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Omzendbrief over de publicatie van de statuten op het internet  

 

 

 

1. Inleiding 

 

De wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid heeft een nieuw tweede lid 

toegevoegd aan artikel 12, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen, waarin staat dat elk ziekenfonds en elke landsbond de door de Raad van 

de Controledienst goedgekeurde statuten op zijn website moet publiceren. Die publicatie moet gebeuren 

volgens de modaliteiten die de Koning op voorstel van de Controledienst heeft vastgelegd.  

 

Het koninklijk besluit van 26 januari 2017 tot uitvoering van artikel 12, § 2, tweede lid, van de wet van 6 

augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 39 van de 

wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 70, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 

betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna: het koninklijk besluit) heeft de 

datum van inwerkingtreding van artikel 12, § 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 vastgelegd op 

1 oktober 2016 en de modaliteiten voor de publicatie van de statuten van de ziekenfondsen en de 

landsbonden op hun website bepaald.  

 

Het doel van deze omzendbrief is om de modaliteiten voor de publicatie van de statuten op het internet te 

herhalen, te verduidelijken en te illustreren. 
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2. Mutualistische entiteiten die hun statuten op het internet moeten publiceren  

 

Artikel 12, § 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 bepaalt expliciet dat de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen hun statuten op het internet moeten publiceren.  

 

Die verplichting geldt ook voor de andere maatschappijen van onderlinge bijstand dan die bedoeld in 

artikel 43bis, § § 5, 6, 7 en 8, van die wet, namelijk de maatschappijen van onderlinge bijstand die geen 

verzekeringsproducten aanbieden in toepassing van artikel 70, § 4, tweede lid, van de wet van 

6 augustus 1990. Er staat wel dat als die laatste maatschappijen van onderlinge bijstand geen eigen website 

hebben, ze in toepassing van artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering 

van artikel 70, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen hun statuten kunnen publiceren: 

• op de website van de verschillende ziekenfondsen die erbij zijn aangesloten of; 

• op de website van het ziekenfonds waarbij ze zijn aangesloten of; 

• op de website van de landsbond waarbij ze zijn aangesloten. 

 

Indien de statuten van een maatschappij van onderlinge bijstand op de website van de verschillende 

aangesloten ziekenfondsen zouden worden gepubliceerd, moeten die statuten uiteraard op de website van 

elk van die aangesloten ziekenfondsen beschikbaar zijn.  

 

Wanneer een mutualistische entiteit van de mogelijkheid gebruikmaakt om haar statuten op een andere 

website te publiceren, moet de mutualistische entiteit die de statuten op haar website zal moeten publiceren 

daar tijdig van op de hoogte worden gebracht en tijdig over de te publiceren tekst beschikken, om te 

garanderen dat de publicatietermijn in punt 3.4.1 van deze omzendbrief wordt nageleefd. 

 

De VMOB's zijn niet onderworpen aan de publicatieplicht in artikel 12, § 2, tweede lid, van de wet van 

6 augustus 1990. 

 

 

3. Modaliteiten voor de publicatie van de statuten van de mutualistische entiteiten op hun website  

 

3.1. Algemene richtlijnen 

 

Het koninklijk besluit legt de volgende publicatiemodaliteiten vast:  

 

• De publicatie moet in een specifiek tabblad getiteld "Statuten" staan, dat toegankelijk is op de 

startpagina van de website waarop de statuten worden gepubliceerd.  

 

Dat tabblad "Statuten" moet dus rechtstreeks toegankelijk en zichtbaar zijn op de startpagina van de 

website. Dat betekent: 

- dat het tabblad in kwestie niet kleiner mag zijn dan de andere tabbladen op die pagina; 

- dat de statuten toegankelijk moeten zijn op elke drager (pc, tablet, smartphone ...) waarop de 

website met de statuten kan worden geraadpleegd. 

 

• De statuten moeten integraal worden gepubliceerd, met hun bijlagen en de bijdragetabel.  

