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De laatste wijzigingen aan deze gecoördineerde versie van de statuten
werden:
•Op 24 oktober 2018 beslist door de Algemene Vergadering van de MOB
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•Op 4 februari 2019 goedgekeurd door de Raad van de
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Statuten CM Zorgkas

1gecoördineerde versie geldig vanaf

24-10-2018

MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND " CM – ZORGKAS VLAANDEREN "
GEVESTIGD TE BRUSSEL

STATUTEN
Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering;
Gelet op de goedkeuring van de groepering van diensten door de Algemene Vergadering
van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten op 23 oktober 1999;
Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Landsbond;
Gelet op de beslissingen van hun Algemene Vergaderingen hebben de volgende
rechtspersonen:
▪ Christelijke Mutualiteit van het Arrondissement Mechelen,
▪ Christelijke Mutualiteit van het Arrondissement Turnhout,
▪ Christelijke Mutualiteit (Brugge),
▪ Christelijke Mutualiteit Kortrijk,
beslist, met de bij de wet vereiste aanwezigheidsquorum en meerderheid van stemmen, om
conform de bepalingen van het artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990 en conform de
bepalingen van het artikel 14 van het decreet van 30 maart 1999, een zorgkas op te richten, teneinde
de dienst zorgverzekering samen te organiseren onder de vorm van een Maatschappij van
Onderlinge Bijstand en de statuten van deze Maatschappij van Onderlinge Bijstand als volgt vast te
leggen:
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HOOFDSTUK I : STICHTING - BENAMING - DOELEINDEN
Artikel 1
In toepassing van het artikel 43 bis van de wet van 6 augustus1990 is de Maatschappij van
Onderlinge Bijstand gesticht te Brussel, op 1 januari 2000 onder de benaming: " CM - Zorgkas
Vlaanderen ".
In zijn betrekkingen met derden kan de Maatschappij van Onderlinge Bijstand gebruik
maken van volgende afkorting: CMZV.
Artikel 2
De enige doelstelling van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand is:
in het kader van artikel 3 b) en c) van de wet van 6 augustus 1990 en in uitvoering van de
artikelen 4, 19, 42, 48 en 55 van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale
bescherming, de inrichting van een zorgkas die instaat voor de uitvoering van de Vlaamse sociale
bescherming overeenkomstig de bepalingen van het decreet en haar uitvoeringsbesluiten.
De aansluiting bij deze dienst is facultatief voor de aangesloten ziekenfondsen.
Artikel 3
De maatschappelijke zetel van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand is gevestigd te
1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579 en haar werkingsgebied strekt zich uit over het
Nederlandstalig gebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Artikel 4
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand is net als alle ziekenfondsen die haar samenstellen
aangesloten bij de landsbond: "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten", gevestigd te Brussel.
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand voldoet aan de voorwaarden voorzien bij artikel
43bis van de wet van 6 augustus 1990 en verkrijgt conform de bepalingen van het artikel 70§ 2 van
deze wet de hoedanigheid van Maatschappij van Onderlinge Bijstand.
Artikel 5
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand is samengesteld uit de ziekenfondsen, opgesomd
in artikel van 6 van deze statuten.
Een ziekenfonds dat na de oprichting wenst aan te sluiten, richt een schriftelijk verzoek tot
de voorzitter van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand.
Deze aanvraag, ondertekend door de voorzitter en Algemeen Directeur van het ziekenfonds
moet:
1. de benaming van het ziekenfonds en zijn maatschappelijke zetel vermelden;
2. de datum van zijn stichting en van zijn wettelijke erkenning vermelden.
Daarenboven moet het ziekenfonds, dat zijn aansluiting aanvraagt, de verbintenis aangaan
zich te schikken naar de statuten en bijzondere reglementen van de Maatschappij van Onderlinge
Bijstand en naar alle beslissingen die overeenkomstig de statutaire en wettelijke voorschriften
werden genomen. Het moet bovendien bij zijn aanvraag een exemplaar van zijn statuten voegen.
De Algemene Vergadering van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand spreekt zich uit
over de nieuwe aanvragen tot aansluiting.
