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Mededeling 2019/D2-D1/01 24 oktober 2019 
 
 

HERINNERING AAN DIVERSE ASPECTEN INZAKE FUSIES IN HET VOORUITZICHT VAN FUSIES IN 
HET KADER VAN DE CONSOLIDATIE VAN DE SECTOR 

 

1. Inleiding 
 

1.1. 
De verhoging van het minimumaantal leden naar 75.000 gerechtigden dat elk ziekenfonds in 
principe moet tellen is voorzien in een koninklijk besluit van 22 februari 20191, dat op 30 juni 
2020 in werking zal treden. Dat koninklijk besluit voorziet niettemin in de mogelijkheid voor 
de raad van bestuur van de landsbond waarbij een ziekenfonds is aangesloten, om binnen 
de voorwaarden en de limieten voorzien door het koninklijk besluit in kwestie een afwijking 
dienaangaande toe te kennen. 

 

1.2. 
Daarnaast werd, inzake het minimumaantal ziekenfondsen dat elke landsbond moet tellen, een 
verlaging van 5 naar 2 vastgesteld in artikel 6, § 1, van de wet van 6 augustus 19902. Deze bepaling 
werd opgesteld om bijkomende fusies van ziekenfondsen, die mogelijk al het minimale 
ledenaantal vastgelegd door voornoemd koninklijk besluit halen en die aangesloten zijn bij een 
landsbond die al weinig aangesloten ziekenfondsen telt, mogelijk te maken. 

 
1.3. 
In het vooruitzicht van talrijke toekomstige fusies als gevolg van voornoemde nieuwe wettelijke 
en reglementaire bepalingen, heeft de Raad van de Controledienst het opportuun geacht om de 
sector te herinneren aan de wettelijke en reglementaire bepalingen, die van toepassing zijn 
inzake fusies. 

 

1.4. 
Alvorens hiertoe over te gaan, wenst de Raad in deze mededeling de sector alvast gerust te stellen 
omtrent het feit dat de ziekenfondsen die op 30 juni 2020 niet het voornoemde vereiste 
ledenaantal van 75.000 gerechtigden zouden tellen en die geen afwijking zouden verkregen 
hebben van de raad van bestuur van de landsbond voorzien door het koninklijk besluit van 
22 februari 2019, niet met onmiddellijke ingang als "onherroepelijk 3 onwettig beschouwd" 
zullen worden. 
 

Voor ziekenfondsen, die niet zouden beantwoorden aan het minimum ledental van 75.000 
gerechtigden op 30 juni 2020, was, in het wetsontwerp "diverse 7", voorzien in de invoering, in 
artikel 2, § 2, van de wet van 6 augustus 1990, van een procedure om zich in regel te stellen. 
Immers, dergelijke ziekenfondsen zouden tot 1 januari, van het tweede jaar dat volgt op de 

 
 

1 Het betreft het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van 
artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

2 De wet van 1 april 2019 houdende bepalingen betreffende de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten 
alsook de administratiekosten, de efficiëntie en de transparantie van de verzekeringsinstellingen, die 
in werking getreden is op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad namelijk op 1 april 2019. 

3 Art. 2,  § 2,  van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
ziekenfondsen. 

 

T 
02

 2
09

 1
9 

11
 –

 S
te

rr
en

ku
n

d
el

aa
n

 1
 –

 B
-1

21
0

 B
ru

ss
el

 –
 in

fo
@

o
cm

-c
d

z.
b

e 
– 

o
cm

-c
d

z.
b

e 

mailto:info@ocm-cdz.be


 



2.- 
 

 
 

vaststelling dat het ziekenfonds "niet in orde" is4, kunnen fusioneren met een ander ziekenfonds 
van dezelfde landsbond. Wanneer men binnen deze termijn niet tot fusie zou overgaan, was 
voorzien in de ontbinding van rechtswege van het ziekenfonds behoudens indien het ziekenfonds 
ondertussen 75.000 gerechtigden zou tellen. Deze wetswijziging kon wegens de politieke 
omstandigheden nog niet aan het parlement worden voorgelegd. 

 
De Raad wenst te preciseren dat hij deze wetswijziging, waarmee de sector unaniem akkoord ging, 
alvast ondersteunt en dat hij de mening is toegedaan dat ze naar alle waarschijnlijkheid in een nabije 
toekomst aan het parlement zal voorgelegd worden en gestemd worden. 

 
Zolang de wijziging van artikel 2, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 niet gestemd is door het 
parlement, kan er bovendien uiteraard ook geen sprake zijn van de ontbinding van rechtswege van 
een ziekenfonds dat niet aan de voorwaarden voldoet. 

 

De enige sanctie die de Controledienst op  basis van  de huidige wetgeving zou kunnen opleggen 
zou het uitspreken  van  een administratieve boete van 12,50 tot 125,00 euro per dag ten laste van 
de landsbond zijn, en dit tot de regularisatie van de situatie. 

 
Gelet op deze bijzondere omstandigheden veroorzaakt door het feit dat de wijziging van artikel 2, 
§ 2, van de wet van 6 augustus 1990 thans nog niet is aangenomen, heeft de Controledienst 
evenwel niet de intentie om deze sanctie op te leggen in afwachting van een opheldering van de 
situatie en de wens van de volgende regering dienaangaande. 

 

1.5. 
In de loop van het tweede semester van 2020 zal de Controledienst overgaan tot een controle van 
de ledentallen op 30 juni 2020. Als hij vaststelt dat er ziekenfondsen zijn die niet het 
minimumaantal van 75.000 gerechtigden halen op die datum en die geen afwijking kregen van de 
raad van bestuur van de landsbond waarbij ze aangesloten zijn overeenkomstig het voornoemde 
koninklijk besluit van 22 februari 2019, zal aan deze ziekenfondsen een termijn toegekend worden 
om de situatie te regulariseren. 

 

Zelfs indien de voornoemde wijziging van artikel 2, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 niet 
aangenomen  zou  worden,  is  het  niet  realistisch om  een  fusie  op  te  leggen  met  ingang  van 
1 januari 2021 na bijvoorbeeld in september 2020 vastgesteld te hebben dat het minimumaantal 
leden niet is bereikt op 30 juni 2020. 

