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31 JANUARI 1984
MINISTERIELE OMZENDBRIEF OVER DE TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 27 NOVEMBER 1973, HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE
ECONOMISCHE EN FINANCIELE INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN AAN DE
ONDERNEMINGSRADEN, IN DE SECTOR ZIEKENFONDSEN

ARTIKELEN KONINKLIJKBESL UIT27
NOVEMBER 1973 DIE EENAANPASSING
VERGEN

TOEPASSING OP DE SECTOR
ZIEKENFONDSEN

ARTIKEL 1
DE INFORMA TIE DIENT OP VIER NIVEAUS TE
WORDEN VERSTREKT
1. detechnischebedrijfseenheid;

Omvat de verschillende trappen waarop
ondememingsraden werden opgericht:
het ziekenfonds (of de maatschappij voor
onderlinge bijstand);
het verbond (of verbond van maatschappijen
van onderlinge bijstand);
de landsbond (of landsbond van verbonden
van maatschappijen van onderlinge bijstand).
De informatie dientdus aan iedervan de betrokken
ondernemingsraden te worden verstrekt, ongeacht
het niveau waarop zij zijn opgericht.

2. de juridische entiteit waarvan de technische
bedrijfseenheid deel uitmaakt;

Vooreen ziekenfonds dienen dezelfde inlichtingen
aan zijn ondernemingsraad te worden verstrekt
overzijn verbond; vooreen verbond inlichtingen
overzijn landsbond.

3. zo hetvoorkomt, de economische of financiële
entiteitwaarvan de onderneming deel uitmaakt;

Een juiste bepaling van ditbegrip is zeermoeilijk.
Het doel is in elk geval de technische
bedrijfseenheid te kunnen situeren in het ruimer
kader van de economische en financiële groep
waarvan zij eventueel deel uitmaakt. De te
verstrekken inlichtingen op ditniveau komen voor
in de artikelen 5, 8, 11, 14 en 17van hetkoninklijk
besluit van 27 november 1973.

In de praktijk wordt vastgesteld dat er rond de
meeste ziekenfondsen vzw's bestaan die ais een
verlengstuk van deze ziekenfondsen kunnen
beschouwd worden.
4. voor de uitdrukkelijk door het besluit opgesomdeaangelegenheden dientereen uitsplitsing
van die informatie peronderdeel te gebeuren, in
zoverre deze uitsplitsing in de boekhouding van
de onderneming reeds bestaat.

Krachtens het koninklijk besluit van 1973 is de
ondernemingsraadbevoegdvoorhetbepalen van
de onderdelen. Ais richisnoerkan verder worden
aangegeven datais onderdeel beschouwd worden,
degroepen, secties ofafdelingen van de technische
bedrijfseenheid, waarvan de activiteit een zekere
homogeniteit vertoont en die enige
onafhankelijkheid bezitten tegenover de Test van
de onderneming.
Ais voorbeeld van onderdeel zou kunnen gesteld
worden: zekerdesectoren `Verplichte verzekering"
en 'Vrije en aanvullende verzekering'; wat de
prestaties betreft, de verschillende diensten van
verschillende niveaus, zoals "gezondheidszorg'; "thuisverzorging" "ziekenhulp»' enz., en ten
slotte, wat de dienstverlening op organisatorisch
vlak betreft : "ziekenvervoer ; "terugbetalingen",
`pensioenen», enz.

BASISINFORMATIE
ARTIKEL 5
STATUUT
1. Dejuridischevorm.

Op niveau technische bedrijfseenheid, en eventueel
juridische, economische of financiële entiteit te
verstrekken.

2. De statuten en wijzigingen.

Voorde duidelijkheid en volledigheid zouhetnuttig
zijn de organieke weten de andere wetsbepalingen
inzake gebouwen , beleggingen, jaarrekeningen,
enz., terinzage van de ondememingsraadsleden te
houden.

3. Deleiding.

Omvat de leden van de raad van beheer, van het
beheerscomité en de personen belast met het
dagelijks bestuur (ziekenfonds, verbond, landsbond).

