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IN MEMORIAM

Gérard Vinx
11/10/1951 - 17/04/2021

Lid van de raad van bestuur van de FSMB van 01-01-2008 tot 
19-06-2010 en van het voormalige Ziekenfonds voor Vervoer en 
Verkeer dat op  01-01-2008 fusioneerde met de FSMB. Gérard 
heeft zich altijd ingezet om de belangen van de bij de Transcom 
aangesloten bedrijven te verdedigen.

Andrée Vandevelde
21/08/1943 - 03/12/2021
Lid van de raad van bestuur van de FSMB van 10-06-1992 tot  
22-06-2016. Als voorzitster van de plaatselijke afdeling Elsene 
heeft Andrée zich jarenlang met volle overtuiging, discretie en 
efficiëntie ingezet voor onze organisaties.
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2021 bracht heel wat uitdagingen. We over-
lopen ze hieronder met aandacht voor de 
moeilijkheden en ondernomen handelingen, 
duiden de ledenevolutie en melden ook en-
kele exogene factoren. 

De sanitaire crisis veroorzaakt door het  
COVID-19 virus heeft ons dienstverlenings-
model bijzonder onder druk gezet. 

De toegankelijkheid van de dienstverlening 
van ons ziekenfonds is essentieel voor onze 
leden. We willen er voor al onze leden zijn en 
in het bijzonder voor onze meest kwetsbare 
leden. Het afgelopen jaar was op dat vlak 
moeilijk zowel voor onze leden als voor onze 
medewerkers. Wat onze agentschappen 
betreft zijn we het jaar ingegaan met een 
werken op afspraakregeling in een beperkt 
aantal agentschappen (17 kantoren met een 
capaciteit van ongeveer een 1000-tal afspra-
ken per week). Gradueel, in parallel met de 
evolutie van de na te leven sanitaire maat-
regelen, in dialoog met de medewerkers, de 
preventieadviseur en de arbeidsarts, hebben 
we de dienstverlening in de agentschappen 
kunnen aanscherpen.

Begin mei hebben we de afspraakregeling 
uitgebreid naar een aantal andere agent-
schappen en hebben we progressief in een 
aantal agentschappen opnieuw momenten 
van vrije inloop (dat wil zeggen zonder 
afspraak) voorzien. En oef, vanaf begin 
september 2021 was het mogelijk om ons  

volledig netwerk van agentschappen (meer 
dan 70) terug open te stellen met een werk-
wijze waarbij een deel uren voorzien is voor 
vrije inloop, een deel voor het werken op 
afspraak.

De tijdelijk verminderde toegang tot het 
netwerk van agentschappen (geen momen-
ten van vrije toegang en een werken op af-
spraakregeling in een beperkt aantal agent-
schappen) zorgde voor een grote bijkomende 
druk op de telefonische dienstverlening (een 
quasi verdubbeling van het aantal oproepen), 
leidde tot de ontvangst van een veelvoud aan 
mails en stukken overgemaakt met de post 
of bezorgd in de brievenbussen van de diver-
se agentschappen. 

We namen maatregelen om de capaciteit 
van de telefonische dienstverlening te verho-
gen. Onder andere door de aanwerving van 
bijkomende medewerkers (het aantal mede-
werkers van het contactcenter is gestegen 
met meer dan 35 %) en het inschakelen van 
mede werkers van andere diensten. Op het al-
gemeen oproepnummer werd een call-back 
optie voorzien waardoor het lid kan aangeven 
dat hij/zij wenst teruggebeld te worden. 

Willen we als organisatie tegemoet komen 
aan de behoeften van onze leden, dan is 
een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en 
snelle dienstverlening cruciaal. Vandaar de 
noodzaak tot het verder verbeteren van onze 
meest laagdrempelige dienstverlening/toe-
gangspoort - waaronder de telefonie. In de 
eerste maanden van 2021 is een actieplan 
opgesteld waarbij infrastructurele proble-
men en de aanzetten tot de te ondernemen 
acties, zowel op korte en op lange termijn, 
zijn geïdentificeerd. Een werkgroep “tele-
fonie” onder aansturing van een duo van 
projectmanagers werkt op verschillende 
vlakken: IT-infrastructuur, stabiel organisa-
tiemodel telefonie, kennis medewerkers van 
ons contactcenter, verheldering waar nodig 
van de eigen uitgaande communicaties om 
niet zelf aan de basis te liggen van onnodige 
oproepen, een toeleiding naar digitale com-
municatiekanalen en uiteraard het vermijden 
van achterstanden in dossierbehandeling die 
een bron van oproepen vormen. 

COVID-19 heeft de kwetsbaarheid blootge-
legd van het fysisch contact. Naast de verbe-
tering van de telefonie leveren we verder in-
spanningen om naast de traditionele agent-
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schapswerking, performante alternatieve 
communicatiekanalen aan te bieden. Denk 
er bijvoorbeeld aan dat zorgattesten kunnen 
gedeponeerd worden in de brievenbussen 
van de agentschappen of verzonden worden 
met de voorgefrankeerde enveloppes die we 
gratis ter beschikking stellen. Adviesvragen 
kunnen ons ook gericht worden via het con-
tactformulier beschikbaar op onze website.

Voor diegenen die hun dossier graag online 
beheren, hebben we een aantal diensten 
ontwikkeld die het gedeeltelijk beheer op 
afstand mogelijk maken. Dit zijn e-mut, 
Phone-mut en Self Mut Plus. Deze diensten 
worden veelvuldig gebruikt door onze leden 
zoals blijkt uit onderstaande tabellen. In 
november 2021 hebben we het online aan-
bod verrijkt met een applicatie voor smart-
phones. Met deze app kan je ondermeer de 
terugbetalingen van je gezondheidszorgen 
raadplegen, verschillende documenten 
bestellen, het dossier van je uitkering raad-
plegen, de brieven die je ontving van ons 
ziekenfonds raadplegen, de vorderingen in 
een dossierbehandeling opvolgen.

Een deel van de leden houdt vast aan een 
persoonlijk contact. Voor deze groep werken 
we verder aan het ter beschikking houden 
van een netwerk van agentschapppen en aan 
de verdere uitbouw van een dienstverlening 
op afspraak. 

Vele medewerkers hebben zich in het afge-
lopen jaar en in moeilijke omstandigheden 
flexibel opgesteld.  Medewerkers dienden 
zich in te spannen om nieuwe taken onder 
de knie te krijgen. Zoals hoger gemeld evo-
lueerde het dienstverleningsmodel in de 
agentschappen sterk. De administratieve 
ondersteuning van de binnendiensten en het 
contactcenter werd gedurende de eerste drie 
kwartalen bestendigd. Voor de medewerkers 
van de administratieve diensten bracht de 
sanitaire crisis de introductie van het thuis-
werken. Iedere werkdag arbeidden meer dan 
200 medewerkers - waarvan de taken het 
toelaten - van thuis uit.

De medewerkers van onze thuiszorg- en 
thuishulpdiensten zetten de dienstver lening 
met aangepaste procedures verder. De  
socio-culturele medewerkers dienden onder 
steeds veranderende sanitaire maatregelen 
voortdurend het aanbod te evalueren en bij  
te sturen.

De HR-dienst ondervond een moeizame 
recrutering en organisatie van de opleiding 
van nieuwe medewerkers. We kunnen de 
behandelingstermijnen onder controle en 
constant houden indien het personeels-
effectief volledig ingevuld is. Dit geldt in het 
bijzonder ook voor de personeelseffectieven 
in onze agentschappen. Het samenwerkings-
model “front/backoffice” is absoluut nodig 
voor aanvaardbare en constante behande-
lingstermijnen. De behandelingstermijnen 
in het najaar 2021 en de eerste maanden 
van 2022 zijn geïmpacteerd geweest door 
een hoge uitval van medewerkers (ziekte, 
COVID-19 gerelateerde quarantaine, opvang 
van jonge kinderen geconfronteerd met de 
onverwachte sluiting van klassen en scholen). 
Om de gevolgen van de moeizame recrutering 
voor de agentschappen enigszins op te van-
gen zijn in de laatste maand van 2021 en in 
het eerste kwartaal 2022 de binnendiensten 
versterkt met een groot aantal uitzendkrach-
ten. Met deze uitzendkrachten kunnen we 
voor een stuk de weggevallen capaciteit van 
het samenwerkingsmodel “front/backoffice” 
opvangen.

Ons ziekenfonds sluit het jaar 2021 af met 
een ledenwinst “gerechtigden” van +2465. 
In 2020 werd het jaar afgesloten met een 
ledengroei “gerechtigden” van +776. 
We noteren andermaal een stevige groei in de 
buitensectoren (dat wil zeggen de leden die 
niet wonen in de arrondissementen Brussel,  
Halle-Vilvoorde, Leuven). De buitensecto-
ren dikten aan met +2439 gerechtigden. 
De eerder toegelichte tendens lijkt zich te 
bevestigen in 2021: uitgaande verhuizingen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar 
de buitensectoren en het arrondissement 
Halle-Vilvoorde.

Tot de buitensectoren rekenen we op 31 
december 2021, 47 005 gerechtigden. Het 
leeuwendeel hiervan 90,39 % (42.486 ge-
rechtigden) woont in een andere provincie 
van ons land. 9,61 % (4519 gerechtigden) 
wonen buiten België.

De gezondheidscrisis houdt onze maat-
schappij al meer dan twee jaar in de ban. 
We hopen allen en van ganser harte dat 
we uitzicht mogen hebben op herwonnen 
vrijheid in de komende maanden. Anderzijds 
moeten we oog hebben voor de moeilijkhe-
den die velen van onze leden doorstonden 
of doorstaan. Velen ontbeerden contact met  
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familie en verwanten, arbeidsactieven wer-
den gedwongen tot diepgaande wijzigingen 
in de organisatie van hun job of erger, men-
sen in woonzorgcentra beleefden beang-
stigende en zeer eenzame maanden, voor 
mensen die het al moeilijk hebben werd het 
leven nog ruwer. 

Vanuit onze kernwaarde, solidariteit, willen 
we - waar we kunnen - een bijdrage leve-
ren tot een warme en verbindende maat-
schappij. Dat moet ons kompas zijn in deze 
woelige tijden. We moeten deze solidari-
teitsgedachte en het solidariteitsgerichte 
in ons handelen ook een meer prominente 
plaats geven in onze communicatie en in de 
promotie van onze mutualistische groep. 
We hebben de stellige overtuiging dat we 
hiermee onze rol en onze impact in de maat-
schappij kunnen versterken en bijdragen 
aan het welzijn en de groei van onze geliefde 
mutualiteit.

We danken onze medewerkers uitdrukkelijk 
voor de flexibiliteit en de inspanningen van de 
afgelopen maanden.

Hans Heyndels
algemeen secretaris 
07/03/2022
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Evolutie gerechtigden
2020 2021 ≠

Brussel 221 317 220 793 -524

Halle-Vilvoorde 75 635 76 386 +751

Leuven 45 314 45 113 -201

SUBTOTAAL 342 266 342 292 +26

Buiten de sector 44 566 47 005 +2439

ALGEMEEN TOTAAL 386 832 389 297 +2465

Evolutie aantal door de frontoffice behandelde dossiers
2020 2021 ≠

Uitkeringen 79 486 61 915 -17 571

Burgerlijke Stand 9530 5502 -4028

Boekhouding 58 227 45 527 -12 700

Betwiste zaken 8819 698 -8121

Gezondheidszorg 139 827 127 510 -12 317

Indexeren mails 276 527 281 743 5216

Callback 27 628 30 457 2829

ALGEMEEN TOTAAL 600 044 553 352 -46 692

Ziekenfonds online 
Onze website biedt leden en zorgverleners de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving 
en in alle vertrouwelijkheid uiteenlopende mutualistische verrichtingen uit te voeren. Wat het 
aantal inschrijvingen en bezoekers betreft is deze dienst een groot succes.

Statistieken e-Mut
Inschrijvingen 2019 2020 2021

Inschrijvingen van leden 47 658 95 292 88 001

Inschrijvingen van zorgverleners 308 122 168

Totaal 47 966 95 414 88 169

Aantal verrichtingen 2019 2020 2021

Verrichtingen van leden 264 221 414 420 518 858

Verrichtingen van zorgverleners 13 456 6627 22 598

Totaal 277 677 421 047 541 456

Meest voorkomende verrichtingen van leden 2019 2020 2021

Mijn uitkering voor arbeidsongeschiktheid 69 938 68 498 66 769

Overzicht van mijn geneeskundige verzorging 65 195 59 366 53 139

Mijn identificatiegegevens 53 716 71 700 68 605

Aanvragen adviserend arts 28 884 61 204 97 760

Gefrankeerde omslagen 7082 27 590 42 174
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Meest voorkomende verrichtingen van zorgverleners 2019 2020 2021

Oproepen Mutas 3439 1505 1460

Aangeslotene in orde met zijn verzekering 7817 5743 2308

Status van ingediende facturen 1397 967 853

Reeds uitgevoerde of geplande betalingen 750 586 496

Self Mut Plus 
Dankzij deze elektronische loketten kunnen leden een aantal verrichtingen uitvoeren buiten 
de openingsuren van onze kantoren. 

Verrichtingen 2019 2020 2021

Aantal verrichtingen 114 460 49 980 33 905

Meest voorkomende verrichtingen 2019 2020 2021

Mijn identificatiegegevens 62 515 28 959 20 656

Roze identificatieklevers 32 588 14 316 9673

Mijn uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid 10 633 3418 1521

Overzicht van mijn geneeskundige verzorging 1533 602 288

Attest voor sociale huisvesting 1712 665 419

Attest van verhoogde tegemoetkoming 1216 496 318

Documenten uiteenlopende tegemoetkomingen 1262 496 300

Phone Mut
Via Phone Mut kunnen onze leden een aantal documenten telefonisch bestellen via 02 502 52 50.
Statistieken Phone Mut 2019 2020 2021

Mijn uitkering voor arbeidsongeschiktheid 3175 2573 474

Roze identificatieklevers 2514 2647 1333

Document voor verblijf in het buitenland 1648 2820 4859

Overzicht van mijn geneeskundige verzorging 1634 1648 573

Totaal 8971 9866 7239

Voorgefrankeerde enveloppen 
Veel leden handelen een deel van hun verrichtingen af via de post. Daarom bieden wij onze 
leden de mogelijkheid voorgefrankeerde enveloppen te bestellen. 

Ontvangen voorgefrankeerde enveloppen 2019 2020 2021

99 818 115 813 114 217
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BEHEERSORGANEN

Uitvoerend bestuur
In 2021, vergaderde het uitvoerend bestuur 11 keer. 
Uit de tabel in de statistische bijlagen blijkt dat de 
leden  de vergaderingen doorgaans regelmatig 
bijwonen, behoudens ziekte of vakantie.

Raad van bestuur
In 2021, vergaderde de raad van bestuur 5 keer. 
Op deze vergaderingen kwamen onder meer 
aan bod: de wetswijzigingen, de evolutie van ons 
organisatiemodel, de evolutie van het ledental, 
de statutenwijzigingen, het jaarverslag over het 
klachtenbeheer, het verslag van het auditcomité 
en dat van effectieve directie over het interne 
controlesysteem, de evolutie van de financiële 
toestand van de verplichte en aanvullende verze-
kering en het verslag van de commissaris. 

Algemene statutaire vergade-
ring op 20 juni 2021 (schriftelijke 
procedure – COVID-19)

Moreel verslag 
Het activiteitenverslag van 2020 maakt de balans 
op van de ontwikkelingen in onze activiteitssector 
en beschrijft de geplande projecten voor 2021.

Statutenwijzigingen en betoelaging van de 
socio-sanitaire structuren
De statutenwijzigingen worden toegelicht en ge-
motiveerd voor de algemene vergadering.  
Ze betreffen volgende artikelen: 54, 57-A, 57-H, 
57-Hbis, 57-Hter, 57-N, 57-O, 57-Z, 57-Zbis en 95 
(betoelaging van de socio-sanitaire structuren).
De algemene vergadering heeft deze met eenpa-
righeid goedgekeurd.
  

Financieel verslag, betoelaging van de  
socio-sanitaire structuren, samenwerkings-
overeenkomsten 2020 en begroting 2021
De financiële resultaten van het ziekenfonds, de 
rekeningen en de balans voor 2020 evenals de 
begroting 2021 worden toegelicht. Het verslag 
over de socio-sanitaire structuren en de samen-
werkingsovereenkomsten wordt voorgesteld.

Naam en Logo
De raad van bestuur van ons ziekenfonds besliste 
reeds in zijn zitting van 13 juni 2018 bereid te zijn te 
opteren voor de benaming «Solidaris Brabant» op 
voorwaarde dat een meerderheid van socialistische 
ziekenfondsen in Vlaanderen en in Wallonië ook de 
benaming «Solidaris» aanneemt.

Op het gemeenschappelijk college van 24 maart 
2021 (vergadering van het Franstalige en 
Nederlandstalige college van secretarissen) werd 
het voorstel gedaan tot aanname van de naam 
Solidaris en aanname van het logo met de twee 
schakels. De secretarissen werden verzocht hun 
bestuursinstanties te raadplegen voor 30 juni 
2021. Voor ziekenfonds Brabant werd bekomen 
dat de naam aangevuld wordt met de toevoeging 
Brabant om duidelijkheid in de communicatie met 
leden en derden te bewaken (Solidaris Brabant). 

De voorgestelde tijdslijn voorziet een aanname 
van het logo en de naam vanaf 30 juni 2022. In 
de tussenliggende tijd zullen de praktische 
implicaties onderzocht worden en zal een 
afsprakenkader gemaakt worden (onder andere 
met betrekking tot communicatiecampagnes). 

Op de raad van bestuur van het NVSM van 27 mei 
2021 werd gemeld dat de aanname van hetzelfde 
logo nog niet beslist werd door de Waalse vleugel. 

Dit betekent voor onze mutualiteit twee 
mogelijkheden: 
–  de Waalse en Vlaamse ziekenfondsen landen bij 

eenzelfde logo. Dan wordt dit aangenomen door 
onze mutualiteit.
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–  de Waalse en Vlaamse ziekenfondsen landen 
niet bij eenzelfde logo. Dan behoudt onze 
mutualiteit voorlopig het bestaande logo.

De algemene vergadering beslist de benaming 
Solidaris Brabant aan te nemen en stemt, voor 
wat betreft het logo, in met de bovenvermelde 
handelswijze.

Verslag van de commissarissen-revisoren
De commissaris, de heer Vermeire, van Klyn-
veld Peat Marwick Goerdeler, brengt verslag 
uit voor de algemene vergadering.

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor aan 
de algemene vergadering der leden van de 
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van 
Brabant over de jaarrekening van de aanvul-
lende verzekering voor het boekjaar afgeslo-
ten op 31 december 2020
In het kader van de wettelijke controle van de 
jaarrekening van de aanvullende verzekering 
(“de jaarrekening”) van Federatie van 
Socialistische Mutualiteiten van Brabant (“het 
Ziekenfonds”), leggen wij u ons verslag van 
de erkende bedrijfsrevisor voor. Dit bevat ons 
verslag over de jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2020, alsook de 
overige door wet- en regelgeving gestelde 
eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid 
van erkende bedrijfsrevisor door de 
algemene vergadering van 1 december 
2018, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling 
van het auditcomité en op voordracht van de 
ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op 
de datum van de algemene vergadering die 
beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten 
op 31 december 2020. Wij zijn niet in staat 
geweest de datum van onze initiële benoeming 
te bepalen. Wij kunnen bevestigen dat we de 
wettelijke controle van de jaarrekening van 
Federatie van Socialistische Mutualiteiten 
van Brabant hebben uitgevoerd gedurende 
tenminste 23 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd 
van de jaarrekening van het Ziekenfonds over 
het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 
opgesteld in overeenstemming met het in 
België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel voor de ziekenfondsen en 
de landsbonden van ziekenfondsen. Deze 
jaarrekening omvat de balans op 31 december 

2020, alsook de resultatenrekening van het 
boekjaar afgesloten op die datum evenals 
de toelichting. Het balanstotaal bedraagt  
135 754 731,19 euro en de resultatenrekening 
sluit af met een globaal boni van het boekjaar 
van 5 307 755,44 euro, samengesteld als volgt:

Diensten van de aan vullende 
verzekering

2 159 539,83

Administratief centrum 1 772 052,87

Administratiekosten voor de ver-
plichte ziekte-en invaliditeitsver-
zekering verzekering

1 376 162,74

Totaal 5 307 755,44

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 
beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van het Ziekenfonds per 31 december 2020, alsook 
van haar resultaten over het boekjaar dat op die 
datum is afgesloten, in overeenstemming met het 
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel voor de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 
de internationale controlestandaarden (ISA’s) 
zoals van toepassing in België. Wij hebben 
bovendien de door IAASB (International Auditing 
and Assurance Standards Board) goedgekeurde 
internationale controlestandaarden toegepast die 
van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum 
en nog niet goedgekeurd zijn op nationaal 
niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond 
van deze standaarden zijn verder beschreven 
in de sectie “Verantwoordelijkheden van de 
erkende bedrijfsrevisor voor de controle van de 
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle 
deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de jaarrekening in België nageleefd, 
met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid. 

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de 
aangestelden van het Ziekenfonds de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen 
verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursor-
gaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor 
het opstellen van de jaarrekening die een 
getrouw beeld geeft in overeenstemming 
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met het in België van toepassing zijnde 
boek houdkundig referentiestelsel voor 
de ziekenfondsen en de lands bonden van 
ziekenfondsen, alsook voor de interne be-
heersing die het bestuursorgaan noodzakelijk 
acht voor het opstellen van de jaarrekening die 
geen afwijking van materieel belang bevat die 
het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het 
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het in-
schatten van de mogelijkheid van het Zieken  fonds 
om haar continuïteit te handhaven, het toelich-
ten, indien van toepassing, van aangelegenheden 
die met continuïteit verband houden en het 
gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuursorgaan het voornemen 
heeft om het Ziekenfonds te liquideren of om 
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de erkende bedrijfs-
revisor voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid over de vraag of 
de jaarrekening als geheel geen afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
verslag van de erkende bedrijfsrevisor waarin 
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate 
van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, 
maar is geen garantie dat een controle die 
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een 
afwijking van materieel belang ontdekt wanneer 
die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen 
als gevolg van fraude of fouten en worden 
als van materieel belang beschouwd indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, 
individueel of gezamenlijk, de economische 
beslissingen genomen door gebruikers op 
basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven 
wij het wettelijk, reglementair en normatief 
kader dat van toepassing is op de controle van 
de jaarrekening in België na. Een wettelijke 
controle van de jaarrekening biedt evenwel 
geen zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van het Ziekenfonds, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid 
waarmee het bestuursorgaan de bedrijfs voering 
van het Ziekenfonds ter hand heeft genomen of 
zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake 
de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling staan hieronder 
beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd 
overeenkomstig de ISA’s, passen wij 

professionele oordeelsvorming toe en 
handhaven wij een professioneel-kritische 
instelling gedurende de controle. We voeren 
tevens de volgende werkzaamheden uit:

>   het identificeren en inschatten van de 
risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat die het gevolg 
is van fraude of van fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die 
op deze risico’s inspelen en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het 
risico van het niet detecteren van een van 
materieel belang zijnde afwijking is groter 
indien die afwijking het gevolg is van fraude 
dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat 
bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
om transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

>  het verkrijgen van inzicht in de interne 
beheersing die relevant is voor de controle, 
met als doel controlewerkzaamheden op te 
zetten die in de gegeven omstandigheden 
geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van 
de interne beheersing van het Ziekenfonds;

>   het evalueren van de geschiktheid van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen;

>  het concluderen of de door het bestuursorgaan 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is, en het concluderen, op 
basis van de verkregen controle-informatie, 
of er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat met betrekking tot gebeurtenissen 
of omstandigheden die significante twijfel 
kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid 
van het Ziekenfonds om haar continuïteit te 
handhaven. Indien wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in 
ons verslag van de erkende bedrijfsrevisor te 
vestigen op de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen in de jaarrekening, of, indien 
deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons 
oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van ons verslag 
van de erkende bedrijfsrevisor. Toekomstige 
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gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat het Ziekenfonds haar 
continuïteit niet langer kan handhaven;

>  het evalueren van de algehele presentatie, 
structuur en inhoud van de jaarrekening, en van 
de vraag of de jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op 
een wijze die leidt tot een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het bestuursorgaan 
onder meer over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante 
controlebevindingen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne 
beheersing die wij identificeren gedurende 
onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften die van toepassing zijn op het 
voeren van de boekhouding, alsook voor 
het naleven van de wet van 6 augustus 1990 
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen en van de statuten van het 
Ziekenfonds.

Verantwoordelijkheden van de erkende  
bedrijfsrevisor
In het kader van onze opdracht, krachtens de 
bijkomende norm bij de in België van toepassing 
zijnde internationale controlestandaarden 
(ISA’s) en overeenkomstig de norm inzake de 
opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren 
bij de mutualistische entiteiten, is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, de naleving van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften 
die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding na te gaan, alsook verslag over deze 
aangelegenheid uit te brengen. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk 
hebben geen opdrachten die onverenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de jaarrekening 
verricht en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de 
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven 
tegenover het Ziekenfonds.

Andere vermelding
Onverminderd formele aspecten van 
ondergeschikt belang, werd de boekhouding 
gevoerd in overeenstemming met de in België 

van toepassing zijnde wettelijke en bestuurs-
rechtelijke voorschriften voor de ziekenfondsen 
en de landsbonden van ziekenfondsen.

Zaventem, 16 juni 2021
KPMG Bedrijfsrevisoren
Erkende bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door

Kenneth Vermeire
Erkend bedrijfsrevisor

Kwijting aan de bestuurders en 
de commissaris 
De afgevaardigden geven eenparig kwijting aan 
de bestuurders en de commissaris voor het uit-
geoefende  mandaat voor de maatschappelijke 
rekeningen op 31 december 2020.

Buitengewone algemene 
vergadering op 17 oktober 2021 
(Hotel Plaza – Le Théâtre in 
1000 Brussel)
Voorzitterschap van ons ziekenfonds
Kameraad Heyndels geeft toelichting aan de 
hand van de memo die werd meegestuurd met 
de agenda. Hij meldt dat het voorstel uitvoerig 
werd besproken en goedgekeurd enerzijds in het 
uitvoerend bestuur van 25 augustus, anderzijds in 
de raad van bestuur van 15 september 2021.

Een bestendiging van de goede verstandhouding 
in de bestuursinstanties en in de interactie met 
de algemene directie van ons ziekenfonds, is 
gebaat bij een opname van het voorzitterschap 
door een bestuurder die de werking van de 
bestuursinstanties kent doordat hij/zij er enige 
tijd deel van uitmaakt en hij/zij heeft aangetoond 
te beantwoorden aan de criteria die eerder 
werden vastgelegd door het uitvoerend bestuur 
(waaronder als voornaamste het garant zijn 
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voor de eenheid van ons bicommunautair 
ziekenfonds).

Het hierna weergegeven voorstel is door-
gesproken met en geniet de steun van de leiding 
van de landsbond.

1. Voorzitterschap van het ziekenfonds
De termijn wordt gedeeld. 
Mia De Vits neemt het voorzitterschap op bij 
gelegenheid van de algemene vergadering van 
juni 2022 en geeft op de algemene vergadering 
van juni 2024 de fakkel door aan Rita Glineur.

2.   Ondervoorzitterschap van de landsbond
Voor het invullen van het mandaat van 
ondervoorzitter van de landsbond namens 
ziekenfonds Brabant wordt Philippe Close 
voorgesteld.  
Het uitvoerend bestuur en de raad van bestuur 
begrijpen dat op termijn de mandaten van 
voorzitter en algemeen secretaris een evenwicht 
moeten bieden op het vlak van taalrol en regio.

De algemene vergadering neemt kennis van deze 
formule die zal worden voorgesteld aan de nieuwe 
raad van bestuur die in juni 2022, volgend op de 
installatievergadering van de nieuwe algemene 
vergadering, wordt samengesteld.

Ziekenfondsverkiezingen
Het koninklijk besluit van 7 maart 1991 dat de regels 
bepaalt met betrekking tot de mutualistische 
verkiezingen werd op meerdere punten gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 6 juli 2021 (gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2021). 

De wijzigingen hebben gevolgen zowel op het vlak 
van de samenstelling van de bestuursorganen 
(algemene vergadering en raad van bestuur) als op 
het vlak van de electorale procedure. De statuten 
van ons ziekenfonds dienen op meerdere punten 
aangepast te worden om ze te conformeren aan 
het gewijzigde koninklijk besluit.

Kameraad Heyndels overloopt aan de hand van een 
presentatie de wijzigingen aan de desbetreffende 
statutaire bepalingen.