 
Dit weerhoudt de Controledienst er evenwel niet van om de landsbonden aan te moedigen om 
erover te waken dat de ziekenfondsen waarvan het ledenaantal ver onder de 75.000 gerechtigden 
ligt en die geen afwijking krijgen zoals voorzien door het voornoemde koninklijk besluit van 
22 februari 2019, nu al de nodige stappen ondernemen om zich zo snel mogelijk te voegen naar de 
nieuwe reglementaire bepalingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 De entiteit die met naleving van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 een afwijking, op basis van 
objectieve criteria, verkrijgt van de raad van bestuur van de landsbond, wordt beschouwd als zijnde in orde. 
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2. Herinnering aan verschillende aspecten in geval van fusies tussen ziekenfondsen 
 

2.1. Wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn inzake fusies 
 

2.1.1. De wet van 6 augustus 1990 
 

Inzake  fusies  is  artikel 44  van  de  wet  van 6 augustus 1990  toepasselijk.  Deze  wetsbepaling,  die 
eveneens verwijst naar andere artikelen van deze wet, voorziet het volgende: 

 
"§ 1. De landsbonden alsook de ziekenfondsen die deel uitmaken van éénzelfde landsbond, kunnen 
onderling fusioneren. 

 

De fusie maakt het voorwerp uit van een beraadslaging van de algemene vergadering van de betrokken 
landsbond of van het betrokken ziekenfonds, die hiertoe speciaal wordt bijeengeroepen. 

 
De bepalingen van de artikelen 10, 11 en 12 zijn hierop van toepassing. 

Het bericht van bijeenroeping vermeldt: 

1° de redenen van de fusie; 
 

2° de rechten en verplichtingen van de betrokken ziekenfondsen en van de betrokken landsbonden, 
van hun leden en van de personen te hunnen laste; 

 
3° de bestemming van de maatschappelijke fondsen; 

4° de statutenwijzigingen of de nieuwe statuten; 

5° de vormen en de voorwaarden van de fusie. 
 

§ 2. De fusie van ziekenfondsen of van landsbonden treedt in werking op 1 januari van het kalenderjaar 
dat volgt op de goedkeuring door de Controledienst. 

 

De fusie van ziekenfondsen moet tevens worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de 
landsbond waartoe zij behoren. 

 
De goedkeuring van de fusie wordt op initiatief van de Controledienst bij uittreksel bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de beslissing van goedkeuring. 

 
§ 3. De artikelen 45, 46, 46bis, 48, § 2, en 48bis, § 4bis niet van toepassing op de ingevolge fusie 
ontbonden landsbonden en ziekenfondsen. 

 

§ 4. De algemene vergadering en de raad van bestuur van het ziekenfonds of de landsbond ontstaan 
door fusie zijn tot de volgende mutualistische verkiezingen samengesteld uit de leden van 
respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur van de fuserende entiteiten. 

 
In afwijking van artikel 18, § 1, kunnen de statuten van de entiteit die voortvloeit uit de fusie voorzien 
dat, gedurende een periode van ten hoogste twee jaar doch uiterlijk tot de eerstvolgende 
mutualistische verkiezingen, een aanwezigheidsquorum en stemmingsmeerderheid zoals bedoeld in de 
artikelen 18, § 1, en 19, tweede lid, wordt vereist van zowel het geheel der leden van de algemene 
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vergadering als van de groepen gevormd door de leden van de algemene vergaderingen van de 
fuserende entiteiten." 

 
2.1.2. De omzendbrief 18/02 van 4 april 2018 

 

Gelet op het feit dat in artikel 44, § 1, derde lid, van voornoemde wet van 6 augustus 1990 wordt 
verwezen naar de toepasselijkheid van de bepalingen van de artikelen 10, 11 en 12, van deze wet, zijn 
ingeval van een fusie derhalve ook zowel artikel 4bis van deze wet (zie punt 2.4.2. hieronder) als de 
omzendbrief 18/02 van 4 april 2018 m.b.t. de samenstelling van het dossier "statutenwijzigingen" dat 
aan de Controledienst moet overgemaakt worden, van toepassing. 

 
 

2.2. Enkele belangrijke aandachtspunten 
 

2.2.1. Aanbeveling om officieus advies aan de Controledienst te vragen om opmerkingen na de 
algemene vergaderingen te vermijden 

 
Zoals meegedeeld via de omzendbrief 18/02 van 4 april 2018 (punt 5.2), zijn de diensten van de 
Controledienst steeds ertoe bereid een "voorafgaandelijk advies" te verstrekken inzake het opstellen 
van statutaire bepalingen alvorens deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering. Dit voorafgaandelijk advies loopt geenszins vooruit op de beslissing die de Raad zal 
nemen bij het officiële onderzoek van het fusiedossier dat hem zal worden voorgelegd, maar kan ten 
zeerste de behandeling van het dossier vergemakkelijken en laat toe een negatieve beslissing te 
vermijden omwille van zuiver technische problemen. 

 
Gelet op het feit dat de algemene vergadering van meerdere entiteiten zich zullen moeten uitspreken 
over de statutenwijzigingen (zie hieronder in punt 2.3.1.1.) en met het oog om statuten in orde te 
hebben op de dag van de inwerkingtreding van de fusie wordt in het kader van fusiedossiers 
aanbevolen om een officieus advies aan te vragen. 

 
In voornoemde omzendbrief wordt vermeld dat de Controledienst om organisatorische redenen 
vraagt dat de ontwerpen van statutaire bepalingen waarover een voorafgaandelijk advies wordt 
gevraagd, hem zouden worden overgemaakt ten minste 30 kalenderdagen vóór de datum van de 
algemene vergadering. 

 

Gelet op het feit dat de administratie gelijktijdig geconfronteerd zal worden met talrijke aanvragen en 
gezien het aantal statutaire bepalingen dat in het kader van een fusiedossier moet onderzocht worden, 
wordt gevraagd om indien mogelijk de aanvragen nog vroeger in te dienen en uiterlijk op 1 april van 
het jaar voor de inwerkingtreding van de overwogen fusie. 
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2.2.2. Na te leven termijnen bedoeld in de wet van 6 augustus 1990 
 

Conform artikel 16, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990, dient het bericht tot bijeenroeping van 
de buitengewone5 algemene vergadering en de agenda uiterlijk 20 kalenderdagen vóór de datum van 
deze buitengewone algemene vergadering verstuurd of gepubliceerd te worden. Deze termijn wordt 
tot 8 dagen herleid wanneer het vereiste aanwezigheidsquorum op deze zitting de eerste maal niet is 
bereikt, en er een tweede algemene vergadering wordt bijeengeroepen (Zie hierna ook punt 2.3.2.3. 
van de mededeling inzake de vereiste inhoud en bijhorende documentatie van het bericht tot 
bijeenroeping). 