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Artikel 6
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand is opgedeeld in volgende bestuurlijke afdelingen
overeenstemmend met de respectieve werkingsgebieden van de volgende ziekenfondsen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Christelijke Mutualiteit regio Mechelen-Turnhout,
Christelijke Mutualiteit Brugge,
Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen,
Christelijke Mutualiteit van het Arrondissement Antwerpen,
Christelijke Mutualiteit Oostende - Veurne - Diksmuide,
Christelijke Mutualiteit Roeselare - Tielt,
Christelijk Ziekenfonds Sint - Pietersbond,
Christelijke Mutualiteit Limburg,
Christelijk Ziekenfonds Sint Michielsbond,
Christelijke Mutualiteit van het Land van Waas en Dendermonde,
Christelijke Mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen,
Mutualité Chrétienne du Brabant Wallon,
Mutualité Chrétienne du Hainaut Orientale,
Mutualité Chrétienne Hainaut Picardie,
Mutualité Chrétienne de Liège,
Mutualité Chrétienne de la Province de Luxembourg,
Mutualité Chrétienne de la Province de Namur,
Mutualité Saint-Michel,
Mutualité de Verviers et d’Eupen

Tot deze bestuurlijke afdeling behoren de aangeslotenen die lid zijn bij het betreffende
ziekenfonds.
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HOOFDSTUK II : AANSLUITING, ONTSLAG EN UITSLUITING VAN DE LEDEN
Artikel 7
Elke natuurlijke persoon, voor wie de aansluiting bij een zorgkas, krachtens artikel 29 van
het Vlaams decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, naargelang het
geval, verplicht dan wel facultatief is, kan zich aansluiten bij de MOB indien hij:
1. akkoord gaat met de toetreding tot de dienst, bedoeld in artikel 2 van deze statuten, en er
zich toe verbindt vanaf de eerste januari van het kalenderjaar waarin hij 26 jaar wordt, de betaling
van de bijdragen ter zake na te leven;
2. lid of persoon ten laste is bij van een der Christelijke Ziekenfondsen opgesomd in
artikel 6.
Artikel 8
Een lid kan slechts worden uitgesloten volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in
de uitvoeringsbesluiten van het decreet.
Artikel 9
Een lid kan uit eigen beweging slechts een einde stellen aan zijn aansluiting bij aangetekend
schrijven of door een getekende en gedateerde verklaring gericht aan de voorzitter van de zorgkas.
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HOOFDSTUK III : DEFINITIES & CATEGORIEËN VAN AANGESLOTENEN
Artikel 10
In deze statuten verstaat men onder:
a) aangeslotene: elke persoon die conform aan de statutaire bepalingen aangesloten is bij in
de aanhef vermelde Maatschappij van Onderlinge Bijstand zorgkas “CMZV “;
b) lid van een Christelijke Ziekenfonds: de effectieve leden en personen ten laste zoals
bedoeld bij de wetgeving en de reglementering van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen of zoals bedoeld bij artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober
2000;
c) "aanvullende verzekering": de prestaties en diensten die conform de bepalingen van
artikels 3 b en 3 c van de wet van 6 augustus 1990 door het ziekenfonds worden ingericht.
Om te genieten van de voordelen toegekend door de bij de onderhavige statuten
georganiseerde dienst, worden de aangeslotenen tot één van de hiernavolgende categorieën
ingedeeld:
eerste reeks: de zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen:
A. de zelfstandigen die onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake
geneeskundige verzorging bedoeld bij de artikels 32 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en haar
uitvoeringsbesluiten.
B. de leden van kloostergemeenschappen die onderworpen zijn aan de verplichte
verzekering inzake geneeskundige verzorging bedoeld bij artikel 32, 21° van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994 en haar uitvoeringsbesluiten;
tweede reeks:
A. de personen die onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake geneeskundige
verzorging en uitkeringen krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
B. de personen die onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake geneeskundige
verzorging krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en haar uitbreidingsbesluiten;
C. de personen die ingeschreven zijn als grensarbeiders, alsmede de personen die werken bij
een in België gevestigde internationale of Europese organisatie;
D. de personen die ingeschreven zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
of bij de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail.
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HOOFDSTUK IV – ORGANEN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE
BIJSTAND
Afdeling 1 - De Algemene Vergadering
Artikel 11
De Algemene Vergadering van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand is samengesteld
uit afgevaardigden die voor de duur van zes jaar worden verkozen door de Algemene Vergadering
van de aangesloten ziekenfondsen, naar rata van één afgevaardigde per schijf van 7500 leden.
Elk aangesloten ziekenfonds is vertegenwoordigd in verhouding tot het aantal van zijn leden
in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2
en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, die eveneens lid zijn van de Maatschappij van
Onderlinge Bijstand, met een minimum van drie afgevaardigden en een maximum van dertig
afgevaardigden.
