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INLEIDING

Voor u ligt de nieuwe versie van het
jaarverslag van de Controledienst voor de
ziekenfondsen. Beknopter en meer gericht
op de essentie van de informatie over de
Controledienst voor het voorbije jaar. Links
doorheen het verslag verwijzen naar meer
gedetailleerde informatie op onze website,
die trouwens ook vernieuwd werd. Voeg
daar de verandering van het logo en van het
grafisch charter van de Controledienst eind
2017 bij, en in enkele maanden tijd is de hele
grafische identiteit van de Controledienst
gemoderniseerd.
We hopen dat deze nieuwe versie u zal
bevallen, en vooral dat ze u zal helpen om de
informatie die u zoekt makkelijker te vinden.
Dit is geen eindpunt, maar een startpunt;
onze verschillende informatiedragers zullen
jaar na jaar verrijkt worden met onze
controleactiviteiten, en toch eenvoudig
toegankelijk blijven.
2017 was weer een druk jaar: deelname aan
de uitvoering van de 6de staatshervorming,
eerste evaluatie van de beheersprestaties van
de verzekeringsinstellingen op basis van het
nieuwe systeem, controle op de naleving van
de MiFID-regelgeving, plenaire controles bij
de mutualistische entiteiten, om maar enkele

van de gedenkwaardige activiteiten van het
voorbije jaar te noemen.
De uitvoering van het toekomstpact
tussen de minister van Sociale Zaken, de
verzekeringsinstellingen, het RIZIV en de
Controledienst heeft bovendien veel energie
gevraagd evenredig aan de omvang van de
hervormingen die het voorstelt.
We hopen dat het lezen van dit verslag u
toelaat om zich een duidelijke visie te vormen
van de activiteiten van de Controledienst
voor het jaar 2017.

Laurent Guinotte
Administrateur-generaal

Bernadette Lambrechts
Voorzitter van de Raad
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VOORSTELLING VAN DE CDZ

2.1 Opdrachten en
activiteiten
De CDZ heeft als opdracht om te waken over de
naleving door de mutualistische entiteiten en door
de sector in zijn geheel van de boekhoudkundige,
administratieve en financiële regels om bij te dragen
aan het goede gebruik van de staatsgelden en van de
bijdragen van de leden, en aan de kwaliteit van de
diensten die aan de leden geleverd worden.

Om dit te doen, ontwikkelt de Controledienst
de volgende sleutelactiviteiten:
1. Het ERKENNEN van de mutualistische
entiteiten en de revisoren, en van de
compliance officers en de
verzekeringstussenpersonen van de VMOB’s, alsook
van hun opleidingsactiviteiten.

2. Het a priori GOEDKEUREN
van de statutaire wijzigingen
en van de beslissingen over
de bijdragen en de toewijzing
ervan, die van de ziekenfondsen, de landsbonden en de maatschappijen van onderlinge bijstand (AV)
afkomstig zijn.

3. Het a priori en a posteriori CONTROLEREN van de statutaire wijzigingen en
van de verzekeringspremies van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge
bijstand (VMOB’s).

4. Het CONTROLEREN
van de financiële,
boekhoudkundige,
administratieve en juridische werking
van de mutualistische entiteiten
(VP, AV en VMOB’s) en van de
verzekeringstussenpersonen.

5. Het EVALUEREN van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen in het kader van de
responsabilisering van
de verzekeringsinstellingen met
betrekking tot het
variabele deel van
hun administratiekosten (VP).

6. De klachten en vragen van de leden,
van de gecontroleerde entiteiten,
van de administraties en van derden
BEHANDELEN.

7. De aanpassingen van de reglementering aan de minister en aan de Raad
ADVISEREN.

Punt 5.1. van dit verslag beschrijft de activiteiten en controles die de CDZ in 2017 heeft
uitgevoerd in het kader van elk van deze sleutelactiviteiten.
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2.2 Visie en waarden
De visie van de CDZ:
De CDZ wil een verantwoordelijke en geloofwaardige
supervisor zijn, een performante organisatie in dienst
van haar klanten en een werkgever die zijn talenten
mobiliseert en ontwikkelt.

De waarden
van de CDZ:

CDZ

CONTROLEDIENST VOOR
DE ZIEKENFONDSEN

Klantgerichtheid

Resultaat
gerichtheid

Onpartijdigheid

Integriteit

06
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2.3 Vereenvoudigd organigram
Toestand op 31 december 2017

ALGEMENE DIRECTIE
Laurent Guinotte
Administrateur-generaal

Secretariaat

Yves Debruyn
Adviseur-generaal en
tweetalig adjunct

27

medewerkers

FINANCIËLE,
BOEKHOUDKUNDIGE
EN ACTUARIËLE DIENST
Dirk Doom

11

12

medewerkers

medewerkers

JURIDISCHE DIENST
Yves Debruyn
Adviseur-generaal en tweetalig adjunct

Adviseur-generaal

Administratieve
ondersteuning
Inspectie
Robert Verschoren
Adviseur
Fernand Moxhet
Adviseur
Fabienne Préat
Adviseur

DIENST ALGEMENE
ZAKEN EN PERSONEEL
Yves Debruyn
Adviseur-generaal en tweetalig adjunct

Administratieve
ondersteuning

Juridische
controle

IT
Michel Devaleriola
IT-verantwoordelijke

Personeelsdienst,
vertaaldienst en
economaat
Yves Salmon
Adviseur
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De CDZ in enkele cijfers
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2.5 Organen
2.5.1. De Raad van de CDZ
De CDZ wordt beheerd door een Raad,
die momenteel bestaat uit een voorzitter
en zes leden:
twee leden die gekozen zijn uit de
ambtenaren van het RIZIV en die
belast zijn met taken in het domein
van de gezondheidszorg of die ervaring
hebben in dit domein;
vier leden die gekozen zijn vanwege
hun juridische, sociale, financiële of
actuariële deskundigheid.

Voorzitter

De leden van de Raad zijn benoemd bij
een in de ministerraad overlegd koninklijk
besluit voor een hernieuwbare periode
van zes jaar.
In 2017 heeft de Raad 14 keer vergaderd.

B. LAMBRECHTS
J. ANNANE
P. BALLEGEER

Leden

P. FACON
P. FASTENAKEL
Ph. ROLAND
E. WAUTERS

10

Regeringscommissaris

H. NAGELS

Afgevaardigde van de minister
van Begroting

F. BOSMANS

VOORSTELLING VAN DE CDZ

2.5.2. Het Technisch Comité
De wet van 6 augustus 1990 heeft bij
de CDZ een adviesorgaan ingevoerd; het
Technisch Comité. Dit comité formuleert
op vraag van de minister van Sociale
Zaken of de Raad van de CDZ, of op eigen
initiatief, een advies over alle kwesties die
betrekking hebben op de uitvoering van
de wet van 6 augustus 1990.
Het Technisch Comité bestaat uit een
voorzitter, vijf leden die voorgedragen
zijn door de landsbonden, een
vertegenwoordiger van de HZIV, een
vertegenwoordiger van de Kas der

geneeskundige verzorging van HR Rail,
de administrateur-generaal van het RIZIV
en twee personen die zijn aangeduid
door de minister van Sociale Zaken
uit de ambtenaren van het RIZIV of
van de FOD Sociale Zekerheid. De wet
van 26 april 2010 heeft bovendien de
mogelijkheid voorzien voor de minister
van Sociale Zaken en de minister bevoegd
voor verzekeringen om gezamenlijk een
waarnemer van de FSMA aan te stellen,
op voorstel van deze instelling, evenals
een waarnemer van de Nationale Bank
van België, op voorstel van deze instelling,

voor de materies inzake de VMOB’s en hun
tussenpersonen.

De koning benoemt de voorzitter en de
leden van het Technisch Comité voor een
hernieuwbare periode van zes jaar.