De algemene vergadering keurt de voorgestelde 
statutenwijzigingen goed en stemt in met het voor-
stel om te werken met 18 kiesomschrijvingen zijn-
de een kiesomschrijving voor de leden afkomstig 
van het vroegere ziekenfonds Vervoer en Verkeer 
en 17 kiesomschrijvingen die samenvallen met 
de 17 administratieve werkingsgebieden van het 
agentschappennetwerk.

Statutenwijzigingen en betoelaging van 
de socio-sanitaire structuren
De statutenwijzigingen worden toegelicht en 
gemotiveerd voor de algemene vergadering. 
Ze betreffen volgende artikelen: 6ter, 10, 11,12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 57 H, 60ter, 60 quater, 
81 punten 1, 3, 6, 7, 95 (betoelaging van de socio-
-sanitaire structuren).De algemene vergadering 
heeft deze met eenparigheid goedgekeurd.

Bijdrage 2022
De algemene vergadering keurt het voorstel 
goed om het bedrag van de bijdrage voor de aan-
vullende verzekering met 0,20 euro te verhogen 
voor het jaar 2022.

Onderstaande tabel vermeldt de voorziene bij-
drage vanaf 1 januari 2022.

Nieuwe  
bijdrage 
aanvullende 
verzekering 

2021 2022

€ 6,80 per 
gerechtigde

€ 7,00 per 
gerechtigde
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Opdracht
>  Toekomstige leden inschrijven (als gerechtigde 

of persoon ten laste) en hun dossiers beheren

>  Het recht van onze leden op terugbetaling 
van geneeskundige verzorging openen of 
verlengen

>  Het recht op verhoogde tegemoetkoming 
(RVT) toekennen aan bepaalde categorieën 
van personen, op grond van hun statuut en/
of inkomen

Projecten
>  Automatisering van de nieuwe elektronische 

stroom ARZA (vroegere A301-stroom) die ons 
onder meer informeert over het begin en het 
einde van de activiteit van een zelfstandige en 
over de loopbaan van een zelfstandige.

>  Ontwikkeling van een beslissingsonder-
steunende tool voor het verlenen van het 
recht op de verhoogde tegemoetkoming.

>  Automatisering van de 140H-stromen 
(stroom die informeert over veranderingen 
in de samenstelling van het gezin van een 
persoon) voor wie recht heeft op de verhoogde 
tegemoetkoming, voor wie is ingeschreven als 
persoon ten laste en voor wie is geregistreerd 
als gerechtigde rijksregister.

>  Ontwikkeling van een beslissings-
ondersteunende tool voor het inschrijven 
van personen ten laste.

>  Voortzetting van de ontwikkeling van de 
‘E-model 550-assu’-stromen, waarmee 
we alle gegevens over de verzekerbaarheid 
van iemand kunnen krijgen wanneer deze 
persoon van ziekenfonds verandert.

>  Ontwikkeling van de hechtenisstroom, 
waardoor we het type hechtenis 
kunnen vastleggen om te weten of de 
gezondheidszorg door de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering terugbetaald kan 
worden (idem voor de geïnterneerden).

>  Automatisering van een aantal stromen 
(schrapping adres, overlijden, verandering 
van burgerlijke staat ...) en in het bijzonder 
die stromen die een invloed hebben op 
gezinnen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming.

>  Ontwikkeling van het project «online aan-
sluiting» en de uitsluiting van het recht 
op de aanvullende verzekering (wettelijke 
bepaling).

Realisaties
>  De uitwisseling van de containers «Family 

Composition», «A908» en «A012» (elektro-
nische bijdragebons) tussen ziekenfondsen 
mogelijk maken.

  >  Invoering van de verlenging van mantel-
zorgattesten. 

>   De ‘rechthebbende verhoogde tegemoet-
koming-stroom’ proactief invoeren (huis-
houdens met een laag inkomen uitnodigen 
om een RVT-aanvraag in te dienen).

Uitdagingen
>  De kwaliteit van de dienstverlening aan onze 

leden verbeteren dankzij de invoering en 
standaardisering van de werkprocedures.

>  De elektronische stromen informatiseren 
om manuele behandelingen te verminde-
ren en onze proactiviteit te verbeteren.

>  Meer doelgerichte opleidingen, opfris-
singscursussen en/of voortgezette trainin-
gen organiseren om de kennis van de me-
dewerkers op hetzelfde niveau te krijgen

Wetswijzigingen
Verlenging van de erkenning en het 
statuut van mantelzorger (01.09.2021)
Het mantelzorgstatuut is een erkenning voor 
mensen die extra hulp en/of zorg verlenen 
aan familieleden of vrienden die tijdelijk of 
permanent hulp nodig hebben als gevolg van 
een lichamelijke en/of verstandelijke beper-
kingen.

De algemene erkenning die voor onbepaalde 
duur wordt uitgereikt, alsook de erkenning 
met sociale rechten, zijn op 01.09.2020 in ge-
bruik genomen. Daarna zijn wij overgegaan 
tot de ontwikkeling van de uitbreiding van 
de erkenning met sociale rechten, dit geeft 
recht op een toelage van de RVA.

1. Dienst Burgerlijke Stand
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Cijfergegevens
Dit zijn de belangrijkste statistieken over de dienst Burgerlijke Stand

2020 2021 +/- %

Het aantal verklaringen op erewoord dat in het kader van de ver-
hoogde tegemoetkoming is afgenomen 13 951 19 298 +5347 +38,33 %

Aantal huishoudens dat recht heeft op een verhoogde tegemoetko-
ming na een analyse van hun inkomen 7129 9325 +2196 +30,80 %

Het percentage dat recht heeft gekregen op verhoogde tegemoet-
koming in verhouding tot het aantal verklaringen op erewoord die 
ingediend zijn om dat recht te onderzoeken

51,10 % 48,32 % / -2,78 %

Het aantal in het kader van de verhoogde tegemoetkoming behandelde verklaringen op erewoord is in 2021 toegenomen. Deze stijging wordt verklaard 
door de daling van de koopkracht van veel huishoudens als gevolg van de COVID-19-pandemie. Wij constateren echter een daling van de toekenning van 
het recht op verhoogde tegemoetkoming ten opzichte van het aantal aanvragen.  

2020 2021 Verschil

Aantal ingediende verklaringen op erewoord om het 
percentage van de wettelijke bijdrage als gerechtigde 
rijksregister te bepalen

7907 9713 +1 806 (+18,59 %)

In 2021 zien we een stijging van het aantal verklaringen op erewoord om het percentage van de wettelijke bijdrage als gerechtigde rijksregister te bepalen. 
Deze stijging wordt verklaard door de invoering van een jaarlijkse controle.

2020 2021 Verschil

Aantal ingediende verzoeken om pasgeborenen in te 
schrijven als personen ten laste 8388 8745 +357 (+4,08 %)

In 2021 zien we een stijging van het aantal inschrijvingen van pasgeborenen. 

2020 2021 Verschil

Aantal ingediende verzoeken om andere categorieën 
van personen in te schrijven als personen ten laste 6966 8443 +1477 (+17,49 %)

We zien een stijging van het aantal dossiers voor inschrijvingen van andere categorieën van personen ten laste in 2021.

2020 2021 Verschil

Aantal ingediende inschrijvingsformulieren van  
gerechtigden 16 929 20 092 +3163 (+15,74 %)

We zien een stijging van het aantal inschrijvingsformulieren voor 2021. 

Bedankingen
Wij willen al het personeel bedanken voor hun inzet en werk tijdens dit zeer moeilijke jaar als 
gevolg van de COVID-19-pandemie!
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2. Dienst Uitkeringen

Opdracht
>  De reglementering van de ziekte- en invalidi-

teitsverzekering, meer specifiek van het ge-
deelte vergoedingen, opvolgen en toepassen

>  De gerechtigden in geval van arbeids-
ongeschiktheid bij moederschapsrust, 
geboorte- pleegouder- of adoptieverlof, 
borstvoedingspauzes en verwijdering uit het 
werkmilieu voor en na de bevalling, een ver-
vangingsinkomen toe te kennen om hen een 
continue financiële stabiliteit te garanderen

Realisaties
>  We hebben de procedures, IT-programma’s 

en briefwisseling aangepast, zodat de wet-
telijke veranderingen toegepast kunnen 
worden.

>  We bieden continue vorming aan onze 
mede werkers.

Reglementering
>  Sinds 01/01/2021 duurt het adoptieverlof 

maximum 6 weken per adoptieouder, on-
afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het 
adoptieverlof van maximum 6 weken per 
adoptieouder kan worden verlengd met 2 
weken. Deze 2 weken kunnen opgenomen 
worden door één adoptieouder of verdeeld 
worden tussen beide adoptieouders. 

>  Sinds 01/01/2021 duurt eveneens het pleeg-
ouderverlof maximum 6 weken per pleeg-

ouder, onafhankelijk van de leeftijd van het 
kind. Het pleegouderverlof van maximum 
6 weken per pleegouder kan worden ver-
lengd met 2 weken. Deze 2 weken kunnen 
opgenomen worden door één pleegouder of 
verdeeld worden tussen beide pleegouders. 

>  Vanaf 01/01/2021 wordt het vaderschaps- of 
geboorteverlof opgetrokken van 10 dagen 
tot 15 dagen (voor geboortes die plaatsvin-
den vanaf deze datum). 

>  Vanaf de eerste dag van de zevende maand 
van primaire ongeschiktheid worden 
minimumuitkeringen in de uitkeringsver-
zekering voor werknemers gewaarborgd. 

>  In de notificaties van de meerjarenbegroting 
2021-2024 is de implementatie van een 
minimumuitkering van de primaire arbeids-
ongeschiktheidsuitkering voorzien dewelke 
geleidelijk zal worden aangepast. Deze 
minimumuitkering is een forfaitair bedrag 
gelijk aan het bedrag van de minimumuit-
kering “regelmatig werknemer” voor een 
alleenstaande gerechtigde zonder onder-
scheid al naargelang de gezinssituatie of de 
hoedanigheid van regelmatig werknemer of 
niet-regelmatig werknemer.

>  Vanaf 01/01/2021 wordt deze minimumuit-
kering voorzien vanaf de eerste dag van de 
vijfde maand primaire ongeschiktheid. De 
huidige regeling die van toepassing is vanaf 
de eerste dag van de zevende maand van 
primaire ongeschiktheid wijzigt niet.

>  In het kader van de welvaartsenveloppe 
werd de nieuwe reglementering, mi-
nimumuitkering vanaf de eerste dag 
van de vijfde maand, alweer aangepast: 
Sinds 01/07/2021 wordt bij het bepalen 
van deze minimumuitkering vanaf de 5de 
ziektemaand eveneens moeten rekening 
houden met de gezinssituatie en de hoeda-
nigheid van regelmatig en niet-regelmatig 
werknemer.



21

Tijdelijke COVID-19 
maatregelen
>  De wetgeving laat niet toe dat een persoon 

louter omwille van een quarantainemaatre-
gel recht heeft op ziekte-uitkeringen.  Indien 
de persoon een werknemer is dient hij zich 
te richten tot zijn werkgever en gaat het om 
een situatie van tijdelijke werkloosheid om-
wille van overmacht. Indien de persoon een 
zelfstandige is, was er voor hen geen oplos-
sing voor onderbrekingen van minder dan  
1 maand. In het kader van de coronacrisis is 
dit verruimd voor onderbrekingen van 7 dagen 
of meer. Zij kunnen beroep doen op het cri-
sis-overbruggingsrecht uitgekeerd door hun 
sociale kas. Het cumulverbod met ziekteuit-
keringen werd vanaf 01/02/2021 opgeheven.   

>  Het grensbedrag voor beslag werd ver-
hoogd tot € 1366 per maand tot en met 
30/09/2021.

>  Vanaf 01/04/2020 was er een tijdelijke 
bevriezing van de degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen. Deze maatregel 
werd verlengd tot en met 30/09/2021. 

>  In overeenstemming met het koninklijk be-
sluit van 15/09/2020 wordt vanaf 01/03/2020 
een aanvullende crisisuitkering voor bepaal-
de erkende zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten toegekend naast hun normale 
primaire ziekte-uitkering. Deze maatregel 
werd verlengd tot en met 30/09/2021.

>  Sinds 18/03/2020 werd de sanctie wegens 
laattijdigheid bij ontvangst van getuigschrif-
ten van arbeidsongeschiktheid opgeschort 
tot en met 31/12/2021.

>  Er wordt aan (deeltijdse en voltijdse) werk-
nemers en aan de gecontroleerde werklozen 
die deeltijds werken bovenop hun normale 
primaire ziekte-uitkering, een tijdelijke aan-
vullende uitkering toegekend voor primaire 
ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid sinds 
minder dan 1 jaar). Deze maatregel werd 
verlengd tot en met 31/03/2022.

Uitdagingen  
>  Verdere uitbreiding van de reeds bestaande 

automatisatie van het elektronisch inlich-
tingsblad

>  Verdere uitbreiding van de reeds bestaande 
automatisatie van de elektronische attesten 
bij een medisch deeltijdse tewerkstelling

>  Verdere uitbreiding van de reeds bestaande 
automatisatie ‘verzekerbaarheid’

>  Implementatie van het elektronisch medisch 
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

>  Uitbreiding van het elektronisch medisch 
dossier

>  Implementatie van het re-integratietraject 
met “Back To Work” coördinator

>  Continuïteit in de behandelingstermijn van 
de te verwerken documenten

Herwaardering van de uitkeringen: 
gezondheidsindex
Op 1 januari 2021 werden volgende uitkerin-
gen verhoogd:
>  de minima voor de niet-regelmatig werk-

nemers (met en zonder gezinslast) die ge-
waarborgd worden vanaf de eerste dag van 
de 7de ziektemaand en tijdens de periode 
van invaliditeit. 

>  Verhoging van de inhaalpremie voor werkne-
mers uitbetaald in mei

Op 1 juli 2021 werden volgende uitkeringen 
verhoogd: 
Voor werknemers en werklozen
>  de minima voor de regelmatige werknemers in 

primaire ongeschiktheid en in invaliditeit voor de 
gerechtigde met gezinslast (+2,5%), de alleen-
staande gerechtigde (+2%) en de samenwonen-
de gerechtigde zonder gezinslast (+2%)

>  de minima voor de niet-regelmatige werk-
nemers in primaire ongeschiktheid en in 
invaliditeit (ingevolge de verhoging van het 
leefloon) voor de gerechtigde met gezinslast 
(+2,5%), de alleenstaande gerechtigde (+2%) 
en de samenwonende gerechtigde zonder 
gezinslast (+2%)

>  de invaliditeitsuitkering van de werknemers, 
wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen 
in de periode van 1 januari 2016 tot 31 decem-
ber 2016 (6 jaar arbeidsongeschikt) (+ 2%)
Deze herwaardering is niet van toepassing 
voor gerechtigden die een minima ontvangen.

>  de invaliditeitsuitkering van de werknemers, 
wiens arbeidsongeschiktheid is aangevan-
gen vóór 01/01/2006 (+ 0,95%).
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Voor zelfstandigen

>  de forfaitaire uitkeringen voor gerechtigden 
tijdens de primaire ongeschiktheid en in 
de periode van invaliditeit (met en zonder 
gelijkstelling) die een gezinslast hebben 
(+2,5%), alleenstaande zijn (+2%) en sa-
menwonende zonder gezinslast zijn (+2%)

>  forfaitaire moederschapsuitkering (week-
bedrag) (+1%)

>  forfaitaire adoptie-uitkering (weekbedrag) (+1%)

>  forfaitaire uitkering voor pleegouderverlof 
(weekbedrag) (+1%)

Voor werknemers en zelfstandigen
>  De forfaitaire tegemoetkoming voor hulp 

van derden (+ 0,5 %)

Aanpassing van de uitkeringen aan de 
gezond heidsindex op 1 september 2021
Voor werknemers en werklozen 
>  De maximale daguitkering voor primaire 

arbeidsongeschiktheid

>  De maximale daguitkeringen in invaliditeit 
(met gezinslast, alleenstaande en samen-
wonende zonder gezinslast)

> De minima vanaf de 5de ziektemaand

>  De minima vanaf de 7de ziektemaand en 
in invaliditeit voor de regelmatige en niet- 
regelmatige werknemers (met gezinslast, 
alleenstaande en samenwonende zonder 
gezinslast)

> De maximumuitkeringen voor: 
 >  de moederschapsrust (werknemers 

en werklozen)
 >  de werkverwijdering tijdens de zwan-

gerschap en borstvoedingsperiode
 >  het geboorteverlof
 >  het adoptieverlof
 >  het pleegouderverlof

>  De schijven voor de cumulregel bij toegela-
ten arbeid (oude dossiers)

Voor zelfstandigen

>  De forfaitaire uitkeringen voor primaire 
arbeidsongeschiktheid (met gezinslast, 
alleenstaande en samenwonende zonder 
gezinslast)

>  De forfaitaire uitkeringen voor invaliden 
met en zonder stopzetting van het bedrijf 
(met gezinslast, alleenstaande en samen-
wonende zonder gezinslast)

> De forfaitaire wekelijkse uitkering voor: 
 >   moederschapsrust  

(volledige en halftijdse)
 >  adoptieverlof
 >  pleegouderverlof

>  Het jaarlijks beroepsinkomen bij toegela-
ten arbeid 

Voor werknemers en zelfstandigen 
>  Het toegelaten inkomen van personen ten 

laste 

>  De forfaitaire tegemoetkoming voor hulp 
van derden

Cijfergegevens
Hieronder volgen enkele statistieken voor de 
dienst Uitkeringen.
   
Aantal vergoedde arbeids-
ongeschiktheden (ziekte, 
moederschapsrust, verwij-
dering …)

2020 2021

29 391 27 013

Aantal vergoedde geboorte-
verlofdossiers

2020 2021

2834 2950

Aantal behandelde inlich-
tingsbladen

2020 2021

30 435 23 722

Dankwoord
We willen alle medewerkers bedanken voor 
hun inzet en geleverde werk.

Dienst Uitkeringen
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Opdracht
>  De reglementering van het gedeelte 

m.b.t. de gezondheidszorg van de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering opvolgen en 
toepassen

>  Zorgen voor de toepassing, algemene 
organisatie, supervisie en follow-up van alle 
producten en diensten van de aanvullende 
verzekering

>  Onze leden en zorgverleners de beste 
dienstverlening aanbieden via een goed 
draaiende en ledengerichte organisatie

>  Dossiers met betrekking tot de ontwik-
kelingen van de aanvullende verzekering 
voorbereiden

Projecten
>  De programma’s voor de controle van de 

geneeskundige verstrekkingen verbeteren

> Het dossierbeheer vereenvoudigen

>  De nieuwe voordelen van de aanvullende 
ziekteverzekering implementeren

Realisaties
> Wettelijke bepalingen toepassen

>  Nieuwe en aangepaste diensten van de 
aanvullende verzekering invoeren

>  Implementeren van de elektronische getuig-
schriften (eAttest) voor arts-specialisten.

> Implementeren van het eGMD.

Uitdagingen
>  Opstarten van het project in verband met 

de digitalisering van de sector van de 
kinesitherapeuten (meldingen, facture-
ring en registratie van de pathologieën). 
Dit zijn de eAttest V3-, eFact kine- en  
eAgreement-projecten.

>  De behandelingsmethoden informatise-
ren en automatiseren en de transacties 
optimaliseren

>  De werkprocedures verbeteren om de 
kwaliteit te verhogen en de doorlooptijden 
van de dossiers in te korten

>  Elektronische facturering van psychiatrische 
verzorgingstehuizen en rusthuizen.

Wetswijzigingen
eAttest artsen-specialisten
Vanaf 1 januari 2021 zal het eAttest ook door 
artsen-specialisten gebruikt kunnen worden. 

Het eAttest maakt deel uit van de projecten 
voor administratieve vereenvoudiging en 
de afschaffing (dematerialisatie) van de 
‘papieren’ zorggetuigschriften in verband met 
de facturering van de contante betalingen 
via het netwerk MyCareNet. De dienst werd 
in 2019 beschikbaar gesteld voor huisartsen 
en vervolgens in 2020 uitgebreid tot 
tandheelkundigen.

Welke voordelen biedt het eAttest?
Voor artsen en tandheelkundigen: 
> Administratieve vereenvoudiging.
> Efficiëntie.
>  Beveiligde elektronische uitwisseling.
>  Geen risico meer op fouten, noch op 

doorhalingen, toeslagen, onleesbaarheden 
die leiden tot verkeerde terugbetalingen.

voor patiënten: 
> Snelle betaling.
>  Garantie dat het ziekenfonds het getuigschrift 

heeft ontvangen.
>  Geen risico meer op verlies of ver-

geetachtigheid die tot weigering van terug-
betaling kan leiden.

3. Dienst Gezondheidszorg
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De dienst eAttest is op vrijwillige basis 
beschikbaar voor zorgverleners die er gebruik 
van willen maken.

Het ‘papieren’ zorggetuigschrift kan nog 
steeds worden afgegeven in uitzonderlijke 
situaties, bijvoorbeeld wanneer er geen 
internetverbinding is. 

eGMD
Vanaf 1 januari 2021 zijn alle huisartsen 
verplicht een EMD (elektronisch medisch 
dossier) te gebruiken en ingeschreven te 
zijn bij de MyCareNet-dienst ‘Beheer van 
het GMD (eGMD)’ indien zij willen blijven 
genieten van het honorarium.

Vanaf deze datum wordt de facturering op 
papier dus afgeschaft: het eGMD wordt de enige 
bron voor de betaling van het honorarium.

Het is de bedoeling de betaling van het eGMD 
administratief eenvoudiger en transparanter 
te maken.

Stomamateriaal
Op 1 april 2021 begint een nieuw, flexibeler 
en meer gepersonaliseerd systeem voor 
de vergoeding van stomamateriaal. Het 
doel van deze ‘hervorming’ zal vooral zijn 
beter tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van stomapatiënten. Hoe? Door de 
patiënt weer centraal te stellen, zodat deze 
met kennis van zaken kan kiezen voor het 
materiaal dat het best bij zijn of haar situatie 
past, wat betreft luchtdichtheid, comfort, 
discretie, gebruiksgemak, enz.

De verplichte verzekering vergoedt al heel 
lang ‘stomamateriaal’. De tijd was gekomen 
om dit terugbetalingssysteem te evalueren op 
basis van de behoeften van de patiënten.

Het oude systeem was gebaseerd op de 
levering van pakketten bestaande uit een vast 
aantal zakken en accessoires. In het licht van 

de situatie van elke patiënt en de ontwikkeling 
daarvan bleek dit systeem te rigide te zijn en 
te weinig garanties te bieden op het gebied 
van dienstverlening, kwaliteit en flexibiliteit 
van de verstrekking.

Soms was er sprake van aanzienlijke 
verspilling, waarbij onnodige of ongeschikte 
dure producten werden verstrekt. Terwijl 
het materiaal soms ontoereikend was 
voor andere patiënten met uitzonderlijke 
problemen (radiotherapie, chemotherapie, 
enz.) of tijdens de eerste 3 maanden van hun 
behandeling.

In het nieuwe systeem beschikt de patiënt 
over een ‘virtueel’ budget (een systeem dat 
kan worden vergeleken met dat van een 
telefoonkrediet) om uit alle vergoedbare 
producten het soort en de hoeveelheid 
materiaal te kiezen en aan te schaffen die 
hij of zij nodig heeft. De patiënt wordt dus 
betrokken bij het beheren van het budget.

Maximumfactuur (MAF)
Het voornaamste doel van het systeem van de 
MAF is om de financiële toegankelijkheid van 
de gezondheidszorg te verhogen.

Met de MAF worden alle gezinnen beschermd 
tegen het risico van hoge kosten binnen de 
gezondheidszorg. Dit garandeert dat niemand 
per kalenderjaar meer moet betalen dan een 
bepaald grensbedrag aan remgelden. Het be-
drag hangt af van de kenmerken van elk lid van 
een rijksregistergezin: het sociale statuut, het 
inkomen of de leeftijd.

Zodra de remgelden van bepaalde zorgver-
strekkingen boven het vastgestelde grensbe-
drag uitkomen (dat varieert naargelang het 
type MAF), worden de betaalde remgelden 
boven dit bedrag volledig door het ziekenfonds 
terugbetaald.
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2019 2020 2021

Totaalbedrag van de terugbetalingen € 14 190 900,06 € 10 407 571,76 € 6 124 557,76

Aantal rechthebbenden 63 721 46 741 26 248

Aantal terugbetaalde gezinnen 30 689 23 392 13 490

De uitvoering van de MAF betreffende het jaar 2020 zal nog doorgaan tot eind 2022. De MAF be-
treffende het jaar 2021 zal doorgaan tot eind 2023, wat verklaart waarom het totaalbedrag van de 
terugbetalingen aanzienlijk lager ligt dan in de voorgaande jaren. De gegevens voor 2020 en 2021 
zullen dus opnieuw wijzigen.

Aanvullende verzekering 
Globaal medisch dossier
Sinds enkele jaren is een aantal van de vele voorgestelde tegemoetkomingen van het ziekenfonds in 
het kader van de aanvullende verzekering afhankelijk van de opening van een globaal medisch dos-
sier (GMD). Hieronder wordt de evolutie van het aantal rechthebbenden dat voor het openen 
van een GMD heeft gekozen, weergegeven.

2021

met GMD zonder GMD met GMD % zonder GMD %

0 - 17 jaar 107 689 50 107 68 % 32 %

18 jaar en ouder 386 255 94 534 80 % 20 %

Totaal 493 944 144 641 77 % 23 %

2020

met GMD zonder GMD met GMD % zonder GMD %

0 - 17 jaar 99 645 56 533 64 % 36 %

18 jaar en ouder 365 271 106 928 77 % 23 %

Totaal 464 916 163 461 74 % 26 %

2019

Met GMD Zonder GMD Met GMD % Zonder GMD %

0-17 jaar 108 870 57 604 65 % 35 %

18 jaar en ouder 355 381 115 685 75 % 25 %

Totaal 464 251 173 289 73 % 27 %

Deze statistiek houdt ook rekening met het aantal rechthebbenden dat niet in orde is met hun verzekerbaarheid, in tegenstelling tot de statistiek 

opgenomen in de rubriek “Evolutie van het aantal leden”, waarin alleen leden zijn opgenomen die in orde zijn met hun verzekerbaarheid

Cijfergegevens
Overzicht van alle tussenkomsten betreft de aanvullende verzekering.