 
Volgens artikel 11, § 1, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990, dient het dossier met de statutaire 
wijzigingen door elke fusionerende entiteit aan de Controledienst te worden toegestuurd, binnen een 
termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring, door de buitengewone 
algemene vergadering, van de fusie en van de statuten van de entiteit die na de fusie zal blijven 
voortbestaan (het zal gaan om een fusie door overname), of vanaf de datum van goedkeuring, door de 
raad van bestuur van de landsbond (zie punt 2.4.2.) bedoeld in artikel 4bis van deze wet, van de 
overwogen nieuwe voordelen van de aanvullende verzekering van de entiteit die na de fusie zal blijven 
voortbestaan indien deze goedkeuring later plaatsvindt. 

 
Luidens artikel 11, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990, spreekt de Raad van de 
Controledienst zich uit over de statuten van de entiteit die uit na de fusie zal blijven voortbestaan, binnen 
een termijn van ten hoogste 75 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop een 
ontvankelijk(zie punt 2.2.3.) dossier hem werd overgemaakt. Deze termijn kan worden verlengd met 
30 kalenderdagen. Na het verstrijken van die termijn wordt de goedkeuring geacht verkregen te zijn. 
De Controledienst kan zich dus in principe beroepen op een termijn van 105 dagen waarbinnen zij 
de statuten van het ontvankelijk fusiedossier dient te behandelen. 

 
Conform artikel 11, § 3, van de wet van 6 augustus 1990, zal de Controledienst de met redenen 
omklede beslissing van de Raad over het fusiedossier binnen de 30 kalenderdagen na de Raadszitting 
betekenen aan elke fusionerende entiteit. Een kopie van deze beslissing zal eveneens overgemaakt 
worden aan de landsbond, alsook aan de revisor van de betrokken entiteiten. Bij gebrek aan 
betekening binnen deze termijn wordt het fusiedossier geacht te zijn goedgekeurd. 

 
 

2.2.3. Belang  om  alle  vereiste  documenten  tijdig  bij  de  Controledienst  in  te  dienen  opdat  de 
behandelingstermijn zou kunnen aanvangen 

 
Onder “ontvankelijk” dossier moet hier worden verstaan dat de Controledienst in het bezit is gesteld 
van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering en de bijhorende documenten, conform 
de omzendbrief van 4 april 2018 betreffende de samenstelling van het dossier statutenwijzigingen dat 
moet worden overgemaakt aan de Controledienst, van alle fusionerende entiteiten, alsook van de 
goedkeuring, door de raad van bestuur van de landsbond, van de overwogen voordelen van de 
aanvullende verzekering van de entiteit die uit de fusie zal ontstaan (Zie hierna ook punt 2.5 van de 
mededeling inzake de vereiste samenstelling van het over te maken fusiedossier aan de 
Controledienst). 

 
 
 
 
 
 

 

5 De  buitengewone  algemene  vergadering  kan  op  dezelfde  dag  van  de  gewone  algemene  vergadering 
georganiseerd worden. 
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2.2.4. Belang van een tijdige en duidelijke informatie van de leden van de betrokken ziekenfondsen 
 

Alle leden van de ziekenfondsen die bij de fusie betrokken zijn, moeten omwille van de transparantie 
en de informatieverplichting, tijdig en duidelijk geïnformeerd worden omtrent het feit dat er een fusie 
zal plaatsvinden en omtrent de concrete gevolgen op het vlak van de rechten en plichten die deze fusie 
voor hen met zich zal meebrengen. 

 
September van het jaar voorafgaand aan de fusie lijkt daartoe een goed moment, opdat de personen 
die niet lid willen worden van het ziekenfonds dat uit de fusie zal ontstaan, dan eventueel met ingang 
van de fusie op 1 januari nog kunnen muteren of kunnen overgaan naar een ander ziekenfonds van 
dezelfde landsbond. 

 
 

2.3. Beslissingen te nemen door de buitengewone algemene vergaderingen van de fusionerende 
ziekenfondsen en door de  algemene vergadering  van hun landsbond  

 
2.3.1. Welke  algemene  vergaderingen  moeten  bijeenkomen  en  welke  beslissingen  moeten  ze 

nemen? 
 

2.3.1.1. Buitengewone algemene vergaderingen van de fusionerende ziekenfondsen 
 

De buitengewone algemene vergaderingen van de fusionerende ziekenfondsen dienen zich uit 
te spreken over de volgende agendapunten, die eveneens in de notulen moeten worden 
opgenomen: 

 
1° het fusievoorstel; 

 
2° de statuten, met inbegrip van de bijdragetabel van de mutualistische entiteit die na 

de fusie blijft voortbestaan. 
 

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat artikel 10, tweede en derde lid, van de 
wet van 6 augustus 1990, voorziet dat voor een beslissing van de algemene 
vergadering m.b.t. een fusie de helft van de leden aanwezig en vertegenwoordigd 
moet zijn en de beslissing met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte 
stemmen moet genomen worden. Zo het vereiste aanwezigheidsquorum niet is 
bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig over dezelfde 
agenda beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige leden en vertegenwoordigde 
leden. 

 
Dienaangaande wordt bovendien gepreciseerd dat in de notulen van de zitting van de 
buitengewone algemene vergadering best zou vermeld worden dat het vereiste 
quorum werd bereikt, dat door een verantwoordelijke van het ziekenfonds (de 
voornaamste bepalingen van) de ontwerpstatuten van de mutualistische entiteit die 
na de fusie zal blijven voortbestaan ten aanzien van de leden van de algemene 
vergadering toegelicht werden en dat de statuten van het ziekenfonds dat na de 
fusie zal blijven voortbestaan door de algemene vergadering goedgekeurd werden, 
met vermelding van de stemmen "voor", de stemmen "tegen" en van het aantal 
onthoudingen; 

 
3° de begroting van het eerste boekjaar van de nieuwe entiteit; 
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4° het opzeggen of hernieuwen of wijzigen van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten in de fusionerende entiteiten; 

 

5° de rechten en plichten van de betrokken fusionerende ziekenfondsen, van hun leden 
en van hun personen ten laste; 

 
In de notulen zou een zin zoals hieronder vermeld opgenomen kunnen worden: 

 
"Vanaf XXX  zal het ziekenfonds  XXX  (benaming en nummer) de rechten en 
verplichtingen van het ziekenfonds XXX overnemen, evenals de rechten en 
verplichtingen van zijn leden en hun personen ten laste."; 

 
6° de bestemming van de maatschappelijke fondsen. 

 
Dit zou bijvoorbeeld als volgt kunnen geformuleerd worden in de notulen: 

 
"De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel om de 
maatschappelijke fondsen per XXX integraal aan het ziekenfonds XXX (benaming en 
nummer) te bestemmen."; 

 
7° de vormen en voorwaarden van de fusie. 