 

Aangezien de bijlagen en de bijdragetabel integraal deel uitmaken van de statuten moet alles in een 

enkel bestand worden gepubliceerd. 

 

• De ziekenfondsen waarvan de statuten in meerdere talen zijn opgesteld en door de Controledienst zijn 

goedgekeurd, moeten hun statuten in die verschillende talen publiceren. 

 

Dat geldt natuurlijk ook voor de bijdragetabel en de bijlagen, die integraal deel uitmaken van de 

statuten. 
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• De statuten van de landsbonden moeten in het Nederlands en in het Frans worden gepubliceerd. 

 

• Er moet een gecoördineerde versie van de statuten worden gepubliceerd. Dat betekent dat de 

gepubliceerde tekst, zonder afbreuk aan onderstaand punt 3.2, geen aanwijzingen meer mag bevatten 

van wijzigingen die ter attentie van de Controledienst waren aangebracht voor het dossier dat ter 

goedkeuring van die statutaire wijzigingen aan de Controledienst werd bezorgd. 

 

 

3.2. Door de Raad geweigerde of onder voorbehoud goedgekeurde bepalingen 

 

Hierover legt het koninklijk besluit de volgende regels vast: 

 

• bepalingen die de Raad van de Controledienst heeft geweigerd, mogen niet in de gepubliceerde statuten 

staan;  

 

• voor bepalingen die de Raad heeft goedgekeurd onder voorbehoud van een wijziging geldt het 

volgende: 

- indien de Raad de inhoud van de tekst ter vervanging van de tekst beslist door de algemene 

vergadering van het ziekenfonds, van de landsbond of van de maatschappij van onderlinge bijstand 

heeft goedgekeurd, moet de gepubliceerde versie de door de Raad besliste tekst bevatten; 

- indien dat niet het geval is, moet de gepubliceerde versie de tekst hernemen waarover het 

voorbehoud ging. Die tekst moet onderstreept, vetgedrukt en schuingedrukt zijn. Indien de Raad 

bijvoorbeeld het volgende beslist:  

 

"Over de vetgedrukte wijziging aan artikel 10 om te vermelden hoe de plaatsvervangende leden 

van de algemene vergadering worden verkozen:  

 

"De algemene vergadering telt een afgevaardigde per 1000 leden zoals bepaald in artikel 2, § 3, 

eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990, gewijzigd volgens artikel 54 van de wet van 20 juli 1991. 

 

Die afgevaardigden worden door de leden en hun personen ten laste verkozen voor een 

hernieuwbare periode van zes jaar. 

 

Indien het aantal kandidaten per kiesomschrijving hoger ligt dan het aantal effectieve 

mandaten, worden de niet-verkozen kandidaten in dalende volgorde van het aantal verkregen 

stemmen als plaatsvervangend lid van de algemene vergadering uitgeroepen.  

 

Het aantal leden van het ziekenfonds en dus ook het aantal mandaten van effectieve afgevaardigden 

in de algemene vergadering wordt ten laatste op 30 juni van het jaar voor de mutualistische 

verkiezingen vastgelegd.", 

 

merkt de Raad op dat hoewel de statuten voorzien in de verkiezing van plaatsvervangende leden, 

er in tegenstelling tot artikel 20 van het koninklijk besluit van 7 maart 1991, niet staat vermeld in 

welke omstandigheden die plaatsvervangende leden de effectieve leden zouden moeten vervangen. 