Anticonceptie / bevruchting 2020 2021 Verschil

Vaginale ring 35 824,73 48 168,71 12 343,98 34,46%

Pil 400 548,45 411 187,76 10 639,31 2,66%

Spiraal 199 703,75 188 397,69 -11 306,06 -5,66%

ICSI 13 221,41 18 671,44 5450,03 41,22%

IVF 7709,01 7266,63 -442,38 -5,74%

Totaal 657 007,35 673 692,23 16 684,88 2,54%
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Dienst Gezondheidszorg

Brillen en contactlenzen 2020 2021 Verschil

Brillen en contactlenzen 1 220 566,82 1 588 965,34 368 398,52 30,18%

Lasertherapie 87 665,09 101 300,00 13 634,91 15,55%

Lensimplantatie 6925,00 6900,00 -25,00 -0,36%

Totaal 1 315 156,91 1 697 165,34 382 008,43 29,05%

Logopedie 2020 2021 Verschil

Logopedie 24 870,00 29 306,00 4436,00 17,84%

Totaal 24 870,00 29 306,00 4436,00 17,84%

Diverse tussenkomsten 2020 2021 Verschil

Medisch en paramedisch materiaal 15% 15 612,05 18 152,42 2540,37 16,27%

Osteoporose 6381,90 6579,21 197,31 3,09%

Poliklinieken 171 620,63 196 139,39 24 518,76 14,29%

Psychotherapie 1 031 240,80 1 392 570,51 361 329,71 35,04%

Behandeling tegen zwaarlijvigheid 35 091,03 35 040,25 -50,78 -0,14%

Alzheimer 1324,15 1123,12 -201,03 -15,18%

Osteosynthesemateriaal en prothese 649,53 1554,53 905,00 139,33%

Slaapstoornissen 1200,00 400,00 -800,00 -66,67%

Totaal 1 263 120,09 1 651 559,43 388 439,34 30,75%

Geboorte- en adoptiepremie 2020 2021 Verschil

Geboorte- en adoptiepremie 1 535 560,00 1 549 600,00 14 040,00 0,91%

Totaal 1 535 560,00 1 549 600,00 14 040,00 0,91%

Herstelkuur / Verblijf 2020 2021 Verschil

Herstelkuur 87 760,00 91 400,00 3640,00 4,15%

Kortverblijf 128 322,00 119 363,75 -8958,25 -6,98%

Dagverblijf 13 971,00 14 727,00 756,00 5,41%

Totaal 230 053,00 225 490,75 -4562,25 -1,98%
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Kankerpreventie 2020 2021 Verschil

Darmkankerpreventie 1089,71 1190,00 100,29 9,20%

Prostaatkankerpreventie 1079,50 1225,00 145,50 13,48%

Mammografie 17 532,28 19 751,47 2219,19 12,66%

Uitstrijkje 57 106,64 71 743,10 14 636,46 25,63%

Kanker: schoonheidsbehandeling 40,00 240,00 200,00 500,00%

Stoppen met roken 9892,04 15 015,98 5123,94 51,80%

Totaal 86 740,17 109 165,55 22 425,38 25,85%

Medi’kids 2020 2021 Verschil

Medi'kids 32 329,89 40 426,22 8096,33 25,04%

Totaal 32 329,89 40 426,22 8096,33 25,04%

Niet-conventionele geneeswijzen 2020 2021 Verschil

Acupunctuur 28 948,60 38 055,20 9106,60 31,46%

Chiropraxie 66 575,00 76 995,00 10 420,00 15,65%

Homeopathie 30 537,98 29 096,55 -1441,43 -4,72%

Osteopathie 507 254,48 611 010,15 103 755,67 20,45%

Totaal 633 316,06 755 156,90 121 840,84 19,24%

Remgeld 2020 2021 Verschil

Remgeld < 18 jaar 2 076 351,97 2 599 141,77 522 789,80 25,18%

Remgeld > 18 jaar 1 234 639,04 1 094 273,88 -140 365,16 -11,37%

Totaal 3 310 991,01 3 693 415,65 382 424,64 11,55%

Sport en vakantie 2020 2021 Verschil

Zee-, bos- en sneeuwklassen 132 337,35 66 134,00 -66 203,35 -50,03%

Sportclubs en fitness 1 695 226,39 1 629 135,60 -66 090,79 -3,90%

Sport Vlaanderen / Adeps 25 326,30 33 525,30 8199,00 32,37%

Totaal 1 852 890,04 1 728 794,90 -124 095,14 -6,70%
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Dienst Gezondheidszorg

Tandzorg – Dentimut First 2020 2021 Verschil

Protheses 585 732,78 675 437,75 89 704,97 15,31%

Implantaten 210 691,00 253 978,00 43 287,00 20,55%

Preventieve tandzorg 1 047 892,44 1 327 544,92 279 652,48 26,69%

Orthodontie eerste tussenkomst 344 658,00 419 430,00 74 772,00 21,69%

Orthodontie tweede tussenkomst 103 230,00 66 441,50 -36 788,50 -35,64%

Supplementen orthodontie  
poliklinieken 13 321,00 15 427,50 2106,50 15,81%

Totaal 2 305 525,22 2 758 259,67 452 734,45 19,64%

Vaccins 2020 2021 Verschil

Vaccins voor iedereen 608 824,74 534 816,25 -74 008,49 -12,16%

Vaccins tegen baarmoederhalskanker 24 315,70 29 326,00 5010,30 20,61%

Totaal 633 140,44 564 142,25 -68 998,19 -10,90%

Voetverzorging 2020 2021 Verschil

Voetverzorging 208 494,00 225 849,00 17 355,00 8,32%

Podologie 46 314,95 54 607,31 8292,36 17,90%

Totaal 254 808,95 280 456,31 25 647,36 10,07%

Ziekenhuisopname kind 2020 2021 Verschil

Ouder aan ziekbed opgenomen kind 17 580,00 21 540,00 3960,00 22,53%

Totaal 17 580,00 21 540,00 3960,00 22,53%
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Ziekenvervoer 2020 2021 Verschil

Wagen 57 640,15 69 871,00 12 230,85 21,22%

Ziekenwagen 243 750,34 200 280,50 -43 469,84 -17,83%

Helikopter 1100,90 1831,03 730,13 66,32%

Vervoer door Mutas 2 682 822,99 2 295 178,12 -387 644,87 -14,45%

Vervoer niet door Mutas  
(uitzondering) 39 400,26 43 148,20 3747,94 9,51%

Totaal 3 024 714,64 2 610 308,85 -414 405,79 -13,70%

Zorg in het buitenland – Mutas 2020 2021 Verschil

Sectie 21 Mutas 1 555 886,02 1 122 874,89 -433 011,13 -27,83%

Totaal 1 555 886,02 1 122 874,89 -433 011,13 -27,83%

Algemeen totaal 18 733 689,79 19 511 354,94 777 665,15 4,15%

Net als in 2020 bleven de gezondheidsmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie 
gevolgen hebben voor sociale interacties en activiteiten, wat gedeeltelijk de daling verklaart 
in sommige van onze uitgaven (bos-, sneeuw- of zeeklassen, Mutas bijstand in het buiten-
land, vaccinaties, etc.).

Dankwoord 
We willen alle medewerkers bedanken voor het werk dat zij in 2021 verricht hebben.
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4. Facultatieve dienst Jongerensparen

Opdracht
Ons ziekenfonds bood een zeer interessante spaarformule aan voor jonge leden vanaf  
14 jaar. Door deze eenvoudige en veilige formule ontvangen zij een kapitaal vermeerderd met 
een hoge interest zodra zij in het echte leven stappen*.

*Dit betekent in het huwelijksbootje stappen, samenwonen of 30 jaar geworden zijn.

Cijfergegevens
Ledental
Evolutie van het ledental 2018 2019 2020 2021
Meisjes 5631 5570 5202 4783
Jongens 5816 5758 5355 4926
Totaal 11 447 11 328 10 557 9709

Nieuwe inschrijvingen
Nieuwe inschrijvingen 2018 2019 2020 2021
Mutaties 33 19 12 10
Transfers 6 55 3 6

Inschrijvingen 880 935 283 207
Totaal 919 1009 298 223

Met ingang van 1 januari 2012 moet de spaarder gedurende de volledige spaarperiode aan-
gesloten blijven bij ons ziekenfonds, als persoon ten laste of als gerechtigde, op straffe van 
uitsluiting. 

Uittredingen
2018 2019 2020 2021

Huwelijk 180 135 90 100
Samenwonen 264 240 234 257
30 jaar 364 362 341 320
Ontslag 72 66 67 79
Mutatie 10 13 11 7
Transfer 22 13 19 13
Annulering 315 293 301 292
Overlijden 2 6 6 3
Totaal 1229 1128 1069 1071

Statistieken
2018 2019 2020   2021

Terugbetaalde bedragen 1 369 180,97 1 310 563,12 1 203 011,99   1 247 887,34   
Gespaarde bedragen 537 337,57 528 969,17 494 919,06 457 188,88
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5. Departement Secretariaat

Opdracht
>  Brieven en e-mails opstellen om de vragen 

van onze leden zo snel mogelijk te beant-
woorden

>  Dossiers met medische gegevens (medi-
sche steekkaarten, medische verslagen …)  
opmaken

>  E-mails en faxen indexeren, zodat ze door 
de uiteenlopende diensten kunnen worden 
behandeld

>  Binnenkomende post sorteren, zodat de 
diensten zo snel mogelijk over hun briefwis-
seling beschikken

>  Opstellen van antwoorden op klachten onder 
toezicht en controle van de verantwoordelijke 
van de dienst kwaliteit en behandeling van 
klachten

Projecten
>   Briefwisseling van de dossierbeheerders 

controleren (spelling, duidelijk taalgebruik …)

>  Ondersteuning bieden aan de Ombudsdienst 
en Kwaliteit van de diensten & de Juridische 
dienst.

Realisaties
>  De personeelsleden van de diverse depar-

tementen van het secretariaat hebben er 
alles aan gedaan om hun opdracht als tus-
senpersoon tussen de diensten en de leden 
zo goed mogelijk te vervullen.

Uitdagingen
Het is belangrijk de prioritaire dossiers bin-
nen de gestelde termijn te behandelen zonder 
dat dit een negatieve impact heeft op de be-
handeling van de ‘gewone’ brieven.

Cijfergegevens
Behandelde post

2020 2021

Gezondheidszorgen - Leden 7985 8925

Gezondheidszorgen - Derdebetaler 2104 555

VMOBB 679 874

Uitkeringen 5090 5207

Burgerlijke Stand 5821 5647

Betwiste Zaken 154 28

Juridische dienst 778 555

Sociale dienst 72 2

Boekhouding 337 366

Buitendienst 127 135

Totaal 23 147 22 294

Behandelde medische dossiers
2020 2021

Medische steekkaarten 4 2

Dossiers Arbeidsrechtbank 127 66

Dossiers EEG 104 123

Totaal 235 191

Sinds 2017 worden de medische steekkaarten 
voor een groot deel behandeld door de artsen. 
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Geïndexeerde e-mails*
2019 2020 2021

Januari 15 764 25 916 4901

Februari 12 174 13 481 910

Maart 14 393 14 084 492

April 12 458 2386 0

Mei 11 615 3465 1161

Juni 10 454 1433 1589

Juli 13 065 1345 7501

Augustus 9811 1392 3685

September 11 114 4609 5974

Oktober 12 608 3126 6216

November 11 784 1761 7722

December 13 154 2768 4456

Totaal 148 394 75 766 44 607

*Ingevolge de COVID-19 pandemie en de sluiting van de agentschappen, 
indexeren de loketmedewerkers de inkomende e-mails. De medewerkers van 
het secretariaat indexeren enkel nog de e-mails die onduidelijk zijn voor de 
loketmedewerkers en bieden versterking bij het indexeren van de inkomende 
e-mails indien het totale aantal te hoog ligt.

Behandelde e-mails niveau 1*
2020 2021

Januari 1718 2296

Februari 1028 1570

Maart 1181 2431

April 1005 1704

Mei 1426 1747

Juni 1825 1779

Juli 1236 1564

Augustus 1694 1729

September 2112 2184

Oktober 2123 1929

November 1609 1848

December 2358 1989

Totaal 19 315 22 770

* Het secretariaat beantwoordt zelf een groot aantal e-mails die behoren tot 
de categorie niveau 1, dit om de diensten te helpen. In samenwerking met 
de diensthoofden werd er een lijst opgesteld van de onderwerpen waarop 
het secretariaat meteen zelf kan antwoorden en zo de e-mail meteen kan 
behandelen en afsluiten zonder deze nog te moeten doorsturen naar de 
dienst in kwestie (bv. verzenden van identificatie-vignetten, adreswijziging …).

Geïndexeerde faxen
2019 2020 2021

Januari 102 258 121

Februari 169 252 80

Maart 150 41 55

April 221 88 81

Mei 201 91 83

Juni 183 142 66

Juli 104 123 266

Augustus 142 98 84

September 129 164 96

Oktober 156 93 69

November 150 60 47

December 116 75 40

Totaal 1823 1485 1088

Het aantal geïndexeerde faxen is, vergeleken 
met de voorafgaande jaren, gedaald.

Dankwoord
Wij danken al onze medewerkers van het 
secretariaat voor hun geleverde prestaties.
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6. Medische dienst

Opdrachten
Adviserend artsen hebben een aantal bij wet 
vastgestelde opdrachten:

>  sociaal verzekerden adviseren, informeren 
en begeleiden. Dit om ervoor te zorgen dat 
ze de meest geschikte zorg en behandeling 
krijgen tegen de beste prijs;

>  zorgverleners informeren over de correcte 
toepassing van de wetgeving;

>  arbeidsongeschiktheid controleren;

>  geneeskundige prestaties controleren;

>  ze ondersteunen bij hun re-integratie op de 
arbeidsmarkt.

Onder de opdrachten die geen deel uitmaken 
van hun wettelijke verplichtingen, is er ook 
ledenverdediging na een medische fout.

Bovendien nemen de adviserend artsen deel 
aan verschillende vergaderingen van het RIZIV.

Projecten
>  We werken mee aan de verdere ontwikkeling en 

implementatie van het Elektronisch Medisch 
Dossier (EMD) en passen het EMD aan, aan 
de elektronische datastromen naar en van het 
RIZIV. Deze aanpassingen verlopen vlot, maar 
er komen steeds nieuwe opdrachten bij van 
het RIZIV.

>  We willen de elektronische verwerking van de 
akkoorden voor ziekenhuisopname in Carenet 
verder verbeteren;

>  In 2022 vonden belangrijke veranderingen 
plaats met de komst van de ‘Terug Naar Werk 
- coördinator’. We zullen de nodige procedures 
voor hun nieuwe rol invoeren;

>  We zullen de verwerking van elektronische 
certificaten van arbeidsongeschiktheid (eCIT) 
invoeren;

>  We zullen ons multidisciplinair team 
vervolledigen met de komst van psychologen 
en kinesisten. Ze zullen de adviserend artsen 
ondersteunen bij hun consultaties;

>  We zullen onze consultatiecapaciteit 
verbeteren;

>  We willen het welzijn van ons multidisciplinair 
team verbeteren.

Realisaties
>  We hebben de delegatie van de zorgcontrole 

voor paramedici en administratief personeel 
geoptimaliseerd;

>  We hebben de wetgevende ontwikkelingen 
op het gebied van socioprofessionele re-
integratie gevolgd;

>  Ondanks de COVID-19-crisis hebben we onze 
fysieke consultaties voortgezet en het normale 
tempo hiervan hervat;

>  We hebben ons team versterkt met de komst 
van nieuwe adviserend artsen.

Uitdagingen
>  Kwaliteit van onze prestaties handhaven, 

ondanks het tekort aan adviserend artsen;

>  Door de komst van de ‘Terug Naar Werk – 
coördinatoren’: terugkeer naar deeltijds werk 
verhogen, socioprofessionele re-integratie en 
beroepsmatige heroriëntering ondersteunen 
en aanmoedigen;

>  Verdere verbetering van het EMD om tijd 
te besparen bij het uitvoeren van onze 
dagelijkse taken; 

>  Uitwisselingen tussen adviserend artsen/
arbeidsartsen/behandelend artsen verder 
bevorderen;
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Cijfergegevens
Arbeidsongeschiktheid

2020 2021

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid 150 234 139 530

Geweigerd door de adviserend arts 952 604

Aantal klinische onderzoeken 17 634 14 695

Werkhervatting van deeltijdse arbeid 1526 1858

Verplichte werkhervatting 343 504

Het aantal getuigschriften zijn door de COVID-19 maatregels sterk verhoogd (bv.: 
getuigschriften met korte ziekte-periodes opgestuurd via mail.).

De geneeskundige verstrekkingen
Het aantal elektronische aanvragen voor de terugbetaling van geneesmiddelen uit Hoofdstuk IV, 
stijgt elk jaar. Er is een stabilisatie van het totale aantal elektronische aanvragen in 2020. Sinds de 
6e staatshervorming worden de RVT/ROB, revalidatie en rolstoelen door de provincies behandeld 
gebruikmakend van het personeel van het ziekenfonds.

Akkoorden adviserend artsen 2020 2021

Aanvragen geneesmiddelen 57 228 50 228

Aanvragen forfaits RVT/ROB 0 0

Forfaits verpleegkunde A/B/C 19 415 21 254

Aanvragen revalidatie 19 076 21 496

Kinesitherapie en fysiotherapie 22 400 21 408

Elektronische aanvragen geneesmiddelen 24 823 34 270

Aanvragen toiletten 13 959 13 950

Diversen 27 349 26 872

Totaal 184 250 189 478

Forfaits RVT/ROB - aanvragen rolwagens en revalidatie voor het jaar 2021:
De aanvragen worden behandeld op niveau van de regio’s aangezien dit overgehevelde materie is 
sinds de zesde staatshervorming.

Er werden 144 dossiers voor medische fouten ingediend.
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7. Directie Human Resources

            De directie Human Resources omvat de dienst 
Personeel (loonadministratie) en de dienst Op-
leiding (opleidingen aan nieuwe medewerkers en 
voortgezette vorming).

DIENST PERSONEEL

Opdracht
> werving en selectie
>  uitvoeren van de loonadministratie (Perso-

neelsdienst)
>   organiseren van de interne mobiliteit (o.a. orga-

nisatie van bevorderingsexamens)
>  uitwerken, aansturen en coördineren van diver-

se HR-processen (o.a. functiebeschrijvingen, 
evaluaties)

>  implementeren en opvolgen van gesloten  
collectieve arbeidsovereenkomsten

> budgetopmaak
>  aansturen en implementeren van de interne 

bedrijfscommunicatie
>  aansturen, vergemakkelijken en organiseren 

van sociaal overleg binnen de organisatie

Projecten
>  Verderzetten van het project ‘functiebeschrij-

vingen en objectieven’ in het kader van een 
gemeenschappelijke aanpak van alle socialis-
tische mutualiteiten. 

>  Verder werken aan de realisatie van de ob-
jectieven, beslist in het kader van en volgens 
de kalender van het ondernemingsplan.  
Deze objectieven omvatten onder meer:

 1.  ondersteuning van de medewerkers 
door passende opleiding en begeleiding 
(coördinatie opgenomen door de dienst 
Opleiding);

 2.  door middel van screening peilen naar 
de reële kennis van de medewerkers 
(coördinatie opgenomen door de dienst 
Opleiding);

 3.  beheer van kennisoverdracht (coördinatie 
opgenomen door de dienst Opleiding);

 4.  versterking managementcapaciteit mid-
denkader;

 5.  managementtools aan het middenkader 
geven, zodat het:

  –  formele functioneringsgesprekken kan 
voeren

  –  vooruitgangspunten voor de medewerkers 
kan opstellen

    –  objectieve beoordelingen kan maken
    –  de vaardigheden en inzet van de mede-

werkers kan analyseren
    –  het personeel efficiënter kan begeleiden 

en aanmoedigen

 6.  een gepersonaliseerde carrièrebegelei-
ding ontwikkelen (Career Coaching)

 7.  organiseren en evalueren van zowel struc-
tureel als incidenteel telewerk

Realisaties
>  versterking van het middenkader door de orga-

nisatie van verschillende bevorderingsexamens 
(zie verder onder het punt ‘cijfermateriaal’)

>  aanwerving van diverse profielen (zie verder 
onder het punt ‘cijfermateriaal’)

>  organisatie en ontwikkeling van de opleidingen 
in het kader van het nieuwe organisatiemodel 
voor de interactie tussen de frontoffice (eerste-
lijnsdiensten) en backoffice (interne adminis-
tratieve diensten)

>  opvolging van de aanbevelingen van de audit 
HR-cyclus

>  Implementatie en ondersteuning van te-
lewerk bij overmacht in de context van de 
COVID-19-pandemie.

Uitdagingen
De administratiekosten staan al enkele jaren 
onder druk en in de toekomst verwachten we bij-
komende besparingen. Bijgevolg is het belangrijk 
om onze efficiëntie voortdurend te verbeteren. 
Wij worden geconfronteerd met de volgende uit-
dagingen:
>  de zoektocht naar nieuw talent, naast de op-

sporing en ontwikkeling van intern talent;

>  de ontwikkeling van de competenties en polyva-
lentie van de medewerkers;

>  de valorisatie van waarden als kwaliteit en 
dienstverlening onder het voltallige personeel.

Wetswijzigingen
De wetswijzigingen van 2021 hadden vooral 
betrekking op bepalingen in verband met de 
pandemie van het coronavirus. Onder andere: 

Coronavirus: verlenging van de tijdelijke 
werkloosheid tot 31 maart 2022 wegens 
overmacht
Sinds 1 oktober 2020 kunnen alle bedrijven een 
beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht, te wijten aan het coronavirus, volgens 
een vereenvoudigde procedure. De maatregel werd 
in 2021 al verschillende keren verlengd. Er is nu een 
verlenging gepland tot 31 maart 2022.

Voor alle bedrijven die door de coronacrisis zijn 
getroffen
Werkloosheid wegens coronavirus geldt voor alle 
bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. De 
procedure is geldig ongeacht de werkelijke reden 
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van de werkloosheid. De procedure is derhalve zo-
wel op situaties van overmacht als bij een gebrek 
aan werk ten gevolge van de crisis (economische 
reden) van toepassing

Kinderopvang wegens sluiting van de instelling of 
afstandsonderwijs en kinderopvang wegens qua-
rantaine worden nog steeds in overweging genomen 
voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Re-integratie langdurig zieken: responsabilise-
ring werkgever via extra bijdrage
Uit het Belgisch Staatsblad van 31/12/2021
Gepubliceerd op 31/12/2021
De re-integratietrajecten, die erop gericht zijn om 
langdurig zieken, opnieuw in het arbeidscircuit in 
te schakelen, moeten meer vruchten afwerpen. 
Daarom wil men de betrokken partijen meer res-
ponsabiliseren.

Responsabiliseringsbijdrage
Werkgevers met een substantieel hoger aantal  
werknemers in invaliditeit (vanaf tweede jaar ar-

beidsongeschiktheid) in vergelijking met andere 
werkgevers, zijn een responsabiliseringsbijdrage 
verschuldigd. De vergelijking gebeurt over een 
referteperiode van 4 kwartalen te rekenen vanaf 1 
januari 2022. Het betreft een kwartaalbijdrage van 
0,625% berekend op de lonen van het voorafgaande 
kwartaal.
 
De berekening en de inning van de bijdrage gebeurt 
volledig door de RSZ.
 
Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2022 
en is van toepassing op invaliditeitsperiodes die 
aanvangen vanaf die datum. 
 
Gevolgen voor de werkgever
Werkgevers die in vergelijking met andere werk-
gevers, veel meer langdurige zieke werknemers 
hebben, zullen een extra RSZ-bijdrage moeten 
betalen. Aangezien de referteperiode 4 kwartalen 
bestrijkt, zal de effectieve inning pas in 2023 kunnen 
plaatsvinden.

Cijfermateriaal
Evolutie van het tewerkstellingsvolume (exclusief langdurig zieken):

Netto-evolutie op jaarbasis
Eenheden op 31/12 Eenheden Procentueel

2006 525 +1 +0,19%
2007 517 -8 –1,52%
2008 574* +57 +11,03%
2009 578 +4 +0,70%
2010 582 +4 +0,69%
2011 585 +3 +0,52%
2012 575 10 –1,71%
2013 584 +9 +1,57%
2014 584 - -
2015 591 +7 +1,20%
2016 593 +2 +0,33%
2017 616 +23 +3,73%
2018 606 -10 - 1,65%
2019 620 +14 +2,25%
2020 608 -12 -1,97%
2021 618      +10 +1,62%

* Dit cijfer omvat 32 medewerkers afkomstig van de federatie 307.

Personeelsverloop 2021
Definitie verloop = aantal werknemers (hoofden) uit dienst gedurende het jaar
aantal werknemers (hoofden) in dienst in het begin en op het einde van het jaar/2
Evolutie personeelsverloop Socialistische Mutualiteit Brabant

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verloop 6,90% 7,08% 8,44% 9,07% 9,90% 9,98% 12,77% 13,05% 8,14% 12,56%

Kerncijfers Belgische arbeidsmarkt2

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020** 2021*

Verloop 18,88% 19,38% 20,73% 16,03% 18,07% 20,15% 19,30% 20,09 % 17,86%

*2 Bron: White Paper Securex
**nog niet beschikbaar bij het opstellen van de redactie van deze tekst

Er zijn 87 nieuwe werknemers aangenomen. 77 werknemers (waaronder 2 (brug)gepensioneerden) 
hebben de Federatie verlaten.
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Directie Human Resources

Aanwervingsprocedures
In 2021 werden 52 aanwervingsprocedures 
georganiseerd voor verschillende profielen. De 
pandemie had ook een aanzienlijke invloed op 
het aantal aanwervingsprocedures die zowel in 
maart/april als in oktober/november werden 
uitgevoerd.

Interne mobiliteit
In 2021 werden 15 interne bevorderingsexa-
mens georganiseerd.

Huldiging van onze medewerkers
Op 17 november 2021 ontving de Raad van Be-
stuur, zoals de traditie bij de Federatie het wil, 
de personeelsleden met 25 of 35 jaren dienst en 
de werknemers die in aanmerking komen voor 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere 
brugpensioen) en degenen die in de loop van 
het jaar met pensioen zijn gegaan. Tijdens het 
diner bedankte de secretaris-generaal hen voor 
hun diensten aan de federatie.

25 jaar dienst
DUMONT Cindy, Contactcenter
NOCITO Felice, Informatica
             POCHEZ Frederic, Informatica
VOET Chantal, Buitendienst, Molenbeek
ZALOUK Malika, Dienst Gezondheidszorg

  35 jaar dienst
DE KEYSER Monique,  
Buitendienst Aarschot
SCHOOLMEESTERS Marc, Expeditie
TEMMERMAN Pascale, Dienst Gezondheids-
zorg, afdeling derdebetalers
VANDECAUTER Luc, Dienst Gezondheidszorg

Gepensioneerden
VAN ESCH Etienne, Dienst Burgerlijke stand
VANDENSTEEN Viviane, Dienst Gezond-
heidszorg, afdeling derdebetalers
VANROTHEM Herman, Dienst Boekhouding
DEGEEST Myrjam, Dienst Gezondheidszorg
PIROTTE Paul, Buitendienst, Elsene
BERWAERTS Jean-Pierre,  
Buitendienst, Leuven
COSTERMANS Carina, Sociale dienst

In memoriam
BREDAEL Martine (Dienst Burgerlijke Stand), 
overleden op 29 januari 2021 op 57-jarige leeftijd.
STEENACKERS (Jaak) André (gepensioneerd), 
overleden op 17 mei 2021 op 73-jarige leeftijd.
 GERARD Pascal (Informatica), overleden op 20 
mei 2021 op 53-jarige leeftijd.
WINGELINKCX Mariette (gepensioneerd), over-
leden op 26 augustus 2021 op 77-jarige leeftijd.
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DIENST OPLEIDING

Opdracht
>  Actualiteiten over de verplichte, aanvullende 

en facultatieve verzekeringen overbrengen 
aan het personeel van onze organisatie, met 
als voornaamste doelgroep de medewerkers 
van de eerstelijnsdiensten

>  Opleidingsprojecten ontwikkelen die aan de 
behoeften van ons personeel en onze organi-
satie voldoen

>  Processen begeleiden die het verwerven, 
bijwerken en doorgeven van vaardigheden 
bevorderen

>  Hulpmiddelen voor een fullservice dienstver-
lening zoeken, ontwikkelen en aanreiken

Projecten 
Beheer van de kennis 
>  De documentatie van kennis, toepassingen en 

procedures voortzetten 

>  De overdracht van vaardigheden tussen oude 
en nieuwe medewerkers formaliseren en 
structureren

>  Het evaluatieproces ondersteunen om het 
totaalbeeld van de verworven competenties te 
verfijnen

Beheer van nieuwe vaardigheden
>  Het aanleren van nieuwe vaardigheden (ad-

viesvaardigheden, nieuwe technische kennis 
enzovoort) bevorderen 

>  Een ledengerichte houding bevorderen en 
aanmoedigen

De interne communicatie beheren en 
vergemakkelijken
>  De overdracht van informatie organiseren en 

bevorderen
>  Via de interne communicatie verbanden leg-

gen met de waarden van ons ziekenfonds

Begeleiden van de diensten in hun 
opleidingsdoelstellingen
>  De diensthoofden en verantwoordelijken:
   -  bijstaan in de samenstelling van opleidingen;
   -  opleidingen helpen organiseren;
   -  op aanvraag trainen in het geven van  

opleidingen;
   -  op aanvraag bijstaan in het opstellen  

van nota’s en handleidingen.

Realisaties
Ook dit jaar had het COVID-19-virus een sterke 
invloed op de opleidingen, niet alleen op het aan-
tal opleidingen dat kon georganiseerd worden, 
maar ook op het mogelijke aantal deelnemers.

Rekening houdende met een maximale bezet-
ting om alle veiligheidsmaatregelen te kunnen 
garanderen, konden we dit jaar toch volgende 
opleidingen realiseren:

>  Twee sessies van de basis- en beroepsop-
leiding aan de nieuwe medewerkers uit de 
front- en backoffice

>  Een sessie basisbegrippen voor de nieuwe 
preventieagenten

>  Enkele individuele opleidingen van maximum 
3 dagen aan nieuwe medewerkers uit andere 
ondersteunende diensten

>  Een herhalingssessie over de materies Ge-
zondheidszorg, Uitkeringen en Verzekerbaar-
heid in de vorm van vraag en antwoord aan de 
stagiair-raadgevers ter voorbereiding van hun 
definitieve benoeming als raadgever

>  Een opleiding over het formulier 225 – gezins-
last en over de moeder- en ouderschapsrust 
aan medewerkers van de dienst Uitkeringen in 
functie van het verhogen van hun polyvalentie

>  De uitgestelde opleiding van 2020 over het 
omgaan met het moeilijke, soms agressieve 
gedrag van leden, werd voor de medewerkers 
die nog niet konden deelnemen, afgerond in 
het laatste trimester

Daarnaast hebben we zowel in de perioden 
februari-maart als november-december veel 
tijd en energie gestoken in het organiseren van 
de opleidingen voor onze verzekeringstussen-
personen.

Ze moesten in totaal 30 opleidingspunten be-
halen, de uitgestelde 15 punten van 2020 die 
dienden ingehaald te worden en dus 15 punten 
voor 2021.

