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CHECKLIST JAARREKENING AANVULLENDE VERZEKERING 

EN STATISTIEKEN (EGUS) 

 

 

 Statistiek m.b.t. het aantal mutualistische gezinnen: 

- alle mutualistische entiteiten behalve de zorgkassen vullen de gegevens gevraagd in de eerste 

tabel in en geen gegevens in de tweede tabel.  Voor de zorgkassen geldt het omgekeerde; zij 

vullen enkel de tweede tabel in; 

- het aantal mutualistische gezinnen zonder personen ten laste is normaliter hoger is dan het 

aantal mutualistische gezinnen met personen ten laste; 

- het aantal mutualistische gezinnen met een verminderde bijdrage is normaliter lager dan het 

aantal andere mutualistische gezinnen; 

- er mogen enkel mutualistische gezinnen met een verminderde bijdrage worden opgegeven 

indien een dergelijke ledencategorie voorzien is in de bijdragetabel (Etac); 

- het aantal mutualistische gezinnen ligt per categorie in dezelfde orde van grootte als het aantal 

mutualistische gezinnen op 31 december van het vorig boekjaar; 

- voor de zorgkassen geldt dat het aantal leden zonder voorkeurregeling normaliter hoger is dan 

het aantal leden met voorkeurregeling. 

 De pagina's VR.6 (administratiekosten VP – voor alle landsbonden en ziekenfondsen), 

VR.43 (geïnde bijdragen VP en prestaties uitkeringen) en VR.44 (prestaties geneeskundige 

verzorging VP) zijn ingevuld (deze laatste twee zijn evenwel niet verplicht voor de landsbonden) 

alsook VR.45 t/m VR.48 (sociale balans). 

 Voor het "Voorhuwelijkssparen" (code 56) worden voldoende technische voorzieningen 

aangelegd zoals door de CDZ werd berekend.  

 De aanzuivering van het bijzonder reservefonds in de verplichte verzekering wordt geboekt via de 

"overige technische kosten" in het aanvullend bijzonder reservefonds (code 90) van de 

aanvullende verzekering (en niet via de "uitzonderlijke kosten").  

 In de staat « XVIII. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen » (VR.33) van de 

toelichting wordt in de rubriek « B. Overige niet in de balans opgenomen rechten en 

verplichtingen » per dienst van de aanvullende verzekering het bedrag vermeld van de 

voorzieningen voor I.B.N.R. 

 De waarderings- en toerekeningsregels worden in de toelichting voldoende ingevuld (VR.34 t/m 

VR.40). Er wordt verwacht dat indien in beleggingsproducten wordt belegd, minstens regels zijn 

vermeld m.b.t. de waardering van deze beleggingsproducten. 

 De ingerichte diensten zijn in overeenstemming met de aard van de entiteit, nl. : 

 

Code 39 – Zorgverzekering Enkel door Vlaamse MOB's  

Code 56 – Voorhuwelijkssparen Enkel door de landsbonden 

Code 90 – Aanvullend bijzonder reservefonds Enkel door de landsbonden 

Code 98/1 – Administratief centrum - verdeelcentrum Alle mutualistische entiteiten dienen 

deze opsplitsing van de code 98 uit te 

voeren.  
Code 98/2 – Administratief centrum – reserves 

administratiekosten verplichte verzekering 

 

Er dient een overeenstemming te zijn tussen de gebruikte codes in Egus en de gebruikte codes in 

de bijdragetabel in Etac (vb. een code 14 in Etac betekent ook een code 14 in Egus).  Voor elke 

opgesplitste code in Etac is er een aparte resultatenrekening in Egus. 

 

 De controlelijst van egus die wordt opgevraagd, wordt onderzocht op het vlak van de mogelijke 

verklaring van de resultaten van deze lijst. 



 2.- 

 De staten "VIII.A. Geldbeleggingen – Vastrentende effecten" (VR.14) en "VIII.C. 

Geldbeleggingen – overige geldbeleggingen" (VR.16) worden voldoende gedetailleerd en 

geactualiseerd. Dit houdt enerzijds in dat er geen gegevens geglobaliseerd mogen weergegeven 

worden (tenzij het meerdere aankopen van eenzelfde effect betreft) en anderzijds dat verkochte of 

vervallen effecten verwijderd worden uit de tabel. 

 De ingevulde opdeling in de staten m.b.t. de geldbeleggingen (VR.14, VR.15 en VR.16) over de 

diverse geldbeheren is in overeenstemming met de aard van de entiteit, d.w.z. dat de geldbeheren 

"Voorhuwelijkssparen" en "Aanvullend bijzonder reservefonds" enkel van toepassing zijn voor de 

landsbonden en dat het geldbeheer "Zorgverzekering" enkel geldt voor een zorgkas ingericht door 

een Vlaamse MOB. 