Het Technisch Comité heeft in 2017 vier keer vergaderd.
Voorzitter

A. THIRION

Plaatsvervangend voorzitter

M. JUSTAERT
L. CARSAUW
S. DAMIEN
J. DE COCK
R. DESSEIN

Leden

P. HEIDBREDER
G. MESSIAEN
N. SPINOZZI
M. VAN SCHELVERGEM
D. VANWOLLEGHEM
A. VERHEYDEN
D. BORREMAN
H. DE SWAEF
M. EGGERMONT
R. FELICE

Plaatsvervangende leden

A. GROSWASSER
M. JUSTAERT
P. MAYNE
C. MICLOTTE
T. STEYLEMANS
S. TONNEAUX
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2.6 Financiële gegevens van de CDZ
2.6.1. Wijze van
financiering
De werkingskosten van de CDZ zijn ten
laste van de entiteiten die hij controleert,
volgens de modaliteiten die als volgt zijn
vastgelegd door het koninklijk besluit van
21 december 1992:
1° voor de sector van de verplichte
verzekering, een forfaitair bedrag ten laste
van elk van de zeven verzekeringsinstellingen.
De tussenkomst van elke verzekeringsinstelling
wordt vastgesteld aan de hand van twee
evenwaardige criteria, namelijk het aantal
gerechtigde leden in de verplichte verzekering
en het bedrag van de voorschotten ontvangen
van het RIZIV;
2° voor de sector van de aanvullende
verzekering, een promille van de bijdragen
gestort door de leden voor de aanvullende
verzekering en het voorhuwelijkssparen.
Dat bedrag is ten laste van de landsbonden
van ziekenfondsen, de ziekenfondsen en de
maatschappijen van onderlinge bijstand die
geen verzekeringen mogen aanbieden;
3° voor de sector van de verzekeringen,
een promille van de premies betaald
door de verzekerden dat overeenstemt
met de som van het promille dat een
privéverzekeringsonderneming moet bijdragen

12

in de werkingskosten van respectievelijk
de FSMA en de NBB in het kader van de
activiteiten ziekteverzekering (tak 2) en
hulpverlening (tak 18). Dat bedrag is ten
laste van de verzekeringsmaatschappijen van
onderlinge bijstand.

De verzekeringstussenpersonen van de
verzekeringsmaatschappijen van onderlinge
bijstand zijn voor hun deelname in de
werkingskosten van de Controledienst de
betaling van een jaarlijks inschrijvingsrecht
verschuldigd. Het bedrag hiervan stemt

overeen met wat betaald moet worden door
de privéverzekeringstussenpersonen aan de
FSMA.

2.6.2. Begroting
Deze tabel bevat de uitvoering van de begroting voor boekjaar 2017 en de begroting voor boekjaar 2018 (in EUR).
Rubriek

Uitvoering begroting 2017

Begroting 2018

Ontvangsten 		

(+)

5.927.565,31

5.639.456,00

Tussenkomst van de mutualistische entiteiten

(+)

4.600.012,26

4.300.000,00

Tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen
van onderlinge bijstand

(+)

1.048.894,26

1.050.000,00

Tussenkomst van de verzekeringstussenpersonen

(+)

270.040,57

270.000,00

Sancties 		

(+)

-

10.000,00

Overige 		

(+)

8.618,22

9.456,00

Uitgaven 		

(-)

-6.178.089,35

-6.831.853,00

-4.152.657,43

-4.757.885,00

Personeelskosten
Werkingskosten

(-)

-1.914.711,23

-1.846.409,00

Investeringen 		

(-)

-106.750,69

-209.361,00

Overdracht sancties

(-)

-

-5.000,00

Terugbetaling sancties aan de mutualistische entiteiten

(-)

-

-5.000,00

Overige 		

(-)

-3.970,00

-8.198,00

-250.524,04

-1.192.397,00

Overschot (+) / tekort (-) van het boekjaar

VOORSTELLING VAN DE CDZ

2.6.3. Balans
Deze tabel bevat de balanstoestand van boekjaren 2016 en 2017, alsook de evolutie ervan (in EUR).

Rubriek
Activa

Boekjaar

Evolutie

2016

2017

2016-2017

7.429,93

459.584,96

+452.155,03

Materiële vaste activa

94.857,08

71.626,27

-23.230,81

Vorderingen op meer dan een jaar

12.355,62

29.954,01

+17.598,39

Vorderingen op ten hoogste een jaar

94.864,65

284.849,97

+189.985,32

4.357.123,19

4.402.848,64

+45.725,45

237.131,79

182.393,31

-54.738,48

4.803.762,26

5.431.257,16

+627.494,90

2016

2017

2016-2017

1.240.243,60

1.235.617,87

-4.625,73

102.287,01

531.211,23

+428.924,22

3.235.237,92

2.505.120,59

-730.117,33

1.035,21

1.067,22

+32,01

205.046,02

743.979,80

+538.933,78

19.912,50

414.260,45

+394.347,95

4.803.762,26

5.431.257,16

+627.494,90

Immateriële vaste activa

Liquiditeiten
Wacht- en regularisatierekeningen
Totaal actief
Passiva
Administratieve reserve
Fonds van het vastliggend
Opnieuw overgedragen resultaten
Voorzieningen voor intresten hangende boetes
Schulden op ten hoogste een jaar
Wacht- en regularisatierekeningen
Totaal passief
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3.1 Schematisch overzicht
van de partners van de CDZ
VERPLICHTE VERZEKERING
FOD Sociale
Zekerheid

RIZIV

NIC
FOD Volksgezondheid

MINISTER
VAN SOCIALE
ZAKEN

IBR

AANVULLENDE VERZEKERING

VERZEKERINGEN

Mutassur

FOD Economie

FSMA

Minister
van Economie

Ombudsman
van de
verzekeringen

NBB
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3.2 Opmerkingen bij de samenwerkingen in 2017
Zoals reeds aangehaald in het jaarverslag
van 2016 hebben de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid,
de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en
de CDZ in het verlengde van het federale
regeerakkoord het toekomstpact op
28  november 2016 ondertekend. Voor de
CDZ zijn vooral de moderniseringsassen
vijf (verplichte aanvullende verzekering)
en zes (bestuurskracht, goed bestuur en
transparantie) hiervan belangrijk. De CDZ
is na kennisname van de standpunten van
de mutualistische sector (via werkgroepen,
het Nationaal Intermutualistisch College
of het Technisch Comité) belast met de
uitvaardiging van wettelijke en reglementaire
bepalingen in uitvoering van dit pact.
Een van de belangrijkste partners van de
CDZ is het RIZIV, waarmee constant wordt
samengewerkt in het kader van de meeste
onderwerpen rond de verplichte verzekering.
De symbolische dossiers van 2017 waren
uiteraard de uitvoering van het toekomstpact,
de evaluatie van de beheersprestaties van
de verzekeringsinstellingen en de invoering
van een analytische rapportering door de
verzekeringsinstellingen voor de aanwending
van het budget administratiekosten.