Er werden van de verzekeringstussenper-
sonen, naast alle taken als raadgever of 
dossierbeheerder VMOBB, dit jaar veel extra 
inspanningen gevraagd, waarvoor hierbij onze 
uitdrukkelijke dank!
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Uitdagingen
>  Nieuwe opleidingsbehoeften analyseren en 

hierop anticiperen

>  Bestaande gedocumenteerde informatie toe-
gankelijk maken op een gebruiksvriendelijke 
en snelle manier

>  Voor de ziekenfondsraadgevers mogelijk-
heden onderzoeken en uitwerken voor het 
bevorderen van een fullservice aanpak

>  Hernemen van de informatieoverdracht, op-
leidingen en het evalueren van de verworven 
kennis via e-learning

>  Evolueren in het gebruik van verschillende 
webapplicaties om naast de klassieke klas-
sikale opleidingen ook opleidingen op afstand 
en webinars te kunnen aanbieden 

Cijfergegevens
Indicatoren 2019 2020 2021
Aantal geregis-
treerde  
opleidingen

424 381 422

Gecumuleerd aan-
tal deelnemers* 1299 954 1673

Aantal uren 3583 2036 3277

Aantal opleiders 
van de dienst 
Opleiding 

5 5 5

Aantal opleiders 
van andere  
diensten

34 43 55

*Het betreft het gecumuleerde aantal deelnemers: eenzelfde persoon kan 
meerdere opleidingen hebben gevolgd.

Dankwoord
Graag danken we de medewerkers van de dienst 
Opleiding voor hun constante inzet en hun ver-
mogen om ook tijdens moeilijke perioden van 
alles het beste te maken.



ACTIVITEIT VAN DE DIENSTEN

41

8. Directie Informatica

Opdracht
De doelstellingen van de dienst Informatica zijn:
>  instaan voor de technologische bewaking 

en de integratie van innovatieve technische 
oplossingen ten dienste van de leden en 
partners;

>  de veiligheid van het informatiesysteem en 
de onderliggende infrastructuur garanderen;

>  de duurzaamheid en toegankelijkheid van 
het informatiesysteem garanderen, dankzij 
een beheerste, schaalbare, flexibele en 
modulaire architectuur; 

>  als tussenpersoon fungeren bij de 
uitwisseling van elektronische stromen 
met de diverse belanghebbenden in de 
sector;

>  veranderingsprojecten met betrekking tot 
de ontwikkeling van het informatiesysteem 
beheren;

>  waar nodig IT-ontwikkelingen op maat 
realiseren;

>  persoonlijke bijstand verlenen aan alle 
gebruikers;

>  zorgen voor de levering van 
informaticamateriaal en toebehoren.

Hiertoe steunt de organisatie op de drie 
onderstaande hoofdpijlers:
>  de teams die verantwoordelijk zijn voor 

de ontwikkeling van de applicaties (AMS - 
Applications Management Services);

>  de teams die verantwoordelijk zijn voor de 
IT-exploitatie en de infrastructuur van de 
mainframes, gedistribueerde systemen, 
netwerken en telecommunicatie (CSM - 
Computing Services Management);

>  het team dat verantwoordelijk is voor 
de uitrol en eerstelijnsondersteuning 
van de gebruikers, IT-basisopleidingen, 
IT-aankopen en de voorbehandeling van 
facturen (Service Delivery - Helpdesk IT).

Deze drie pijlers worden ondersteund door:
>  de teams die verantwoordelijk zijn voor de 

architectuur van nieuwe IT-oplossingen 
(Architecture );

>  een program manager die verantwoordelijk 
is voor het beheer van de projectportfolio 
en het transformatieprogramma.

Realisaties
Een overzicht van de belangrijkste realisaties 
van de uiteenlopende informaticateams in 
2021:

De AMS-teams
>  Implementatie van het GMD-systeem voor 

vroegtijdige uitbreiding (e-GMD)

>  Implementatie van de wekelijkse afsluiting voor 
de derde betalers, waardoor de onderneming 
de termijnen voor de betaling aan derden 
kan garanderen (criterium voor het variabele 
gedeelte van de administratiekosten van de 
FSMB) en om de productiviteit te  verhogen

>  Verzekeringsinstellingen toelaten om 
de akkoorden van adviserende artsen 
maximaal te automatiseren en om 
volledige informatie over geneesmiddelen 
te verstrekken (SAM V2)

>  Automatisatie van de boordtabellen van 
verschillende diensten (Vergoedingen, 
Ledenverdediging, Secretariaat, VMOBB 
enzovoort). 

>  De verwerking van bepaalde indirecte 
dossiers vergemakkelijken en het werk 
van onze medewerkers efficiënter maken 
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(tijdswinst voor de back-office op het niveau 
van de indexatie van indirecte dossiers, 
snellere identificatie van de reden waarom 
een indirecte dossier aangemaakt is, 
automatisatie van de brieven die gerelateerd 
zijn aan een indirecte dossier, een efficiëntere 
werking van de front-office die ook andere 
problemen zullen kunnen behandelen.

>  Automatisatie van de ZIMA en L500 stromen 
die moederschap betreffen.

>  Implementatie van de betaling van een 
minimumbedrag op eerste dag van de 
vijfde maand van arbeidsongeschiktheid 
vanaf 01/01/2021.

>  Aanvullende verzekering: implementatie 
van de afschaffing (uitsluiting) die de 
procedure voor de laatste herinnering en 
definitieve afschaffing bevat.

>  Liddata (DDM/MDA): Toevoegen van 
het “longTermInsurability” facet die de 
historiek van de verzekerbaarheid op een 
periode van 7 jaar aan een derde bezorgt.

>  Gebruik van de “selfEmployed” webService 
die toelaat om de historiek van de carrière 
van een zelfstandige en de status van zijn 
sociale premies te raadplegen.

>  Status mantelzorg: aanvraag van een 
akkoord aan een adviserend arts voor de  
arbeidsongeschikte mantelzorgers en 
ontwikkeling van het verlengingsproces.

>  Automatisatie van het verwerken van de 
“selfEmployedCareerNotification” stroom 
(vroeger A301).

>   Proactieve stroom RVV: proactieve controle 
van de inkomsten door de fiscus om RVV 
aan onze leden te voorstellen. 

>  Mutatiestroom e550: toevoeging van 
elektronische datawisseling A908 
(bijdragebons), A012 (werkloosheidsbons), 
gezinssamenstelling, verhoogde tege-
moetkoming bij mutatie/overdracht naar 
een andere federatie.

>  Hergebruik van broncodes voor derde 
betalers.

>  Implementatie van een nieuwe manier om 
stomamateriaal (nodige materiaal als gevolg 
van een operatieve ingreep) terug te betalen.

>  Herwerking van de IT-programma’s in 
het kader van de problematiek van het 
identificatienummer van zelfstandigen.

>  Vertaling van meeste IT-programma’s van 
het Assembler taal naar de PL/1 taal.

>   Diverse aanpassingen van IT-programma’s 
ten gevolge van veranderingen van 
regelgeving en van uitzonderlijke COVID-
19-gerelateerde maatregelen.

Het AMS-SP-team
BSB-project (Brusselse Sociale 
Bescherming)
Het doel van dit project is om de verschillende 
materies van de gezondheidszorg te 
regionaliseren. Hiervoor werd een nieuwe 
applicatie ontwikkeld. De functionaliteiten 
omvatten:
> het beheer van aanvragen en machtigingen.

> de facturatie, tarifering en terugbetaling 
van geneeskundige verstrekkingen voor 
leden (attesten) en derdebetalers (papieren 
en elektronische facturatie – MyCareNet).

De betrokken materies omvatten: rustoorden, 
rust- en verzorgingstehuizen, dagverblijven, 
centra voor kort verblijf, initiatieven beschut 
wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, 
revalidatiecentra, mobiliteitshulpmiddelen, 
rookstopbegeleiding en palliatieve zorgen.
 
 De belangrijkste verwezenlijkingen in 2021 
waren de implementaties van de Iriscare-
specifieke nomenclatuur en de diverse 
boekhoudkundige modules.

eMut mobile
In 2020 werd gestart met de ontwikkeling 
van een mobiele applicatie voor de leden 
van het ziekenfonds. Via dit nieuwe digitale 
kanaal hebben de leden de mogelijkheid 
om hun persoonlijk dossier te raadplegen 
en in contact te treden met het ziekenfonds 
via hun smartphone. De app biedt dezelfde 
functionaliteiten  dan die vandaag reeds 
beschikbaar zijn via e-Mut Web. De app werd 
gelanceerd tijdens het 4e kwartaal van 2021.

De CSM-teams
> Implementatie van een Office365 omgeving 
en migratie van Lotus Notes naar Outlook.

>   Update van de basissoftware (zOS, CICS, 
DB2) op het mainframe.

Directie Informatica
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>  De implementatie van een Acceptance-
omgeving op het mainframe heeft geen 
vooruitgang gekend tijdens 2021. Dit zal in 
2022 worden voortgezet.

>  Modernisatie van de infrastructuur voor de 
uitrol van gedistribueerde toepassingen, 
die op containers gebaseerd is.

>  Implementatie van een PC-model voor 
telewerk en voor vergaderzalen.

Het Helpdesk-team
>  Gebruikersondersteuning met alle ver-

anderingen als gevolg van de introductie van 
Office365 en de migratie van Lotus Notes 
naar Outlook. Dit bevat ook het aanmaken en 
het ter beschikking stellen van gedetailleerde 
documentatie.

>  Levering van standaard materiaal en het 
geven van een individuele opleiding aan 
ongeveer 400 medewerkers, inclusief het 
aanmaken en ter beschikking stellen van  
gedetailleerde documentatie.

>  Onze helpdesk heeft ook 1.703 aanvragen 
en 873 incidenten behandeld, in 
samenwerking met de andere IT-teams.

Uitdagingen 
De meest belangrijke uitdagingen voor dienst 
Informatica zijn de volgende:

>  Up-to-date houden van onze systemen 
(software) om zodoende aan de nieuwe 
wettelijke voorschriften en de sectoreisen 
te voldoen. 

>  De laatste functionaliteiten toevoegen aan 
de nieuwe IT-oplossing voor het beheer van 
geregionaliseerde materies in het kader 
van de 6e staatshervorming.

>  Een acceptatieomgeving opzetten die 
integratietesten van goede kwaliteit met 
externe partners en tussen de verschillende 
applicaties van FSMB mogelijk maakt.

>  Een oplossing voor structureel telewerk 
implementeren.

>  Vervanging van ons telefoniesysteem 
inclusief de uitrol naar de buitendiensten.

>  e-Mut, ons online ziekenfonds naar 
moderne technologieën converteren.

 >  Doorgaan met de verhuizing van de servers 
naar het beveiligde, high-availability 
datacenter.

>  De implementatie van de digitale gegevens-
stromen voortzetten.

>  De mogelijkheid om online te betalen aan 
onze leden aanbieden.

>  De implementatie van Microsoft Office365 
voortzetten.

 >  De communicatie met de leden blijven 
verbeteren met de nadruk op digitale com-
municatiekanalen (e-mail, sms, e-Mut …) 
en tegelijkertijd de druk- en verzendkosten 
(waaronder mailID) beperken.

>  De methodologische kennis zoals 
projectbeheer, beheersproces van 
aanvragen, incidenten, problemen en 
risico’s verder uitbouwen.

>  De betrokkenheid van interne medewerkers 
verhogen voor de transformatie- en 
modernisatieprojecten. 

Dankwoord
Zoals de voorgaande jaren heeft de dienst 
Informatica met zijn vakkundige en 
toegewijde medewerkers alles in het werk 
gesteld om de interne en externe gebruikers 
zo goed mogelijk bij te staan.
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9. Juridische dienst

Deze dienst is belast met de volgende 
activiteiten: het beheer van de ongevallen- 
en debiteurendossiers (in het kader van 
het departement Betwiste Zaken), de 
verdediging van de leden (ook Jurimut 
genoemd), de coördinatie, het beheer 
en de juridische ondersteuning op het 
gebied van overheidsopdrachten, alsook 
advies en juridische bijstand op het gebied 
van de privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens. 

DEPARTEMENT BETWISTE ZAKEN

Opdracht
Met betrekking tot de 
ongevallendossiers:
>  We beheren de ongevallendossiers (onder 

meer arbeidsongevallen en verkeerson-
gevallen), dossiers m.b.t. beroepsziekten 
en agressiedossiers. Zo komt deze dienst 
tussen om te bepalen in welke gevallen 
een lid vergoed moet worden door een 
verzekeringsmaatschappij en niet door het 
ziekenfonds. 

>  We zorgen voor de terugvordering van de 
provisionele tegemoetkomingen van de 
verplichte verzekering bij verzekerings-
maatschappijen en derden. Dat zijn de 
tegemoetkomingen die werden uitbetaald 
als voorschot op een toekomstige scha-
devergoeding (artikel 136 §2 van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994).

Met betrekking tot de debiteuren-
dossiers: 
>  We realiseren de terugvordering van 

onrechtmatig uitgekeerde bedragen aan 
onze leden en derden (zoals zorgverleners 
en zorginstellingen) zowel in het kader van 
de federale verplichte verzekering als voor 
de geregionaliseerde aangelegenheden 
en ook ten gunste van de VMOBB 
(Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge 
Bijstand van Brabant).

Projecten
>  Verbeteren van het werkinstrument (tic-

keting en bepaalde transacties) om de in-
komsten te verhogen en de bedragen die in 
de administratiekosten moeten worden op-
genomen te verlagen, met name door meer 
vrijstellingen van het RIZIV te verkrijgen.

>  Doorgaan met de documentatie van de 
processen en subprocessen.

> Implementatie van belangrijke prestatie-in-
dicatoren (KPI) op maand- en kwartaalbasis.

>  Voortzetten van de opvolging van de indi-
viduele en collectieve prestaties van het 
departement betwiste zaken. 

Realisaties
>  Aanpassing van de werkprocedures en 

-instrumenten, zoals de mailbox van elke 
afdeling, om efficiënt telewerken mogelijk 
te maken.

>  Nieuwe dossiers betreffende verkeers-
ongevallen zijn volledig gedigitaliseerd.

>  In het kader van geregionaliseerde zaken, 
controle van debiteurendossiers en 
opsporing van dossiers met een mogelijke 
uitoefening van het recht van subrogatie. 

>  Met de hulp van de interne controledienst, 
invoering van een dashboard dat het 
mogelijk maakt de individuele en 
collectieve voordelen te volgen. 

Uitdagingen
>  Ondanks een daling van het aantal 

ongevallen en een daling van het aantal in 
verband met deze ongevallen verstrekte 
behandelingen, erin te slagen ten minste 
evenveel of meer te recupereren als het 
voorgaande jaar. 

>  Een onberispelijke kwaliteit van de 
dienstverlening te handhaven en rekening 
te houden met de belangen van zowel onze 
leden als het socialezekerheidsstelsel 
waarvoor wij terugvorderingen doen op 
derden of onze eigen verzekerden.

>  Om de administratiekosten zo gunstig 
mogelijk te beïnvloeden, zoveel mogelijk 
van onze onverschuldigde uitgaven of 
betalingen terug te vorderen en, wanneer 
terugvordering onmogelijk is, van het RIZIV 
vrijstelling te verkrijgen van de betaling 
van administratiekosten.

Om deze uitdagingen aan te gaan, moeten 
we minstens de volgende elementen 
combineren: een grote beroepsernst van 
alle medewerkers, adequate opleidingen, 
een grotere automatisering van de taken, de 
juiste prioriteiten leggen en een optimalisatie 
van de werkprocedures.
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Cijfergegevens
Opgespoorde ongevallendossiers

2019 2020 2021

5364 4034 4288

Deze tabel geeft het aantal ongevallen dossiers 
weer dat door de dienst betwiste zaken 
gedetecteerd is via ongevalsaangiften (zonder 
de talrijke arbeidsongevallenstromen). Dit 
aantal is tot nu toe vrij stabiel gebleven. In 
2020 en 2021 zien we en duidelijke daling, 
de toekomst zal uitwijzen of dit voornamelijk 
door COVID-19 komt.

Dossiers ongevallen en 
beroepsziekten
Bij FEDRIS teruggevorderde bedragen

2019 2020 2021

 € 196 730,62  € 220 121,18  € 406 341,55

COVID-19 is erkend als beroepsziekte en heeft 
als gevolg daarvan geleid tot een nettotoename 
van het aantal te behandelen dossiers. 
Logischerwijs is ook het bedrag van de 
terugvorderingen bij FEDRIS bijna verdubbeld 
in 2021.

Teruggevorderde bedragen voor ongevallen 
en beroepsziekten

2019 2020 2021

€ 6 544 671,62 € 7 205 812,72 € 9 751 682,67

Als 2020 al het beste jaar was qua 
terugvorderingen sinds 2012, mogen we blij zijn 
met 2021, aangezien we een historische sprong 
van + 35% hebben gemaakt ten opzichte van 2020. 
Zoals vorig jaar reeds werd opgemerkt, werpen de 
eerder ondernomen inspanningen op het gebied 
van de opleiding van het personeel vruchten af in 
termen van productiviteit en derhalve in termen 
van terugvorderingen van verzekeraars. Dankzij 
het telewerk zijn wij ook overgeschakeld op een 
steeds meer gedematerialiseerd beheer van onze 
dossiers, wat de transparantie en de kwaliteit 
van de dienstverlening ten goede komt. Niemand 
weet in welke mate telewerken tot dergelijke 
resultaten heeft bijgedragen, maar zeker is dat 
het heeft bijgedragen tot de autonomie en de 
verantwoordelijkheid van de beheersders en 
deze uitstekende prestaties niet in de weg heeft 
gestaan. Bovendien hebben de reorganisatie van 
de werkzaamheden met nieuwe collega’s en een 
intensivering van de herinneringsbrieven aan de 
verzekeraars geleid tot een uitstekend niveau van 
teruggave tijdens het hele jaar.  

Debiteurendossiers
Bedrag van de niet-verschuldigde betalingen
Op 31 december 2021 komt het totale saldo 
dat nog moet worden teruggevonden voor 
de dossiers van leden-debiteuren uit op  
€ 8 346 620,19.

Leden Bedrag

2018 € 9 842 995,74

2019 € 9 105 649,43

2020 € 9 063 102,46

2021  € 8 346 620,19

Voor derden-debiteuren bedraagt het totale 
saldo € 130 928,05 op 31/12/2021.

Derden Bedrag

2018 € 332 371,24

2019 € 171 797,76

2020 € 113 924,71

2021 € 130 928,05

Uitsplitsing van de dossiers van leden-
debiteuren
Op 31 december 2021 waren 2631 dossiers 
van leden-debiteuren nog in behandeling. De 
meeste dossiers zijn minder dan twee jaar oud.  

Jaar Aantal %

2021 1.075 40,86%

2020 456 58,19%

2019 239 67,27%

2018 177 74,00%

2017 168 80,39%

2016 180 87,23%

2015 107 91,30%

2014 52 93,27%

2013 42 94,87%

2012 22 95,71%

2011 25 96,66%

2010 24 97,57%

2009 34 98,86%

2008 19 99,58%

2007 1 99,62%

2005 5 99,81%

2004 1 99,85%
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Juridische dienst
2003 2 99,92%

2001 1 99,96%

1997 1 100%

TOTAAL 2631

Terugvorderingen
In 2021 heeft de dienst Terugvorderingen 
6495 brieven (of e-mails) en 4185 
automatische herinneringen verstuurd 
en heeft zo een bedrag van € 4 338 672,30 
kunnen terugvorderen.

Leden Derden

Saldo op 31/12/2020 9 063 102,46 96 809,62

Aanmaak debiteuren 
gezondheidszorg 137 983,93 348 299,91

Aanmaak debiteuren 
primaire uitkeringen 1 762 216,05 275,80

Aanmaak debiteuren 
validiteitsvergoedingen 1 812 108,16 748,60

Aanmaak diverse 
debiteurs 107 027,30 1533,99

Niet-invorderbare 
schuldvorderingen -197 145,41 -66 779,82

Terugvorderingen -4 338 672,30 -249 960,05

Saldo op 31/12/2020 8 346 620,19 130 928,05

Conclusie
Voor de ongevallendossiers was 2021 een 
uitstekend jaar inzake terugvorderingen.

Dankzij ons teamwerk konden wij optimaal 
gebruik maken van elkaars ervaring en 
procedurele vereenvoudigingen, zonder 
de steun van buiten de dienst uit het oog 
te verliezen, wat gezien de werklast van 
essentieel belang is. 

De uitdaging bestaat er nu in dit niveau van 
terugvorderingen te handhaven ondanks 
een te verwachten daling van het aantal 
ongevallen als gevolg van de quarantaine 
door COVID-19. De opsporing van alle 
ongevallen en een optimaal beheer van de 
dossiers, zijn dus van essentieel belang in 
deze context waarin wij meer dan ooit op 
onze prestaties zullen moeten letten. 

Bijzonder opmerkelijk is ook het bedrag dat de 
debiteuren hebben teruggevorderd, namelijk 4 
338 672,30 euro, wat netto 794 000 euro meer 
is dan in 2020, d.w.z. een jaarlijkse stijging met 
+ 22%. Wat de bedragen betreft die moeten 
worden gedekt door de administratiekosten 

voor de leden-debiteuren, konden deze 
opnieuw zoveel mogelijk worden verlaagd, 
zodat de grens van 200 000 euro niet werd 
overschreden. 

De stijging van het totale teruggevorderde 
bedrag is niet te danken aan een toename 
van het totale terug te vorderen bedragen, 
maar veeleer aan een steeds efficiëntere en 
regelmatiger follow-up van alle dossiers. Het 
is uiteraard goed nieuws dat het totale door 
de leden verschuldigde bedrag is gedaald. 
Enerzijds is het beter tussenkomsten toe te 
staan dan deze te moeten terugvorderen, en 
anderzijds wordt het algemene risico dat aan 
deze schulden verbonden is, beperkt. 

Kortom, dit alles draagt bij tot een gezond 
beheer van de financiën van ons ziekenfonds, 
en daar mogen we blij om zijn. Het is dan ook 
niet meer dan logisch om af te sluiten met 
een woord van dank aan het personeel, dat 
zich ten volle inzet voor zijn taken. 

Dankwoord
Tot slot maken wij van de gelegenheid 
gebruik om alle medewerkers te bedanken 
die betrokken zijn bij het beheer van 
dossiers betwiste zaken. Het gaat hier 
uiteraard over het personeel van dit 
departement, maar ook de andere diensten 
zoals Uitkeringen en Gezondheidszorg, 
Burgerlijke Stand, Informatica, het 
Secretariaat en Boekhouding zonder daarbij 
de frontoffice (agentschapmedewerkers en 
maatschappelijk werkers) te vergeten. We 
willen hen allemaal bedanken voor hun inzet 
en toewijding. 
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DEPARTEMENT JURIMUT-
LEDENVERDEDIGING 

Opdracht
>  Coördineren van de juridische bijstand 

aan leden van de FSMB en hun 
gezinsleden coördineren bij geschillen 
over de facturering van zorg door in België 
gevestigde zorgverleners, van medische 
erelonen, getuigschriften voor verstrekte 
hulp en afleveringen.

>  Onze leden mondeling en/of schriftelijk 
adviseren over hun rechten en plichten als 
patiënt en als begunstigde van de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering.

>  De regelgeving en toepasselijke verdragen 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 
en de rechten van de patiënt analyseren, 
interpreteren en doen naleven.

>  Onze leden en interne cliënten bewust 
maken over de impact van elke 
wetswijziging op het functioneren van ons 
ziekenfonds en op de rechten van onze 
leden.

>  Adviezen en/of aanbevelingen geven 
aan de interne diensten van de FSMB 
en onze leden om te zorgen voor de 
correcte uitvoering en interpretatie van 
de regelgeving en/of van verdragen m.b.t. 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de 
gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en 
de rechten van de patiënt.

>  Onderhandelen over minnelijke schikking-
en met zorgverleners bij ziekenhuis-
geschillen of medische nalatigheid.

>  Advies inwinnen bij onze federale en 
nationale adviserend artsen en tandartsen 
bij vermoeden van medische fouten.

>  Verdedigen van onze leden vanaf het begin 
van een tandheelkundige expertise tot aan 
het gedetailleerde advies van de expert.

>  Aan de hand van de inhoud van elk dossier 
de wenselijkheid bepalen om het geschil 
al dan niet voor de bevoegde rechtbank te 
brengen.

>  Ervoor zorgen dat de rechten van de patiënt 
en de tariefzekerheid ten opzichte van 
ziekenhuisbemiddelaars en zorgverleners 
gerespecteerd worden.

>  Onze leden vertegenwoordigen bij tussen-
komende partijen en hen informeren over 
de evolutie van hun dossiers, ongeacht of 
deze worden behandeld in het kader van 
juridische of minnelijke procedures.

>  Inspelen op de verwachtingen, onderzoek 
doen en materieel bewijsmateriaal ver-
zamelen om het bestaan van medische 
aansprakelijkheid te bewijzen (van het 
indienen van het verzoek tot de mededeling 
van het advies van de Medische Directie 
van het Nationaal Verbond)

>  In samenwerking met het Nationaal  
Verbond verzoeken om vergoeding formu-
leren en onze leden vertegen woord igen bij 
medische evaluaties ge  organiseerd binnen 
het Fonds voor Medische Ongevallen

>  Samenwerken met het NVSM bij het  
indienen van verzoeken bij de administra-
tieve controledienst van het RIZIV om, 
wegens overmacht, de verjaringstermijn in 
verband met het recht op terugbetaling van 
ziektekosten op te heffen.

Projecten
>  Ontwikkelen van een juridisch en 

duurzaam partnerschap wat betreft de 
dienstverlening aan leden.

>  De werkprocedures automatiseren.
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Juridische dienst
>  Constante verwerkingstijden handhaven 

vanaf het opstellen van het dossier tot de 
mededeling van de oplossing.

>  De rechten van de patiënt beter 
bekendmaken om hun uitoefening aan te 
moedigen voor er een geschil ontstaat.

Realisaties
>  De ziekenfondsraadgevers hebben ge-

bruikgemaakt van de veelgestelde vragen 
(FAQ).

>  Constructieve dialoog met de ombuds-
dienst van de ziekenhuizen, zowel voor het 
overhandigen van de kopie van het medisch 
dossier (aan de behandelend arts of het lid) 
als bij betwistingen van de ereloonsupple-
menten.

>  Verduidelijken van wat onze leden van ons 
kunnen verwachten bij de indiening van 
een klacht over medische fouten (signale-
ring, luisterbereidheid, het voorkomen van 
toekomstige fouten, financiële of morele 
schadevergoedingen enzovoort).

>  Er werd een evenwichtige behandeling 
van de factureringsdossiers en medische 
fouten gerealiseerd, om het risico van een 
invordering via advocaten en/of deurwaar-
ders en de verjaring van de vordering tot 
schadevergoeding te voorkomen.

>  We hebben ons gepositioneerd als een 
toegankelijke vertegenwoordiger die een 
evenwichtige relatie tussen de patiënt en 
de zorgverlener voorstaat.

Uitdagingen
>  De toegankelijkheid van de gezondheidszorg 

ondersteunen door doorverwijzing naar de 
minst dure zorgformule.

>  Een globale en transversale 
benadering van de relatie met de 
leden ontwikkelen (bijvoorbeeld door 
voorlichtingsdagen te organiseren en deel 
te nemen aan preventiecampagnes of 
bewustmakingsacties over de gezondheid 
van de patiënt of medisch-sociale 
nieuwsfora).

>  Deelnemen aan maatschappelijke 
debatten om onrecht, waar onze leden het 
slachtoffer van zijn, aan de kaak te stellen 

en de meerwaarde van onze acties aan te 
tonen.

>  Een betaalbaar en niet-discriminerend 
gezondheidsbeleid valoriseren.

>  De ontwikkeling van een geneeskunde 
met twee snelheden tegengaan door het 
sociale luik van elk dossier te beschermen.

>  Bestrijding van alle vormen van 
discriminatie en fraude binnen de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering.

>  Een klimaat van vertrouwen, solidariteit 
en wederzijds respect bewaren ondanks 
de heftige emoties en gevoelens van 
onrechtvaardigheid die meespelen bij de 
aanvragen van onze leden.

>  De ziekenhuizen aanzetten om meer 
transparant te zijn, om de patiënt een 
echte vrije keuze te geven en geen druk uit 
te oefenen op de kwaliteit van de zorg.

>  Ervoor ijveren dat onze leden autonoom, 
betrokken en verbonden blijven m.b.t. 
beslissingen over hun gezondheidstoestand.

>  Zich na de ziekenhuisbemiddeling tot het 
departement Ledenverdediging richten en 
nadenken over de voor- en nadelen om een 
gerechtelijke procedure op te starten.

>  Het netwerk van contacten met de 
gesprekspartners in de ziekenhuizen 
onderhouden.