Daarom heeft de Raad beslist om die wijzigingen goed te keuren onder voorbehoud van een 

aanpassing van de statuten om die leemte weg te werken.", 

 

zal bovenstaande vetgedrukte tekst als volgt in de statuten moeten staan:  

 

"Wanneer het aantal kandidaten per kiesomschrijving hoger ligt dan het aantal effectieve 

mandaten, worden de niet-verkozen kandidaten in dalende volgorde van het aantal verkregen 

stemmen als plaatsvervangend lid van de algemene vergadering uitgeroepen." 
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De statutaire bepalingen die de Raad heeft goedgekeurd met een voorbehoud dat geen door de 

mutualistische entiteit aan te brengen wijzigingen veroorzaakt, kunnen gewoon in de staten worden 

vermeld. De bepaling van het koninklijk besluit in kwestie is namelijk niet op die bepalingen van 

toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een statutaire bepaling die de rol van de adviserend 

geneesheer van het ziekenfonds zou vermelden en die zou worden goedgekeurd "indien die bepaling er 

niet toe leidt dat: 

- een adviserend geneesheer taken toevertrouwd krijgt die hij niet mag uitoefenen in toepassing van 

het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend 

geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige 

controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen 

overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

- kosten van de aanvullende verzekering door de verplichte verzekering worden gedragen."  

 

Om een weigering of een goedkeuring onder voorbehoud van statutaire wijzigingen te vermijden en om de 

publicatie van de statuten op het internet na ontvangst van de beslissing van de Controledienst te 

vergemakkelijken, hebben mutualistische entiteiten de mogelijkheid om een "voorafgaand" advies te 

vragen van de administratie van de Controledienst over statutaire bepalingen vooraleer ze ter goedkeuring 

aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Er wordt wel gevraagd om zo'n voorafgaand advies 

minstens 30 dagen voor de datum van de algemene vergadering bij de Controledienst aan te vragen. Een 

voorafgaand advies loopt geenszins vooruit op de beslissing die de Raad zal nemen bij het officiële 

onderzoek van het dossier dat hem zal worden voorgelegd, maar kan dat onderzoek erg vergemakkelijken 

en een negatieve beslissing wegens zuiver technische problemen vermijden. 

 

 

3.3. Eerste bladzijde  

 

Het koninklijk besluit bepaalt dat de eerste bladzijde van de gepubliceerde tekst de volgende informatie 

moet bevatten:  

 

1° de naam van het ziekenfonds of de landsbond; 

 

2° de datum van inwerkingtreding van de gecoördineerde versie van de statuten; 

 

3°  de datum waarop de algemene vergadering de laatste wijzigingen aan de gecoördineerde versie van de 

statuten heeft goedgekeurd; 

 

4° indien van toepassing, indien de laatste wijzigingen aan de gecoördineerde versie van de statuten enkel 

over de bijdragen gaan, de datum van de raad van bestuur die beslist heeft om de bijdragen in die zin te 

wijzigen; 

 

5° de datum van goedkeuring door de Raad van de Controledienst van de laatste wijzigingen aan de 

gecoördineerde versie van de statuten; 

 

6° een opsomming van de bepalingen die de Raad van de Controledienst heeft goedgekeurd onder 

voorbehoud van een wijziging en die bedoeld zijn in het zevende lid, 2°, van het koninklijk besluit; 

 

7° voor de ziekenfondsen, de vermelding van de naam van de landsbond en van de maatschappijen van 

onderlinge bijstand waarbij ze zijn aangesloten of van de naam van de maatschappijen van onderlinge 

bijstand die bij het ziekenfonds zijn aangesloten, alsook de plaats waar de statuten van die andere entiteiten 

staan gepubliceerd. 
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Diezelfde eerste bladzijde: 

• moet niet voor goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd aangezien ze geen deel uitmaakt van de 

statuten; 

• moet wel in hetzelfde document als de gepubliceerde statuten staan om de lezer er onder andere op 

attent te maken dat de Raad van de Controledienst bepaalde statutaire bepalingen onder voorbehoud 

kan hebben goedgekeurd.  

 

Hoewel het in het koninklijk besluit niet vereist is, is het wel wenselijk dat de eerste bladzijde ook het adres 

van de maatschappelijke zetel van de mutualistische entiteit in kwestie vermeldt. De statuten van een 

mutualistische entiteit kunnen namelijk ook op de website van een andere mutualistische entiteit worden 

gepubliceerd. 