4. Financieringsmiddelenophalflangeenoplange
termijn,

Omvat voor de verschillende niveaus :
ziekenfonds :
- het bedrag van de bijdragen en van de
overheidssubsidies,
- de stortingen van de ereleden;
- de giften;
- de legaten en diverse inkomsten;
- de interesten en winsten op gerealiseerde
waarden,
de andere inkomsten;
verbond:
- hetbedrag van de voorschotten vanwege de
landsbond;
- het bedrag der aanvullende bijdragen voor
geneeskundige verzorging.

onde financiële en economische betrekkingen.

Hier wordt bedoeld dat de lijst van de door de
mutualiteit gecontroleerde of ermee verbonden
ondernemingen en instellingen moet verstrekt
worden (zie artikel 1).

5. Hot bestaan en de aard van de overeenkomsten
en akkoorden met fundamentele en duurzame
gevolgen.

Dit zijn bijvoorbeeld de overeenkomsten met het
RIZIV, metandere instellingen voorhetgemeenschappelijkbeheervan activiteit(vakantiehuizen);
huurovereenkomsten van gebouwen, enz.

ARTIKEL 6
CONCURRENTIEPOSITIE

Eventueel, eveneens inlichtingen te verstrekken
overde juridische entiteit.

1. Namen van de voornaamste concurrenten.

Een lijst van de ziekenfondsen, verbonden en
landsbonden van de andere strekkingen, daarde
geografische indeling van de ziekenfondsstructuren niet overal dezelfde is.
Deze gegevens zijn te vinden in de jaarlijkse
documentatie van het RIZIV

2. Concurrentiemogelijkhedenen-moeilijkheden

De sterke en zwakke punten tegenover andere
ziekenfondsen-concurrenten. Bijvoorbeeld :
beschikken over diensten die niet bestaan bij de
concurrenten.

3. Deafzetgebieden.

Hot aantal leden per gemeente uitgedrukt in
percentage, naarberoepsgroep en leeftijdsgroep,
tegenoverde totale bevolking pergemeente, onder
de vorm waarin ze beschikbaar zijn.

4. Aan- en verkoopcontracten met fundamentele
en duurzame gevolgen.

Hot volstaat dat de voomaamste bepalingen van
de eventuele aankoopcontracten, die
fundamentele en duurzame gevolgen hebben voor
het ziekenfonds, medegedeeld worden (bv.
aankoop van informatica-apparatuur).

6. Elementen die moeten toelaten een zicht te
krijgen in de commercial isatie...

Daarmee wordt bedoeld hoe de loden worden
aangetrokken, het totaal bedrag bestemd voor
reclame-uitgaven, de manier waarop reclame
gevoerd wordt, het aantal kantoren, de ligging
ervan, de organisatie en de openingsuren.

7. De boekhoudkundigegegevens van deomzeten
zijn evolutie over 5 jaar...,

Onderomzetmoet verstaan worden: "de staatvan
de ontvangsten". Feitelijk zijn deze gegevens
reeds opgesomd in artikel5, 4°, en moeten deze
cijfers over5 jaargegeven worden.
Zo or onderdelen bepaald werden, zal een
uitsplitsing per onderdeel van de gegevens
eveneens verstrekt worden.

8. Een overzicht van de kost- en verkoopprijzen...,

Om aan deze bepaling te kunnen voldoen, dienen
de gegevens onderartikel 6, 7°hierboven vermeld
aangevuld te worden metde naardienstuitgesplitste
uitgaven. Het is wenselijk dezelfde uitsplitsing te
volgen die in de verslagen van de verbonden of de
landsbond voorkomt.

9. De marktpositie en de evolutie van de
onderneming.

Hiermee wordt bedoeld, de omschrijving van de
plaats in de ziekenfondsstructuur met uitsplitsing
van de marktaandelen per beroepscategorie. Te
verstrekken gegevens :
- vooreen ziekenfonds : aantal gerechtigden en
rechthebbenden, uitgedrukt in percentage van
de lokale bevolking;
- voor een verbond : aantal leden, uitgedrukt in
percentage van de bevolking van hetgewest;
- vooreenlandsbond: aantalleden, uitgedruktin
percentage van de Belgische bevolking.

ARTIKEL 7
PRODUCTIF EN PRODUCTIVITEIT

De in ditartikel bedoelde inlichtingen dienen voor
de laatste 5 jaar verstrekt te worden en moeten
eventueel peronderdeel verschaft worden.

