verdragen in afwachting van de tarificatie door het buitenland 

verduidelijking: ingevolge de wijziging in de reglementering inzake internationale verdragen 

dient voortaan een groter aantal aanvragen tot tarificatie van de uitgaven geneeskundige 

verzorging gericht aan het buitenland. Deze toename zal de verwerkingsduur ervan door het 

buitenland drastisch doen toenemen waardoor het lid langer zal moeten wachten op zijn 

terugbetaling. Na tarificatie zal een deel van deze uitgaven uiteindelijk ten laste komen van de 

verplichte verzekering en een deel ten laste van de dienst dringende zorgen in het buitenland. 

14. het niet of teveel geïnd gedeelte van de bijdragen bestemd voor de diensten van de landsbond of een 

MOB 

verduidelijking: de bijdragen bestemd voor de landsbond en (de) MOB(‘s) worden geïnd door de 

ziekenfondsen. Bepaalde landsbonden en MOB’s vorderen van de ziekenfondsen het totale 

bijdragevolume waarop ze volgens het aantal aangesloten leden recht hebben zonder evenwel 

rekening te houden met de effectief door de ziekenfondsen bij de leden geïnde bijdragen. Het 

eventueel niet (of teveel) geïnd gedeelte van de bijdragen blijft geboekt in het administratief 

centrum. 

15. de opbrengsten en kosten met betrekking tot diensten die zijn ontbonden voor zover het werkkapitaal 

van de ontbonden dienst aan het administratief centrum (code 98/2) werd toegewezen 

16. de opbrengsten en kosten die voortvloeien uit de voortzetting van de terugvorderingen m.b.t. prestaties 

van de verplichte verzekering waarvoor, overeenkomstig de wetgeving van de verplichte verzekering, 

het niet teruggevorderde bedrag reeds ten laste werd gelegd van de administratiekosten verplichte 

verzekering 

verduidelijking: door het feit dat het niet teruggevorderde bedrag in de verplichte verzekering is 

ten laste gelegd van de administratiekosten, werd hierdoor een kleiner boni (of groter mali) 

administratiekosten verplichte verzekering toegewezen aan het administratief centrum. 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 
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B. LAMBRECHTS 