 
Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van zinnen die in de notulen 
zouden kunnen opgenomen worden: 

 
a. de ziekenfondsen XXX fusioneren met ingang van XXX. De mutualistische 

entiteit die na de fusie blijft voortbestaan, namelijk het ziekenfonds XXX 
(eventueel gewijzigde benaming) heeft rechtspersoonlijkheid. Dit ziekenfonds 
zal als identificatienummer XXX hebben en zijn maatschappelijke zetel zal 
gelegen zijn te XXX; 

b. een zin met betrekking tot de samenstelling van de bestuursorganen (namelijk 
de algemene vergadering en raad van bestuur) van de mutualistische entiteit 
die na de fusie blijft voortbestaan met in voorkomend geval de vermelding van 
een specifiek aanwezigheidsquorum en een specifieke 
stemmingsmeerderheid in de algemene vergadering6; 

c. de fusionerende ziekenfondsen dragen hun ganse patrimonium, zowel het 
actief als het passief, beslist en geïnventariseerd op XXX, over aan het 
ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan vanaf XXX; 

 

8° desgevallend, de aanduiding van een of meerdere revisor(en); 
 

9° desgevallend de keuze bij welke MOB en/of VMOB het nieuwe door de fusie 
ontstane ziekenfonds zal aangesloten zijn. 

 
 

6 Immers, de artikelen 44, § 4, tweede lid, en 44bis, § 7, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990, voorzien in 
de mogelijkheid om in de statuten van de entiteit die blijft voortbestaan na de fusie op te nemen dat gedurende 
een overgangsperiode van ten hoogste twee jaar doch uiterlijk tot de eerstvolgende mutualistische verkiezingen, 
een aanwezigheidsquorum en stemmingsmeerderheid wordt vereist van zowel het geheel van de leden van 
de algemene vergadering als van de groepen gevormd door de leden van de algemene vergaderingen van 
de fuserende entiteiten. Derhalve kan, gelet op het feit dat dit de enige uitzondering betreft die voorzien wordt 
en deze beperkt moet geïnterpreteerd worden, niet in een andere uitzondering voorzien worden zoals 
bijvoorbeeld een "gewogen stem", waarbij de stemmen worden vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Deze 
mogelijkheid is bovendien niet voorzien voor de raad van bestuur. 
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Die keuze moet in geval van een fusie tussen Nederlandstalige en Franstalige 
ziekenfondsen of tussen tweetalige ziekenfondsen en andere ziekenfondsen gemaakt 
worden wanneer een landsbond meerdere MOB's/VMOB's telt (Zie eveneens punt 
2.7.1.5. van deze mededeling). 

 

2.3.1.2. Algemene vergadering van de landsbond 
 

De  algemene  vergadering  van  de  landsbond  moet  de  fusie  van  de  betrokken 
ziekenfondsen goedkeuren7. 

 
2.3.2. Inlichten van de leden van de algemene vergaderingen van de fusionerende entiteiten 

 
2.3.2.1. 

 
De leden van de algemene vergaderingen van de fusionerende entiteiten moeten behoorlijk 
ingelicht worden door het bericht van bijeenroeping tot de buitengewone algemene 
vergadering (artikel 44, § 1, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990). 

 
2.3.2.2. 

 
Zoals het geval is bij een gewone statutenwijziging, kan deze bijeenroeping gebeuren bij 
individueel bericht of bij een  bericht in een publicatie verspreid onder alle leden van  de 
algemene vergadering, door het ziekenfonds. Dit bericht moet verstuurd of gepubliceerd 
worden uiterlijk twintig kalenderdagen vóór de datum van de buitengewone algemene 
vergadering. 

 
2.3.2.3. 

 
Dit bericht van bijeenroeping moet minstens de volgende informatie bevatten: 

 
1. de redenen van de fusie. Hierna volgen een aantal voorbeelden overgenomen uit voorgaande 

dossiers: 
 

1. de aangekondigde wijziging van de reglementering met betrekking tot het 
minimum aantal leden dat een ziekenfonds moet tellen; 

2. een aantal belangrijke (toekomst)uitdagingen die een versterkte aanpak vereisen, 
zowel naar middelen, als naar organisatie, innovatie en expertise; 

3. een noodzakelijke rationalisering om, zeker gezien de krimpende middelen, de 
werking behoorlijk te kunnen verderzetten; 

4. een schaalvergroting om te kunnen blijven meegroeien en inspelen op nieuwe 
verwachtingen en noden; 

5. het via een dynamische organisatiestructuur op het getouw zetten van een 
toekomstgerichte "horizontale werking": een gedecentraliseerde structuur die 
enerzijds zorgt voor houvast en nabijheid, anderzijds voor een versterkte 
teamwerking en resultaatgerichte aanpak. Via een plaatselijke aanwezigheid wordt 
de nabije dienstverlening bevestigd en worden de plaatselijke werking en 
netwerking geïntensifieerd; 

6. een meerwaarde bieden op de belangrijkste domeinen en een katalysator 
betekenen voor de ambities naar uitbouw van een kwalitatieve werking en van 
initiatieven; 

 
 
 

 

7 Artikel 44, § 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990. 
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7. het sterk houden van het voordelenpakket voor een gunstige ledenbijdrage en dit 
optimaliseren in de toekomst; 

8. de financiële vooruitzichten gunstiger maken door een bundeling van leden en 
middelen, met inachtneming van een rationele inzet en voldoende voorzichtigheid 
in het licht van de te verwachten inkrimping van de administratiekosten door de 
overheid; 

 
2. de rechten en plichten van de betrokken fusionerende ziekenfondsen, van hun leden en van 

hun personen ten laste. 

 
Dit zou als volgt kunnen geformuleerd worden: 

 
"Vanaf XXX zal het ziekenfonds XXX (benaming en nummer) de rechten en verplichtingen van 
het ziekenfonds XXX overnemen, evenals de rechten en verplichtingen van zijn leden en hun 
personen ten laste."; 

 

3. de bestemming van de maatschappelijke fondsen. 

 
Dit zou bijvoorbeeld als volgt kunnen geformuleerd worden: 

 
"Er wordt voorgesteld om de maatschappelijke fondsen per XXX integraal aan het ziekenfonds 
XXX (benaming en nummer) te bestemmen."; 

 
4. de nieuwe statuten; 

 
5. de vormen en voorwaarden van de fusie. Dienaangaande zouden de hieronder vermelde 

aspecten kunnen opgenomen worden: 
 

1. de vermelding dat wordt voorgesteld dat de ziekenfondsen XXX met ingang van XXX 
fusioneren, dat de mutualistische entiteit die na de fusie blijft voortbestaan, namelijk 
het ziekenfonds XXX (eventueel gewijzigde benaming) rechtspersoonlijkheid zal 
hebben, dat dit ziekenfonds als identificatienummer XXX zal hebben en dat zijn 
maatschappelijke zetel te XXX zal gelegen zijn; 

2. de samenstelling van de bestuursorganen (namelijk de algemene vergadering en raad 
van bestuur) van uit de fusie ontstane mutualistische entiteit met in voorkomend geval 
de vermelding van een specifiek aanwezigheidsquorum en een specifieke 
stemmingsmeerderheid in de algemene vergadering8; 

3. het feit dat voorgesteld wordt dat de fusionerende ziekenfondsen hun ganse 
patrimonium, zowel het actief als het passief, beslist en geïnventariseerd op XXX, 
overdragen aan de mutualistische entiteit die na de fusie blijft voortbestaan vanaf XXX. 