De samenstelling van de Algemene Vergadering zal echter voor het eerste worden
hernieuwd in 2004 en vervolgens telkens gedurende het jaar waarin de mutualistische verkiezingen
hebben plaatsgehad.
Artikel 12
Om verkozen te kunnen worden als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van
een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, moet men stemgerechtigd lid zijn van de Algemene
Vergadering van zijn ziekenfonds.
Artikel 13
De stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering van de aangesloten ziekenfondsen
die verkozen willen worden tot afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van de Maatschappij
van Onderlinge Bijstand moeten zich per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van hun
ziekenfonds kandidaat stellen, ten laatste vijftien dagen voor de datum van de Algemene
Vergadering van het ziekenfonds dat de stemming zal uitvoeren.
Artikel 14
De Raad van Bestuur stelt de volgorde vast waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, aan
de hand van de door hem geldig ontvangen kandidaturen en draagt deze lijst ter stemming voor aan
de Algemene Vergadering van het ziekenfonds.
Artikel 15
Wanneer het aantal kandidaten kleiner of gelijk is aan het aantal toe te kennen effectieve
mandaten, dan worden deze kandidaten van rechtswege verkozen.
De vertegenwoordigers worden verkozen door de Algemene Vergadering van het betrokken
ziekenfonds op basis van de lijst, opgesteld door de Raad van Bestuur van het Ziekenfonds, van de
kandidaturen die geldig ingediend zijn.
Plaatsvervangende vertegenwoordigers kunnen onder dezelfde voorwaarden verkozen
worden.
De stemming is geheim. De kandidaten worden verkozen in volgorde van het aantal
bekomen stemmen. Bij gelijkheid van stemmen tussen meerdere kandidaten voor het laatste
mandaat, is de volgorde van de lijst beslissend.
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Artikel 16
De Algemene Vergadering van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan maximum tien
raadgevers aanduiden, op voordracht van de Raad van Bestuur. Deze raadgevers hebben
raadgevende stem.
De directieleden en geestelijke raadgevers van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand
wonen de Algemene Vergadering bij met raadgevende stem.
Artikel 17
De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist over de aangelegenheden bedoeld bij
artikel 15 van de wet van 6 augustus 1990 en volgens de modaliteiten vastgesteld in de artikelen 16,
17 en 18 van dezelfde wet.
De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid om te beslissen over de aanpassingen van
de bijdragen, zoals vastgelegd in het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, aan de Raad van Bestuur
delegeren. Deze delegatie is geldig voor één jaar en is hernieuwbaar.
Elk aanwezig en elk rechtsgeldig vertegenwoordigd lid van de Algemene Vergadering
beschikt over een stem.
Een lid dat niet persoonlijk aan de Algemene Vergadering kan deelnemen, kan zich door
middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Algemene
Vergadering. Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts houder zijn van één volmacht.
Artikel 18 ( van toepassing vanaf 1 juni 2004)
Conform de bepalingen van artikel 32 van de wet van 6 augustus 1990 benoemt de
Algemene Vergadering een bedrijfsrevisor, die door haar wordt gekozen uit het College aangeduid
door de Algemene Vergadering van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.
De revisor brengt rapport uit aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, die op haar dagorde
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar heeft vermeld staan.
Het mandaat van de revisor is vastgesteld voor een hernieuwbare periode van drie jaar.
De revisor woont de Algemene Vergadering bij wanneer deze beraadslaagt over een door
hem opgemaakt verslag.
De revisor heeft het recht op de Algemene Vergadering het woord te voeren in verband met
de vervulling van zijn taken.
Artikel 19
Er is elk jaar een Algemene Vergadering bijzonder gewijd aan het overleggen en het
goedkeuren van de rekeningen en het onderzoek omtrent de belangen van de Maatschappij van
Onderlinge Bijstand. De Raad van Bestuur brengt verslag uit over zijn bestuur, over de globale
verrichtingen van het verlopen dienstjaar, en legt de jaarlijkse op 31 december afgesloten rekening
van inkomsten en uitgaven over. De voorzitter kan, daarenboven, de Algemene Vergadering
bijeenroepen wanneer hij het nodig acht. Hij is ertoe gehouden eveneens de Algemene Vergadering
bijeen te roepen ten laatste binnen de 30 dagen op aanvraag van de Raad van Bestuur, ofwel op
schriftelijk gemotiveerde aanvraag van ten minste een vijfde der effectieve leden.