 

In bijlage 1 zit een voorbeeld van een eerste bladzijde. Dat model wordt wel niet opgelegd. 

 

 

3.4. Datum en duur van publicatie 

 

3.4.1. Regels in het koninklijk besluit  

 

Hierover legt het koninklijk besluit de volgende regels vast:  

 

• In het algemeen moeten de statuten worden gepubliceerd ten laatste op de eerste dag van de tweede 

maand die volgt op de ontvangst van de brief van de Controledienst met de beslissing die de Raad 

Controledienst over die statuten heeft genomen. 

 

Aangezien de brief van de Controledienst een aangetekende brief is, zal de datum van ontvangst van 

die brief de door de post aangeduide datum zijn.  

  

Deze regel impliceert dat de mutualistische entiteit in kwestie altijd over minstens een maand beschikt 

om de gecoördineerde versie van de statuten aan te passen en op haar website te publiceren. Indien de 

beslissing van de Raad op de laatste dag van de maand ontvangen wordt, bijvoorbeeld op 30 juni, 

moeten de statuten ten laatste op 1 augustus worden gepubliceerd (= de eerste dag van de tweede maand 

na ontvangst van de brief). 

 

• Een gecoördineerde versie van de statuten mag echter niet voor de datum van inwerkingtreding worden 

gepubliceerd.  

 

Het is enkel toegestaan om een gecoördineerde versie van de statuten te publiceren vóór de datum van 

inwerkingtreding, indien het onderstaande principe van het duidelijke onderscheid tussen de 

verschillende versies van de statuten wordt nageleefd. 

 

• Een gecoördineerde versie van de statuten die vanaf een bepaalde datum van toepassing is, moet 

gedurende twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van die versie gepubliceerd blijven. 

 

Die regel is gebaseerd op de verjaringstermijn van twee jaar om een vordering in te dienen tot betaling 

van tegemoetkomingen voor een dienst van de aanvullende verzekering (artikel 48bis, § 1, van de wet 

van 6 augustus 1990). 

 

Dat impliceert dat er tegelijkertijd verschillende gecoördineerde versies van de statuten op de website 

van een ziekenfonds staan. Er moet dus een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 

verschillende gecoördineerde versies van de statuten op die website. 
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• Indien de mutualistische entiteit een al gepubliceerde gecoördineerde versie van de statuten van 

toepassing vanaf een bepaalde datum met ingang van diezelfde datum aanpast, moet de aangepaste en 

door de Raad van de Controledienst goedgekeurde versie de eerder gepubliceerde versie vervangen. 

Dat moet ten laatste gebeuren op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de ontvangst van de 

brief van de Controledienst met de door de Raad van de Controledienst genomen beslissing over die 

aanpassing.  

 

Het koninklijk besluit bepaalt ook dat de eerste gecoördineerde versie van de statuten die op de website 

moet worden gepubliceerd, de door de Raad van de Controledienst goedgekeurde statuten moeten zijn die 

op 1 juli 2016 van toepassing zijn. Dat betekent dat de gecoördineerde versie van de statuten die moet 

worden gepubliceerd, zonder statutaire wijzigingen die in werking treden op 1 juli 2016, de versie is 

waaraan de statutaire wijzigingen zijn aangebracht die zijn ingegaan op de datum die het dichtst bij 

1 juli 2016 en niet na 1 juli 2016 ligt. Bijvoorbeeld: 

- indien er tussen 1 april 2016 en 1 juli 2016 geen enkele statutaire wijziging is ingegaan, moet de 

gecoördineerde versie van de statuten van 1 april 2016 worden gepubliceerd; 

- indien er tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2016 geen enkele statutaire wijziging is ingegaan, moet de 

gecoördineerde versie van de statuten van 1 januari 2016 worden gepubliceerd; 

- indien er tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2016 geen enkele statutaire wijziging is ingegaan, moet de 

gecoördineerde versie van de statuten van 1 januari 2015 worden gepubliceerd; 

- enz. 