 
 

 
 

8 Immers, zoals hierboven reeds werd aan herinnerd, voorzien de artikelen 44, § 4, tweede lid, en 44bis, § 7, tweede 
lid, van de wet van 6 augustus 1990 in de mogelijkheid om in de statuten van de entiteit die blijft voortbestaan 
na de fusie op te nemen dat gedurende een overgangsperiode van ten hoogste twee jaar doch uiterlijk tot de 
eerstvolgende mutualistische verkiezingen, een aanwezigheidsquorum en stemmingsmeerderheid wordt vereist 
van zowel het geheel van de leden van de algemene vergadering als van de groepen gevormd door de 
leden van de algemene vergaderingen van de fuserende entiteiten. Derhalve kan, gelet op het feit dat dit de 
enige uitzondering betreft die voorzien wordt en deze beperkt moet geïnterpreteerd worden, niet in een andere 
uitzondering voorzien worden zoals bijvoorbeeld een "gewogen stem", waarbij de stemmen worden 
vermenigvuldigd met een bepaalde factor om tussen de bestuurlijke entiteiten een evenredige stemming te 
vrijwaren. Deze mogelijkheid is bovendien niet voorzien voor de raad van bestuur. 
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2.3.2.4. 
 

Daarnaast zou als bijkomende informatie aan de leden kunnen meegedeeld worden dat er 
reeds m.b.t. de ontwerpstatuten van de entiteit die na de fusie blijft voortbestaan een 
officieus advies is gevraagd aan de Controledienst en dat de Controledienst dienaangaande 
een aantal opmerkingen heeft gemaakt of niet (met vermelding van deze opmerkingen in 
voorkomend geval). 

 
Dienaangaande wordt opgemerkt dat zowel de oproepingsbrief tot de buitengewone 
algemene vergadering als de informatie die erin moet opgenomen worden, per mail mogen 
overgemaakt worden. 

 
2.4. Welke raden van bestuur moeten bijeenkomen en welke beslissingen moeten ze nemen? 

 

2.4.1. Raden van bestuur van de fusionerende ziekenfondsen 
 

2.4.1.1. De verkiezing van de voorzitter en van de ondervoorzitter(s) 
 

De toepasselijke regels voorzien door de wet van 6 augustus 1990 inzake de verkiezing van 
de voorzitter en van de ondervoorzitter(s) zijn beperkt. 

 
Artikel 21 van deze wet bepaalt dat de leden van de raad van bestuur een voorzitter uit hun 
midden kiezen. 

 

Wat de aanwezigheidsquorum en de meerderheid van stemmen betreft voor de raad van 
bestuur wordt door de wet van 6 augustus 1990 niets bepaald. Om klachten te vermijden 
wordt aanbevolen om dienaangaande in de statuten een regeling te treffen. Te noteren 
valt dat een statutaire bepaling die voor alle beslissingen van de raad van bestuur geldt 
eveneens geldt voor de verkiezing van de voorzitter en van de ondervoorzitter(s) indien 
voor deze laatste problematiek niet in een specifieke statutaire bepaling is voorzien. 

 
Er is ook geen wettelijke verplichting om de praktische modaliteiten voor de 
kandidaatstelling en de stemprocedure te voorzien in de statuten, in tegenstelling voor wat 
betreft de verkiezing van de leden van de raden van bestuur conform artikel 29, §2 van het 
koninklijk besluit van 7 maart 19919. 

 
Ten slotte is het aangewezen dat de voorzitter en de ondervoorzitter(s) verkozen worden 
vóór de datum van de inwerkingtreding van de fusie. Dit betekent dat de raad van bestuur 
van de onderscheiden fuserende entiteiten overgaan tot deze verkiezing. Dit stelt geen 
probleem omdat de raad van bestuur van de nieuwe entiteit toch samengesteld zal worden 
uit de leden van de raad van bestuur van de onderscheiden fusionerende entiteiten, tot op 
het ogenblik van de hernieuwing van zijn samenstelling ingevolge de volgende mutualistische 
verkiezingen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

9 Het betreft het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en 
artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen (BS 5 april 1991). 
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2.4.1.2. Het vaststellen van de bijdragen indien delegatie is verleend door de buitengewone 
algemene vergaderingen van alle fusionerende entiteiten 

 

Dit zal misschien niet dikwijls gebeuren naar aanleiding van een fusie. Indien dit het geval is, 
wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de Raad van de CDZ in het bezit van de 
vastgestelde bijdragen zal moeten zijn vooraleer hij zijn beslissing neemt. 

 
2.4.2. Raad van bestuur van de landsbond 

 
Overeenkomstig artikel 4bis, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 mag een ziekenfonds 
slechts voorzien in een nieuw voordeel in het kader van een dienst bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, b) en c), van deze wet, op voorwaarde dat het vooraf met het oog hierop de 
goedkeuring van de raad van bestuur van de landsbond waarbij het aangesloten is, heeft 
verkregen. 

 

In het koninklijk besluit van 30 juli 201810  wordt bepaald wat dient verstaan te worden onder 
een “nieuw voordeel” bedoeld in de zin van dit artikel 4bis en in de omzendbrief 18/05 van de 
Controledienst van 25 oktober 2018 wordt deze notie verder omschreven. 

 
2.4.3. Raad van bestuur van het ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan  

 
Hoewel, zoals bovenvermeld, de raad van bestuur van deze entiteit, met  toepassing  van artikel 
44, § 4, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990, samengesteld zal worden uit de leden van de 
raad van bestuur van de onderscheiden fusionerende ziekenfondsen, tot op het ogenblik van de 
hernieuwing van de raad van bestuur ingevolge de volgende verkiezingen, kan 
voorzichtigheidshalve, in het vooruitzicht van de indiening van eventuele klachten, worden 
aanbevolen om “gevoelige” beslissingen, zoals de verkiezing van  de voorzitter en  van  de 
ondervoorzitter(s) te laten bekrachtigen door de raad van bestuur van de uit de fusie ontstane 
mutualistische entiteit zo vlug mogelijk na de inwerkingtreding van de fusie. 