>  Een digitaal platform en/of systeem van 
partnerschap met belangenbehartigers 
van patiënten creëren om de kwaliteit van 
onze bijstand te verbeteren.

>  De gebruikte terminologie vereenvoudigen 
door duidelijke, klare, begrijpbare taal te 
spreken voor een publiek dat er niet mee 
bekend is.

>  Zich positioneren als een bevoorrechte 
gesprekspartner, een toegankelijke 
ambassadeur en een juridisch deskundige 
blijven ten dienste van onze leden en ons 
ziekenfonds in geval van afwezigheid 
en/of mislukking van de bemiddeling 
of onbereikbaarheid of weigering tot 
medewerking van een zorgverlener.
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Cijfergegevens 
Terwijl we ons hielden aan de 
gezondheidsmaatregelen, konden we in 
2021 genieten van de voordelen van sociale 
interactie met onze leden. 

Bovendien oefenen we verhoogde 
waakzaamheid uit ten aanzien van de 
eerbiediging van hun rechten als patiënten 
en begunstigden van de sociale zekerheid. 

De afdeling ledenverdediging blijft het 
eerstelijnscontact dat zich bekommert om 
het geestelijk, juridisch en sociaal welzijn 
van onze leden. 

Daarom hebben we onze inspanningen 
verdubbeld op het gebied van 
toegankelijkheid (digitaal en telefonisch) en 
hebben we ons opengesteld ten aanzien van 
diegenen die minder vertrouwd zijn met de 
nieuwe technologieën. 

Daarnaast ontving de afdeling 
ledenverdediging 649 verzoeken via diverse 
kanalen, waaronder de Front- en Backoffice, 
juridische raadplegingen, e-mails, 
telefoongesprekken, interne diensten ... 

104 verzoeken werden behandeld tijdens 
individuele raadplegingen binnen de 
kantoren in de arrondissementen Brussel / 
Leuven / Halle & Vilvoorde.

423 verzoeken werden elektronisch, tele-
fonisch of per brief aan ziekenhuizen, zorg-
verleners, deurwaarders, incassobureaus of 
medische directies afgehandeld. 

Momenteel worden echter nog 122 dossiers 
behandeld, omdat de afwikkeling ervan 
afhangt van het reactievermogen van onze 
ziekenhuiscontacten. Beheer problemen 
binnen zieken huizen in combinatie met 
de gezondheidscrisis die wij doormaken, 
verlengen onze behandelingstermijnen 
aanzienlijk, hoewel verkorting ervan een van 
onze prioriteiten is.

Door adequaat advies te verstrekken en 
geschillen vooraf op te lossen, voorkomen 
wij alle risico’s in verband met het 
opduiken ervan. In dit verband verkiezen 
we proactiviteit boven reactiviteit, het recht 

op actie en het verantwoordelijkheid van 
onze leden wat betreft de impact van hun 
beslissingen. Hieruit spreekt dus onze 
wens om een evenwicht te vinden tussen 
therapeutische vrijheid en de vrijwaring van 
de rechten van de patiënt. 
 
Op 31 december 2021 heeft de dienst Jurimut 
de annulering van ten onrechte gefactureerde 
honorariumsupplementen voor een totaal-
bedrag van € 47 197,26 verkregen, wat in 
overeenstemming is met ons streven naar 
een gezondheidszorgsysteem dat voor 
iedereen toegankelijk en ondersteunend is.

Tot slot, is onze expertise gericht op de 
verdediging van de individuele belangen van 
onze leden en de collectieve belangen van 
onze samenleving. We hadden de kwaliteit van 
onze bijstand niet kunnen verbeteren zonder 
de medewerking van alle actoren die bij ons 
gezondheidszorgsysteem betrokken zijn.

Aantal verzoeken 
verwerkt per post 2019 2020 2021

Honoraria 27 86 44

Medische beroeps-
aansprakelijkheid 116 216 144

Ziekenhuisfactuur 167 383 163

Andere 42 147 68

TOTAAL 353 829 423

Dankwoord

We willen van deze gelegenheid gebruik-
maken om onze dank te betuigen aan de 
medewerkers van de frontoffice (met name 
de ziekenfondsadviseurs in de kantoren 
van Brussel, Leuven, Halle en Vilvoorde, de 
sociaal assistenten, de medewerkers van het 
contact center ...) en ook aan de medewerkers 
van de backoffice (diensten Gezondheidszorg/
Uitkeringen/Burgerlijke Stand/adviserend 
artsen/Informatici, Hospimut ...) voor hun 
voortreffelijke steun bij onze missie om onze 
leden te verdedigen.

Onze organisatie kan alleen maar blij zijn dat 
het kan rekenen op bijzonder gemotiveerde, 
competente en betrouwbare mensen.
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Juridische dienst
HET DEPARTEMENT OVERHEIDS-
OPDRACHTEN EN DATA PROTECTION 
(OODP)

Opdracht
>  Juridische raad en adviezen geven 

(mondeling of schriftelijk) aan alle interne 
klanten die te maken hebben met de 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
overeenkomsten en aanverwante wetgeving 
(taalgebruik, vennootschapsrecht, arbeids-
wetgeving ...).

>  Juridische raad en adviezen geven 
(mondeling of schriftelijk) aan alle interne 
klanten van de FSMB en de verschillende 
juridische entiteiten rondom de FSMB met 
betrekking tot de privacywetgeving en de 
bescherming van persoonsgegevens.

>  Actief deelnemen aan de implementatie 
en toepassing van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG).

>  Deelname aan de intermutualistische 
werkgroep betreffende de implementatie 
van de AVG in de sector van de ziekenfondsen.

>  Deelname aan de interne AVG-werkgroep 
die is opgericht om organisatorische en 
procedurele maatregelen te evalueren en 
uit te voeren om te voldoen aan de AVG.

>  Instaan voor de juridische monitoring 
(wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) 
en interne cliënten informeren wanneer 
wijzigingen in de wetgeving of rechtspraak 
een aanzienlijke impact hebben of de 
interne praktijken van de FSMB of haar 
partners kunnen beïnvloeden.

>  Toezien op de correcte toepassing van de 
regelgeving inzake overheidsopdrachten 
de persoonlijke levenssfeer en de 
bescherming van persoonsgegevens.

>  Toezien op de naleving van de interne 
bevoegdheidsregels of de regels omtrent 
de overdracht van bevoegdheden.

>  De nodige juridische ondersteuning bieden 
aan de technische experts bij het opstellen 
van de opdrachtdocumenten. 

>  (mede) Analyses van de offertes verrichten 
of hierbij assisteren en daarbij letten op 
de eerbiediging van de fundamentele 

beginselen van het mededingingsrecht, 
zoals gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie.

>  Rechtshandelingen of procedurebesluiten 
opstellen, alsook interne overdrachten van 
bevoegdheden.

>  Zorgen voor follow-up en controle 
van de correcte uitvoering van 
overheidsopdrachten, vanuit juridisch en 
administratief oogpunt.

>  Al dan niet samen met de verschillende 
gebruikers contractuele uitvoeringsgeschillen 
beheren.

Projecten
>  Vaststelling van een standaardmethode 

voor de analyse van offertes en van 
procedureregels voor overheidsopdrachten.

>  Verhoging van het aantal jaarlijks 
ondertekende openbare aanbestedingen.

 
>  De organisatie van bij- en nascholing 

voor de belangrijkste stakeholders van de 
aankooptransactie en de uitvoering van de 
overeenkomsten/overheidsopdrachten.

>  Bewustmaking creëren bij de hoofdrol-
spelers van het aanbestedings proces 
en de uitvoering van de contracten/
overheidsopdrachten over de geheim-
houdingsplicht die door de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten wordt opgelegd.

>  Opbouwen van een betere samenwerking 
met de leidende ambtenaren om mogelijke 
problemen in verband met de uitvoering 
van overheidsopdrachten te voorkomen 
en/of erop te anticiperen door de 
deelname van het departement OODP aan 
opstartvergaderingen inzake de opdrachten. 
En het organiseren van maandelijkse 
vergaderingen voor toezicht op de uitvoering 
met de leidende ambtenaren belast met het 
beheer van de opdrachten.

>  Opstelling en verspreiding van ‘standaard-
documenten’ (modellen van bijzondere 
bestekken); van contracten, modellen van 
nota’s en/of ontwerpbesluiten van het 
directiecomité, de raad van bestuur, enz.).

>  Creëren van instrumenten om de 
samenwerking met leidende ambtenaren 
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inzake overheidsopdrachten te verge-
makkelijken (checklist uitvoering; fiche 
voor follow-up uitvoering ...).

>  Sensibiliseren van de aankopers over de 
relevantie van het gebruik van procedures in 
twee fasen voor openbare aanbestedingen 
met sterke concurrenten waarbij veel 
offertes ingediend worden.

>  Opstelling en uitvoering van duidelijke 
procedures voor de plaatsing van kleine 
overheidsopdrachten en de plaatsing van 
overheidsopdrachten met een geraamd 
bedrag, exclusief btw, van 30 000 euro of 
meer.

>  Bewustmaking van de aankopers over de 
relevantie van het gebruik van procedures 
in twee fasen voor sterk concurrerende 
opdrachten waarbij veel inschrijvers een 
offerte indienen.

>  De continue toepassing van de wettelijke 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
Verordening nr. 2016/679 betreffende de 
Gegevensbescherming (AVG).

>  De continue opvolging van onderaannemers 
in het kader van de naleving van de 
wettelijke verplichtingen die voortvloeien 
uit de Verordening 2016/679 betreffende de 
Gegevensbescherming (AVG).

>  De vaststelling van gemeenschappelijke 
procedures en regels (binding corporate 
rules of BCR) voor de FSMB en haar vzw’s, 
voor de naleving van de AVG.

>  De afronding van de interne voorschriften 
van het algemene beleid met betrekking 
tot informatiebeveiliging en de verwerking 
van persoonsgegevens.

>  Interne opleiding en bewustmaking op het 
gebied van privacy en de verwerking van 
persoonsgegevens.

>  Oprichting, in elke afdeling, van 
een doorgeefpunt richting de DPO 
in verband met het register van de 
verwerkingsactiviteiten zodat het altijd 
actueel blijft.

Realisaties
>  Centralisatie van de aankopen op 

groepsniveau (FSMB en de verschillende 
vzw’s) of op het NVSM-niveau, met 

behulp van juridische instrumenten 
zoals gezamenlijke opdrachten of 
raamovereenkomsten.

>  Het beheer van geschillen tijdens de uitvoering 
van de contracten en overheidsopdrachten.

>  De reorganisatie en modernisering van het 
inkoopproces en de interne procedures 
(beheer van overheidsopdrachten in ‘project’-
modus met behulp van toepassingen zoals 
Trello en binnenkort Planner; Opstelling van 
‘gidsen’ en ‘instructies’ voor het beheer van 
overheidsopdrachten ten behoeve van de 
teamleden met het oog op de verbetering 
en de harmonisatie van de werkzaamheden 
en de interne kennis).

>  Het opstellen van specifieke juridische 
nota’s en ‘Memo’s’ (marktprospectie, 
raming van de opdracht, bedrijfsgeheimen, 
do’s-and-don’ts ...

>  Voorstellen van nieuwe interne procedures 
alsook van nieuwe instrumenten om 
doeltreffend in te spelen op de behoeften 
van de gebruikers en de toepasselijke 
regelgeving (startfiches; retroplanning ...).

>  Kostenvermindering door bijna systematisch 
gebruik te maken van procedures die, waar 
mogelijk, onderhandeling mogelijk maken 
en door systematisch te onderhandelen over 
de door de inschrijvers ingediende prijzen.

>  Opstellen van contracten, raam-
overeenkomsten en delegatie van 
bevoegdheden.

>  Invoering van een ‘reporting’-procedure 
voor de opdrachten in de plaatsingsfase 
alsmede voor geplaatste opdrachten in 
uitvoering.

>  Algemene digitalisering van de procedures 
inzake overheidsopdrachten.

Cijfergegevens
Strategische of belangrijke dossiers 
voor overheidsopdrachten

2019 2020 2021

20 39 32

In deze tabel wordt het aantal open of 
afgehandelde dossiers voor overheids-
opdrachten weergegeven.  
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Juridische dienst
De procedures die in 2019 gebruikt zijn

Openbare 
procedure

Niet-openbare 
procedure

Onderhandelingspro-
cedure en bijzondere 
procedure

4 1 15

De procedures die in 2020 gebruikt zijn
Openbare 
procedure

Niet-openbare 
procedure

Onderhandelingspro-
cedure en bijzondere 
procedure

4 1 15

De procedures die in 2021 gebruikt zijn
Openbare 
procedure

Niet-openbare 
procedure

Onderhandelingspro-
cedure en bijzondere 
procedure

4 0 4

Klachten in verband met 
gegevensbescherming

2019 2020 2021

8 7 8

Uitdagingen
>  In-house ontwikkeling of aankoop van een 

moderne toepassing voor beheer van de 
bestellingen bij het economaat.

>  Ontwikkeling van een gecentraliseerde 
“aankoop”-afdeling door de oprichting van 
een “aankoop”-centrale.

>  Ontwikkeling van een beleid inzake circu-
lariteit en vergroening van overheidsop-
drachten.

>  Verder uitbreiden van de digitalisering van 
de procedures inzake overheidsopdrachten 
(elektronische facturering, elektronische 
aangetekende zendingen, veralgemening 
van het gebruik van gekwalificeerde elek-
tronische handtekeningen).

>  De continue sensibilisering over de voorde-
len van de regelgeving inzake overheidsop-
drachten (een instrument voor het beheer 
van aankopen en overeenkomsten).

>  Bijscholing van de technische experts.

>  Verder uitbreiden van de centralisatie van 
de aankopen op groepsniveau (FSMB en 
haar verschillende vzw’s) of op NVSM-ni-
veau met behulp van juridische instru-
menten, zoals gezamenlijke opdrachten of 
raamovereenkomsten.

>  Centralisatie van aankopen voor beperkte 
bedragen (minder dan € 30 000) op depar-
tementsniveau.

>  Permanente vorming van bedrijfsjuristen 
in informaticarecht en recht van nieuwe 
technologieën.

>  Delen van juridische kennis via bijscholing 
op FSMB-niveau.

>  Sensibilisering van de actoren in de ge-
gevensverwerking over de verschillende 
grondbeginselen van de AVG.

>  Inspelen op toekomstige technologische 
ontwikkelingen en tegelijkertijd zorgen 
voor het vertrouwen van de mensen van 
wie de gegevens worden verwerkt.

>  Een juist evenwicht vinden tussen de nut-
tige aanwending van gegevens en respect 
voor de vertrouwelijkheid en ieders rech-
ten.

>  De rechten van minderjarigen waarborgen 
die hen volgens de toepasselijke regel-
geving voor gegevensbescherming zijn 
toegekend.
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10. Dienst Communicatie & Marketing 

Opdracht
We verspreiden op regelmatige basis 
relevante, toegankelijke en begrijpelijke 
informatie aan alle leden. De verspreide 
informatie gaat over:

>  de Socialistische Mutualiteit Brabant (onze 
bijdragen, voordelen, administratieve 
procedures en dergelijke);

>  de geldende reglementering betreffende 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering;

>  gezondheid in het algemeen, waaronder de 
preventie van ziektes, de behandeling van 
chronische aandoeningen, de strijd tegen 
overconsumptie van geneesmiddelen, 
de voordelen van een globaal medisch 
dossier (GMD), het gebruik van generische 
geneesmiddelen en de promotie van 
gezonde en kwaliteitsvolle voeding;

>  de hospitalisatie- en tandzorgverzekeringen 
van de Verzekeringsmaatschappij van 
Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB);

>  socioculturele en medisch-sociale vzw’s die 
met de Socialistische Mutualiteit Brabant 
verbonden zijn en hun talrijke activiteiten.

We communiceren op een strategische 
manier naar onze leden en het grote publiek 
met als doel naamsbekendheid te verwerven 
en leden aan te trekken en te behouden. We 
zorgen voor de continue optimalisatie van:

>  reclamecampagnes in uiteenlopende media;

>  de werking van de teams op het terrein;

>  de telefonische acties.

Realisaties
1. Multichannelreclamecampagne
We hebben een multichannelreclame-
campagne verwezenlijkt met als doel:

>  ledenbinding en werving;

>  ons imago en onze naamsbekendheid te 
versterken;

>  promotie te voeren bij onze leden en 
niet-leden over onder meer onze volledig 
terugbetaalde zorg (ongeacht de leeftijd), 
ons sportvoordeel van 45 euro, onze 
hospitalisatie- en tandzorgverzekeringen 
en ons voordeel van 160 euro m.b.t. 
psychotherapie.

Online:
>  SEA (Search Engine Advertising) of zoek -

machine adverteren: aankoop van sleutel-
woorden met als doel: meer verkeer te 
genereren naar onze website.

 
>  Programmatic advertising: aankoopproces 

van geautomatiseerde advertentieruimten 
op basis van algoritmen gemaakt op maat 
van onze doelstellingen.

    Doel: Het werven van nieuwe leden.

  Offline:
>  Reclame op de zijflanken van de bussen 

(MIVB/STIB/De Lijn)

>  Affichecampagne in de fitnesszalen (bij 
heropening van de fitnesszalen)

>  Zerocopie: Publiciteit in de cursussen van 
de hogeschool- en universiteitsstudenten

>  Regionale Televisie: Zendtijd van onze 
bestaande spot op Ring TV, ROB TV, Bx1 en 
Bruzz 

2.  Gedetailleerde vergelijking met 
concurrenten

We creëren een gedetailleerde vergelijking 
tussen het aanbod van de Socialistische 
Mutualiteit Brabant (aanvullende 
verzekering) en dat van de belangrijkste 
concurrenten. Daarnaast creëren we 
synthesefiches die onze positie ten opzichte 
van de concurrentie verduidelijken.
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3.  Performantie dankzij de website en 
de nieuwsbrief

De digitale reclamecampagnes en de 
nieuwsbrief verhogen overduidelijk het 
verkeer op de website.

Bezoekcijfers van de website
>  752 725 individuele bezoekers hebben 

www.fsmb.be bezocht. Ze hebben de 
website in totaal 1 759 936 keer bezocht 
met een gemiddelde duur van 3min24s.

Mutfl@sh
Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief 
Mutfl@sh informeert de leden over de 
activiteiten van de Socialistische Mutualiteit 
Brabant en haar vzw’s, de aangeboden 
diensten en voordelen en de wijzigingen en 
nieuwigheden met betrekking tot de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering.

In 2021 ontvingen 79 658 abonnees onze 
maandelijkse digitale nieuwsbrief.

4. Communicatiemateriaal

Mutualistische Weergalm
Jaarlijks verschijnen er twee edities van de 
Mutualistische Weergalm (in januari en in 
september). Deze edities bevatten steeds 
twee versies: gezinnen en senioren.

Gidsen, folders en flyers
Het doel van onze gidsen, folders en flyers is 
tweeledig:
>  enerzijds aan onze leden relevante en 

praktische informatie bieden;

>  anderzijds onze diensten en voordelen 
promoten.

>  In 2021 werden er allerlei gidsen, 
folders en brochures (her)uitgegeven: 
Voordelengids, VMOBB-map (aanvullende 
hospitalisatieverzekering (AHV), Hospimut, 
Hospimut Plus en Hospimut Continuïteit), 
Dentimutgids, flyer Hospimut, Wegwijs in 
het ziekenhuis, Jongerengids, promogids 
Westhoek, flyer cholesterolmailing, flyer 
diabetesmailing, Folder Begrijp je dokter, 
flyer Vaccinatie beter begrijpen, Folder 
vaccinatieantenne en flyer ‘Joetz’ ...

Moreel verslag
Onze dienst coördineert de opstelling van het 
Moreel verslag dat ter gelegenheid van de 
algemene vergadering wordt gepubliceerd.

Promo bij vervaldagberichten

Dit betreft reclame voor van onze voordelen 
of diensten of teksten met een administratief 
doel, in de vorm van coupons, die bij de 
brieven met de vervaldagberichten van de 
aanvullende bijdrage wordt gevoegd.
De thema’s die in 2021 aan bod kwamen, zijn: 
Corporate FSMB/ Hospimut onze 
hospitalisatieverzekeringen / VIVA-SVV / 
S’Academie / Zorg 100% terugbetaald / Wat 
moet je doen bij arbeidsongeschiktheid / 
Medische Centra Cesar de Paepe / Thuiszorg 
/ e-Mut / Afgestudeerd / Medishop online / 
Vrije Tijd en Gezondheid / Domein Westhoek 
/ Promotie van de vernieuwde website / 
Sportvoordeel / Mogelijkheden van contact / 
Voordeel psychotherapie / Contactformulier 
/ e-Mut app.

Papieren affiches 
De papieren affiches promoten voordelen 
of diensten of vestigen de aandacht op 
onze vzw’s. Ze worden in onze kantoren 
uitgehangen, zowel in de etalage als 
in het kantoor zelf. In 2021 kwamen 
volgende thema’s aan bod: Tussenkomsten 
sportkampen, Zorg en diensten aan huis, 
Psychotherapie en de Tekenwedstrijd ‘Kleur 
je Kerst’. 

Digitale animaties
Er werden digitale animaties ontwikkeld en 
vertoond op de schermen van de kantoren die 
hiervoor zijn uitgerust. Ze benadrukken onze 
voordelen, diensten en waarden. Momenteel 
worden de digitale animaties vertoond in 
de kantoren van Leuven (Mechelsestraat), 
Brussel (Zuidstraat), Sint-Gillis, Ukkel, Sint-
Lambrechts-Woluwe en Zaventem.

Thema‘s van de animatie in 2021:
Waarden:
> Solidariteit
> Respect voor het individu
> Engagement

Voordelen en diensten:
> Zorg 100% terugbetaald 
> Sport: tussenkomst van 45 euro
> Voordeel psychotherapie 160 euro
 > Openingsuren kantoren

Dienst Communicatie & Marketing 



55

6. Evenementen

Gezondheidspromotie (Eventteam)
Ook in 2021 was COVID-19 de spelbreker 
en werden er geen lokale evenementen en 
gezondheidsbeurzen georganiseerd. 

Love4you
Aangezien er in de tweede helft van de zomer 
2021 opnieuw festivals in openlucht mochten 
georganiseerd worden stond het Love4you-
team van de Socialistische Mutualiteit 
Brabant met veel positieve energie op 
meerdere festivals en evenementen in 
Brussel en Vlaams-Brabant. Zo waren ze 
aanwezig op Rock Ternat, Fiesta Latina, 
Druivenfeesten Hoeilaart, Studentenwelkom 
Leuven en Brussel Brost. Zij gaven hier op 
een ludieke manier advies over veilige seks 
en deelden ongeveer 12 000 safekits met 
condooms uit aan jong en oud.

De algemene vergadering
De dienst Communicatie & Marketing 
coördineert de organisatie van de algemene 
vergadering van het ziekenfonds. In 2021 
vond deze fysische vergadering plaats op 17 
oktober 2021.

Wedstrijd: Kleur je Kerst 2021
COVID-19 verplichtte er ons toe om opnieuw 
een tekenwedstrijd te organiseren in plaats 
van onze traditionele kerstfeesten. 
Kinderen tussen de 0 en 14 jaar konden 
deelnemen door tekeningen in te kleuren, 
knutselwerkjes te maken of door ons liedjes 
of video’s te bezorgen in het thema van kerst. 
We ontvingen 13 633 inzendingen!

1700 kinderen wonnen een cadeaubon van 15 
euro en 150 kinderen wonnen een cadeaubon 
van 30 euro. 

Uitdagingen / Projecten 2022
    Al jaren spreekt de naam van onze dienst 
boekdelen. Infocom, oftewel Informatie- en 
communicatiedienst. En jarenlang werd die 
naam ook bevestigd door het gros van onze 
acties. Terwijl we in werkelijkheid zoveel 
meer in onze mars hebben. Ledenbinding, 
marketing van onze voordelen en diensten, 
actieve ledenwerving, enz.

Een groot deel van onze uitdagingen voor dit 
jaar en komende jaren, ligt net daar. Daar 
waar de naam van onze dienst niets over 
zegt, maar ons doelpubliek steeds luider 
naar vraagt.

Onze uitdagingen zijn:
>  ons arsenaal aan digitale kanalen verder 

uitbreiden en beter gaan benutten.

>  de balans vinden tussen meesurfen op de 
golf van modernisering, en er blijven zijn 
voor iedereen.

>  de kennis en kunde van het team verder 
ontwikkelen. Enerzijds door de aanwerving 
van profielen met nieuwe of aanvullende 
vaardigheden, anderzijds door onszelf bij 
te scholen.

>  nog dichter bij onze leden staan, en com-
municeren vanuit hun noden, meer dan 
vanuit onze eigen doelstellingen. Want als 
we onze job goed doen, bieden onze doel-
stellingen een antwoord op die noden.

 De laatste, en misschien ook grootste uit-
daging voor 2022, wordt de verandering van 
onze naam en logo.

Onze identiteit en onze missie, die blijven 
bestaan. Ze krijgen alleen een nieuw jasje.
Ook onze Waalse en Vlaamse collega’s hijsen 
zich in matchende outfits. De naam Solidaris 
Brabant, haar verbindende schakels, en een 
gedeelde missie voor meer solidariteit, daar 
gaan we voor in 2022.
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11. Directie Interne Audit

     Opdracht
>  Zorgen dat de FSMB met zekerheid weet 

in welke mate ze haar activiteiten onder 
controle heeft.

>  De FSMB helpen om haar doelstellingen te 
bereiken door de processen te evalueren 
en voorstellen te doen om de efficiëntie te 
vergroten.

Projecten
>  Voorbereiding van het auditplan 2020-2023.

  
>  Bijdragen tot de verwezenlijking van het 

bedrijfsplan (in kaart brengen van de 
risico’s).

>  Advies geven over aspecten in het kader 
van de financiële responsabilisering van 
de verzekeringsinstellingen.

Realisaties
>  Uitvoering van het auditplan 2020-2023. 

De auditacties overlappen de opdrachten 
van het nationale auditplan (toepassing van 
een gemeenschappelijk werkprogramma 
in alle ziekenfondsen aangesloten bij 
het NVSM) en die van het auditplan van 
de FSMB (specifiek werkprogramma 
voor de FSMB). De opdrachten van 
het nationale auditplan waren in 2021 
gericht op het beheer van afwijzingen 
inzake geneeskundige verzorging, het 
beheer van akkoorden, moederschap, de 
jaarlijkse vakantieattesten, de verhoogde 
tegemoetkoming en het beheer van 
belangrijke functies. De acties van het 
nationale plan omvatten ook technische 
ondersteuning voor de bedrijfsrevisoren 
voor de opdrachten die ze door de 
Controledienst voor de Ziekenfondsen 
worden toevertrouwd in het kader van 
de evaluatie van de performantie van de 
verzekeringsinstellingen. De opdrachten 
van het federale auditplan hadden 
betrekking op de volgende aspecten:

>  Jaarlijks uitgevoerde opdrachten: beheer 
van de financiële rekeningen en fraudepre-
ventie, controle van de ouderdomsbalans 
van de debiteurs, beheer van IT-toegang en 
follow-up van de actieplannen.

>  Analyse van de nieuwe domeinen en indi-
catoren die door het RIZIV en de CDZ zijn 
gekozen voor het variabele gedeelte van de 
beheerskosten.

>  Businessgerichte operationele  
auditopdrachten:

 -  sector bevolking / burgerlijke stand: 
beheer van de internationale overeen-
komsten.

 -  uitkeringensector: onderzoek van de 
automatiseringsmogelijkheden voor 
de berekening van de gederfde lonen, 
beheer van beroepsherscholing, be-
heer van de internationale overeen-
komsten.

 -  gezondheidszorgsector: analyse van 
de werking van de afdelingsakkoorden, 
beheer van de internationale overeen-
komsten.

 -  Operationele auditopdrachten “onder-
steuning”: dossier bewijskracht, 
analyse van de procedure voor beheer 
van incidenten, bedrijfsbeveiliging.

>   De dienst interne audit geeft ook advies op 
verschillende gebieden:

    -  risicobeheer: actualisering van risico-
kaarten, bewustmaking van operatio-
neel leidinggevenden inzake risicobe-
heer, bevordering van de richtsnoeren 
inzake interne controle en risicobe-
heer (COSO), toezicht op beheerindi-
catoren, analyse van databanken die 
het resultaat zijn van operationele 
verwerking, advies geven over het 
invoeren van toegangen gebaseerd op 
functie en rol voor IT, deelname aan de 
GDPR-werkgroep.

    -  nieuws over het variabele deel 
van de administratiekosten, 
e-health, de tussen de sociale 
zekerheidsinstellingen en 
de Belgische staat gesloten 
bestuursovereenkomsten en over 
de publicaties van de regelgevers 
(CDZ en RIZIV). De rol van de interne 
audit bestaat erin de operationele 
verantwoordelijken te informeren over 
de verwachte veranderingen.