1. De evolutie van de productie,

Hetaantalleden uitgesplitstnaarberoepscategorie
voor de laatste 5 jaargeeft deze evolutie weer.

2. De aanwending van de economische
productiecapaciteit,

De bezettingsgraad gedurende de laatste 5 jaar
van de belangrijke uitrusting client medegedeeld
(bv. aantalgebruiksuren van de computeren hoeveel
vertegenwoordigen deze in % van de theoretische
aanwendingscapaciteit van deze computer).

3. De evolutie van de productiviteit....

Meestal wordt dit begrip aan de hand van ratios
uitgedrukt.
De drie meest voorkomende zijn
aantal gerechtigden
aantal personeelsleden
aantal rechthebbenden
aantal personeelsleden
totale ontvangsten
aantal personeelsleden
Deze drie ratio's moeten zeker verstrekt worden. In
sommige ziekenfondsen wordt het begrip
productiviteit nog beter benaderd door de ratio :
aantal dossiers perpersoneelslid, en de waarde die
deze dossiers vertegenwoordigen perpersoneelslid.

ARTIKEL 8
FINANCIELE STRUCTUUR:

Opnieuwgaat het hier om de inlichtingen overde
financiële structuur en de technische
bedrijfseenheid, en eventueel overde juridische,
economische en financiële entiteit.

1. Een verklarende commentaar van het gebruikte
rekeningenstelsel...,

Een beschrijving van hetboekhoudplan eigen aan
de sector ziekenfondsen voor de verplichte
verzekering en de vrije verzekering.

2. De jaarrekeningen van de laatste 5 jaar...,

Deze omvatten de balans, de resultatenrekening,
de toelichting, het jaarverslag van de raad van
beheeren hetcontroleverslag. Deze elementen
zitten vervatin hetdocumentdatdoorde landsbond
wordt opgesteld over de jaarrekeningen van de
verbonden en van de ziekenfondsen. Ten slotte
zal een ontleding van deze jaarrekeningen
gebeuren aan de hand van de volgende twee
ratio's :
ratio van solvabiliteit :
eigen vermogen
vreemd vermogen
ratio van liquiditeit:
beschikbare + omzetbare waarden
schulden op korte termijn.

ARTIKEL 9
BUDGETTERINGSMETHODE
EN KOSTPRIJSBEREKENING :

1. De budgetteringsmethode...,

Een beschrijving van de methode die het
ziekenfonds gebruikt om zijn doelstellingen op
verschillende gebieden vast te leggen.
Daarenboven dienteveneens toegelichtte worden
op welke wijze deze methode gebruikt wordt ais
algemeen beheersinstrumentin de onderneming.
Zo ergeen eigenlijke budgetteringsmethode wordt
toegepast zullen eventueel de regels of criteria
worden toegelicht die de directie van het
ziekenfonds voorhetbeheerhanteert.

2. De berekeningsmethode van de kostprijs,

Deze methode van berekening moetbeschreven
worden.

3. De structuur van de kosten en de spreiding
ervan...,

Deze gegevens dienen te slaan op de belangrijkste
kostprijsfactoren, het bedrag ervan en hun
uitsplitsing naar dienst. In dit derde deel worden
cijfergegevens gevraagd, terwijl in punt 1 ° en 2°
heteerderom een theoretische beschrijvinggaat.

ARTIKEL 10
PERSONEELSKOSTEN:

In voorkomend geval zullen deze uitgesplitste
personeelskosten peronderdeel verstrekt worden,
d. w.z. hetzij per dienst, hetzij per prestatie. Zoals
hoger vermeld in artikel 1 dienen in elkgeval ais
onderdeel beschouwd te worden, de sector
"verplichte verzekering" en de sector "vrije en
aanvullende verzekering"

-

kosten personeelsdienst en sociale dienst,

De uitsplitsing moet geschieden overeenkomstig
het bepaalde in het artikel 10 van het besluit.

-

bezoldigingen van het personeel....