 
2.5. Indiening van het officieel dossier bij de Controledienst (toepassing van de omzendbrief 18/02 

van 4 april 2018) – welke stukken moeten ingediend worden? 
 

Wat betreft de documenten die ingeval van een fusie op straffe van onontvankelijkheid aan de 
Controledienst moeten overgemaakt worden, wordt herhaald dat artikel 44, § 1, derde lid, van de wet 
van 6 augustus 1990 verwijst naar de toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van deze wet m.b.t. 
statutenwijzigingen. Dat betekent derhalve dat de bepalingen die dienaangaande zijn opgenomen in 
de omzendbrief 18/02 van 4 april 2018 van toepassing zijn. 

 
Het betreft de volgende documenten: 

 
1. de aanwezigheidslijst van de buitengewone algemene vergaderingen  van  de fusionerende 

ziekenfondsen; 
2. het formulier A (betreffende de lijst van de documenten te voegen bij de aanvraag tot 

goedkeuring, door de Controledienst, van de fusie en van de statuten van de uit de fusie 
ontstane mutualistische entiteit). Formulier A moet volledig ingevuld worden; 

3. het formulier B (de ondertekende verklaring van de statutaire bepalingen die ter goedkeuring 
aan de Controledienst worden voorgelegd). Op formulier B volstaat in voorkomend geval de 
vermelding "volledig 

 
 

 

10     Het  betreft  het  koninklijk  besluit  van  30 juli 2018  tot  uitvoering  van  artikel 4bis  van  de  wet  van 
6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 54 van de 
wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 30 augustus 2018). 
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nieuwe versie van de statuten" en moet, indien de statuten volledige herwerkt zijn, geen 
opsomming van alle gewijzigde artikelen gegeven worden. Daarnaast moet er ook een 
ingescande versie van het formulier B ingediend worden; 

4. het formulier C (de gegevens inzake de algemene vergadering en in voorkomend geval de raad 
van bestuur die de statutaire bepalingen heeft goedgekeurd). Formulier C moet volledig 
ingevuld worden; 

5. het formulier H alsook voor elke dienst de begrotingsgegevens voor het eerste boekjaar van het 
ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan. Deze begrotingsgegevens moeten worden 
opgesteld overeenkomstig de rubricering in de tabel 3 van het formulier D (het betreft een 
rubricering overeenkomstig de resultatenrekening in de jaarrekening); 

6. via het systeem MutWeb een nieuwe bijdragetabel van het ziekenfonds dat na de fusie zal 
blijven voortbestaan zoals goedgekeurd door de algemene vergaderingen van de fusionerende 
ziekenfondsen, of bij delegatie van de bevoegdheid, door de raden van bestuur van deze 
ziekenfondsen (tenzij er in deze tabel geen enkele wijziging is voor de leden van het opslorpende 
ziekenfonds t.o.v. de tabel van toepassing op de dag voorafgaand aan de fusie, hetgeen weinig 
waarschijnlijk is); 

7. de oproepingsbrief van de buitengewone algemene vergaderingen van alle fusionerende 
ziekenfondsen; 

8. de statuten van de mutualistische entiteit die na de fusie zal blijven voortbestaan; 
9. de goedkeuring van de algemene vergadering van de landsbond waarbij de fusionerende 

ziekenfondsen zijn aangesloten m.b.t. de fusie. Deze goedkeuring kan zowel voor als na de 
buitengewone algemene vergaderingen van de fusionerende entiteiten plaatsvinden; 

10. De voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur van de landsbond moet niet enkel 
bijgevoegd worden voor de voordelen die nieuw zijn voor alle leden maar ook voor de voordelen 
die aangeboden werden door een overgenomen ziekenfonds en die in de statuten van de 
entiteit die na de fusie zal blijven voortbestaan, zullen voorzien worden.11 

 
2.6. Beslissing van de Raad van de Controledienst 

 
2.6.1. Versturen aan alle fusionerende ziekenfondsen en kopie aan de landsbond en aan de 

revisoren; 
 

Indien de Raad van de Controledienst niet akkoord gaat met een fusie van ziekenfondsen of met de 
statuten van de mutualistische entiteit die na de fusie blijft voortbestaan, moet hij deze beslissing 
overeenkomstig artikel 11, § 3, eerste zin, van de wet van 6 augustus 1990, motiveren. 

 
De beslissing van de Raad moet binnen de dertig kalenderdagen verstuurd worden aan alle 
fusionerende ziekenfondsen. Daarnaast moet een kopie van deze beslissing verstuurd worden aan de 
landsbond waarbij de fusionerende ziekenfondsen aangesloten zijn. Bovendien zal een kopie van deze 
beslissing ook overgemaakt worden aan de door de fusionerende ziekenfondsen aangeduide revisor. 
De laatste zin van dit artikel 11, § 3, voorziet dat bij gebrek aan betekening binnen deze termijn de 
fusie van ziekenfondsen en de statutaire bepalingen van de mutualistische entiteit die na de fusie 
blijft voortbestaan als goedgekeurd beschouwd worden. 

 
 
 
 
 

 

11 Overeenkomstig artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990. Zie ook het koninklijk besluit van 30 juli 2018 
tot uitvoering van deze wetsbepaling en de omzendbrief 18/05 van 25 oktober 2018 genomen in uitvoering 
van deze wetsbepaling. 
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2.6.2. Publicatie in het Belgisch Staatsblad op initiatief van de Controledienst 
 

De goedkeuring van de fusie wordt op initiatief van de Controledienst bij uittreksel bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de beslissing van goedkeuring 
ervan door de Raad van de Controledienst (artikel 44, § 2, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990). 
Derhalve moeten de fusionerende ziekenfondsen en de landsbond dienaangaande geen initiatief 
nemen. 

 
2.6.3. Publicatie van de statuten op de internetwebsite 

 

Hierover legt het koninklijk besluit van 26 januari 201712 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 van de Controledienst over die statuten heeft genomen. 

 
Aangezien de brief van de Controledienst een aangetekende brief is,  wordt,  overeenkomstig artikel 
53bis, van het Gerechtelijk wetboek, de brief geacht verkregen te worden de derde dag die volgt 
op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het 
tegendeel bewijst.  

 

Voor verdere preciseringen over de vorm en de inhoud van de publicatie van de statuten wordt 
verwezen naar de omzendbrief van de Controledienst van 24 maart 2017. 13

 

 
2.6.4. Herziening van de beslissing van de Raad mogelijk en beroep bij de Raad van State (artikel 68 

van de wet van 6 augustus 1990) 
 

De beslissing van de Raad met betrekking tot de fusie kan, zoals zijn andere administratieve 
beslissingen, het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot herziening en van een beroep bij de Raad 
van State. 