    -  toezicht op de uitvoering van het 
organisatiemodel: ontwikkeling van 
indicatoren met betrekking tot het 
gemengde frontoffice/backoffice-
takenmodel



57

>  Ten slotte moet de dienst interne audit 
zorgen voor haar eigen ontwikkeling door 
toezicht te houden op de internationale 
normen voor interne audit, door een 
proces van voortdurende verbetering van 
de auditkwaliteit in te voeren en door 
deel te nemen aan formele en informele 
opleidingen om de vaardigheden van het 
team op peil te houden en te ontwikkelen.

Uitdagingen
De dienst interne audit staat voor vier grote 
uitdagingen:
    >  de toepassing van een intern 

controleraamwerk (COSO) in de FSMB 
bevorderen, door het risicoanalysemodel 
actueel te houden;

>  de audittechnieken doen evolueren, onder 
andere testen met steekproeven uit te 
voeren en de analyse van databases;

 >  de organisatie een meerwaarde bieden door 
middel van een multidienstenbenadering bij 
de analyse van de geselecteerde thema’s;

>  Anticiperen op de risico’s in verband met ver-
anderingen in de ziekenfondsberoepen als 
gevolg van de digitalisering van processen.

Wetswijzigingen
De modernisering van de performantie-
beoordeling van de ziekenfondsen in 
het kader van het variabele deel van de 
administratiekosten, maakt deel uit van de 
actualiteit, die op de voet wordt gevolgd door 
de dienst Interne Audit. Het doel is om de 
resultaten van de reeds geëvalueerde 
jaren (2016 tot 2020) te analyseren en de 
door de CDZ en het RIZIV voorgestelde 
nieuwigheden te onderzoeken.

Gevolgen van de wetswijzigingen
Tot 2015 werden de ziekenfondsen beoor-
deeld aan de hand van tien prestatiecriteria 
inzake beheer. Sinds 2016 is het systeem voor 
de beoordeling van verzekeraarsinstellingen 
gemoderniseerd en is het gebaseerd op 
de analyse van zeven sleutelprocessen die 
een ‘goed functionerend’ ziekenfonds moet 
beheersen. Het effect van deze verandering op 
de algemene kosten is belangrijk, omdat het 
door de CDZ en het RIZIV gewenste systeem 
voor grotere variatie in de resultaten zorgt ten 
opzichte van het verleden. Bovendien zal het 
variabele gedeelte geleidelijk toenemen tot 
20% van de administratiekosten tegen 2022.

Cijfergegevens
In 2021 heeft de dienst Interne Audit 90 
aanbevelingen geformuleerd om de interne 
controle, de efficiëntie/doelmatigheid van 
de procedures en/of de relaties met de 
leden te verbeteren.
De dienst Interne Audit organiseert de 
follow-up van deze aanbevelingen om 
de uitvoering van het overeengekomen 
actieplan te garanderen.

Dankwoord
De dienst Interne Audit bedankt alle 
medewerkers van de andere diensten voor 
hun beschikbaarheid en hun hulp tijdens de 
realisatie van de auditopdrachten.
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 Opdrachten
>  Behouden van een netwerk van 

lokale kantoren ondanks de door de 
overheid opgelegde besparing op de 
administratiekosten van de ziekenfondsen.

>  De tijd die vrijkomt door de geleidelijke 
vervanging van papieren getuigschriften 
voor verstrekte hulp door hun digitale 
versie (eAttest) aanwenden om de taak als 
raadgever nog beter op te nemen.

                     >  De kwaliteit van de dienstverlening 
handhaven en verbeteren.

Projecten en vorming
>  Follow-up van het aantal medewerkers in 

de buitendienst (door de sanitaire crisis 
was het nagenoeg onmogelijk om nieuwe 
medewerkers aan te werven en op te leiden. 
In 2022 wordt hiervoor een extra inspanning 
gedaan zodat het personeelseffectief terug 
op peil gebracht wordt).

>  Het dienstverleningsmodel met een werking 
“op afspraak” en “zonder afspraak” verder 
uitbouwen en optimaliseren. Daarnaast 
verder steun bieden aan de administratieve 
binnendiensten. Zo evolueren naar een 
hybride dienstverleningsmodel waarbij 
het contact met de leden geoptimaliseerd 
wordt.

>  Onze verantwoordelijken van de sectoren 
en hun adjuncten voldoende informeren 
over de verschillende facultatieve 
verzekeringsproducten van onze VMOBB.

Realisaties
>  De dienst evalueert steeds de 

toegankelijkheid van de agentschappen. 
Hierbij staat permanent de gezondheid 
van de medewerkers en de leden centraal. 
We zijn er in geslaagd de dienstverlening 
te garanderen door permanente 

evaluaties van; het verloop en de impact 
van noodzakelijke wijzigingen voor te 
bereiden, correct in te schatten en juist te 
communiceren naar de medewerkers van 
de buitendiensten.

>  Nieuwe taken in het kader van de 
interactie tussen frontoffice en backoffice: 
beantwoorden van door het team gestelde 
(aan)vragen via de lokettoepassing, 
preventiemedewerkers die proactief contact 
opnemen met onze alleenstaande 65+ leden 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

>  De tool SKEDIFY, het beheersysteem voor 
afspraken, maakt het mogelijk voor het 
lid om online een afspraak te boeken met 
een raadgever. Deze tool wordt verder 
uitgebreid zodat onze leden afspraken 
kunnen maken in bijna alle contactpunten 
en voor meer complexe onderwerpen.

>  Opstarten van een tijdsregistratiesysteem 
voor de medewerkers van de Frontoffice 
zodat deze medewerkers voortaan kunnen 
genieten van een flexibele werktijd.

>  De verantwoordelijken van de sectoren 
en hun adjuncten specialiseren zich 
verder in de verschillende facultatieve 
verzekeringsproducten van onze VMOBB.

>  Het uitbreiden van de werking “indexeren 
van mails” in het systeem Ticketing met 
een gedeelte ‘redactie’. Deze uitbreiding 
biedt de medewerkers van de frontoffice de 
mogelijkheid om naast het indexeren, de 
mail verder af te handelen rechtstreeks met 
het lid. Hierdoor worden de binnendiensten 
verder ontlast.

>  Een bijkomende optie wordt voorzien 
voor onze raadgevers om, via de 
lokettoepassing, een mail en/of document 
te kunnen versturen naar het lid.

Overzicht 
>  In 2021 dienden wij verder te evolueren 

met een werkwijze die opgestart werd in 
het jaar 2020. Uiteraard met inachtname 
van de nodige maatregelen om de 
gezondheid van onze medewerkers en 
van onze leden te vrijwaren. Onze leden 
konden al telefonisch en via onze website 
afspraken maken in 13 hoofdkantoren, 
aangevuld met  Asse, Zaventem, Diest en 
Haacht. Een duurtijd van een afspraak 

12. Directie Buitendienst
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die vastgelegd werd op basis van een 
gemiddelde behandelingstermijn van het 
onderwerp. Hieronder een overzicht van 
de evolutie naar een totale heropening van 
onze agentschappen:

 >  In 6 agentschappen zijn vanaf 
30/03/2021 opnieuw momenten 
mogelijk “zonder afspraak”. Het 
betreft de hoofdkantoren in Brussel, 
Anderlecht, Schaarbeek, Vilvoorde, 
Halle en Tienen. In deze kantoren 
blijven de momenten “op afspraak” ook 
mogelijk. Bijkantoren blijven gesloten 
(ook de bezoeken aan ondernemingen 
en de rondes van onze MOBI-MUT’s), 
cash verrichtingen zijn niet langer 
mogelijk.

 >  We breiden uit naar 13 agentschappen, 
vanaf 17/05/2021, waar het op 
welbepaalde momenten mogelijk is 
om “zonder afspraak” langs te gaan. 
Het betreft onze hoofdkantoren in 
Molenbeek, Sint-Gillis, Etterbeek, 
Laken, Liedekerke, Leuven en 
Aarschot. Een afspraak nemen is ook 
steeds mogelijk. Alle bijkantoren zijn 
nog steeds gesloten.

 >  Vanaf 13/06/21 is het in 23 agent-
schappen mogelijk om  “op afspraak” 
het kantoor te bezoeken. We voegen de 
kantoren in Koekelberg, Sint-Agatha-
Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Jette, Vorst en Ukkel toe aan onze lijst.

 >  Alle contactpunten heropenen vanaf 
06/09/2021. Op bepaalde momenten 
zijn de toegankelijk “op afspraak” 
andere momenten ook “zonder 
afspraak” (ook de bezoeken aan 
ondernemingen en de rondes van onze 
MOBI-MUT’s worden heropgestart). 
Afspraken worden geboekt (telefonisch 
of op de website) met een duurtijd die 
zich situeert tussen de 10 en de 30 min, 
in functie van het gekozen onderwerp.

 >  Vanaf 08/11/2021 installeren we 
een verkeerslicht voor “wachtrij-
management” aan de ingangsdeur (een 
rood & groen licht dat moet voorkomen 
dat het te druk wordt in de wachtzaal). 
Dit “stoplicht-systeem” wordt gebruikt 
om tijdig bij te sturen wanneer het 
maximum aantal toegelaten leden in 
de wachtzaal, tijdens de momenten 
“zonder afspraak”, bereikt wordt.

>  Onze raadgevers die tijdelijk toegevoegd 
werden aan de dienst Vergoedingen 
vervoegen opnieuw hun sector bij het 
heropenen van de agentschappen.

>  Sectoren met vaste backoffice taken: de 
medewerkers die momenteel de vaste 
taken backoffice 140H (sector Aarschot/
Haacht), lasten P (sector Etterbeek/
Elsene) & lasten I (sector Aarschot/Haacht) 
opnemen, blijven dit tot nader order verder 
opnemen.

>  Medewerkers van de buitendiensten helpen 
mee met het terugbellen van leden die ons 
ziekenfonds trachtten te bereiken.

>  De levertijden voor materiaal en het ophalen 
van documenten van en naar onze kantoren 
worden meermaals geoptimaliseerd in 
functie van de openingstijden van onze 
kantoren.

>  Bijkomend aan de aanpassingen van onze 
infrastructuur en de reeds voorziene 
beschermingsmaterialen installeren we 
in de agentschappen ook één of meerdere 
luchtreinigers die zorgen voor zuivere lucht 
dankzij hun luchtreinigingstechnologie. Dit 
steeds in functie van de oppervlakte van 
de wachtzaal en met een werkwijze die 
besproken werd met en gevalideerd werd 
door de interne preventieadviseur en de 
arbeidsgeneesheer.

Diverse aanpassingen aan de 
lokettoepassingen:
Dit werk omvat tevens de analyse, testen en 
de communicatie naar onze diensten:
>  01/2021: Brexit: afschaffing van het 75% 

tarief voor ziektekosten < € 200,00 van een 
lid in tijdelijk verblijf. Aanpassing van de 
documentatie.

>  02/2021: Invoering van het doorverwijzen 
bij het contacteren van het lid. Een 
e-mail en/of document kan vanuit het 
aanvraagvenster naar het e-mailadres van 
onze leden worden gezonden. Dit is om het 
dossier te vervolledigen. 

>  04/2021: Nieuwe Frontoffice/Backoffice 
taak: Oproep Preventie Ambtenaar. Onze 
medewerkers gaan in op een uitdrukkelijk 
verzoek van de preventiemedewerker 
na contact met Brusselse 65-plussers 
die geïsoleerd zijn en een verhoogde 
tegemoetkoming (RVT) ontvangen.
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>  05/2021: invoering van de nieuwe 
controlemodule voor aanvullende 
verzekeringen. Nieuwe berichten met 
informatie voor onze werknemers en 
nieuwe regels voor het innen van bijdragen.

>  09/2021: Om de verwerkingstijd van 
dossiers voor onze leden te verkorten, 
invoering van een nieuwe procedure voor 
de invoering van indirecte dossiers. Betere 
indexering van dossiers en geleidelijke 
invoering van de automatisering voor de 
verwerking van indirecte dossiers.

>  10/2021: Indirecte dossiers spoedvervoer 
- nieuwe procedure voor controles in geval 
van waarschijnlijke ongevallen.

>  11/2021: In omloop brengen van nieuwe 
identiteitskaarten. Herformuleren om het 
lezen ervan te ondersteunen bij loketten.

>  12/2021: Circulaire cheques en 
waardebonnen (VV) verwijderd. Aanpassing 
van de menu’s van de loketapplicatie.

>  12/2021: De tussenkomst in het kader 
van de aanvullende verzekering voor 
de voortzetting van een orthodontische 
behandeling (2de schijf) wordt rechtstreeks 
aan het loket terugbetaald en is niet meer 
onderworpen aan een indirect dossier.

Uitdaging(en)
Evolutie van de functie van raadgever in de 
Buitendienst.

Cijfergegevens
Bedrijven en ondernemingen
Tijdens het stapvoets heropstarten van 
deze dienstverlening, wordt opgemerkt 
dat er zich in de bedrijfscultuur een 
paradigmatische shift heeft voorgedaan. 
Daar vroeger veel meer de focus lag op de 
fysieke aanwezigheid van werknemers op de 
werkvloer, zijn veel bedrijven nu overgestapt 
naar een telewerkinfrastructuur. Ten 
gevolge van deze veranderingen binnen de 
bedrijfswereld, hebben wij besloten om het 
aantal werknemers die de bedrijven op vaste 
tijdstippen bezoeken aan te passen.

Rendement van de kantoren en zitdagen
Het totaal aantal directe dossiers stijgt met 60 
766 dossiers of + 3,99 %. Deze dossiers worden 
onmiddellijk terugbetaald aan onze loketten. 

Voor de indirecte dossiers (verstrekkingen die 
niet onmiddellijk worden terugbetaald en voor 
behandeling en betaling worden doorgestuurd 
naar de dienst Gezondheidszorg leden van ons 
hoofdkantoor) is het totale aantal gestegen 
met 21 692 dossiers of + 9,57 %.
We noteren een totaal van 553.352 
dossiers in het kader van de interacties 
front- en backoffice, zoals er zijn voor 
de dienst Vergoedingen, Burgelijke 
Stand, Boekhouding, Betwiste Zaken, 
akkoorden en volmachten MAF, sociale 
DB, indexaties mails, Call Back en Dienst 
Gezondheidszorgen.

We concluderen dus dat tijdens deze evolutie 
naar een hybride dienstverleningsmodel, 
onze raadgevers te maken hebben met een 
grote hoeveelheid administratieve taken, 
ledenafspraken, momenten van vrije inloop, 
etc. Zij vervullen een essentiële kerntaak 
binnen de werking van ons ziekenfonds. 

Ondersteuning van de backoffice (ver wer
king van de taken van de administratieve 
diensten door de buitendienst)
Afspraken met onze leden werden 
georganiseerd over heel het werkgebied. 
Er werd een totaal van 51 871 afspraken 
genoteerd voor het jaar 2021, in 2020 
werden 14 983 afspraken genoteerd. Dit 
betekent meer dan een verdrievoudiging van 
de afspraken en een gemiddelde van 998 
afspraken per week.

Dankwoord
Tot slot, zouden wij graag alle personeelsleden 
van de buitendienst willen bedanken. Zij zijn er 
in geslaagd om tijdens deze woelige periode 
de dienstverlening aan onze leden steeds te 
laten doorgaan. Het was een werkjaar waarin 
er permanent moest worden ge(re)ëvalueerd 
en aangepast moest worden om aan de 
geldende COVID-19-maatregelen te blijven 
voldoen. Onze medewerkers hebben met veel 
inzet, wilskracht en polyvalentie deze taak 
volbracht. 

We danken ook onze verantwoordelijken om 
de coaching en het beheer van hun sector. 
Alsook de medewerkers van de dienst 
Opleidingen om hun doelgerichte training van 
ervaren en minder ervaren werkkrachten. 

Tenslotte, gaat onze bijzondere dank uit naar de 
‘Buitendienst Helpdesk’ voor de ondersteuning 
en dagelijkse opvolging van taken, opleidingen 
en de ontwikkeling van de loketapplicatie.
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SOCIALE DIENST / DMW - CAW 

Opdrachten
De Sociale Dienst biedt in eerste instantie 
een ‘sociaal onthaal’ aan hulpvragers. We 
willen een laagdrempelig aanspreekpunt zijn 
en bieden informatie, advies, directe hulp en 
– indien nodig – begeleiding. We zijn er voor 
iedereen, met extra aandacht voor personen 
die problemen ondervinden omwille van ziekte, 
ouderdom, handicap of een andere sociale 
kwetsbaarheid, en hun mantelzorgers. 

De Sociale Dienst omvat naaste de 1ste-lijns 
dienstverlening, ook: een multidisciplinair team 
(VAPH-dossiers), een team indicatiestellers, 
een pensioendienst en een team van 
ergotherapeuten. 

De dienstverlening van de Sociale Dienst is 
gratis, laagdrempelig en vertrouwelijk. De 
problemen en vragen van onze leden vormen 
het vertrekpunt van onze werking. Onze 
maatschappelijk werkers luisteren naar de 
behoeften van onze leden en zoeken naar het 
gepaste aanbod van onze eigen diensten of van 
externe diensten. 

Onze waarden zijn: solidariteit; toegankelijkheid 
voor iedereen; nabijheid; kwaliteit van de 
hulpverlening; respect van het individu; het leveren 
van maatwerk; engagement; beschikbaarheid en 
het verhogen van ieders zelfredzaamheid. 

Realisaties
In het jaar 2021 bereikte de sociale dienst 
19 197 hulpvragers (tabel 1).  Voor 18 041 
hulpvragers nam de hulpverlening de vorm 
aan van ‘directe hulp en ondersteuning’, maar 
onze medewerkers realiseerden ook 1156 
begeleidingstrajecten. 

Voor onze 1ste-lijns hulpverlening kon onze 
werking in grote maten terugkeren naar zijn 
de normale manier van werking van vóór de 

Covid-19-crisis, met uitzondering van de vrije 
zitdagen die nog geschorst zijn omwille van 
de huidige maatregelen met betrekking tot 
het aantal bezoekers in onze wachtzalen. We 
behielden in 2021 daarom de ruime telefonische 
permanentie binnen onze 1ste-lijn om vlot 
bereikbaar te blijven. 

Het percentage ‘Proactief werk’ is spijtig genoeg 
verder gedaald naar 15,89% (tabel 1). Dit is het 
percentage van dossiers waarin we een vervolg-
actie kunnen realiseren na een proactieve 
benadering. Wanneer we meer in detail gaan 
kijken, kunnen we wel vaststellen dat er een 
gelijk aantal proactieve benaderingen was in 
vergelijking met vorig jaar: 2420 acties in het jaar 
2020 en 2406 acties in het jaar 2021, maar de 
vervolg-acties liggen dus lager. We zullen in 2021 
meer inzetten op de opvolging van deze acties. 

Onze ergotherapeuten gaven 120 adviezen aan 
huis (tabel 1). Dit is een stijging ten opzichte 
van het vorige jaar. Het was ook ons doel om 
deze nieuwe dienstverlening binnen de sociale 
dienst te versterken.

De cijfers over de bereikte doelgroepen 
(personen met een beperkt zelfzorgvermogen 
en personen met een beperking) geven aan dat 
we met onze sociale dienst nog steeds de juiste 
focus behouden, aangezien we een belangrijke 
opdracht hebben naar deze doelgroepen 
toe. Het dossier ‘aanvraag van de erkenning 
van de handicap en eventueel de bijhorende 
tegemoetkoming’ is ook dit jaar het type dossier 
waaronder de meeste uitgevoerde acties vallen. 

Ook het aantal hulpvragers (met een vermoeden 
van dementie) is gestegen naar 503 (tabel 1). 
Omgaan met dementie in de thuissituatie blijft 
voor ons een thematiek om op in te zetten. Via 
onze referentiepersonen dementie die onze 
sociaal assistenten ondersteunen met opleiding 
en intervisie hopen we een meerwaarde te 
kunnen betekenen. In samenspraak met ons 
thuiszorgcentrum wordt hier ook ook ingezet 
op extra bekendmaking. 

Het MDT1 behandelde 497 VAPH-dossiers 
(tabel 2). Dit totale aantal blijft stabiel t.o.v. 
de voorgaande jaren. Er lijkt een daling in 
het aantal IMB-dossiers te zijn, maar onze 
ergotherapeuten hebben wel een gelijkaardig 
1 Ter info: we benoemen bij het MDT (Multi-Disciplinair Team) enkel VAPH-
dossiers omdat dit te maken heeft met de regio-gebonden werking. We zijn 
als MDT erkend door het VAPH om deze opdracht uit te voeren. De werking 
inzake Phare-dossiers op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloopt op 
een andere manier. Onze Sociale Dienst ondersteunt onze leden wel in deze 
dossiers (adviserende en begeleidende rol), maar er komt geen erkenning als 
‘multi-disciplinair team’ (mét objectiverende rol) aan te pas, aangezien dit in 
de procedure van de Phare zo niet is voorzien.
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aantal IMB-dossier kunnen behandelen. 
Er werden immers méér adviesrapporten 
voor materiële bijstand aan minderjarigen 
opgemaakt (cfr. de stijging in het aantal 
dossiers minderjarigen t.o.v. vorig jaar). 
Het team indicatiestellers voor 
zorgbudgetten in het kader van de 
Vlaamse Sociale Bescherming voerde 2590 
indicatiestellingen uit (tabel 3). Voor deze 
opdracht als gemachtigd indicatiesteller voor 
het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
(i.k.v. de Vlaamse Sociale bescherming) 
maakten we dit jaar de omschakeling 
naar een nieuw inschalingsinstrument: de 
BelRAI-sceener. 
We participeerden hiervoor aan de nodige 
opleidingen van het kwaliteitscentrum 
diagnostiek en organiseerde intervisie. 
Spijtig genoeg dienden we – samen met 
de andere ziekenfondsen en de bevoegde 
overheidsinstanties – vast te stellen dat het 
aantal negatieve resultaten met dit nieuw 
instrument boven het verwachte aantal 
kwam te liggen. We zullen dus verder inzetten 
op overleg met de overheidsdiensten en op 
opleiding en intervisie om dit instrument op 
een goede manier verder in de praktijk te 
implementeren. 

De Pensioendienst adviseerde 179 cliënten 
op afspraak en 791 via telefonische 
hulpverlening (tabel 4). Dit ligt in de lijn van 
het vorige jaar, maar het aantal afspraken 
in onze agentschappen ligt ook dit jaar nog 
onder de aantallen van vóór de COVID-19-
crisis.  

Met deze resultaten kunnen we tevreden 
terugblikken op 2021. 

Daarnaast werkten we ook aan een 
verbetering van onze dienstverlening 
door te participeren in enkele full-service 
werkgroepen in samenwerking met het 
NVSM (Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten) en dachten na over onze 

dienstverlening via interne werkgroepen 
(evaluatie van onze proactieve werking, 
dienstverleningsmodule m.b.t. vroegtijdige 
zorgplanning en levenseinde). Deze laatste 
twee dienen in 2022 te leiden tot een intern 
opleidingspakket voor onze medewerkers.

De Sociale Dienst werkte ook verder aan 
een sterk professioneel netwerk met het 
oog op het verbeteren van de lokale, sociale 
dienstverlening. Extra aandacht ging hierbij 
naar de verschillende projecten op de 1ste-
lijn: de participatie in de verdere ontwikkeling 
van de eerstelijnszones en de zorgraden, 
het opstarten of verderzetten van GBO-
projecten (Geïntegreerd Breed Onthaal), 
participatie in chronic-care projecten en 
zorgvernieuwingsprojecten. In concreto:

>  we participeren in de 12 eerstelijnszones in 
Vlaams-Brabant en Brussel en nemen een 
DMW-mandaat op in 3 zorgraden en hun 
eventuele werkgroepen.

>  er werden in 10 van de 12 eerstelijnszones 
GBO-projecten opgezet. In 3 van deze 
projecten nemen we het DMW-mandaat 
op in de stuurgroep en in eventuele 
werkgroepen.

>  we participeren in de 3 ‘chronic-care’ 
projecten in Vlaams-Brabant en Brussel 
en nemen in 1 project het DMW-mandaat 
op in de stuurgroep.

Ook op vlak van interne organisatie werd dit 
jaar vooruitgang geboekt: we konden onze 
sociaal assistenten voorzien van een laptop 
mét mobiel internet (hetgeen een absolute 
meerwaarde is voor onze mobiele werking 
waarbij we leden bezoeken in hun thuismilieu), 
we implementeerden een nieuwe tool ‘INDI’ 
voor de opvolging van onze opdracht als 
indicatiesteller ...
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Cijfergegevens

Tabel 1. Cijfers in het kader van onze werking op de 1ste-lijn
Resultaatsgebieden 1-ste-lijn 2020 2021

Aantal dossiers 19 864 19 197

Aantal begeleidingstrajecten 1283 1156

Proactief werk (1) 23,8% 15,89%

Aantal ergo-adviezen 98 120

% dossiers doelgroep beperkt zelfzorgvermogen 65,96% 65,54%

Aantal dossiers persoon met een beperking 5412 (27,3%) 4917 (25,6%)

Aantal dossiers persoon met (een vermoeden van) dementie 344 503

(1) Het percentage proactiviteit duidt aan in hoeveel gevallen een proactieve benadering heeft geleid tot een vervolgactie door de Sociale Dienst.

Tabel 2. Dossiers VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
Type dossiers ingediend bij het VAPH 2020 2021

Dossier zorg 238 242

Objectivering handicap 29 44

ZZI (Zorg-Zwaarte Instrument) 102 99

Prioritering 107 99

Dossier IMB (Individuele Materiële Bijstand) 167 138

Objectivering handicap 45 40

Adviesrapport 106 83

Vereenvoudigde aanvraag 16 15

Dossier minderjarigen 68 117

A-doc (Aanmeldingsdocument) 28 36

Adviesrapport 15 36

Aanvragen internaat en begeleiding 1 3

Aanvraag PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) 14 18

Prioritering PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) 10 24

TOTAAL 473 497

Ingedeeld in doelgroepen, komen we aan het volgende cijfermateriaal 2020 2021

Sensorisch 17 16

Mentale handicap 63 66

Fysieke handicap 114 105

Autisme 22 31

Gedragsproblemen (minderjarigen) 0 0

Meervoudige beperkingen 42 66

NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) 9 0

TOTAAL 267 284

Tabel 3. Dossiers Vlaamse Sociale Bescherming
Indicatiestellingen voor het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden 2020 2021

Aantal indicatiestellingen na een eerste aanvraag 1186 1197

Aantal indicatiestellingen bij verlenging 1558 1393

Totaal aantal uitgevoerde indicatiestellingen 2744 2590
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Tabel 4. Dossiers Pensioenen
4.1. Het aantal bezoekers op pensioenzitdagen in de buitenkantoren:

Zitdagen op afspraak van de Pensioendienst Aantal bezoekers 2020 Aantal bezoekers 2021

Leuven

Haacht 14 6

Leuven 19 2

Diest 16 20

Aarschot 22 38

Tienen 18 28

TOTAAL 89 94

Halle-Vilvoorde

Halle 1 4

Liedekerke 5 1

Asse / 3

Vilvoorde 3 5

Zaventem 7 0

TOTAAL 16 13

Brussel

Brussel 79 72

TOTAAL 184 179

4.2. Het aantal behandelde dossiers tijdens telefonische permanentie van de pensioendienst:
Aantal dossiers via telefonische dienstverlening 2020 2021

TOTAAL 766 791

Voor het jaar 2020 rapporteerde we ook over het aantal dossiers ‘Bijzonder Solidariteitsfonds’. 
Dit doen we vanaf dit jaar niet meer, omdat de behandeling van deze dossiers niet meer 
door de Sociale Dienst wordt opgenomen. Deze werden in 2021 overgedragen naar onze 
Dienst Gezondheidszorgen.

Uitdagingen
Een vooruitblik naar 2022 leert ons dat we 
als Sociale dienst opnieuw voor heel wat 
nieuwe uitdagingen staan: 
>  het verder structureren, en uitschrijven van 

de verschillende processen en procedures 
binnen de sociale dienst;

>  het voorzien van de nodige opleiding en 
ondersteuning voor de medewerkers van 
de Sociale Dienst;

>  het opvolgen van projecten en het uitwerken 
van samenwerkingsverbanden met 
belangrijke interne en externe partners;

>  het verder bouwen op onze flexibelere 
dienstverlening door middel van een 
interne werkorganisatie o.b.v. regio’s. 

>  het vervolledigen van onze personeels-
bestaffing, aangezien we al een tijdje 
enkele openstaande plaatsen moeilijk 
ingevuld krijgen. 

>  het bijsturen van onze proactieve werking. 

>  het evalueren en bijsturen van de werking 
van onze Pensioendienst.