 

 

3.4.2. Voorbeelden 

 

Om de toepassing van de regels uit het vorige punt te illustreren, wordt uitgegaan van het volgende fictieve 

voorbeeld:  

 

De algemene vergadering van een ziekenfonds van 15 juni 2017 beslist om de statuten aan te passen: 

• voor bepaalde aspecten met terugwerkende kracht op 1 januari 2017, om in overeenstemming te zijn 

met een opmerking van de Raad over een statutaire wijziging waarvan de algemene vergadering van 

het ziekenfonds de inwerkingtreding op die datum had vastgelegd;  

• voor bepaalde aspecten met ingang van 1 juli 2017; 

• voor bepaalde aspecten met ingang van 1 januari 2018. 

 

De Raad heeft zijn beslissing over die statutaire wijzigingen op 15 september 2017 kennisgegeven. Het 

ziekenfonds heeft die beslissing op 19 september 2017 ontvangen. 

 

Voor de volgende voorbeelden is uitgegaan van het principe dat het ziekenfonds niet heeft beslist om zijn 

statuten te wijzigen op een datum van inwerkingtreding tussen de datums van 1 januari 2017, 1 juli 2017 

en 1 januari 2018.  

 

De gecoördineerde versie van de statuten: 

 

• van kracht op 1 januari 2017: 

 

- moet de gecoördineerde versie van de statuten van 1 januari 2017 die tot dan nog op de website 

van het ziekenfonds stond, vervangen;  

 

- moet ten laatste op 1 november 2017 worden gepubliceerd. Dat is namelijk de eerste dag van de 

tweede maand die volgt op de ontvangst door het ziekenfonds van de kennisgeving van de 

beslissing van de Raad;  
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- moet tot en met 30 juni 2019 gepubliceerd blijven. Die laatste versie zal namelijk achterhaald zijn 

(haar geldigheid verliezen) wanneer de latere gecoördineerde versie van de statuten in werking 

treedt, namelijk op 1 juli 2017. Aangezien een gecoördineerde versie van de statuten twee jaar na 

de einddatum van de geldigheid ervan gepubliceerd moet blijven, kan die versie van de statuten op 

1 juli 2019 van de website van het ziekenfonds worden gehaald; 

 

• van kracht op 1 juli 2017:  

 

- moet ten laatste op 1 november 2017 worden gepubliceerd. Dat is namelijk de eerste dag van de 

tweede maand die volgt op de ontvangst door het ziekenfonds van de kennisgeving van de 

beslissing van de Raad;  

 

- moet tot en met 31 december 2019 gepubliceerd blijven. Die laatste versie zal namelijk achterhaald 

zijn (haar geldigheid verliezen) wanneer de latere gecoördineerde versie van de statuten in werking 

treedt, namelijk op 1 januari 2018. Aangezien een gecoördineerde versie van de statuten twee jaar 

na de einddatum van de geldigheid ervan gepubliceerd moet blijven, kan die versie van de statuten 

op 1 januari 2020 van de website van het ziekenfonds worden gehaald; 

 

• van kracht op 1 januari 2018:  

 

- moet ten laatste op 1 januari 2018 worden gepubliceerd, ook al heeft een latere algemene 

vergadering in 2017 beslist om de statuten op diezelfde datum te wijzigen. Dat is namelijk de datum 

van inwerkingtreding van die versie van de statuten, aangezien die datum later is dan de eerste dag 

van de tweede maand die volgt op de ontvangst door het ziekenfonds van de kennisgeving van de 

beslissing van de Raad;  

 

- moet tot een nog onbepaalde datum gepubliceerd blijven. Die datum is afhankelijk van een 

eventuele statutaire wijziging met een inwerkingtreding na 1 januari 2018 en zal samenvallen met 

het einde van de periode van twee jaar na het einde van de geldigheid van die gepubliceerde versie. 

 

 

4. Inwerkingtreding 

 

Deze omzendbrief treedt op 1 oktober 2016 in werking. 

 

 

De voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS. 
 

 