ARTIKEL 11
PROGRAMMA EN ALGEMENE
TOEKOMSTVERWACHTINGEN:

- strektzich uitoveralle aspecten van de activiteit
van de onderneming...,

Te verstrekken op niveau technische bedrijfseenheid en op niveau juridische, economische of
financiële entiteit.
Deze inlichtingen sluiten eigenlijk aan met de
elementen van de budgettering in de onderneming.
Rekening houdend met de specifieke activiteiten
van de sector zouden de volgende inlichtingen
kunnen medegedeeld worden:
- de organisatieproblemen,
- de sociale aspecten, zoals de tewerkstelling,
aantal gerechtigden en aantal rechthebbenden,
- de ontwikkeling van het aantal leden,
- de oprichting van nieuwe diensten,
- hetspeurwerk,
- de voorgenomen investeringen,
- de financieringswijze,
- de gegevens en documenten die worden
medegedeeld aan de beheersorganen en aan
de officiële instellingen.

ARTIKEL 12
WETENSCHAPPELIJK SPEURWERK:
... terzake gevoerde beleid

... aangewende middelen ...1

Hierbij wordteen onderscheidgemaakt tussen het
werk van de eigen studiedienst en het speurwerk
dataan andere instellingen wordtopgedragen.
Hierbij wordt er dan commentaargegeven over:
- de aangewendemiddelen,
- depersoneneninstellingen die metditspeun~verk
worden belast,
- de aard, de oriëntering en het resultaat van het
speurwerk.

ARTIKEL 14
ORGANIGRAM:
Het organigram...,

Hetnominatieve organigramgeeftde verschillende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden weer.

Het plan van de onderneming,

Dit plan dient de geografische spreiding van de
verschillende activiteitspunten te omvatten. Deze
documenten moeten eveneens medegedeeld
worden aan hetcomité voorveiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen.

De tabel van de organisatie van de groep...,

De bedoeling van deze tabel is datde werknemers
in staatzoudengesteld worden hun ondememing
te situeren in de juridische, economische of
financiële entiteit waarvan zij deel uitmaakt.
Rekening houdend met dit doel dienen verstrekt
te worden:
een lijst van de ondernemingen en instellingen
waarmede de ziekenfondsstructuurverbonden
is, maardie een andere juridische vorm hebben,
de banden -al dan nietcontrolebanden - die er
bestaan tussen de entiteiten.

®

ARTIKEL 17
JAARLIJKSE INFORMATIE:
1. Bijwerking basisinformatie,
2. Een exemplaar van de balans, resultatenrekening....

De jaarrekeningmoetmedegedeeld worden, d. w.z.
de balans, de resultatenrekening, de toelichting,
het jaarverslag van de beheerraad, het
controleverslag waarin ontlasting wordt verleend
aan de beheerders (d.i. het document datdoorde
landsbond wordtopgesteldoverde jaarrekeningen
van de verbonden).
Teneinde de informatie zo volledig mogelijk te
maken, zouden de volgende documenten nog
moeten medegedeeld worden:
- de documenten die door de ziekenfondsen
moeten worden medegedeeld aan de officiële
organen waarvanzijafhangen;
- de documenten die worden medegedeeld aan
de beheersorganen van het ziekenfonds.

ARTIKEL 24
PERIODIEKE TOELICHTING
... inlichtingen over...

Deze informatie dientdesgevallend peronderdeel
te worden verstrekt.
Volgende gegevens moeten voor de sector
ziekenfondsen worden verstrektin een schriftelijke
samenvatting:
het bedrag derbijdragen;
het bedrag van de overheidssubsidies;
de stortingen van de ereleden;
de giften, legaten en diverse inkomsten;
de interesten en winsten op gerealiseerde
waarden,
andere interesten;
de verschillende uitgaven voor verplichte
verzekering, vrije verzekering, voorhuwelijkssparen, uitkeringengezondheidszorg, enz.;
aantalleden, uitgesplitstnaarberoepscategorie,
rekening houdend met de bijzondere kenmerken
van de verschillende soorten verzekering;
de aanwendingsgraad van de belangrijke
uitrusting,
de productiviteit;
de personeelskosten;
de uitvoering van het budget en van het
programma en de toekomstverwachtingen.
Dezegegevens dienen voorde voorbije periode van
drie maanden te worden verstrekt met vermelding
in welke mate de streefcijfers werden bereikt.
Daarenboven dienen dezelfde inlichtingen voorde
volgende periode te worden gegeven, dus
streefcijfers en vooruitzichten terzake. Opgemerkt
dient te worden dat een vergelijking met de basisen jaargegevens moet mogelijk zijn.

De Ministervan Economische Zaken,
M. EYSKENS