Dankwoord
Via deze weg willen we graag alle 
medewerkers bedanken voor hun 
vertrouwen, geleverde werk en grote inzet. 
Ook dit jaar hebben alle medewerkers hun 
uiterste best gedaan om er te zijn voor onze 
leden en andere hulpvragers. 
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Opdrachten
>  De kwaliteit van de telefonische ontvangst 

verbeteren, zowel kwantitatief (verkorting 
van de reactietijd, van het aantal 
doorschakelingen, van verloren oproepen 
enz.) als kwalitatief (verbetering van de 
verbale communicatie en van de kennis 
van de telefonische raadgevers enz.). 

>  De diensten niet meer belasten met 
oproepen van het ‘eerste niveau’, zodat 
de dossierbeheerders zich meer kunnen 
richten op hun kernactiviteiten en zo de 
productiviteit en de kwaliteit van het werk 
kunnen verbeteren.

>  De COVID-19 gezondheidscrisis en de 
daaruit volgende coronamaatregelen 
hebben ervoor gezorgd dat de fysieke 
contacten tussen ons ziekenfonds en 
de leden drastisch afnamen en dat de 
leden zich via andere wegen tot ons 
ziekenfonds moesten wenden. De druk 
op de telefonische dienstverlening is 
sterk verhoogd. Deze druk zal pas dalen 
wanneer de leden opnieuw en in ruime 
mate de mogelijkheid wordt geboden om 
toegang te hebben tot de agentschappen.

We willen als organisatie tegemoet komen 
aan de behoeften van onze leden, met een 
kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en snelle 
dienstverlening. Het verbeteren van onze 
meest laagdrempelige dienstverlening/
toegangspoort – met name de telefonie, is 
essentieel. We werken aan een actieplan 
(voornaamste elementen: IT-infrastructuur 
telefonie, organisatiemodel, kennis 
medewerkers contact center, helderheid 
van uitgaande communicaties, toeleiding 
naar digitale kanalen, beheersen van de 
behandelingstermijnen).

Het personeelseffectief werd verhoogd 
met meer dan 30 %. Aan de leden wordt op 
piekmomenten de mogelijkheid geboden om 
de “terugbeloptie” te gebruiken (zie onder 
het hoofdstuk “mutualiteit in beweging”).

In 2021 werden 460 455 oproepen ontvangen 
(een stijging met meer dan 100 000 oproepen 
t.o.v. de pre-COVID periode). Dit betekent een 
gemiddelde van 1764 oproepen per dag in 
2021 met een gemiddelde gesprekstijd van 2 
min 8 sec.

13. Contactcenter
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14. Jeugddienst

Opdracht
>  Verblijven organiseren voor kinderen en 

jongeren

>  Vorming organiseren voor (hoofd)
animatoren voor vakantiecentra

> Vakantiecentra organiseren

>  Socioculturele activiteiten organiseren 
voor gezondheidspromotie

Projecten
>  Activit                eiten voor verschillende doelgroepen

> Activiteiten rond gezondheid

> Activiteiten rond burgerschap 

Realisaties
>  Themaverblijven (sporten, dieren, dansen, 

paardrijden, koken ...)

> Taalstages

>  Animatievakanties (Spa, De Panne, 
Nieuwpoort)

> Buitenlandse vakanties

>  Voortgezette vorming voor (hoofd)
animatoren, verdere vormingen voor 
animatoren

>  Gezondheidsbevorderende projecten rond 
onder andere stress, gezonde voeding en 
het jaarthema van het ziekenfonds

>  Uitwerking van speelpleinwerking en 
dagactiviteiten zonder overnachting (in en 
rond Brussel)

>  Promotie van JOETZ Brabant en Latitude 
Jeunes via sociale media

>  Aanpassing van onze activiteiten in verband 
met de COVID-19 gezondheidscrisis

Uitdagingen
>  De verdere uitwerking van speel-

pleinwerking (met een thema) en 
dagactiviteiten zonder overnachting 
(Brussel, Ganshoren, Ukkel en Elsene)

>  De promotie van JOETZ Brabant en Latitude 
Jeunes Brabant

 
>  De organisatie van nog meer 

leeftijdsgebonden en doelgroepgerichte 
vakanties 

>  Een kwaliteitsvolle kadervorming naar 
jongeren blijven aanbieden met nog meer 
actuele en maatschappelijk relevante 
accenten

>  De uitwerking van educatieve projecten 
rond gezondheid en burgerschap voor 
scholen

>  De verdediging van de waarden van onze 
beweging 
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Cijfergegevens
Reizen 2019 2020 2021

Vakantie(s) België Krokus 23 36 0

Vakantie(s) België Pasen 91 0 0

Vakantie(s) België Zomer 529 397 471

Vakantie(s) België Herfst 11 0 15

Vakantie(s) België Kerst 19 0 0

Vakantie(s) Buitenland heel het jaar 148 64 22

Speelplein(en) België heel het jaar 963 898 937

TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 1784 1395 1445

Educatieve projecten (gezondheidspromotie) 2019 2020 2021

Voeding 266 503 634

Seksuele opvoeding (hyperseksualiteit) 92 76 17

Sociale zekerheid 24 0 0

Verslaving 135 0 0

Jury 70 60 82

Intimidatie 0 0 0

Voorstelling 38 39 33

Schmink 370 0 250

Healthies 615 534 329

Sensibilisering vaccinatie / / 1760

TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 1610 1212 3105

Vormingen 2019 2020 2021

Vorming animator FR 64 75 22

Vorming animator NL 5 13 0

Vorming hoofdanimator FR 14 12 12

Vorming hoofdanimator NL 2 0 0

Voortgezette vormingen 11 10 0

TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 96 110 34

De enorme daling van het aantal inschrijvingen is te verklaren door het verbod op het 
organiseren van opleidingen, door de gezondheidsmaatregelen, gedurende het eerste deel 
van het jaar.
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15. Ombudsdienst en Kwaliteit van de diensten

Opdracht
De Ombudsdienst & Kwaliteit van diensten 
heeft een opdracht met twee benaderingen:
>  de reactieve benadering: de klachten 

beheren en structureel analyseren;

>  de proactieve benadering: problemen op 
voorhand inschatten door de kwaliteit van 
de dienstverlening in het oog te houden.

Realisaties
>   Uitvoering van het plan 2021 met de opdrach-

ten van de dienst bestaande uit de volgende 
activiteiten:

 -  klachtenbeheer: systematische registratie, 
opvolging en analyse van de klachten.

 -  opvolging van aanbevelingen: identi-
ficatie van terugkerende klachten en 
aanbevelingen voor verbetering van de 
kwaliteit van de dienstverlening aan het 
lid en toezicht op de uitvoering ervan.

Uitdagingen
>  Ervoor zorgen dat de aanbevelingen, die 

worden gedaan om de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de leden te verbeteren 
en het aantal klachten te verminderen, 
worden uitgevoerd.

Cijfergegevens
Hieronder staan de cijfers met betrekking tot de activiteit van de afdeling Ombudsdienst & 
Kwaliteit van diensten in 2021.

KLACHTENBEHEER IN 2021
Een ‘klacht’ is ‘Een reactie schriftelijk opgesteld of bevestigd door een persoon die gebruik 
heeft gemaakt van een product of dienst van de FSMB en die niet tevreden is over een han-
deling, prestatie of dienstverlening. Het is een reactie waarvan de gebruiker verwacht dat 
de FSMB er iets mee gaat doen.’ Klachten kunnen worden ingediend door zorgverleners, 
zorginstellingen en burgers die niet zijn aangesloten of ingeschreven bij de FSMB. Onder 
deze definitie vallen ook klachten over de inhoud van de regelgeving.

1. Klachten geregistreerd in 2021 en evolutie van de laatste 3 jaren
In de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021 werden 1390 klachten geregistreerd door 
de Ombudsdienst & Kwaliteit van diensten van de FSMB.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec totaal

2019 186 121 173 94 63 63 82 114 54 58 92 110 1210

2020 194 134 74 45 53 62 133 62 129 150 117 112 1265

2021 194 138 169 93 116 128 99 96 73 85 86 113 1390

In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal klachten in 2021 toegenomen als gevolg van de 
gezondheidscrisis door de COVID-19-pandemie.

De reorganisatie van de diensten van de FSMB na de invoering van de sanitaire maatregelen heeft 
immers geleid tot een toename van het inkomende volume van aanvragen ontvangen per telefoon, 
e-mail, post en via de brievenbussen van de kantoren, met langere verwerkingstijden op deze ver-
schillende gebieden tot gevolg.

Ten opzichte van 2020 zien we in 2021 een stijging van het aantal klachten met 10%.



69

2. Klachten ontvangen in 2021,  
per dienst
De onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de in 2021 geregistreerde klachten per dienst.

Dienst Aantal Verhouding

Gezondheidszorg 660 47,48 %

Uitkeringen 319 22,95 %

Contactcenter 181 13,02 %

Burgerlijke stand 106 7,63 %

Buitendienst 62 4,46 %

Aanvullende verzekering 19 1,37 %

Boekhouding 15 1,08 %

e-Mut 10 0,72 %

Adviserend artsen 4 0,29 %

Mutas 4 0,29 %

Sociale dienst 4 0,29 %

Juridische dienst 3 0,22 %

Infocom 2 0,14 %

Secretariaat 1 0,07 %

Totaal 1390 100,00 %

De diensten “Uitkeringen”, “Contactcenter” en 
“Gezondheidszorg” zijn goed voor 91% van de 
in 2021 geregistreerde klachten.

3. Analyse van de evolutie van het aantal 
klachten in 2021 ten opzichte van 2020
Dienst 2020 2021 Verschil
Gezondheidszorg 304 660 356
Burgerlijke stand 91 106 15
Andere 2 16 14
Sociale dienst 1 4 3
Adviserend artsen 3 4 1
Juridische dienst 3 3 0
Mutas 6 4 -2
e-Mut 17 10 -7
Infocom 16 2 -14
Aanvullende verzekering 44 19 -25
Buitendienst 98 62 -36

Uitkeringen 357 319 -38
Contactcenter 323 181 -142
Totaal 1265 1390 125

Vergeleken met het jaar 2020 zien we in 2021 
een toename van het aantal klachten met 
125 klachten. Dit komt neer op een stijging 
van 10%.

De analyse van die evolutie in 2021 leert ons 
het volgende:
>  een aanzienlijke stijging van het aantal 

klachten bij de dienst “Gezondheidszorg”
>  een daling van het aantal klachten bij de 

diensten “Contactcenter”, “Uitkeringen” en 
“Buitendiensten”

4. Redenen voor terugkerende klachten 
ontvangen in 2021
De ontvangen klachten worden ingedeeld in 
categorieën om de redenen voor de klachten 
te kunnen weergeven en terugkerende 
klachten te kunnen identificeren en, in 
voorkomend geval, structurele maatregelen 
te kunnen nemen om herhaling ervan te 
voorkomen.

Categorie Aantal

Verwerkingstijd voor dossiers 652

Kwaliteit van de behandeling van 
dossiers

455

Bereikbaarheid diensten 203

Kwaliteit van de informatie 38

Onthaal 28

Informatica 8

Aanvullende verzekering 6

Totaal 1390

De meest genoemde redenen voor 
ontevredenheid in 2021 zijn:
>  De verwerkingstijd voor dossiers. Deze 

klachten hebben vooral betrekking 
op verzoeken gericht aan de diensten 
“Gezondheidszorg” en “Uitkeringen” 
wegens vertragingen bij taken zoals 
de behandeling van correspondentie 
(e-mails, brieven ...) gericht aan de 
diensten “Betalingen” en “Tarifering”. De 
behandeling van aanvragen om betaling 
van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 
terugbetaling van afgegeven attesten voor 
gezondheidszorg ...

>  Bereikbaarheid van de diensten. Onder 
deze categorie van klachten worden 
klachten geregistreerd met betrekking tot 
de bereikbaarheid van de diensten van de 
FSMB, de telefonische bereikbaarheid, de 
bereikbaarheid van de kantoren, van e-Mut. 
Klachten in verband met de telefonische 
bereikbaarheid vertegenwoordigen 85% 
van alle klachten geregistreerd onder deze 
categorie.

 We hebben ook vastgesteld dat de 
heropening van de kantoren met toegang op 
afspraak of zonder afspraak in de loop van 
2021 een positief effect heeft gehad op het 
aantal klachten over de toegankelijkheid 
van de kantoren.
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>  De kwaliteit van de behandeling, deze 
categorie omvat alle klachten met 
betrekking tot menselijke tussenkomst 
bij de verwerking van dossiers. Het 
aantal klachten dat betrekking had op 
menselijke fouten bij de verwerking van 
dossiers (455 klachten in 2021) lijkt hoog, 
maar dit moet vergeleken worden met het 
grote aantal dossiers dat in de loop van 
het jaar door alle werknemers verwerkt 
werd. Daartegenover is dit aantal niet 
significant.

5. Gegronde klachten ontvangen in 2021
Na analyse werden in 2021 762 gegronde 
klachten vastgesteld. Ze zijn goed voor 55 % 
van het totale aantal geregistreerde klachten.
Onderstaande tabel geeft de indeling van deze 
klachten weer op basis van de redenen ervan.

Redenen voor klachten Totaal

Verwerkingstijd 493

Toegankelijkheid 177

Verwerkingskwaliteit 59

Kwaliteit van de informatie 24

Informatica 8

Onthaal 1

Totaal 762

Wij stellen vast dat voor een merkbare 
afname van het aantal klachten en daarmee 
een verbetering van de tevredenheid van de 
leden, de FSMB de verwerkingstijd van de aan 
haar gerichte aanvragen moet verbeteren, 
met name via de diensten Uitkeringen en 
Gezondheidszorg.
De FSMB moet ook de telefonische 
bereikbaarheid van haar diensten verbeteren.

6. Actieplannen die zijn doorgevoerd 
om de kwaliteit van de dienstverlening 
aan het lid te verbeteren en het aantal 
klachten in de toekomst te helpen 
verminderen
Er is prioriteit gegeven aan maatregelen om 
de achterstand van de operationele diensten 
terug te dringen en de bereikbaarheid ervan 
te verbeteren, zowel telefonisch als online, 
zodat ze de leden een kwaliteitsvolle service 
kunnen bieden.

Om de achterstand van de operationele dien-
sten terug te dringen, zijn gedurende heel 
2021 structurele maatregelen getroffen.
Het gaat om allerlei aanvullende maatrege-
len die aan elke dienst zijn aangepast afhan-
kelijk van de situatie ervan, met maatregelen 
die gericht zijn op de personeelsbezetting 
van de diensten en hun dimensionering, de 
automatisering van de processen en hun do-
cumentatie, de opleiding, het verdere onder-
zoek van de backoffice-/frontoffice-taken …
 
In het eerste kwartaal van 2022 wordt een 
assess ment van het Contactcenter uitge-
voerd. Er wordt een nieuwe telefooninfra-
structuur opgezet (overheidsopdracht).

Het e-Mut platform wordt verder ontwikkeld 
om de toegang te verbeteren en de functio-
naliteiten ervan uit te breiden.

7. Verwerkingstijd en responspercentage 
van klachten in 2021
Klachten werden in 2021 gemiddeld binnen 
19 kalenderdagen verwerkt. Dit is een 
verbetering ten opzichte van de gemiddelde 
termijn van 25 dagen in 2020. Deze is korter 
dan de maximumtermijn van 45 dagen die 
aan de leden wordt doorgegeven.

Het responspercentage voor klachten 
bedroeg 98% in 2021. Alle klachten werden 
in 2021 beantwoord.

De procedure voor de verwerking van de 
klachten werd geëvalueerd en er werden 
aanbevelingen gedaan om de verwerkingstijd 
van klachten te verbeteren.

Ombudsdienst en Kwaliteit van de diensten
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16. Backoffice Leuven

De backoffice voor het arrondissement Leuven 
werd opgericht om een persoonlijk contact 
met onze leden mogelijk te maken en hen een 
grotere nabijheid te garanderen. De backoffice 
Leuven is gehuisvest in de Mechelsestraat 70 
sinds 4 november 2013.

Opdracht 
Cel Burgerlijke Stand 
>  Toekomstige leden inschrijven (als gerechtigde of 

als persoon ten laste) en hun dossiers beheren

>  Het recht van onze leden op terugbetaling van 
geneeskundige verzorging openen of verlengen

>  Het recht op verhoogde tegemoetkoming toe-
kennen aan bepaalde categorieën

Cel Uitkeringen
>  De reglementering van de ziekte- en invalidi-

teitsverzekering, deel vergoedingen, opvolgen 
en toepassen

>  De getuigschriften van arbeidsongeschiktheid 
registreren en alle opvolging hiervan, gaande 
van de erkenning van de arbeidsongeschikt-
heid tot de uitnodigingen voor controle en 
beslissingen die hieruit voortvloeien

>  De gerechtigden in geval van arbeidsonge-
schiktheid, moederschapsrust, geboorte- of 
adoptieverlof, borstvoedingspauzes en verwij-
dering uit het werkmilieu voor en na de beval-
ling, efficiënt en snel een vervangingsinkomen 
toekennen om hen een continue financiële 
stabiliteit te garanderen

Cel Gezondheidszorg
>  De reglementering van het deel gezondheids-

zorg van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
opvolgen en toepassen

>  Zorgen voor de toepassing van alle producten 
en diensten van de aanvullende verzekering

>  Zorgen voor de registratie van de aanvragen en 
beslissingen voor terugbetaling van kinesithera-
pie, geneesmiddelen, orthodontie en logopedie

>  Een klantgerichte dienstverlening aanbieden

Cel Administratie 
>  Ontvangst en verwerking van de documenten, 

ontvangen door onze verschillende kantoren 
in de regio Leuven en via briefwisseling

>  Verzending van alle briefwisseling betreffende 
de dossiers regio Leuven

Projecten 
In samenspraak met de betrokken diensten van 
de hoofdzetel worden er steeds verbeteringen 
aangebracht voor de controles van de uitgaven, 
alsook voor het vergemakkelijken van het dos-
sierbeheer. Deze projecten kunnen geraadpleegd 
worden onder iedere respectievelijke dienst, her-
nomen in dit moreel verslag.

Realisaties 
De aanpassingen van de procedures, IT-program-
ma’s en briefwisseling, zodat de wettelijke ver-
anderingen toegepast kunnen worden, gebeuren 
steeds in samenspraak met de betrokken dien-
sten van onze hoofdzetel. Deze realisaties kunnen 
geraadpleegd worden onder iedere respectievelij-
ke dienst, hernomen in dit moreel verslag.

Uitdagingen 
>  Streven naar efficiënte en uniforme procedures

>  Streven naar polyvalentie d.m.v. opleidingen

>  Werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening

>  Proactief te werk gaan door het lid, de werkge-
ver, dokter, kinesist of nodige instanties zelf te 
contacteren in geval van ontbrekende elemen-
ten bij de behandeling van een dossier

>  Streven naar een zeer goede samenwerking 
tussen de raadgevers van de frontoffice en 
backoffice om zo onze leden nog beter te dienen

>  Een klantgerichte dienstverlening aanbieden

>  Stapsgewijs verder taken overnemen die voor 
de backoffice bestemd zijn

Wetswijzigingen 
De nieuwe wetswijzigingen die van toepassing 
zijn, worden hernomen in dit moreel verslag 
onder de respectievelijke diensten.

Doelen 
Onze doelen zijn:
>  de leden ontlasten van administratief geloop 

door zelf het nodige te doen indien mogelijk;

>  sneller een oplossing kunnen bieden, waardoor 
de behandeling van de dossiers vlotter verloopt;

>  de leden informeren, zodat zij op de hoogte blij-
ven over het verloop van hun dossier;

>  een zo groot mogelijk takenpakket opnemen voor 
alle leden van de regio Leuven om een zo goed 
mogelijke dienstverlening te kunnen bieden.
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     De dienst regionale materies vervangt de in 2015 
opgerichte studiedienst. Deze dienst werd opgericht 
vanwege de regionalisering van een reeks federale 
materies inzake gezondheid en bijstand aan perso-
nen als gevolg van de zesde staatshervorming.

Opdracht
>  Politiek en strategisch toezicht houden op 

gewestelijke en regionale aangelegenheden 
die verband houden met gezondheidszorg en 
bijstand aan personen, en deze berichten ana-
lyseren in het licht van de werking van de FSMB.

>  De wetgeving met betrekking tot de zesde staats-
hervorming en de  regionale aangelegenheden  
volgen, alsook de uitvoering ervan op het grond-
gebied waarop de FSMB actief is. De directie en 
de diensten de elementen verschaffen die ze in 
staat stellen de opdrachten in verband met deze 
aangelegenheden te ontwikkelen en de toegang 
tot gezondheidszorg voor de bevolking van de 
gefedereerde entiteiten verdedigen.

> Studies uitvoeren.
>  Een netwerk van functionele contacten uitbou-

wen om de interne en externe positie van de 
FSMB te versterken.

>  De FSMB vertegenwoordigen in uiteenlopende 
structuren om haar in staat te stellen haar rol 
als verdediger van de belangen van de leden te 
verstevigen.

 Projecten
 >  De overdracht van nieuwe gewestelijke bevoegd-

heden op 1 januari 2019 opvolgen: mobiliteits-
hulpmiddelen, rust- en verzorgingstehuizen, 
opvang- en verblijfsvoorzieningen voor ouderen, 
revalidatie, initiatieven voor beschut wonen, psy-
chiatrische verzorgingstehuizen, rookstopbege-
leiding, thuiszorg en gezinsplanning.

>  De problematiek omtrent de ontwikkeling van 
regionale systemen voor sociale bescherming 
beheersen (Vlaamse Sociale Bescherming, 
Brusselse Sociale Bescherming).

>  Ondersteuning verlenen aan de eerstelijnsdien-
sten van de FSMB.

>  Een reeks kwesties analyseren over specifieke 
Brusselse aangelegenheden, zoals armoede, 

isolement, het overwicht van eenoudergezinnen, 
de institutionalisering van zorgafhankelijke ou-
deren enzovoort.

>  Intermutualistisch project “Preventiemedewer-
kers”: coördinatie en dagelijkse opvolging van 
een ploeg van 7 preventiemedewerkers. 

Realisaties
Specifiek over de regionalisering van gewestelijke 
aangelegenheden:
 >  informeren van diensthoofden en het produce-

ren van media voor de interne verspreiding van 
informatie; 

>  het werk van de Brusselse bicommunautaire 
Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen 
en Gezinsbijslag (IrisCare) opvolgen en actief 
deelnemen aan zijn paritaire beheersorganen, 
waardoor we ook echt invloed kunnen uitoefe-
nen op een sociaal gezondheidsbeleid;

>  follow-up van onze Regionale Maatschappij 
van Onderlinge Bijstand van de Socialistische 
Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brus-
sel-Hoofdstad en bijstand aan de business bij de 
uitvoering van Brusselse aangelegenheden;

>  deelname aan projecten in verband met COVID- 
19-preventie en vaccinatie.

>  ontwikkeling van en deelname aan projecten in 
verband met preventie en gezondheidspromotie.

Overige realisaties: 
>   De evolutie van de Vlaamse Sociale Bescher-

ming en van de Brusselse Sociale Bescherming 
opvolgen.

   >  Pro-actief opvolgen van ontwikkelingen binnen 
de eerste lijn in functie van visievorming en go-
vernance. 

>  Follow-up van de hervorming van het niet-drin-
gend ziekenvervoer in Brussel en deelname aan 
de permanente overlegcommissie.

 >  Deelnemen aan een reeks raden, vergaderingen 
en informatieve lezingen.

Uitdagingen
>  Toezien op de geregionaliseerde materies, op de 

goede opvolging van de gewestelijke aangele-
genheden en ervoor zorgen dat de verschillende 
regelingen harmonieus naast elkaar bestaan 
op de verschillende grondgebieden, waarbij vrij 
verkeer van patiënten en gelijke behandeling 
worden gewaarborgd.

>  Ontwikkelen van preventie- en gezondheidsbe-
vorderingsacties binnen de FSMB in afspraak 
met onze eerstelijnsdiensten.

>  Vertegenwoordiging en betrokkenheid in over-
legorganen en fora ter voorbereiding van een 
zevende staatshervorming. 

17. Dienst regionale materies
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18. Dienst projectmanagers

De dienst Opdrachthouders is opgericht in 
2016. Het doel van deze dienst is om intersec-
torale en transversale projecten te beheren. 
In 2021 is ons team uitgebreid met 2 nieuwe 
medewerkers. We zijn momenteel met 5.
 

Missie 
>  Strategische en transversale projecten 

ontwikkelen en beheren met het oog 
op optimalisatie en de verbetering van 
dienstverlening aan onze leden.

>  Een brug vormen tussen de operationele 
businessdiensten en de IT, om het goede 
verloop van projecten te garanderen.

>  De bestaande werkprocessen trans-
formeren en moderniseren aan de hand 
van automatisering, digitalisering en de 
vereenvoudiging van taken.

>  Een nieuwe projectmethodologie en 
-structuur invoeren om de strategische en 
operationele doelen te behalen.

>  De samenwerking tussen de frontoffice en 
backoffice ondersteunen en verder uitbrei-
den. Meehelpen aan de specialisatie van 
de medewerkers in de agentschappen. 

>  De businessanalisten opvolgen om de 
samenwerking tussen de diensten te ver-
beteren.

>  Huidige en toekomstige werkprocedures 
documenteren.

>  De Algemene Directie ondersteunen bij 
juridische projecten verbonden aan het 
ziekenfonds en haar entiteiten.

Projecten
Afgewerkte projecten
>  We hebben de beschikbare online services 

uitgebreid: het contactformulier, het online 
afsprakensysteem …

>  We hebben onze inspanningen verdergezet 
om het nieuwe telefoniesysteem verder te 
implementeren.

>  We hebben gewerkt aan de automatisering 
en optimalisering van verschillende pro-
cessen binnen de dienst uitkeringen.

>  We hebben onze werkprocessen in verband 
met de status van mantelzorgers geactua-
liseerd.

>  We hebben een mobiele applicatie 
ontwikkeld voor ons platform e-Mut.

>  Wij hebben nieuwe werkprocedures 
ingevoerd om ervoor te zorgen dat de 
wetgeving inzake gegevensbescherming 
(AVG) wordt nageleefd bij telefonische 
contacten.

>  We zetten een vaccinatie-antenne opgericht 
op om de verspreiding van COVID-19 tegen 
te gaan.

>  We hebben een gecentraliseerd systeem 
opgezet voor het beheer van SMS- en 
e-mailberichten.

Projecten waaraan we nu werken
>  We breiden de beschikbare onlineservices 

verder uit: inschrijven bij het ziekenfonds, 
Track&Trace voor  uitkeringsdossiers, 
voortdurende optimalisering van de 
website.

>  We coördineren het herontwerp van ons 
online loket e-Mut.

>  Wij werken aan de optimalisering van de 
externe e-mailcommunicatie.

>  Wij blijven ons inspannen om documenten 
te digitaliseren en betalingen online te 
verrichten.

>  Wij herzien onze processen en software 
voor het scannen van documenten om een 
snelle en gedeeltelijk geautomatiseerde 
dienst te kunnen aanbieden.
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>  Wij blijven ons inspannen om onze 
telefonische bereikbaarheid voor de leden 
te verbeteren en de interne werking te 
optimaliseren.

>  Wij stellen alles in het werk om leden de 
mogelijkheid te geven te kiezen hoe zij 
berichten van hun ziekenfonds wensen te 
ontvangen. Zij zullen kunnen kiezen tussen 
verschillende digitale kanalen of via de 
post.

>  Wij werken eraan om leden de mogelijkheid 
te geven contact met ons op te nemen via 
een live chat op onze website.

>  Wij werken aan de optimalisering van de 
manier waarop wij onze mailings versturen.

>  Wij passen onze werkprocedures aan om te 
voldoen aan alle aspecten van de wetgeving 
inzake gegevensbescherming (AVG).

>  Wij bereiden de verkiezingen voor de 
vernieuwing van de bestuursorganen van 
het ziekenfonds en haar aanverwante 
entiteiten voor.

  Uitdagingen
>  Een drijvende kracht zijn achter innovatie 

en verandering.

>  Uitgebreidere kennis vergaren over de 
materies behandeld door de verschillende 
diensten.

>  Onze organisatie moderniseren, zodat we 
ons kunnen aanpassen aan de buitenwereld 
en de technologieën van de toekomst.