 
2.6.5. Mededeling aan het RIZIV 

 
De Controledienst moet aan het RIZIV:  
 

• de eventuele nieuwe benaming van de mutualistische entiteit die na de fusie blijft 
voortbestaan meedelen alsook het adres van haar maatschappelijke zetel en haar 
identificatienummer. 

• meedelen welke ziekenfondsen werden opgeslorpt in het kader van de fusie. 
 

2.7. Gevolgen van de fusie 
 

2.7.1. Voor de leden 

 
2.7.1.1. Lidmaatschap van een ziekenfonds 

 
 

12     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, 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, en tot vaststelling van 
de datum van inwerkingtreding van artikel 39 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen 
inzake gezondheid (BS 17 februari 2017). 

13 Omzendbrief nr.17/02/D2 van 24 maart 2017 van de Controledienst over de publicatie van de statuten op 
internet. 
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Indien ze geen andere stappen ondernemen, worden de leden van de overgenomen ziekenfondsen 
van rechtswege lid van de mutualistische entiteit die na de fusie blijft voortbestaan. 

 
2.7.1.2. Hoedanigheid van lid 

 

De fusie wijzigt niet de hoedanigheid van lid zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 8 mei 201814. 
 

Er wordt eraan herinnerd dat dit koninklijk besluit in 3 verschillende types van leden voorziet wat betreft 
de diensten bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van de wet van 6 augustus 1990, namelijk: 

 

1° het lid dat een voordeel van deze diensten kan genieten; 
 

2° het lid van wie de mogelijkheid om een voordeel van deze diensten te genieten, is geschorst; 

3° het lid van wie de mogelijkheid om een voordeel van deze diensten te genieten, is opgeheven. 

Indien een persoon bv op 31 december 2020 zijn bijdragen verschuldigd aan een van de fuserende 
ziekenfondsen voor een  periode  van  12 maanden  niet  betaald  heeft,  dan  is  deze  persoon,  op 
31 december 2020, een lid van dit ziekenfonds in de zin van voormeld punt 2° van het vorig lid en 
wordt deze persoon, op 1 januari 2021, een lid van het ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan 
in de zin van voormeld punt 2° van het vorig lid. 

 

De aan de gefusioneerde ziekenfondsen verschuldigde bijdragen moeten door het lid aan het 
ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan, betaald worden. 

 
2.7.1.3. Mogelijke tussenkomsten nog te verkrijgen op basis van de statuten van de fusionerende 

ziekenfondsen ingevolge gebeurtenissen die zich voor de fusie voorgedaan hebben 
 

De regels met betrekking tot de verjaring, bedoeld in artikel 48bis van de wet van 6 augustus 1990, 
voorzien dat: 

 
1) de vordering tot betaling van tegemoetkomingen in het kader van de diensten bedoeld in de 

artikelen 3, eerste lid, b)  en  c),  van  deze  wet  en  in  artikel 67,  vijfde  lid,  van  de  wet  van 
26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende 
ziekteverzekering (I), verjaart twee jaar nadat zich de gebeurtenis heeft voorgedaan die krachtens 
de statuten aanleiding kan geven tot uitkering van een voordeel; 

2) de vordering tot betaling van sommen welke de betaling van financiële tegemoetkomingen en 
uitkeringen in het kader van de diensten bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, b) en c), en 7, § 2, 
van de wet van 6 augustus 1990 en in artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 
houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), die 
verleend is, tot een hoger bedrag zouden opvoeren, verjaart twee jaar na het einde van de maand 
waarin die betaling is gedaan. 

 
Derhalve zal het lid zich voor het verkrijgen van deze tussenkomsten moeten richten tot het 
ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan (voor zover voornoemde verjaringstermijnen nog 
niet verstreken zijn). 

 
 
 

 

14 Het betreft het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van 
artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende 
de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
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2.7.1.4. Publicatie van de statuten op het internet 
 

Een gecoördineerde versie van de statuten van een ziekenfonds die vanaf een bepaalde datum van 
toepassing is, moet gedurende twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van die versie 
gepubliceerd blijven, zelfs indien dit ziekenfonds ondertussen fuseert met een ander ziekenfonds. 

 
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). 

 
De aandacht wordt evenwel gevestigd op het feit dat ingevolge de fusie de vorige statuten van alle 
fusionerende ziekenfondsen duidelijk onderscheiden moeten worden op de website van het 
ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan. 

 
2.7.1.5. Op het vlak van de aansluiting bij een MOB of een VMOB 

 

In geval van een fusie tussen ziekenfondsen van verschillende taalgebieden noch of tussen tweetalige 
ziekenfondsen en andere ziekenfondsen is het mogelijk dat die fusie de ontbinding van een VMOB of 
van een MOB als gevolg heeft. Daarnaast zou het ook kunnen dat leden van een ziekenfonds dat niet 
aangesloten is bij een MOB ingevolge de fusie lid zouden worden van de MOB waarbij het ziekenfonds 
dat uit de fusie ontstaat aangesloten is. 

 

2.7.2. Voor de bestuursorganen 
 

De algemene vergadering en de raad van bestuur van de entiteit die na de fusie blijft voortbestaan 
zijn, tot de hernieuwing van hun samenstelling ingevolge de volgende mutualistische verkiezingen, 
samengesteld uit de leden van respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur van de 
fusionerende  entiteiten  (artikelen 44,  § 4,  eerste  lid,  en  44bis,  § 7,  eerste  lid,  van  de  wet  van 
6 augustus 1990). 

 
Bovendien voorziet geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling dat de afvaardiging van de 
gefusioneerde ziekenfondsen in de organen van de landsbond of de (verzekerings)maatschappij van 
onderlinge bijstand gewijzigd wordt ingevolge een fusie en zijn deze organen tot de volgende 
mutualistische verkiezingen derhalve samengesteld uit dezelfde afgevaardigden. 
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2.7.3. Op de statuten van andere mutualistische entiteiten 
 

Indien in de statuten van de Landsbond, MOB's, RMOB's of VMOB's verwijzingen staan naar een 
gefusioneerd ziekenfonds, dienen deze verwijzingen te worden aangepast hetzij verwijderd. 
2.7.4. Op het vlak van een inschrijvingsnummer als verzekeringstussenpersoon bij de Controledienst 

en op het vlak van aantal PCP's en VVD's 
 

De fusionerende ziekenfondsen dienen in het fusievoorstel aangaande de hoedanigheid van 
verzekeringstussenpersoon overeen te komen welke inschrijvingsnummer behouden wordt en welke 
inschrijvingsnummer(s) geschrapt zal worden. 

