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Houden van de raad van bestuur
Vergadering per schriftelijke raadpleging of
videoconferentie

1.

Deze mededeling is gericht aan de landsbonden van ziekenfondsen, aan de ziekenfondsen en aan
de maatschappijen van onderlinge bijstand, met inbegrip van de VMOB's. Ze heeft dus geen
betrekking op de HZIV en op de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

2.

De huidige gezondheidscrisis is uitzonderlijk. Er werd een ministerieel besluit van 18 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
uitgevaardigd (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2020, editie 3). Dat werd daarna vervangen door
het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken (Belgisch Staatsblad van 23 maart, editie 2). Hoe het
ook zij, samenscholingen zijn verboden.

3.

De mutualistische entiteiten moeten niettemin dringende en/of belangrijke beslissingen nemen,
en dit eens te meer in de huidige context.

4.

Meerdere mutualistische entiteiten hebben recent navraag gedaan bij de Controledienst naar de
mogelijkheid om over te gaan tot de stemming door de leden van de raad van bestuur zonder dat
hen opgelegd wordt fysiek aanwezig te zijn.

5.

De Controledienst merkt allereerst op dat, hoewel de wet van 6 augustus 1990 expliciet heeft
voorzien in een aanwezigheidsquorum en een specifieke meerderheid voor beslissingen van de
algemene vergadering, bijvoorbeeld in artikelen 10 en 18, er geen wettelijke of reglementaire
bepalingen zijn die bijzondere voorwaarden voorzien of opleggen voor het nemen van beslissingen
van de raad van bestuur. De wetgever heeft zo een grote handelingsvrijheid willen laten aan de
entiteiten, met dien verstande dat zij zelfde regels moeten preciseren in hun statuten die ter zake
van toepassing zijn (artikel 9 van de wet van 6 augustus 1990). Bovendien werden er ook
huishoudelijke reglementen opgesteld die de betreffende statutaire bepalingen bevatten.

6.

De Controledienst stelt vast dat de statuten van de mutualistische entiteiten niet systematisch de
formele mogelijkheid voorzien om schriftelijke raadplegingen te houden of om vergaderingen van
de raad van bestuur te organiseren via een videoconferentie. Hij beschikt niet over alle
huishoudelijke reglementen die werden opgesteld.

7.

Bijgevolg, gezien de bijzondere omstandigheden van de gezondheidscrisis waarop de
Controledienst evenmin had kunnen anticiperen als de mutualistische entiteiten, heeft de Raad van
de Controledienst beslist om de sector te informeren dat hij zich niet verzet tegen het principe van
een schriftelijke raadpleging van de raad van bestuur of van een vergadering per videoconferentie
van de raad van bestuur, zelfs als dat niet formeel is voorzien in de statuten.

8.

Het is evenwel de verantwoordelijkheid van elke entiteit die zo te werk wil gaan om erover te waken
dat de nodige maatregelen worden genomen opdat de stemming effectief plaatsvindt en opdat elk
lid in het kader van het deliberatieproces zijn eventuele bemerkingen kan laten gelden, en dit in
naleving van de geest van de regels van deugdelijk bestuur. In voorkomend geval moeten ook de
statuten en het huishoudelijk reglement op het niveau van het voorziene quorum en de vereiste
meerderheid nageleefd worden, en dit om betwistingen van de gevolgde procedure te vermijden.

9.

Het spreekt voor zich dat de afwezigheid van verzet van de Controledienst tegen de betreffende
deliberatiemethodes geen a-priorische validering vormt van alle beslissingen die genomen zullen
worden door de raden van bestuur die zich in dit kader zouden moeten uitspreken. Die zullen
onderworpen zijn aan de gebruikelijke controleprocedures.

10. De entiteiten die zo te werk zullen gaan, worden verzocht om de Controledienst daar voorafgaand
van op de hoogte te brengen en om nota te nemen van alle nuttige vaststellingen om een balans
te kunnen opmaken van dit ‘experiment’.
11. Tot slot spreekt het voor zich dat de beslissing van de Raad, die met spoed genomen moest worden
zonder de evolutie van de situatie en de reële impact van dit standpunt te kennen, tijdelijk is en
slechts zolang van toepassing blijft als de uitzonderlijke maatregelen genomen door de regering die
elke samenscholing verbieden.
12. In functie van de evolutie van de gezondheidscrisis zal er later een standpunt meegedeeld worden
wat het houden van de algemene vergaderingen betreft.
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