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand dient de bedoelde wijzigingen en beslissingen
met een aangetekend schrijven ter kennis te brengen van het Zorgfonds binnen één maand na de
datum van hun goedkeuring. Tot uiterlijk één maand na die kennisgeving kan het Zorgfonds per
aangetekende brief zich verzetten tegen een statutenwijziging of beslissing die in strijd is met de
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bepalingen van het decreet of haar uitvoeringsbesluiten. In dat geval zorgt de Maatschappij van
Onderlinge Bijstand ervoor dat de statutenwijzigingen of beslissingen worden ingetrokken of
aangepast binnen twee maanden na verzending van de brief van het Zorgfonds.
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand zal uiterlijk op 31 maart van elk jaar aan het
Zorgfonds een verslag betreffende het geheel van haar bedrijvigheid tijdens het vorige kalenderjaar
overhandigen.
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand zendt vóór 30 april aan het Zorgfonds haar
jaarrekening en het boekhoudkundig verslag, betreffende het vorige kalenderjaar.
Afdeling 2 - Raad van Bestuur
Artikel 20
De Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van
zes jaar. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.
De samenstelling van de Raad van Bestuur zal echter voor het eerste worden hernieuwd in
2004 en vervolgens telkens gedurende het jaar waarin de mutualistische verkiezingen hebben
plaatsgehad.

Artikel 21
Om lid te zijn van de Raad van Bestuur, moet men meerderjarig en van goed zedelijk gedrag
zijn. Het is evenwel niet vereist deel uit te maken van de Algemene Vergadering.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd.
Aan de leden van de raad van bestuur die aanwezig zijn op een vergadering van de raad van
bestuur wordt een zitpenning van 50 euro en een vergoeding voor hun verplaatsingskosten
toegekend. De betrokkenen hebben het recht om aan de toegekende vergoedingen te verzaken.
Artikel 22
Het aantal vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur wordt als volgt samengesteld:
§ 1 - één afgevaardigde per bestuurlijke afdeling die de effectieve leden van de
ziekenfondsen vertegenwoordigt welke behoren tot de tweede reeks voorzien bij artikel 10 van deze
statuten;
- de bestuurlijke afdelingen die méér dan 75.000 effectieve leden tellen welke behoren tot
deze reeks hebben recht op 2 afgevaardigden;
- de bestuurlijke afdelingen die méér dan 150.000 effectieve leden tellen welke behoren tot
deze reeds hebben recht op 3 afgevaardigden;
- de bestuurlijke afdelingen die méér dan 225.000 effectieve leden tellen welke behoren tot
deze reeks, hebben recht op 4 afgevaardigden;
§ 2 - bovendien één afgevaardigde die de effectieve leden van de ziekenfondsen
vertegenwoordigt welke behoren tot de eerste reeks voorzien bij artikel 10 van deze statuten, per
schijf van 20.000 effectieve leden behorend tot deze reeks en dit voor het hoofdstedelijk gewest
Brussel-Hoofdstad en per provincie, met een minimum van een vertegenwoordiger voor het
hoofdstedelijk gewest Brussel-Hoofdstad en per provincie;
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§ 3 - ten minste 6 en ten hoogste 18 leden door de Raad van Bestuur van de Maatschappij
van Onderlinge Bijstand voorgedragen aan de Algemene Vergadering;
§ 4 -de secretaris van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand wordt voorgedragen aan de
Algemene Vergadering om met beslissende stem in de Raad van Bestuur te worden verkozen;
§ 5 - voor elke provincie en voor het hoofdstedelijk gewest Brussel-Hoofdstad , waarvan de
som van het aantal afgevaardigden, berekend in toepassing van de artikels 22 § 1 en 22 § 2 dezer
statuten, méér dan twee of méér dan vijf bedraagt, worden respectievelijk ten minste één of ten
minste twee mandaten van bestuurder voorbehouden aan een persoon van het andere geslacht; de
kandidatuur voor deze mandaten worden voor iedere provincie en het hoofdstedelijk gewest
Brussel-Hoofdstad voorgedragen in gemeenschappelijk overleg tussen de ziekenfondsen die deel
uitmaken van de omschrijving van de betrokken provincie of het hoofdstedelijk gewest BrusselHoofdstad.