16

De CDZ werkt ook intensief samen met
de erkende bedrijfsrevisoren die door
de verschillende mutualistische entiteiten
worden aangesteld. Behalve de contacten
die er zijn in het kader van de uitvoering
van hun opdracht en de organisatie van
‘trialoogvergaderingen’ tussen de CDZ, de
landsbonden en de revisoren aangesteld bij
de landsbonden, is er een structurele en
transversale samenwerking georganiseerd
in het kader van een werkgroep IBR-CDZ,
die regelmatig samenkomt om alle algemene
kwesties over de gemeenschappelijke
thema’s te onderzoeken.
Ingevolge de overheveling door de zesde
staatshervorming van bevoegdheden inzake
gezondheid en bijstand aan personen, zullen
taken van de verplichte verzekering die tot nu
toe door het RIZIV, de FOD Volksgezondheid
en de FOD Sociale Zekerheid werden beheerd
vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd worden door
operationele sociale verzekeringsinstellingen,
de zogenaamde regionale maatschappijen
van onderlinge bijstand (RMOB’s), opgericht
door alle ziekenfondsen van eenzelfde
landsbond. Bij deze RMOB’s zullen alle
ziekenfondsen van eenzelfde landsbond
aangesloten zijn omdat de woonplaats van
de leden en de zetel van het ziekenfonds
waarbij ze zijn aangesloten zich immers niet

noodzakelijk steeds in dezelfde deelstaat
bevinden. Het Waals Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben
beslist om het advies van de CDZ te vragen
met betrekking tot het opstellen van de
wetgeving en reglementering ter zake en
wensen ook een beroep te doen op de CDZ
om controle uit te voeren op de naleving
ervan. De CDZ is immers sinds 1999 de
bevoegde autoriteit wat betreft de controle
op de zorgkassen, die werden opgericht
onder de vorm van maatschappijen van
onderlinge bijstand die op het niveau van de
Vlaamse Gemeenschap de zorgverzekering,
in 2016 uitgebreid tot de Vlaamse Sociale
Bescherming, organiseren.
Het Technisch Comité ingesteld bij
de CDZ is onder meer samengesteld
uit een vertegenwoordiger van de FOD
Volksgezondheid, de FOD Sociale Zaken en
uit een vertegenwoordiger van het RIZIV.
Zoals dat ook al het geval was in de loop van
de voorgaande jaren, hebben er regelmatig
vergaderingen plaatsgevonden op de CDZ
met de leden van het bureau van Mutassur,
de professionele organisatie die de VMOBsector vertegenwoordigt, om een permanente
dialoog en een samenwerking met de VMOBsector te onderhouden. Deze uitwisselingen

hebben toegelaten om de verwachtingen van
de sector beter af te bakenen.
Sinds 2010 heeft de wetgever de
mogelijkheid voor de CDZ voorzien om
samenwerkingsakkoorden af te sluiten
met respectievelijk de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA)
en de Nationale Bank van België (NBB)
om onder andere de uitwisseling van
informatie en de uniforme toepassing van
de wetgevingen die van toepassing zijn op
de verzekeringsondernemingen te regelen.
Op basis daarvan werd het protocolakkoord
tussen de CDZ en de NBB gefinaliseerd

DE PARTNERS VAN DE CDZ

en ondertekend in mei 2017. De twee
protocollen die de CDZ met respectievelijk
de FSMA en de NBB heeft afgesloten werden
ook gepubliceerd op de websites van de
verschillende toezichthouders.

De waarnemers van de NBB en de FSMA
die respectievelijk in 2013 en 2014 werden
benoemd blijven bovendien als waarnemers
in het Technisch Comité zetelen voor wat
de verzekeringszaken betreft. Dit laat de
mutualistische sector toe om in direct
contact te staan met de vertegenwoordigers
van deze toezichthouders.

het onderzoek van ontwerpen van wetten en
koninklijke besluiten die de VMOB’s kunnen
betreffen. Zo heeft de CDZ een advies
gegeven naar aanleiding van:
het voorontwerp van koninklijk besluit dat de
verplichting tot voorafgaande kennisgeving
van het document met essentiële informatie
aan de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten preciseert in uitvoering van
artikel 37sexies, §2, eerste lid, van de wet
van 2 augustus 2002;
het voorontwerp van wet die de Richtlijn
(EU) 2016/97 over de distributie van
verzekeringen (IDD) omzet;
het ontwerp van koninklijk besluit dat de
medische indexcijfers bedoeld in artikel
204, §3, van de wet van 4 april 2014
bepaalt. Het doel is om het voor de
verzekeringsondernemingen mogelijk te
maken om de verhoging van het bedrag
van de premies te koppelen aan de evolutie
van de uitgaven voor geneeskundige
verzorging en om zo in de toekomst te
vermijden dat er hersteldossiers worden
ingediend.

In zijn hoedanigheid van waarnemer in de
Commissie voor verzekeringen die werd
ingevoerd bij de FSMA en in het kader van de
samenwerking met de FSMA, heeft de CDZ
de gelegenheid gehad om deel te nemen aan

De vragen van particulieren ten slotte die
aan de CDZ gericht werden maar die niet
binnen zijn bevoegdheid liggen omdat ze
over een geschil tussen een consument en
een VMOB of een van haar tussenpersonen

Onafhankelijk van de formele afsluiting
van deze akkoorden heeft de CDZ
regelmatig informatieaanvragen tot deze
toezichthouders gericht en hebben er
vergaderingen plaatsgevonden tussen de
leden van de verschillende diensten over
bepaalde thema’s (bestuur, MiFID, IDD, enz.).
Deze uitwisselingen zijn zeer nuttig gebleken
voor de behandeling van de dossiers die aan
de CDZ werden voorgelegd.

gaat, communiceert de CDZ aan de
Ombudsman van de verzekeringen. Drie
dossiers werden zo overgemaakt in de loop
van het jaar.
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DE MUTUALISTISCHE SECTOR

4.1 Kerngegevens
over de sector
4.1.1. Verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering
De hoofdtaak van de mutualistische
entiteiten bestaat in de uitvoering van de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
zoals geregeld in de gecoördineerde
wet van 14  juli  1994. Deze opdracht
wordt geconcretiseerd door een
samenwerking tussen het RIZIV en
de zeven verzekeringsinstellingen. Als
verzekeringsinstelling zijn de vijf landsbonden
met de erbij aangesloten ziekenfondsen
erkend, alsook de HZIV en de Kas voor
geneeskundige verzorging van HR Rail.
De recentste door de verzekeringsinstellingen
opgestelde jaarrekeningen zijn die van het
boekjaar 2012. De tabel hiernaast geeft voor
dit boekjaar een aantal geglobaliseerde
cijfers (in EUR), alsook de evolutie ten
opzichte van het vorige boekjaar. Voor meer
details wordt verwezen naar de website van
de CDZ.

Rubriek

2011

2012

Evolutie

Evolutie in %

Uitkeringen

5.800.204.565,89

6.171.689.048,83

+371.484.482,94

+ 6,40%

Geneeskundige verzorging

25.636.105.116,38

26.787.104.940,06

+1.150.999.823,68

+ 4,49%

1.098.417.539,48

1.097.643.842,47

-773.697,01

-0,07%

699.030.575,27

656.196.742,63

-42.833.832,64

-6,13%

25.457.465,06

18.206.880,04

-7.250.585,02

-28,48%

Administratiekosten
Bijzonder reservefonds geneeskundige
verzorging1
Boni administratiekosten verplichte
verzekering

Vanaf 2015 wordt ingevolge de zesde staatshervorming een deel van de federale bevoegdheden inzake de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging in fases overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten.

1H
 et bijzonder reservefonds is gelinkt aan het systeem inzake financiële verantwoordelijkheid. Voor wat betreft de sector geneeskundige verzorging wordt een deel van het boni toegewezen aan dit fonds, dat beheerd wordt
door elk van de verzekeringsinstellingen. Indien het bijzonder reservefonds minder bedraagt dan 4,46 EUR per gerechtigde, dient dit aangevuld door eigen middelen vanuit de aanvullende verzekering of door het opvragen van
een aanvullende bijdrage bij de leden.

Controledienst voor de ziekenfondsen • Jaarverslag 2017 • 19

DE MUTUALISTISCHE SECTOR

4.1.2. Aanvullende
verzekering
Aansluitend bij de verplichte verzekering
bieden de mutualistische entiteiten diensten
en voordelen aan via de aanvullende
verzekering. Deze diensten worden
‘verrichtingen’ genoemd of diensten die
noch verrichtingen, noch verzekeringen
zijn. Laatstgenoemde diensten omvatten
het aanbieden van informatie aan leden,
de betoelaging van sociosanitaire structuren
met een mutualistisch doel en de uitvoering
van de Vlaamse zorgverzekering. Ook
het administratief centrum waaraan het
resultaat van de administratiekosten van de
verplichte verzekering wordt toegewezen
en het aanvullend bijzonder reservefonds2
worden beschouwd als diensten die noch
verrichtingen, noch verzekeringen zijn.