 
Inzake het aantal PCP's en  VVD's worden de aantallen  van  diverse fusionerende ziekenfondsen 
samengeteld. Het is derhalve op basis van het totaal aantal PCP van de verschillende fuserende 
ziekenfondsen dat de naleving van de reglementering m.b.t. het aantal VVD zal moeten gecontroleerd 
worden. 

 
2.8. Specifieke aspecten 

 
2.8.1. De goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan de fusie 

 
2.8.1.1. Welke revisor is bevoegd voor het attesteren van de jaarrekening van het jaar voorafgaand 

aan de fusie? 
 

Ziekenfondsen van eenzelfde landsbond hebben dikwijls dezelfde revisor aangeduid. Dit is evenwel 
niet steeds het geval. 

 
Indien er toch verschillende revisoren zijn aangesteld door de fusionerende ziekenfondsen, is het de 
revisor die door de entiteit voor de fusie is aangesteld, die de jaarrekening van de betrokken entiteit 
van het jaar voorafgaand aan de fusie moet attesteren. 

 
2.8.1.2. Welke algemene vergadering is bevoegd voor de goedkeuring van de jaarrekening van het 

jaar voorafgaand aan de fusie? 
 

Gelet op het feit dat sommige fusionerende ziekenfondsen niet meer bestaan vanaf de 
inwerkingtreding van de fusie, is het de algemene vergadering van het ziekenfonds dat uit de fusie 
ontstaat die de jaarrekening van het voorgaande jaar van alle fusionerende ziekenfondsen goedkeurt. 

 
Eventueel zijn een specifiek aanwezigheidsquorum en een specifiek stemmingsmeerderheid mogelijk. 
Immers, de statuten van het ziekenfonds dat na de fusie blijft voortbestaan kunnen voorzien dat, 
gedurende een periode van ten hoogste twee jaar doch uiterlijk tot de eerstvolgende mutualistische 
verkiezingen, een aanwezigheidsquorum en stemmings-meerderheid zoals bedoeld in de artikelen 
18, § 1, en 19, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 wordt vereist van zowel het geheel der 
leden van de algemene vergadering als van de groepen gevormd door de leden van de algemene 
vergaderingen van de fuserende entiteiten. 
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2.8.2. Tussenkomst  van  de  entiteiten  in  de  werkingskosten  van  de  Controledienst  –  KB  van 
21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 

 

Jaarlijks wordt het aandeel van de ziekenfondsen in de werkingskosten van de Controledienst voor het 
jaar N dat betrekking heeft op de aanvullende verzekering (artikel 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk 
besluit  van  21 december 1992  tot  uitvoering  van  artikel 50,  § 2,  eerste  lid,  van  de  wet  van 
6 augustus 1990) berekend op basis van de bijdragen aanvullende verzekering van het jaar N-2. 

 
Indien vanaf 1 januari van het jaar N-1 of het jaar N ziekenfondsen zijn gefusioneerd, wordt voor het 
ziekenfonds dat één of meerdere andere ziekenfondsen heeft overgenomen door fusie, het aandeel 
van de werkingskosten berekend als een promille van de som van de bijdragen aanvullende 
verzekering van het jaar N-2 van alle gefusioneerde ziekenfondsen. 

 
 

2.8.3. Transfers van werkkapitaal 
 

Overeenkomstig artikel 44, §1, van de wet van 6 augustus 1990 moet het bericht van bijeenroeping 
van de buitengewone algemene vergadering die verzocht wordt zich uit te spreken over het 
fusievoorstel, onder meer de bestemming van de maatschappelijke fondsen vermelden. eze 
bestemming maakt immers deel uit van de begrotingsgegevens van het eerste boekjaar van de nieuwe 
entiteit (cf. punt 2.3.1.1. 3°, supra). Dit betekent dat de buitengewone algemene vergadering van elk 
van de fusionerende ziekenfondsen die beslist over de fusie, zijn goedkeuring moet verlenen aan deze 
bestemming. 

 
In principe wordt het werkkapitaal van de verrichtingen van de aanvullende verzekering en de diensten 
die noch verrichtingen, noch verzekeringen zijn, van de ziekenfondsen die ophouden te bestaan door 
de fusie, overgedragen naar het ziekenfonds dat  na de fusie blijft voortbestaan. 

 
Er wordt ook van uitgegaan dat dit werkkapitaal in dit laatste ziekenfonds wordt toegewezen aan 
dezelfde diensten van de aanvullende verzekering, dat wil zeggen dezelfde classificatiecodes, als de 
diensten van het ziekenfonds waarvan ze afkomstig zijn. Een afwijking hierop is mogelijk in de zin dat 
transfers tussen subcodes van de code 15 (vb. van de code 15/01 naar de code 15/03) mogelijk zijn, 
alsook tussen de (sub)codes 37/x, 38/x, 93/x, 95/x en 98/2 onderling en van de (sub)code 15/x naar 
de (sub)codes 37/x, 38/x, 93/x, 95/x en 98/2. 

 
Bij stopzetting van de diensten met de codes 13 of 14, kan dit werkkapitaal worden toegewezen aan 
elke andere dienst van de aanvullende verzekering. 

 
 

2.8.4. Samenwerkingsakkoorden afgesloten met derden 
 

Ter gelegenheid van de fusie worden de samenwerkingsakkoorden afgesloten door de fuserende 
ziekenfondsen met derden meestal herzien (cf. punt 2.3.1.1., 4°). 

 
Er zullen mogelijks samenwerkingsakkoorden worden stopgezet of verder gezet, of er worden nieuwe 
akkoorden afgesloten. Er wordt gevraagd dat aan de Controledienst een overzicht wordt bezorgd van 
de stopgezette, voorgezette en nieuwe samenwerkingsakkoorden. 

 
Voor de nieuwe en gewijzigde samenwerkingsakkoorden zijn de bepalingen van de omzendbrief 
08/11/D1 van 22 oktober 2008 van toepassing. 
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Deze akkoorden en gewijzigde akkoorden dienen aan de Controledienst medegedeeld te worden 
binnen een termijn van dertig kalenderdagen die ingaat vanaf de datum van de goedkeuring door de 
algemene vergadering. Indien het enkel gaat om een wijziging van de benaming van de derde of van 
het ziekenfonds zelf, dient deze wijziging eveneens medegedeeld aan de Controledienst en een 
aangepaste versie van het akkoord dient dan slechts bij de volgende wijziging van het akkoord, zoals 
goedgekeurd door de algemene vergadering, te worden overgemaakt aan de Controledienst. 

 
Door de wijzigingen op het vlak van de afgesloten samenwerkingsakkoorden met derden zal ook in de 
bijdragetabel (MutWeb) de lijst van de samenwerkingsakkoorden moeten worden aangepast. 
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