Artikel 23
Mogen geen bestuurder van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand zijn en niet met de
effectieve leiding worden belast, de personen opgesomd in artikel art 4 §2, van het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de organisatie, het beheer, de werking en de erkenning van
zorgkassen en betreffende de controle op de zorgkassen, van 17 juli 2000.
Artikel 24
§ 1 - De kandidaten voor de Raad van Bestuur, bedoeld bij artikel 22 § 1 van deze statuten,
worden voorgedragen door de Raad van Bestuur van elk ziekenfonds.
§ 2 - Voor elk van de ziekenfondsen bedoeld in § 1, stelt de Raad van Bestuur van de
Maatschappij van Onderlinge Bijstand een lijst samen met de kandidaten voorgedragen door de
ziekenfondsen. Als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten zijn de
kandidaten automatisch verkozen. Voor die ziekenfondsen die meer kandidaten voordragen dan het
aantal te begeven mandaten, dient de Algemene Vergadering tot stemming over te gaan. De
kandidaten die het grootst aantal stemmen behalen, zijn verkozen. Bij gelijkheid van stemmen is de
volgorde waarin de kandidaten voorkomen op de lijst beslissend.
§ 3 - Voor de kandidaten bedoeld bij artikel 22 § 2 van deze statuten, dient de Algemene
Vergadering tot stemming over te gaan, indien het aantal kandidaten het aantal te begeven
mandaten overtreft. De kandidaten die het grootst aantal stemmen behalen, zijn verkozen. Bij
gelijkheid van stemmen is de volgorde waarin de kandidaten voorkomen op de lijst beslissend.
Kandidaturen worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter stelt
de volgorde vast waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, aan de hand van de door hem geldig
ontvangen kandidaturen.
De Raad van Bestuur kan maximum vijf raadgevers aanduiden. Ze hebben een raadgevende
stem. De directieleden, van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand wonen de Raad van Bestuur
bij met raadgevende stem.
Artikel 25
De vervanging van een overleden of ontslagnemende bestuurder vindt plaats op de volgende
Algemene Vergadering. De plaatsvervangende bestuurder wordt op dezelfde wijze aangeduid als de
effectieve bestuurder. De op deze wijze aangeduide bestuurder beëindigt het mandaat van de
bestuurder die hij vervangt.
Een bestuurder die drie opeenvolgende keren afwezig is zonder gemotiveerde reden, wordt
beschouwd als ontslagnemend.
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De Algemene Vergadering kan beslissen tot afzetting van een bestuurder volgens de
procedure voorzien bij artikel 19,tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 indien:
- de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 of haar
uitvoeringsbesluiten;
- de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden
van ziekenfondsen van 6 augustus 1990 of haar uitvoeringsbesluiten;
- de bestuurder een al dan niet voorwaardelijke, in kracht van gewijsde gegane criminele of
correctionele veroordeling heeft opgelopen;
- de bestuurder daden verricht die nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de
Maatschappij van Onderlinge Bijstand, het ziekenfonds of de Landsbond;
- de bestuurder weigert zich te voegen naar de statuten en de reglementen van de
Maatschappij van Onderlinge Bijstand, het ziekenfonds of de Landsbond.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen indien minstens de helft van de
leden aanwezig zijn en bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er over
personen dient gestemd te worden, gebeurt dit bij geheime stemming.
Een lid dat niet persoonlijk kan deelnemen, kan zich door middel van een schriftelijke
volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Bestuur. Elk lid van de Raad
van Bestuur kan slechts houder zijn van één volmacht.
Artikel 26
De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur en met de uitvoering van de
beslissingen van de Algemene Vergadering.
De vaststelling van de bijdragen uitgezonderd, kan de Raad van Bestuur, onder zijn
verantwoordelijkheid, daden van dagelijks bestuur of een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan
de voorzitter of aan één of meer bestuurders, door de Raad van Bestuur aangeduid uit zijn midden.
De Raad van Bestuur bepaalt de administratieve rechtspraak in de gevallen die niet in de
statuten zijn voorzien, onverminderd de verplichting om bij de eerstvolgende Algemene
Vergadering een overeenkomstige statutaire wijziging voor te leggen.
Artikel 27
De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, twee ondervoorzitters , een
secretaris en een schatbewaarder.