Rubriek

2015

2016

Evolutie

Evolutie in %

Bijdragen (inclusief administratieve
bijdragen)

841.472.675,21

865.985.616,41

+24.512.941,20

+ 2,91%

Prestaties

888.102.541,91

944.151.037,40

+56.048.495,49

+ 6,31%

Resultaat van het boekjaar

65.279.349,98

19.979.846,07

-45.299.503,91

-69,39%

1.694.568.129,28

1.684.671.626,00

-9.896.503,28

-0,58%

Aantal mutualistische gezinnen

7.487.259

7.565.584

+78.325

+ 1,05%

Gemiddeld aantal personeelsleden in
VTE

14.704,10

14.927,34

+ 223,24

+ 1,52%

Werkkapitaal en reserves
voorhuwelijkssparen

De tabel hiernaast geeft voor het boekjaar
2016 een aantal geglobaliseerde cijfers,
alsook de evolutie ten opzichte van het
vorige boekjaar. Voor meer details wordt
verwezen naar de website van de CDZ.

2H
 et aanvullend bijzonder reservefonds is een fonds opgebouwd in de aanvullende verzekering waaruit wordt geput indien het niveau van het bijzonder reservefonds in de
verplichte verzekering ontoereikend is ten opzichte van het wettelijk minimum van 4,46 EUR per gerechtigde.
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4.1.3. Verzekeringsmaatschappijen van onderlinge
bijstand
De verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB’s) stellen enkel ziekteverzekeringen in de zin van tak 23 voor,
en aanvullend ook bijstandsverzekeringen
zoals bedoeld in tak 18. In die context zijn
de belangrijkste producten die de VMOB’s
aanbieden:
hospitalisatieverzekeringen;
tandzorgverzekeringen;
verzekeringen die diverse medische kosten
dekken (ambulante verzorging ...).
De VMOB’s bieden hun producten exclusief
aan de leden van de bij hen aangesloten
ziekenfondsen aan.

Rubriek

2015

2016

Evolutie

Evolutie in %

Premies

558.615.697,03

625.780.758,55

+ 67.165.061,52

+ 12,02%

Schadegevallen

443.438.528,39

472.025.578,77

+ 28.587.050,38

+ 6,45%

70.317.895,85

68.161.364,03

- 2.156.531,82

- 3,07%

621.831.643,49

689.993.007,52

+ 68.161.364,03

+ 10,96%

3.946.383

3.993.385

+ 47.002

+ 1,19%

404,50

437,60

+ 33,10

+ 8,18%

291

370

+ 79

+ 27,15%

4.067

3.978

- 89

- 2,19%

Resultaat van het boekjaar
Eigen vermogen
Aantal verzekerden op 31 december
Aantal werknemers in VTE
Aantal verantwoordelijken
voor de distributie op 1 januari
Aantal personen in contact
met het publiek op 1 januari

De tabel hiernaast bevat een aantal
geglobaliseerde cijfers voor boekjaar 2016
en hun evolutie tegenover het voorgaande
boekjaar. U vindt meer gedetailleerde cijfers
op de website van de CDZ.

3D
 e verschillende verzekeringstakken zijn beschreven in bijlage I bij de wet van 13 maart 2016.
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4.2 Belangrijke evoluties in het
mutualistische landschap
Bij deze evoluties speelt moderniseringsas
6 van het toekomstpact een belangrijke
rol en dan vooral de ‘verhoging
van de bestuurskracht van de
verzekeringsinstellingen’. Hiermee
wordt de professionalisering van de
bestuursorganen, de vermindering van
het aantal vertegenwoordigers in de
bestuursorganen en de verplichte oprichting
van gespecialiseerde comités binnen de
mutualistische entiteiten bedoeld. Het
toekomstpact voorziet zo met het oog op
de verhoging van de bestuurskracht van
de verzekeringsinstellingen de substantiële
verhoging tot 75.000 van het minimumaantal
gerechtigden dat een ziekenfonds, behoudens
enkele uitzonderingen, moet hebben. Het pact
voorziet ook de vermindering tot twee van
het minimumaantal ziekenfondsen behorende
tot eenzelfde landsbond, wat wellicht zal
leiden tot fusies van ziekenfondsen.
De Controledienst is ermee belast om
wetsontwerpen in die zin voor te bereiden.
De CDZ heeft in 2016 meerdere
fusieaanvragen in behandeling genomen
waarvoor de inwerkingtreding was voorzien
op 1 januari 2017:
een fusieaanvraag van ziekenfondsen. Na
onderzoek van dit dossier heeft de CDZ
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vastgesteld dat de wettelijke voorschriften
ter zake volledig waren nageleefd en heeft
hij bijgevolg zijn goedkeuring gegeven
voor de fusie en voor de statuten van de
nieuwe mutualistische entiteit;
de aanvragen tot fusie door overname
van twee VMOB’s door een derde
VMOB’s. Na onderzoek van deze
dossiers heeft de CDZ vastgesteld dat de
wettelijke voorschriften ter zake waren
nageleefd en heeft hij bijgevolg de fusies
goedgekeurd en de overdrachten van
de respectieve verzekeringsportefeuilles
van de overgenomen VMOB’s naar de
overnemende VMOB’s toegestaan.

DE MUTUALISTISCHE SECTOR
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5.1 Gerealiseerde activiteiten en controles
Sleutelactiviteit 1:

Het erkennen van de
mutualistische entiteiten
en de revisoren, en van de
compliance officers en de
verzekeringstussenpersonen
van de VMOB’s, alsook van
hun opleidingsactiviteiten
In toepassing van artikel 32
van de wet van 6 augustus
1990 moeten de landsbonden en de ziekenfondsen een of meerdere
bedrijfsrevisoren aanstellen die gekozen
worden uit een door de CDZ opgestelde lijst
van erkende revisoren. De erkenning wordt
toegekend aan de revisoren door de Raad
van de CDZ die zich baseert op het advies
van een commissie voor het onderzoek van
de kandidaturen die paritair is samengesteld
uit erkende revisoren en ambtenaren van
de CDZ.
Deze erkenning wordt eerst toegekend voor
een hernieuwbare periode van twee jaar.
Ze wordt definitief wanneer de revisor gedurende 6 jaar de functie van revisor - als
effectief revisor of als medewerker ervan - bij
ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen heeft uitgevoerd.

In 2017 is de commissie een keer bijeengekomen en op basis van haar advies heeft de
Raad de erkenning van een revisor verlengd.
Op 31 december 2017 telde de lijst met de
door de CDZ erkende bedrijfsrevisoren 22
revisoren waarvan er 14 houder zijn van een
definitieve erkenning. Deze lijst is beschikbaar op de website van de CDZ.

aangesteld zijn als verantwoordelijke voor de
distributie. De Controledienst werd er in dit
kader toe gebracht twee opleidingen georganiseerd door Mutassur voor de hele sector
van de mutualistische tussenpersonen te onderzoeken. De ene was bedoeld voor Nederlandstaligen en de andere voor Franstaligen.