Dankwoord
Wij willen alle mensen, diensten en 
externe organisaties waarmee we dit jaar 
hebben samengewerkt, bedanken voor hun 
beschikbaarheid en bijdrage in het kader van 
onze projecten.
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31/12/20 31/12/21 Verschil

VERPLICHTE VERZEKERINGEN
Actieven M.B.A. 243 086 243 517 431

Gepensioneerden 63 263 64 649 1386

Weduwen 7075 7035 -40

Personen met een handicap 5080 5001 -79

Wezen 10 6 -4

Sportbeoefenaars 52 52 0

Studenten   29 42 13

TOTAAL 318 595 320 302 1707

OPENBARE DIENSTEN
Actieven 3079 2994 -85

Gepensioneerden 16 488 16 549 61

Weduwen 1191 1134 -57

Wezen 0 0 0

Geestelijken   0 0 0

TOTAAL 20 758 20 677 -81

ZELFSTANDIGEN
Actieven 22 482 22 861 379

Gepensioneerden 3408 3597 189

Weduwen 291 284 -7

Wezen 0 0 0

TOTAAL 26 181 26 742 561

VRIJWILLIG VERZEKERDEN
Actieven 21 269 21 542 273

+ 60/65 jaar 29 33 4

TOTAAL 21 298 21 575 277

ALGEMEEN TOTAAL 386 832 389 296 2464

1. Evolutie van het ledental per beroepscategorie
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2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Anderlecht 29 536 29 514 -22 53 108 53 117 120 887 121 929 43,93 % 43,56 %

Brussel 37 378 37 623 245 65 985 66 025 185 103 186 916 35,65 % 35,32 %

- Brussel 18 210 18 246 36 30 199 29 955

- Haren 1280 1365 85 2503 2696

- Laken 13 711 13 834 123 25 590 25 695

- Neder-over-Heembeek 4177 4178 1 7693 7679

Elsene 12 345 12 142 -203 17 487 17 121 87 632 87 488 19,96 % 19,57 %

Etterbeek 6230 6143 -87 9192 9020 48 473 48 331 18,96 % 18,66 %

Evere 8441 8513 72 14 407 14 483 42 656 43 061 33,77 % 33,63 %

Ganshoren 5486 5530 44 9068 9052 25 234 25 189 35,94 % 35,94 %

Jette 11 016 10 988 -28 18 419 18 355 52 728 52 854 34,93 % 34,73 %

Koekelberg 4752 4781 29 8777 8796 21 959 21 873 39,97 % 40,21 %

Molenbeek 23 483 23 410 -73 45 994 45 761 97 979 98 112 46,94 % 46,64 %

Oudergem 4242 4186 -56 6257 6188 34 404 34 723 18,19 % 17,82 %

Schaarbeek 22 017 22 047 30 40 066 39 663 132 799 131 451 30,17 % 30,17 %

Sint-Agatha-Berchem 5511 5454 -57 9731 9596 25 502 25 441 38,16 % 37,72 %

Sint-Gillis 9945 9730 -215 15 357 14 903 49 678 49 196 30,91 % 30,29 %

Sint-Joost-ten-Node 5469 5409 -60 9800 9629 27 497 27 124 35,64 % 35,50 %

Sint-Lambrechts-Woluwe 6120 6182 62 9351 9453 57 712 58 010 16,20 % 16,30 %

Sint-Pieters-Woluwe 3101 3060 -41 4552 4517 42 119 41 996 10,81 % 10,76 %

Ukkel 10 474 10 409 -65 15 613 15 549 83 980 84 774 18,59 % 18,34 %

Vorst 11 915 11 831 -84 19 647 19 450 56 581 56 281 34,72 % 34,56 %

Watermaal-Bosvoorde 3856 3841 -15 5818 5778 25 332 25 221 22,97 % 22,91 %

TOTAAL 221 317 220 793 -524 378 629 376 456 1 218 255 1 219 970 31,08 % 30,86 %
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Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Affligem 1031 1040 9 1683 1711 13 351 13 407 12,61 % 12,76 %

- Essene 231 231 0 381 393

- Hekelgem 326 333 7 534 535

- Teralfene 474 476 2 768 783

Asse 4381 4465 84 7267 7442 33 505 33 827 21,69 % 22,00 %

- Asse 1885 1972 87 3075 3239

- Bekkerzeel 63 68 5 98 111

- Kobbegem 56 51 -5 90 86

- Mollem 134 133 -1 210 212

- Relegem 174 181 7 285 309

- Zellik 2069 2060 -9 3509 3485

Merchtem 1330 1371 41 2060 2124 16 766 17 154 12,29 % 12,38 %

- Brussegem 173 176 3 260 272

- Hamme 46 50 4 73 74

- Merchtem 1111 1145 34 1727 1778

Opwijk 828 849 21 1255 1301 14 746 14 793 8,51 % 8,79 %

- Mazenzele 60 61 1 90 92

- Opwijk 768 788 20 1165 1209

TOTAAL 7570 7725 155 12 265 12 578 78 368 79 181 15,65 % 15,89 %

3. Sector Asse
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Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Beersel 3212 3240 28 4904 4988 25 343 25 756 19,35 % 19,37 %

- Alsemberg 551 543 -8 789 779

- Beersel 726 720 -6 1076 1073

- Dworp 526 551 25 779 830

- Huizingen 490 490 0 782 791

- Lot 919 936 17 1478 1515

Bever 120 133 13 183 197 2178 2201 8,40 % 8,95 %

Drogenbos 1164 1160 -4 1814 1810 5653 5699 32,09 % 31,76 %

Galmaarden 742 741 -1 1018 1000 8836 8814 11,52 % 11,35 %

- Galmaarden 240 240 0 348 342

- Tollembeek 369 370 1 498 490

- Vollezele 133 131 -2 172 168

Gooik 603 611 8 845 886 9189 9230 9,20 % 9,60 %

- Gooik 267 274 7 385 408

- Kester 125 125 0 155 163

- Leerbeek 104 102 -2 152 155

- Oetingen 107 110 3 153 160

Halle 6566 6636 70 9776 9836 40 182 40 656 24,33 % 24,19 %

- Buizingen 994 1022 28 1501 1544

- Halle 4201 4270 69 6283 6328

- Lembeek 1371 1344 -27 1992 1964

Herne 631 633 2 838 845 6699 6706 12,51 % 12,60 %

- Herfelingen 70 69 -1 101 102

- Herne 438 439 1 556 561

- Sint-Pieters-Kappelle 123 125 2 181 182

Lennik 682 710 28 1077 1118 9096 9190 11,84 % 12,17 %

- Gaasbeek 12 12 0 12 12

- Lennik 476 506 30 775 822

- Sint-Martens-Lennik 194 192 -2 290 284

Linkebeek 590 565 -25 875 830 4696 4739 18,63 % 17,51 %

Pepingen 292 290 -2 409 418 4537 4499 9,01 % 9,29 %

- Beert 30 26 -4 38 34

- Bellingen 53 51 -2 74 73

- Bogaarden 24 29 5 29 40

- Elingen 22 19 -3 30 28

- Heikruis 48 49 1 75 78

- Pepingen 115 116 1 163 165

Sint-Genesius-Rode 1485 1470 -15 2308 2274 18 519 18 626 12,46 % 12,21 %

Sint-Pieters-Leeuw 7142 7205 63 11 499 11 607 34 621 35 061 33,21 % 33,11 %

Sint-Pieters-Leeuw 4884 4907 23 7842 7937

- Oudenaken 28 25 -3 34 31

- Ruisbroek 1725 1769 44 2874 2918

- Sint-Laureins-Berchem 28 25 -3 38 33

- Vlezenbeek 477 479 2 711 688

TOTAAL 23 229 23 394 165 35 546 35 809 169 549 171 177 20,97 % 20,92 %

4. Sector Halle
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Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Dilbeek 5758 5814 56 9076 9270 43 423 43 732 20,90 % 21,20 %

- Dilbeek 2795 2811 16 4388 4446

- Groot-Bijgaarden 1304 1326 22 2128 2207

- Itterbeek 655 641 -14 965 969

- Schepdaal 627 651 24 1040 1080

- Sint-Martens-Bodegem 230 241 11 320 334

- Sint-Ulriks-Kapelle 147 144 -3 235 234

Liedekerke 2487 2518 31 3713 3771 13 397 13 482 27,72 % 27,97 %

Roosdaal 1174 1182 8 1671 1661 11 665 11 688 14,32 % 14,21 %

- Borchtlombeek 218 211 -7 298 285

- Roosdaal 956 971 15 1373 1376

Ternat 1619 1649 30 2517 2522 16 012 16 144 15,72 % 15,62 %

- Sint-Katherina-Lombeek 804 801 -3 1233 1205

- Ternat 587 616 29 928 965

- Wambeek 228 232 4 356 352

TOTAAL 11 038 11 163 125 16 977 17 224 84 497 85 046 20,09 % 20,25 %

5. Sector Liedekerke
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Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Grimbergen 4972 5038 66 7789 7891 37 972 38 314 20,51 % 20,60 %

- Beigem 175 179 4 271 263

- Grimbergen 1847 1870 23 2892 2939

- Humbeek 312 323 11 480 494

- Strombeek-Bever 2638 2666 28 4146 4195

Kapelle-op-den-Bos 521 537 16 773 798 9501 9524 8,14 % 8,38 %

- Kapelle-op-den-Bos 339 352 13 511 532

- Nieuwenrode 101 101 0 142 138

- Ramsdonk 81 84 3 120 128

Londerzeel 676 707 31 1143 1181 18 861 19 016 6,06 % 6,21 %

- Londerzeel 436 465 29 767 797

- Malderen 141 129 -12 212 200

- Steenhuffel 99 113 14 164 184

Machelen 2882 2897 15 4800 4870 15 605 15 895 30,76 % 30,64 %

- Diegem 1082 1077 -5 1840 1845

- Machelen 1800 1820 20 2960 3025

Meise 1695 1696 1 2654 2680 19 627 19 790 13,52 % 13,54 %

- Meise 1018 1011 -7 1617 1605

- Wolvertem 677 685 8 1037 1075

Vilvoorde 8007 8105 98 13 861 14 013 45 495 45 715 30,47 % 30,65 %

- Peutie 433 447 14 688 716

- Vilvoorde 7574 7658 84 13 173 13 297

Wemmel 2632 2645 13 4094 4157 16 814 17 013 24,35 % 24,43 %

Zemst 1309 1299 -10 1846 1823 23 260 23 314 7,94 % 7,82 %

- Elewijt 424 413 -11 577 560

- Eppegem 368 366 -2 522 515

- Hofstade 135 127 -8 203 194

- Weerde 124 122 -2 177 170

- Zemst 258 271 13 367 384

TOTAAL 22 694 22 924 230 36 960 37 413 187 135 188 581 19,75 % 19,84 %

6. Sector Vilvoorde



EVOLUTIE VAN HET LEDENTAL

84

7. Sector Zaventem

Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Hoeilaart 772 771 -1 1 191 1 161 11 408 11 509 10,44 % 10,09 %

Kampenhout 1117 1121 4 1 583 1 587 12 129 12 280 13,05 % 12,92 %

- Berg 326 329 3 471 469

- Buken 32 36 4 46 45

- Kampenhout 573 576 3 804 833

- Nederokkerzeel 186 180 -6 262 240

Kraainem 927 913 -14 1404 1364 13 853 13 847 10,13 % 9,85 %

Overijse 1572 1556 -16 2321 2283 25 497 25 655 9,10 % 8,90 %

Steenokkerzeel 1272 1294 22 1903 1919 12 279 12 372 15,50 % 15,51 %

- Melsbroek 278 274 -4 387 387

- Perk 204 212 8 322 330

- Steenokkerzeel 790 808 18 1194 1202

Wezembeek-Oppem 908 926 18 1381 1408 14 269 14 254 9,68 % 9,88 %

Zaventem 4536 4599 63 7269 7351 34 782 35 184 20,90 % 20,89 %

- Nossegem 324 338 14 498 532

- Sint-Stevens-Woluwe 1201 1190 -11 1 908 1875

- Sterrebeek 521 543 22 821 852

- Zaventem 2490 2528 38 4042 4092

TOTAAL 11 104 11 180 76 17 052 17 073 124 217 125 101 13,73 % 13,65 %
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8. Sector Aarschot
Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Aarschot 3552 3514 -38 4543 4484 30 183 30 281 15,05 % 14,81 %

- Aarschot 2085 2049 -36 2 668 2 616

- Gelrode 198 200 2 246 249

- Langdorp 592 593 1 777 780

- Rillaar 677 672 -5 852 839

Begijnendijk 858 867 9 1108 1126 10 256 10 322 10,80 % 10,91 %

- Begijnendijk 432 433 1 552 567

- Betekom 426 434 8 556 559

Tielt-Winge 825 843 18 1121 1136 10 783 10 877 10,40 % 10,44 %

- Houwaart 133 132 -1 185 175

- Meensel-Kiezegem 74 76 2 101 107

- Sint-Joris-Winge 212 220 8 289 289

- Tielt 406 415 9 546 565

TOTAAL 5235 5224 -11 6772 6746 51 222 51 480 13,22 % 13,10 %
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9. Sector Diest
Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Bekkevoort 673 680 7 905 940 6332 6348 14,29 % 14,81 %

- Assent 137 138 1 189 197

- Bekkevoort 451 453 2 599 614

- Molenbeek-Wersbeek 85 89 4 117 129

Diest 3250 3240 -10 4450 4425 24 234 24 370 18,36 % 18,16 %

- Deurne 123 117 -6 169 158

- Diest 1933 1905 -28 2651 2610

- Kaggevine 346 351 5 477 482

- Molenstede 318 323 5 410 421

- Schaffen 530 544 14 743 754

Kortenaken 906 888 -18 1200 1160 7892 7898 15,21 % 14,69 %

- Hoeleden 190 192 2 234 239

- Kersbeek-Miskom 120 120 0 167 164

- Kortenaken 227 219 -8 294 278

- Ransberg 74 70 -4 104 99

- Waanrode 295 287 -8 401 380

Scherpenheuvel 3047 3026 -21 3939 3924 23 078 23 135 17,07 % 16,96 %

- Averbode 292 306 14 396 416

- Messelbroek 178 177 -1 232 223

- Scherpenheuvel 1428 1422 -6 1821 1818

- Testelt 244 238 -6 315 307

- Zichem 905 883 -22 1175 1160

TOTAAL 7876 7834 -42 10 494 10 449 61 536 61 751 17,05 % 16,92 %
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Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Boortmeerbeek 415 435 20 555 607 12 629 12 711 4,39 % 4,78 %

- Boortmeerbeek 259 272 13 349 380

- Hever 156 163 7 206 227

Haacht 1593 1580 -13 2050 2028 14 854 15 080 13,80 % 13,45 %

- Haacht 924 921 -3 1189 1177

- Tildonk 279 271 -8 349 342

- Wespelaar 390 388 -2 512 509

Keerbergen 429 447 18 573 591 12 954 13 073 4,42 % 4,52 %

Rotselaar 1414 1374 -40 1789 1727 17 024 17 081 10,51 % 10,11 %

- Rotselaar 661 628 -33 827 782

- Werchter 385 379 -6 495 485

- Wezemaal 368 367 -1 467 460

Tremelo 1711 1676 -35 2161 2104 14 917 15 008 14,49 % 14,02 %

- Baal 645 629 -16 853 824

- Tremelo 1066 1047 -19 1308 1280

TOTAAL 5562 5512 -50 7128 7057 72 378 72 953 9,85 % 9,67 %

10. Sector Haacht
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11. Sector Leuven
Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Bertem 700 679 -21 996 970 10 141 10 190 9,82 % 9,52 %

- Bertem 365 359 -6 487 483

- Korbeek-Dijle 21 20 -1 29 27

- Leefdaal 314 300 -14 480 460

Bierbeek 465 476 11 639 649 10 162 10 194 6,29 % 6,37 %

- Bierbeek 192 197 5 258 262

- Korbeek-Lo 174 175 1 246 245

- Lovenjoel 99 104 5 135 142

Herent 1465 1484 19 1937 1949 21 920 22 046 8,84 % 8,84 %

- Herent 875 902 27 1131 1153

- Veltem-Beisem 310 313 3 421 429

- Winksele 280 269 -11 385 367

Holsbeek 650 642 -8 842 812 10 062 10 148 8,37 % 8,00 %

- Holsbeek 312 307 -5 401 380

- Kortrijk-Dutsel 89 94 5 124 128

- Nieuwrode 203 199 -4 254 246

- Sint-Pieters-Rode 46 42 -4 63 58

Huldenberg 572 578 6 760 755 9943 9981 7,64 % 7,56 %

- Huldenberg 198 194 -4 259 252

- Loonbeek 34 35 1 58 50

- Neerijse 107 111 4 130 135

- Ottenburg 150 157 7 185 197

- Sint-Agatha-Rode 83 81 -2 128 121

Kortenberg 2010 1994 -16 2871 2861 20 289 20 425 14,15 % 14,01 %

- Erps-Kwerps 632 617 -15 902 893

- Everberg 277 279 2 389 393

- Kortenberg 900 904 4 1322 1325

- Meerbeek 201 194 -7 258 250

Leuven 6614 6485 -129 8873 8696 102 275 101 032 8,68 % 8,61 %

- Heverlee 1135 1101 -34 1486 1423

- Kessel-Lo 2135 2107 -28 2969 2964

- Leuven 2464 2400 -64 3273 3165

- Wilsele 880 877 -3 1145 1144

Lubbeek 646 625 -21 849 822 14 556 14 728 5,83 % 5,58 %

- Binkom 74 77 3 92 95

- Linden 231 209 -22 310 282

- Lubbeek 241 240 -1 311 315

- Pellenberg 100 99 -1 136 130

Oud-Heverlee 464 478 14 613 628 11 088 11 209 5,53 % 5,60 %

- Blanden 99 97 -2 137 132

- Haasrode 121 121 0 151 156

- Oud-Heverlee 113 118 5 162 159

- Sint-Joris-Weert 116 128 12 143 162

- Vaalbeek 15 14 -1 20 19

Tervuren 1201 1211 10 1788 1780 22 708 22 861 7,87 % 7,79 %

- Duisburg 97 93 -4 164 153

- Tervuren 948 964 16 1407 1410

- Vossem 156 154 -2 228 217

TOTAAL 14 787 14 652 -135 20 168 19 922 233 144 232 814 8,65 % 8,56 %
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Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Boutersem 776 785 9 1019 1007 8242 8249 12,36 % 12,21 %

- Boutersem 705 715 10 938 928

- Honsem 71 70 -1 81 79

Geetbets 416 425 9 549 553 6136 6188 8,95 % 8,94 %

- Geetbets 379 383 4 506 503

- Rummen 37 42 5 43 50

Glabbeek 554 567 13 744 772 5321 5340 13,98 % 14,46 %

- Attenrode-Wever 100 105 5 129 136

- Bunsbeek 177 183 6 256 272

- Glabbeek-Zuurbemde 157 162 5 203 208

- Kapellen 120 117 -3 156 156

Hoegaarden 716 717 1 965 965 6863 6843 14,06 % 14,10 %

- Hoegaarden 614 620 6 829 835

- Outgaarden 102 97 -5 136 130

Landen 1641 1631 -10 2321 2311 16 096 16 051 14,42 % 14,40 %

- Attenhoven 155 155 0 242 246

- Landen 777 764 -13 1077 1059

- Neerwinden 408 405 -3 569 558

- Walshoutem 301 307 6 433 448

Linter 938 937 -1 1216 1211 7271 7253 16,72 % 16,70 %

- Linter 601 617 16 781 802

- Orsmaal 77 75 -2 100 98

- Wommersom 260 245 -15 335 311

Tienen 5814 5830 16 8114 8155 35 293 35 545 22,99 % 22,94 %

- Goetsenhoven 189 196 7 237 239

- Hakendover 151 156 5 202 205

- Kumtich-Vissenaken 497 506 9 660 681

- Oplinter 366 56 -310 511 74

- Sint-Margriet-Houtem 60 366 306 84 520

- Tienen 4551 4550 -1 6420 6436

Zoutleeuw 999 999 0 1311 1332 8575 8531 15,29 % 15,61 %

- Budingen 359 386 27 479 500

- Halle-Booienhoven 261 353 92 363 470

- Zoutleeuw 379 260 -119 469 362

TOTAAL 11 854 11 891 37 16 239 16 306 93 797 94 000 17,31 % 17,35 %

12. Sector Tienen
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13. Algemeen overzicht
Gerechtigden Rechthebbenden Bevolking Percentage

2020 2021 +/- 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Brusselse agglomeratie 221 317 220 793 -524 378 629 376 456 1 218 255 1 219 970 31,08 % 30,86 %

Arrondissement Halle/Vilvoorde 75 635 76 386 751 118 800 120 097 643 766 649 086 18,45 % 18,50 %

Sector Asse 7570 7725 155 12 265 12 578 78 368 79 181

Sector Halle 23 229 23 394 165 35 546 35 809 169 549 171 177

Sector Liedekerke 11 038 11 163 125 16 977 17 224 84 497 85 046

Sector Vilvoorde 22 694 22 924 230 36 960 37 413 187 135 188 581

Sector Zaventem 11 104 11 180 76 17 052 17 073 124 217 125 101

Arrondissement Leuven 45 314 45 113 -201 60 801 60 480 512 077 512 998 11,87 % 11,79 %

Sector Aarschot 5235 5224 -11 6772 6746 51 222 51 480

Sector Diest 7876 7834 -42 10 494 10 449 61 536 61 751

Sector Haacht 5562 5512 -50 7128 7057 72 378 72 953

Sector Leuven 14 787 14 652 -135 20 168 19 922 233 144 232 814

Sector Tienen 11 854 11 891 37 16 239 16 306 93 797 94 000

SUBTOTAAL 342 266 342 292 26 558 230 557 033 2 374 098 2 382 054 23,51 % 23,38 %

buiten de sector 44 566 47 005 2439 67 523 71 315

ALGEMEEN TOTAAL 386 832 389 297 2465 625 753 628 348
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Beheersorganen

UITVOEREND BESTUUR - 11 VERGADERINGEN IN 2021
Aanwezigheden uitvoerend bestuur Aanwezig Verontschuldigd

BILQUIN Jean-Claude 10 1
DAELS Eliane 10 1
DE NAUW Chantal 11 -
DE VITS Mia 11 -
DEROUBAIX Emmanuel 11 -
GLINEUR Rita 9 2
HAERTEN Jean-Marie 11 -
HEYNDELS Hans 11 -
JIROFLEE Karin 9 2
MAGERUS Christian 9 2
PÈRE Françoise 8 3
ROBBEETS Dirk 9 2
VAN DROOGENBROECK André 10 1
YLEN Marc 7 4

RAAD VAN BESTUUR – 5 VERGADERINGEN IN 2021
Aanwezigheden raad van bestuur Aanwezig Verontschuldigd

AERTS Maridi 1 4
BADRI Nadia 3 2
BECHHOFF Nicole 5 -
BILQUIN Jean-Claude 4 1
BRUNELLI Philippe 4 1
CAPEZUTTO Lina 1 4
CATHERIN Christiane 2 3
CLERENS Bruno 3 2
CLOSE Philippe* - 3
CUVELIER Michel 4 1
DAELS Eliane 4 1
DE MUYLDER Katleen 5 -
DE NAUW Chantal 4 1
DE RAET Anne-Marie 2 3
DE SMEDT Roger 4 1
DE VITS Mia 5 -
DEROUBAIX Emmanuel 5 -
EL KORCHI Abdelouahhab 4 1
GINIS François 4 1
GLINEUR Rita 4 1
HAERTEN Jean-Marie 5 -
HALLEMANS Patricia 5 -
HARDY Joëlle 4 1
HEYNDELS Hans 5 -
HUYGHE Claudine 5 -
JANKOWSKI Catharina 2 3
JIROFLEE Karin 4 1
KAHN Aline 1 4
KESTENS Michel 3 2
LAENEN Christian 3 2
LEMMENS Kurt 5 -
LIBOUTON Michel 3 2
LIEFFERINCKX Louise 4 1
MAGERUS Christian 4 1
MOUREAUX Catherine - 5
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MOUSSET Serge 1 4
OST Wilfried 2 3
PÈRE Françoise 1 4
ROBBEETS Dirk 4 1
SIBIEL Daniel 3 2
SIMON Xavier 5 -
SMETS Paul 3 2
SNOECK Marc 3 2
SOUISS Karina 2 3
SURNY Anne 3 2
SWINNEN John 4 1
TIMPERMAN Christiane 2 3
TRULLEMANS Nadine 1 4
VAN ASSCHE Sandra 3 2
VAN BRUSSEL Robert 3 2
VAN DROOGENBROECK André 4 1
VAN VAERENBERGH Rita 4 1
VANDENPLAS Kristof 3 2
VERMANDER Walter 5 -
VERSCHUEREN Ivan 4 1
YLEN Marc 3 2

Raadgevers

LEGRAND Marc 3 2

UITVOEREND BESTUUR - 11 VERGADERINGEN IN 2021

*vanaf 20 juni 2021
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RENDEMENT VAN DE KANTOREN EN DE ZITDAGEN
Directe dossiers Indirecte dossiers Aantal bijdragen Totaal

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/-

Brussel 52 473 63 292 +10 819 17 326 20 132 +2806 1200 1110 -90 70 999 84 534 +13 535

Anderlecht 89 762 98 531 +8769 23 712 25 964 +2252 1689 594 -1095 115 163 125 089 +9926

Molenbeek 84 919 98 528 +13 609 22 410 25 063 +2653 1521 922 -599 108 850 124 513 +15 663

Sint-Gillis 29 103 37 116 +8013 7786 9783 +1997 536 357 -179 37 425 47 256 +9831

Schaarbeek 87 822 95 765 +7943 25 928 28 286 +2358 1613 640 -973 115 363 124 691 +9328

Elsene 35 833 40 585 +4752 8554 11 045 +2491 535 173 -362 44 922 51 803 +6881

Etterbeek 65 284 71 905 +6621 18 874 20 185 +1311 1015 509 -506 85 173 92 599 +7426

Laken 102 606 119 192 +16 586 23 501 27 023 +3522 1811 792 -1019 127 918 147 007 +19 089

Vorst 47 431 50 526 +3095 11 625 12 488 +863 794 158 -636 59 850 63 172 +3322

Totaal 595 233 675 440 +80 207 159 716 179 969 +20 253 10 714 5255 -5459 765 663 860 664 +95 001

Asse 16 441 15 498 -943 3522 3186 -336 228 86 -142 20 191 18 770 -1421

Halle 68 097 74 877 +6780 11 868 11 532 -336 1012 250 -762 80 977 86 659 +5682

Liedekerke 27 481 33 219 +5738 5346 5607 +261 396 213 -183 33 223 39 039 +5816

Vilvoorde 54 041 59 368 +5327 10 357 11 289 +932 571 274 -297 64 969 70 931 +5962

Zaventem 25 074 30 194 +5120 5135 5588 +453 415 120 -295 30 624 35 902 +5278

Totaal 191 134 213 156 +22022 36 228 37 202 +974 2622 943 -1679 229 984 251 301 +21 317

Aarschot 18 864 18 379 -485 3172 3042 -130 440 243 -197 22 476 21 664 -812

Diest 23 815 26 241 +2426 4756 5274 +518 260 150 -110 28 831 31 665 +2834

Haacht 15 169 16 177 +1008 3126 2920 -206 251 137 -114 18 546 19 234 +688

Leuven 41 720 45 580 +3860 11 943 12 498 +555 488 150 -338 54 151 58 228 +4077

Tienen 33 504 33 146 -358 7186 7124 -62 491 209 -282 41 181 40 479 -702

Totaal 133 072 139 523 +6451 30 183 30 858 +675 1930 889 -1041 165 185 171 270 +6085

Algemeen totaal 919 439 1 028 119 +108 680 226 127 248 029 21 902 15 266 7087 -8179 1 160 832 1 283 235 +122 403

RENDEMENT VAN DE ZITDAGEN IN DE FIRMA’S

GLOBAAL RENDEMENT VAN DE BUITENDIENSTEN
Directe dossiers Indirecte dossiers Aantal bijdragen Totaal

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/-

Brussel 595 233 675 440 + 80 207 159 716 179 969 +20 253 10 714 5 255 -5459 765 663 860 664 95 001

Halle-Vilvoorde 191 134 213 156 +22 022 36 228 37 202 +974 2622 943 -1679 229 984 251 301 21 317

Leuven 133 072 139 523 +6451 30 183 30 858 +675 1930 889 -1041 165 185 171 270 6085

Ondernemingen 2610 1388 -1222 436 226 -210 90 24 -66 3136 1638 -1498

Gegevensinbreng 
gezondheidszorg

111 952 105 089 -6863 0 0 +0 0 0 +0 111 952 105 089 -6863

Gegevensinbreng BO 488 092 448 263 -39 829 0 0 +0 0 0 +0 488 092 448 263 -39 829

Algemeen totaal 1 522 093 1 582 859 +60 766 226 563 248 255 +21 692 15 356 7111 -8245 1 764 012 1 838 225 +74 213

Aantal firma's Directe dossiers Indirecte dossiers Aantal bijdragen Totaal

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/-

Brussel 155 95 -60 2610 1388 -1222 436 226 -210 90 24 -66 3136 1638 -1498

Totaal 155 95 -60 2610 1388 -1222 436 226 -210 90 24 -66 3136 1638 -1498
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