Sleutelactiviteit 2:

Krachtens artikel 87bis van de wet van
2  augustus 2002 moet elke VMOB’s een
compliance officer aanstellen die belast
wordt met de controle van de naleving van
de integriteitsregels en die erkend moet
zijn door de CDZ. Drie entiteiten hebben
om verschillende redenen een dossier
ingediend om een nieuwe compliance officer
te benoemen en de CDZ heeft telkens zijn
goedkeuring gegeven.
Zoals dat de afgelopen vier jaar reeds het
geval was, zijn er geen aanvragen geweest
voor de inschrijving van een nieuwe verzekeringstussenpersoon.
Deze tussenpersonen zijn gebonden aan
verplichte bijscholing van de beroepskennis
evenals hun personeelsleden die actief zijn
in bemiddeling en die volgens de wetgeving

Het a priori goedkeuren van
de statutaire wijzigingen
en van de beslissingen
over de bijdragen en de
toewijzing ervan, die van
de ziekenfondsen, de
landsbonden en de
maatschappijen van
onderlinge bijstand
afkomstig zijn (AV)
De CDZ heeft in 2017 120 officiële aanvraagdossiers en 45 officieuze aanvraagdossiers behandeld voor de goedkeuring van
statutaire wijzigingen van de landsbonden,
ziekenfondsen en MOB’s. Hij is bovendien de
afwezigheid nagegaan van tegenstellingen
tussen de bepalingen voorzien in de samenwerkingsakkoorden en de statuten van de
mutualistische entiteiten. De CDZ heeft ook
bekeken of bepaalde bepalingen opgenomen

in deze akkoorden niet ook in de statuten
zouden moeten worden opgenomen.

Sleutelactiviteit 3:

Het a priori en a
posteriori controleren
van de statutaire
wijzigingen en van de
verzekeringspremies van de
verzekeringsmaatschappijen
van onderlinge bijstand
(VMOB’s)
Wat betreft de behandeling van de individuele dossiers werden er 13 aanvragen voor
advies ingediend door de VMOB’s over ontwerpen van statutaire wijzigingen. De
officieuze adviezen van de CDZ lieten de
VMOB’s toe om zich te verzekeren van de
conformiteit van de beoogde beslissingen
met de regelgeving op juridisch en financieel vlak.
De CDZ heeft bovendien twee hersteldossiers onderzocht die werden ingediend door
VMOB’s op basis van artikel 504 van de wet
van 13 maart 2016. Het gebruik van deze
procedure, dat de betreffende entiteit moet
rechtvaardigen door het overmaken van een
dossier met de financiële en actuariële ver-
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wachtingen, maakt het voor een verzekeringsonderneming mogelijk om een ziekteverzekeringsovereenkomst aan te passen en
om de dekkingsvoorwaarden te wijzigen of
om over te gaan tot een premieverhoging tot
boven een indexering. Een dergelijke verrichting gebeurt om de levensvatbaarheid van
de verzekeringsonderneming en bijgevolg
van die van de garantie die aan de gedekte
leden wordt geboden te verbeteren of te
garanderen.

Sleutelactiviteit 4:

Het controleren
van de financiële,
boekhoudkundige,
administratieve en
juridische werking
van de mutualistische
entiteiten (VP, AV en
VMOB’s) en van de
verzekeringstussenpersonen
FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE
CONTROLES
Een belangrijk deel van de controles die
in 2017 door de inspecteurs van de CDZ
werden uitgevoerd ging over de verplichte verzekering en meer specifiek over de
evaluatie van de beheersprestaties van
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de verzekeringsinstellingen voor boekjaar
2017. Deze controles hadden voornamelijk
betrekking op het nakijken van de volgende
elementen:
de inventarissen van de boekhoudsaldi in
de verplichte verzekering en de pertinentie
daarvan;
de correcte verrekening van de effectief
teruggevorderde verstrekkingen die subrogatoir waren toegekend;
de toepassing van de validiteitscontroles
die nodig zijn voor de correcte terugbetaling van geneeskundige verzorging;
de werkprocedures die de verzekeringsinstellingen in het kader van het klachtenbeheer volgen;
het nakomen van de termijnen voor de
verrekening van de ingeboekte prestaties
voor de geneeskundige verzorging en de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Bovendien en nog steeds in het kader van de
verplichte verzekering werden er verschillende specifieke controles uitgevoerd om te antwoorden op gerichte vragen die zich stelden
naar aanleiding van het interne onderzoek
van documenten of van het onderzoek van
revisorale verslagen.
Na de genoemde onderzoeken waren er
weinig opmerkingen die bovendien niet van

groot belang waren in vergelijking met het
volume van de betreffende verrichtingen. Er
dienen niettemin twee vaststellingen benadrukt te worden:
In de inventarissen van de saldi voorgelegd
bij het afsluiten van boekjaar 2016, blijven
bepaalde oude bedragen in afwachting van
een definitieve verrekening hoewel hun ongepaste aanwezigheid bij de saldi al meerdere keren opgemerkt en bestraft werd.
De controle van het klachtenbeheer, die
voor het tweede jaar op een rij werd uitgevoerd en die over de in de loop van
het vierde trimester van 2016 ontvangen
klachten ging, heeft een gevoelige verbetering van de werkprocedures van de
mutualistische entiteiten aangetoond tegenover die die bij de evaluatie van boekjaar 2016 werden voorgesteld.
Wat de aanvullende verzekering betreft,
heeft de CDZ het onderzoek van de inventarissen van de boekhoudsaldi beëindigd.
Hij heeft ook de plenaire controle verdergezet
die was aangevangen in de loop van het
laatste semester van 2016 en die nagaat of
de voordelen die toegekend worden aan
de leden overeenstemmen met de statutaire
bepalingen van de betreffende mutualistische
entiteiten. In het kader van die laatste controle werd er een belangrijk aantal foutie-

ve terugbetalingen vastgesteld bij bepaalde
entiteiten en dit wegens het systematische
karakter van de toegepaste procedures. De
CDZ eist in alle gevallen een regularisatie van
de betreffende situaties via de betaling van
het nodige complement of de recuperatie
van het onterecht betaalde bedrag, alsook
een analyse van de werkprocedures om de
redenen van de vastgestelde nalatigheden te
identificeren en de interne controleprocedures te verbeteren.
In 2017 hebben de inspecteurs van de CDZ
bovendien controles gedaan op de zetel van
verschillende verzekeringsmaatschappijen
van onderlinge bijstand (VMOB’s). Deze
controles concentreerden zich op de manier
waarop het vereiste solvabiliteitskapitaal
wordt bepaald, vooral in het licht van de
door elke VMOB’s in overweging genomen
risico’s en van de in het kader van de uitgevoerde berekeningen weerhouden werkhypotheses. Het doel van deze controles is
om in voorkomend geval te streven naar een
harmonisering voor de hele sector en dus
worden deze controles verdergezet.
Behalve deze controles ter plaatse hebben
de inspecteurs talrijke kwalitatieve rapporteringen over boekjaar 2016 onderzocht. Deze
rapporteringen werden voor de eerste keer
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in 2017 ingediend in toepassing van de wetgeving Solvency II. Behalve voor de analyse
van de rapporteringen voor elke individuele
VMOB’s is dit onderzoek ook belangrijk vanuit een ruimer oogpunt ter bevordering van
goede praktijken ter zake, met name in het
kader van het bestuur.
JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE
CONTROLES
Behalve aan het antwoorden op parlementaire vragen, op vragen van particulieren
en van mutualistische entiteiten en aan het
onderzoeken van klachten ingediend door
particulieren en door mutualistische entiteiten, heeft de juridische dienst van de CDZ
zich in 2017 ook gewijd aan:
de controle op de naleving van de verplichting tot publicatie op internet
van de statuten van ziekenfondsen, van
landsbonden en van MOB’s die geen verzekeringen mogen aanbieden en het formuleren van vaststellingen ten aanzien van de
betrokken entiteiten, naar aanleiding van
de inwerkingtreding op 1 oktober 2016 van
het koninklijk besluit van 26 januari 2017,
dat de modaliteiten voor de publicatie van
de statuten op het internet bepaalt;
het opmaken van de balans van de mutualistische verkiezingen die in de loop

van 2016 werden gehouden. De CDZ heeft
hierbij in het bijzonder nagekeken of de
reglementaire bepalingen ter zake werden nageleefd en hij heeft ook voorstellen
tot wijziging van de reglementering ter
zake geformuleerd. Naar aanleiding van
de uitvoering van moderniseringsas 6 van
het toekomstpact (bestuurskracht, goed
bestuur en transparantie) en deze balans
van de mutualistische verkiezingen, is de
CDZ alvast gestart met algemene reflecties
met betrekking tot het aantal leden in de
bestuursorganen van de mutualistische
entiteiten;
de evaluatie van de manier waarop de
verzekeringsinstellingen de klachten behandelen die ze van derden ontvangen. Immers, om een kwalitatieve dienstverlening
te kunnen aanbieden en om steeds beter te
kunnen worden, moeten de verzekeringsinstellingen de eventuele ontevredenheden
van hun leden en van elke andere derde
waarmee ze samenwerken in overweging
nemen als ze gegrond zijn. Dit onderzoek
was een van de domeinen die de CDZ heeft
geëvalueerd in het kader van de beheersprestaties (zie sleutelactiviteit 5 hierna). In
dit verband werd eerst elke mutualistische
entiteit verzocht om een vragenlijst in te
vullen over de manier waarop de klachten
worden behandeld en vervolgens heeft de

CDZ gecontroleerd of bepaalde werkprocedures goed werden toegepast.
De CDZ is bovendien overgegaan tot een eerste controle op de naleving door de VMOB’s
van de MiFID-regelgeving (gedragsregels).
Aangezien het gaat om een relatief recente
en omvangrijke materie, was het niet denkbaar om een exhaustieve controle van alle
aspecten van deze regelgeving te doen. De
CDZ heeft ook rekening gehouden met het
feit dat de VMOB’s hun activiteiten beperken
tot bepaalde types verzekeringen aangezien
ze enkel producten van tak 2 en op bijkomende wijze van tak 18 mogen aanbieden
(dus geen spaar- en beleggingsproducten).
Er werd ten slotte rekening gehouden met
de structuur van het distributienetwerk van
de mutualistische verzekeringen: een beperkt aantal verzekeringsondernemingen,
een distributie van de producten door de
verschillende Belgische ziekenfondsen die als
verbonden verzekeringsagent handelen en
die soms over vele contactpunten beschikken
in het kader waarvan de werknemers niet
enkel aan verzekeringsbemiddeling doen.
In dit kader werden er vergaderingen gehouden op de CDZ met elke VMOB’s om kennis

te nemen van de maatregelen en procedures
die werden aangenomen om bepaalde aspecten van de MiFID-regelgeving na te leven
en dit volgens een pedagogische aanpak in
plaats van door middel van bestraffing. De
conclusies van het onderzoek zullen in 2018
aan de sector worden gecommuniceerd.
Een tweede belangrijke controle ging over
de segmentatiecriteria. Elke VMOB’s moet
zoals elke verzekeringsonderneming het volgende doen op haar website:
de segmentatiecriteria op het niveau van
de aanvaarding, de tarifering en/of de
reikwijdte van de dekking per type verzekeringsovereenkomst publiceren;
op een duidelijke en begrijpelijke manier
voor de verzekeringnemer uitleggen waarom deze criteria worden gebruikt.
Na gecontroleerd te hebben of alle VMOB’s
deze informatie wel degelijk op hun website
of op die van de verbonden ziekenfondsen
hadden vermeld, heeft de CDZ zijn verwachtingen en aanbevelingen over het naleven
door de VMOB’s van hun verplichtingen inzake de segmenteringscriteria gecommuniceerd. De eventuele aanpassing van de gepubliceerde informatie na de aanbevelingen,
zal het onderwerp uitmaken van een controle
in de loop van 2018.
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Zoals elk jaar heeft de CDZ ten slotte gecontroleerd of de mutualistische verzekeringstussenpersonen de reglementaire vereisten
betreffende het minimumaantal distributieverantwoordelijken wel naleven. Dit
aantal verhoogt in functie van het aantal
personen in contact met het publiek die benoemd zijn bij een tussenpersoon.

Sleutelactiviteit 5:

Het evalueren van
de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen
in het kader van de
responsabilisering van de
verzekeringsinstellingen met
betrekking tot het variabele
deel van hun administratiekosten (VP)
In toepassing van de bepalingen van de
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 wordt
10% van het budget voor de administratiekosten dat jaarlijks aan de landsbonden en
aan de Kas der geneeskundige verzorging
van HR  Rail wordt toegekend, toegekend
op basis van het resultaat van een door de
CDZ uitgevoerde evaluatie van hun beheersprestaties. Dat is wat men het variabele deel
van de administratiekosten noemt. De maxi-
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maal toe te kennen bedragen na afloop van
de evaluatie van boekjaar 2016, die in 2017
werd gedaan, waren 108.345.400 EUR, ofwel 106.541.700 EUR in het voordeel van
de landsbonden en 1.803.700 EUR in het
voordeel van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. Deze bedragen volgen
uit het verdeelpercentage dat voorzien is in
de genoemde gecoördineerde wet.
De evaluatie bestaat erin de manier waarop de mutualistische entiteiten hun taken
en opdrachten uitvoeren te beoordelen. Die
zijn daarvoor onder zeven sleutelprocessen
verdeeld, zoals de kwaliteit van de informatie verschaft aan sociaal verzekerden, de
kwaliteit van de ingevoerde controle- en interne auditmechanismen of de correcte en
uniforme toewijzing van de rechten binnen

de termijnen die vastgelegd zijn in het kader
van de verplichte verzekering. Het koninklijk
besluit van 10 april 2014 definieert deze zeven processen, alsook het percentage van
het variabele deel van de administratiekosten
voor elk van hen.
De CDZ en het RIZIV bepalen daarna in
het kader van elk van de zeven processen
een serie domeinen, alsook de indicatoren
om die te evalueren. Voor de evaluatie van
boekjaar 2016 werden er zo 40 domeinen
geëvalueerd, waarvan 14 vastgelegd door de
Raad van de CDZ en 26 door het Algemeen
beheerscomité van het RIZIV.

door de revisoren die verantwoordelijkheid
dragen voor de verschillende verzekeringsinstellingen. Op basis van deze gegevens
en van die meegedeeld door het RIZIV
heeft de CDZ daarna de verschillende domeinen geëvalueerd om voor elk van hen
een toekenningspercentage te bepalen. Na
de evaluatieprocedure wordt er een globaal
toekenningspercentage bekomen voor elke
verzekeringsinstelling dat wordt omgezet in
een toe te kennen bedrag.

Het verzamelen van de nodige gegevens
voor de evaluatie van de domeinen van
de CDZ wordt gedaan door zijn diensten of

De resultaten van de evaluatie van boekjaar 2016 zien er in beknopte vorm als volgt uit:
VI 100

VI 200

VI 300

VI 400

VI 500

Totaal

VI 900

93,93%

96,35%

92,85%

84,54%

94,54%

93,25%

96,47%

Maximumbedragen

42.908.745,24

5.417.813,28

31.789.619,19

6.784.196,38

19.641.325,91

106.541.700,00

1.803.700,00

Toegekende bedragen

40.303.087,97

5.220.159,09

29.517.868,43

5.735.414,26

18.569.000,53

99.345.530,28

1.740.085,81

Toekenningspercentages
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Sleutelactiviteit 6:

De klachten en vragen
van de leden, van de
gecontroleerde entiteiten,
van de administraties en
van derden behandelen

Naar aanleiding van een klacht ingediend
door een mutualistische entiteit omwille van
het feit dat een bepaald zorgcentrum voordeligere tarieven zou toepassen naargelang
van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten, was de CDZ de mening toegedaan
dat een differentiatie van de tarifering
van de honorariumsupplementen in een
eenpersoonskamer in een hospitaalstructuur
in functie van de mutualistische aansluiting, in de toekomst verboden moest
worden. Op basis van de bepalingen van de
wet van 6 augustus 1990 kon evenwel geen
enkele inbreuk weerhouden worden. Volgens

informatie ingewonnen bij het RIZIV en de
FOD Volksgezondheid staat die ongelijke behandeling in geen enkele specifieke wettelijke
bepaling waarvan die instellingen de naleving
controleren. De CDZ heeft bijgevolg aan de
minister van Sociale Zaken gesuggereerd om
in de gecoördineerde wet van 10 juli 2008
en dus niet in de wet van 6 augustus 1990
een verbod op te nemen op de toepassing
van verschillende tarieven naargelang van de
mutualistische aansluiting van de patiënten
en meer in het bijzonder op alle vormen van
discriminatie in de facturatie van supplementen op verstrekkingen van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging,
ongeacht of het gebeurt door een ziekenhuis
of eender welke andere zorgverstrekker.
Naar aanleiding van een klacht ingediend
door een mutualistische entiteit heeft de
Raad zich gebogen over de reclame van mutualistische entiteiten op hun website voor
het feit dat de leden van deze entiteiten
kortingen konden krijgen bij bepaalde autorijscholen voor het behalen van een rijbewijs
en dat ze hiertoe partnerschapsakkoorden
met autorijscholen hadden afgesloten. De
Raad heeft zijn eerder ingenomen standpunt
bevestigd dat dergelijke praktijken slechts
mogelijk zijn indien de kortingen kaderen
in het begrip ‘gezondheid’ en in de doel-

stelling van een ziekenfonds, zoals bedoeld
in artikel 2, § 1, van de wet van 6 augustus
1990. Daarom:
moeten de kortingen volledig worden toegekend door de partners en dus niet als
diensten van het betrokken ziekenfonds
worden beschouwd;
mogen ze niet worden toegekend met
het oog op het behalen van het verplichte (theoretische en praktische) rijbewijs
doch wel in het kader van een bijkomende opleiding die gericht is op een verantwoordelijk rijgedrag teneinde het aantal
verkeersongelukken te verminderen (het
defensief rijden).
Aangezien niet aan deze voorwaarden werd
voldaan in de hem voorgelegde gevallen,
heeft de Raad de betrokken entiteiten er
derhalve op gewezen dat de toestand diende
te worden geregulariseerd tegen een bepaalde datum.

Sleutelactiviteit 7:

De aanpassingen van
de reglementering
aan de minister en
aan de Raad adviseren
De Raad van de CDZ heeft zich gebogen
over een ontwerp van wijziging van om-

zendbrief 16/05 van 22 december 2016 betreffende de indiening van aanvragen
tot goedkeuring van statuten en statutenwijzigingen, en over een ontwerp
van aangepaste checklist voor de sector (de
enige aanpassing betreft de verwijzing naar
de ‘nieuwe’ omzendbrief in plaats van naar
omzendbrief 16/05), rekening houdend met
technische aanpassingen voorgesteld door
de verzekeringsinstellingen. Hij heeft beslist
deze ontwerpen goed te keuren en ze voor
advies aan het Technisch Comité voor te
leggen. Dienaangaande heeft hij evenwel
gepreciseerd dat de betreffende omzendbrief
(en de checklist voor de sector) nadien misschien zal moeten worden aangepast ingevolge de wetswijzigingen ter uitvoering van
het toekomstpact (mogelijke afschaffing van
de samenwerkingsakkoorden).
De Raad heeft zich gebogen over een ontwerp van wijziging van artikel 59 van de
wet van 6 augustus 1990 over de discretieplicht en van artikel 52 van dezelfde
wet. Dat voorstel was gebaseerd op het
beroepsgeheim dat geldt binnen de FSMA
en de NBB.
Deze wetswijzigingen zijn noodzakelijk
omdat is gebleken dat er een aantal
technische aanpassingen nodig waren en

Controledienst voor de ziekenfondsen • Jaarverslag 2017 • 29

DE REALISATIES VAN DE CDZ

dat de discretieplicht zoals momenteel
geformuleerd, ondanks afwijkingen die al
vermeld staan, niet toelaat dat de CDZ aan
bepaalde administraties of entiteiten die
wettelijke opdrachten uitvoeren informatie
verstrekt over daden of verzuim die de CDZ
vastgesteld heeft tijdens de uitvoering van
zijn wettelijke opdrachten en die hij strijdig
vindt met de wettelijke en reglementaire
bepalingen die deze andere administraties
moeten doen naleven. Dit legt een rem
op de goede samenwerking tussen de CDZ
en de andere administraties en verlengt de
behandelingstijd van de dossiers die burgers
of mutualistische entiteiten per vergissing bij
de CDZ hebben ingediend.
Het aangepaste ontwerp van wijziging van
artikel 59 van de wet van 6 augustus 1990
is voornamelijk bedoeld om:
de discretieplicht om te vormen tot een
beroepsgeheim;
de personen die onderworpen zijn aan
dat beroepsgeheim duidelijk te preciseren;
de uitzonderingen waarvoor van het beroepsgeheim afgeweken mag worden uit
te breiden, maar toch het beperkende karakter ervan te behouden en expliciet te
vermelden dat de mogelijkheden om af te
wijken van de discretieplicht in geen geval
afbreuk kunnen doen aan het medische
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beroepsgeheim. In dat kader wordt ook
rekening gehouden met de regionalisering of communautarisering van bepaalde
gezondheidsproblematieken;
meer transparantie tot stand te brengen en
dat vooral voor het luik van de verplichte
verzekering. De CDZ moet immers voldoende informatie kunnen bezorgen aan
de minister en aan het grote publiek over
het gebruik van overheidsgeld;
terminologische wijzigingen aan te brengen.
De CDZ zal evenwel pas in 2018 een standpunt innemen over deze wetswijzigingen
wanneer er meer duidelijkheid zal zijn over de
nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene
Verordening Gegevensbescherming’, die op
25 mei 2018 van toepassing is geworden, en
de verplichtingen van de CDZ ter zake wat
betreft de eventuele aanpassingen die hij aan
zijn huidige gegevensbeschermingsbeleid zou
moeten doen om te voldoen aan de nieuwe
wetgeving.
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5.2 Uitvoering van politieke beslissingen
De CDZ is, naast het RIZIV en de
mutualistische sector, de derde belangrijke
actor die het Toekomstpact dat werd
opgesteld door de minister van Sociale Zaken
heeft ondertekend op 28 november 2016 (de
volledige tekst kan worden geraadpleegd op
onze website).

In dit pact staan heel wat actieverbintenissen
waarvoor de CDZ, meestal in samenwerking
met de sector en eventueel het RIZIV, de
nodige initiatieven moet nemen volgens
het afgesproken tijdsschema. Hierna
gaat een overzicht van de belangrijkste
actieverbintenissen waarvoor in 2017 reeds
de nodige stappen werden gezet:
Om de financiële transparantie op
het vlak van de administratiekosten te
verhogen, werd een model van analytische
rapportering afgesproken. Dit model zal
vanaf boekjaar 2018 van toepassing zijn.
In 2018 zullen in samenspraak met de
sector de praktische afspraken worden
uitgewerkt en zal de CDZ met de revisoren
die door de verzekeringsinstellingen
werden aangesteld, nagaan wat hun rol
hierin zal zijn.
De CDZ heeft ontwerpen van wettelijke
en reglementaire teksten opgesteld met
betrekking tot:

-d
 e consolidatie van de sector;
-
de
ver s ter king
van
de
controlebevoegdheden van de
landsbonden op de aangesloten
entiteiten;
- de verbetering van de rapportering van
de aangesloten entiteiten ten aanzien
van de verzekeringsinstellingen;
- de heroriëntering van de aanvullende
verzekering;
- de toekenning van presentiegelden
en van de terugbetaling van kosten
voor de personen met een mandaat
in de beheersorganen.
De CDZ heeft deelgenomen aan
het overleg over moderniseringsas
vijf van het toekomstpact (verplichte
aanvullende verzekering) dat voorziet dat
gezondheidsgerichte tussenkomsten in de
aanvullende verzekering niet in tegenspraak
mogen zijn met de principes van ‘evidence
based practice’ en ‘evidence based medicine’
die richtinggevend zijn in het nastreven van
medisch verantwoorde zorg en kwaliteit. De
sector heeft in dit kader voorstellen gedaan
wat betreft de diensten en voordelen die
nog zullen kunnen worden georganiseerd
in de toekomst, maar er is geen
intermutualistisch akkoord over het geheel
van de diensten en voordelen. De beleidscel

van de minister van Sociale Zaken heeft deze
problematiek naar zich toe getrokken en zal
dienaangaande een beslissing nemen.
Belangrijk is ook te wijzen op de impact
van de zesde staatshervorming op de
werkzaamheden van de CDZ. Door deze
hervorming zullen bepaalde uitgaven
geneeskundige verzorging die tot en met 2018
worden betaald met gelden van de verplichte
ziekteverzekering, worden betaald met gelden
van de respectieve gemeenschappen en
gewesten. In dit kader neemt de CDZ deel aan
de werkvergaderingen die worden georganiseerd
tussen elk van de gemeenschappen en
gewesten en de mutualistische sector. Hierbij
treedt de CDZ vooral op als raadgever voor
de aspecten die verband houden met de
ziekenfondswetgeving en de boekhoudkundige
en financiële bepalingen. De verschillende
gemeenschappen en gewesten hebben

ondertussen de wens geuit dat de CDZ verder
instaat voor de controle van de structuren die
vanaf 2019 zullen instaan voor de terugbetaling
van de geregionaliseerde uitgaven. In de
loop van 2018 zullen hieromtrent de nodige
afspraken moeten worden gemaakt met het
federale niveau.
De Raad heeft ten slotte vier voorontwerpen
van koninklijke besluiten goedgekeurd tot
wijziging van de definitie van het begrip
‘lid’ van de verschillende types van
entiteiten die worden gecontroleerd door
de CDZ, wat betreft de diensten van de
aanvullende verzekering georganiseerd door
de ziekenfondsen en de maatschappijen
van onderlinge bijstand die geen
verzekeringsproducten aanbieden en de
verzekeringsproducten aangeboden door de
VMOB’s. Deze koninklijke besluiten zouden in
2018 moeten worden gepubliceerd.
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Nieuw logo

5.3 I nitiatieven
van de CDZ

In het kader van de
modernisering van
zijn imago heeft de
CDZ een nieuw logo
en een nieuw grafisch
charter aangenomen.
Dat nieuwe logo wordt
officieel gebruikt in alle
communicatie van de
CDZ sinds 1 januari 2018.

CDZ

CONTROLEDIENST VOOR
DE ZIEKENFONDSEN

MutWeb
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In 2016 heeft de CDZ een project opgestart om de
software die werd gebruikt voor de overdracht door
de mutualistische entiteiten van de bijdragetabellen
van de aanvullende verzekering om te vormen
naar een webapplicatie. Deze applicatie, genaamd
MutWeb, is ontwikkeld door de maatschappij
Smals. In het voorjaar van 2017 werd de laatste
testfase afgerond en werd de applicatie in gebruik
genomen. Ondertussen werd ook reeds vooruitgang
geboekt met de ontwikkeling van het tweede
luik van MutWeb. Dit heeft betrekking op de
overdracht van de jaarrekeningen van de verplichte
en de aanvullende verzekering en de statistische
gegevens. Dit tweede luik zou moeten afgewerkt
zijn in de loop van 2018.

Huisstijl
De vertaaldienst van de CDZ
heeft een stijlgids opgesteld met
richtlijnen voor het taalgebruik
in de communicatie van de
CDZ.
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Evaluatie van de
beheersprestaties

In samenwerking met de aangestelde
bedrijfsrevisoren heeft de CDZ een uitgebreide
lijst met 142 vragen uitgewerkt inzake de
toepassing van het COSO-ERM-model op het
vlak van de interne controle en interne
audit. Deze vragenlijst zal in de toekomst
de beperkte vragenlijst vervangen waarop de
revisoren momenteel moeten antwoorden.
Dit ontwerp zal in 2018 verder worden
besproken met de mutualistische sector en
de revisoren om alle vragen volledig SMART te
maken. Pas daarna zal de nieuwe vragenlijst
van toepassing worden in het kader van de
evaluatie van de beheersprestaties.

 e CDZ heeft in de verzekeringsinstellingen
D
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd inzake
de mogelijke overname door de CDZ van het
onderzoek van de chronologische betaling van
de derdebetalersfacturen. Dit onderzoek wordt
momenteel uitgevoerd door de bedrijfsrevisoren.
In 2018 zal het voorstel worden besproken met
de mutualistische sector.

Tot nu werd de evaluatie van het thema van
de terugvordering van de subrogatoire
betalingen uitgevoerd op basis van de elementen
die de revisoren in hun verslagen opnamen aan
de hand van acht vragen. Na overleg met het
RIZIV heeft de CDZ in een omzendbrief een lijst
met 33 vragen opgesteld die de verschillende
situaties onderscheiden die zich kunnen voordoen
bij de mutualistische entiteiten. Deze meer
gedetailleerde lijst zal vanaf de evaluatie van
boekjaar 2018 gebruikt worden door de revisoren.

Controledienst voor de ziekenfondsen • Jaarverslag 2017 • 33

DE REALISATIES VAN DE CDZ

Welzijn
In 2017 heeft de personeelsdienst zijn aandacht
gericht op het welzijn van de werknemers,
bijvoorbeeld door hen aan te zetten om ‘s
middags te gaan sporten, door een sportdag te
organiseren, via opleidingen in het kader van het
welzijn ... Er werden bovendien vergaderingen
met personeelsleden georganiseerd om de
problemen gelinkt aan hun werksituatie
aan te snijden. De resultaten van deze
vergaderingen zullen het mogelijk maken om
een meerjarenactieplan op te stellen.

Opleiding
De ontwikkeling van het opleidingsbeleid van de CDZ
kreeg in 2017 speciale aandacht van de personeelsdienst,
wat ertoe heeft geleid dat we 4,2  opleidingsdagen per
werknemer hebben bereikt. Er werden bovendien ook
interne opleidingen georganiseerd.
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Beveiligingsaudit

Het informaticasysteem, in de ruimst mogelijke
betekenis, werd aan een beveiligingsaudit
onderworpen die uitgevoerd werd door een externe
firma. Afgezien van een beveiligingslacune die snel
werd verholpen, heeft de audit aangetoond dat de
CDZ over een zeer goede bescherming tegenover
externe aanvallen beschikt. Enkele opmerkingen
uit de conclusies van de audit hebben toegelaten
om de interne beveiliging te verbeteren, zowel op
het niveau van de toegang van personen, als op het
niveau van de toegang tot het netwerk. Verschillende
acties zijn nog voorzien of aan de gang. Er werd ook
een sensibilisering van de gebruikers over bepaalde
gevaren van internetgebruik gedaan.

BIJLAGE

Bijlage
Wettelijke en reglementaire verwijzingen
Wet van 6 augustus 1990

Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Erkenningsreglement van 27 januari 1992

Erkenningsreglement voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen

Koninklijk besluit van 21 december 1992

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en
de landsbonden van ziekenfondsen

Gecoördineerde wet van 14 juli 1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Wet van 2 augustus 2002

Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Gecoördineerde wet van 10 juli 2008

Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Wet van 26 april 2010

Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)

Wet van 4 april 2014

Wet betreffende de verzekeringen

Koninklijk besluit van 10 april 2014

Koninklijk besluit betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking
tot het bedrag van hun administratiekosten

Richtlijn (EU) 2016/97 over de distributie van verzekeringen (IDD)

Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en van de Raad van 20 januari 2016 over de distributie van verzekeringen

Wet van 13 maart 2016

Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Verordening (EU) 2016/679 op de bescherming van de gegevens

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Koninklijk besluit van 26 januari 2017

Koninklijk besluit 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
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