Artikel 28
De voorzitter is belast met de leiding van de Algemene Vergadering en van de Raad van
Bestuur; hij waakt over de uitvoering van de statuten en van de bijzondere reglementen; hij
vertegenwoordigt de Maatschappij van Onderlinge Bijstand in al zijn betrekkingen met de
Openbare Besturen; hij treedt op namens de Maatschappij van Onderlinge Bijstand als eiser of als
verweerder in alle gerechtszaken.
De voorzitter kan nochtans een algemene of bijzondere volmacht geven aan de secretaris of
aan een lid van de Raad van Bestuur, om met de Openbare Besturen te onderhandelen en namens de
Maatschappij van Onderlinge Bijstand op te treden in gerechtszaken.
De voorzitter heeft het recht de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering
uitzonderlijk bijeen te roepen.
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De ondervoorzitter(s) vervang(en), desnoods, de voorzitter die afwezig is; hij(zij) staat(n) de
voorzitter ter zijde in de uitoefening van zijn ambt
In afwijking van artikel 21 en 32bis wordt aan de voorzitter een maandelijkse forfaitaire
onkostenvergoeding van maximaal 500 euro per maand en een vergoeding voor de
verplaatsingskosten toegekend.

Artikel 29
De secretaris verricht al het nodige schrijfwerk, hij tekent de briefwisseling, hij stelt de
processen-verbaal op van de vergaderingen en ondertekent mede de betalingsmandaten. Hij is belast
met de bewaring van het archief en het bijhouden van het ledenbestand van de Maatschappij van
Onderlinge Bijstand.
Hij neemt bovendien de algemene leiding waar van het secretariaat en is verantwoordelijk,
ten aanzien van de Raad van Bestuur, voor de goede gang van zaken in de diensten.
Artikel 30
De schatbewaarder is verantwoordelijk tegenover de Raad van Bestuur voor al de
geldverhandelingen van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand, het bijhouden van de boeken die
door de reglementering zijn voorgeschreven, het opmaken van de statistieken, alsmede van de
financiële toestand.
Op iedere Algemene Vergadering brengt de Raad van Bestuur verslag uit over de financiële
toestand.
Artikel 31
De ambten van secretaris en van schatbewaarder kunnen niet door dezelfde persoon worden
uitgeoefend.
Artikel 32
De Raad van Bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar, en telkenmale de voorzitter hem
bijeenroept.
De voorzitter is gehouden de Raad van Bestuur binnen de tien dagen bijeen te roepen op
gerechtvaardigde aanvraag van ten minste één vijfde van de leden.
Hij stelt het reglement vast betreffende de politiek zijner zittingen en legt bijzondere
reglementen ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Afdeling 2bis- Bureau
Artikel 32bis
Het Bureau van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand is als volgt samengesteld :
1. De Voorzitter
2. De twee ondervoorzitters
3. De secretaris
4. De schatbewaarder
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5. Een bestuurder per provincie, aangeduid door de Raad van Bestuur
6. Een bestuurder, aangeduid door de Raad van Bestuur onder de bestuurders bedoeld
bij artikel 22 §2 van deze statuten.
7. Een vrouwelijke bestuurder, aangeduid door de Raad van Bestuur.
8. Twee bestuurders, die geen personeelslid zijn, aangeduid door de Raad van Bestuur.
9. Een bestuurder aangeduid door de Raad van Bestuur onder de bestuurders bedoeld bij
artikel 22 §3 van deze statuten.

Het Bureau is belast met het afhandelen van de lopende zaken en de dagelijkse leiding van
de zorgkas.
Aan de leden van het Bureau die aanwezig zijn op een vergadering van het Bureau wordt
een zitpenning van 50 euro en een vergoeding voor hun verplaatsingskosten toegekend. De
betrokkenen hebben het recht om aan de toegekende vergoedingen te verzaken.
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HOOFDSTUK V: DE DIENST VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING ( CODE 39)

Artikel 33
De in de schoot van de Maatschappij van Onderling Bijstand opgerichte dienst heeft als doel
het uitvoeren van de pijlers van de Vlaamse sociale bescherming overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming en haar
uitvoeringsbesluiten.
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HOOFDSTUK VI - BEGROTINGEN EN JAARREKENINGEN
Artikel 34
De boekhoudkundige bepalingen worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van het
decreet en zijn uitvoeringsbesluiten en overeenkomstig de bepalingen van het artikel 29 van de wet
van 6 augustus 1990.
De ontvangsten van deze dienst bestaan uit:
1. de bijdragen;
2. de subsidies van het Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming;
3. de toelagen van de Openbare Besturen;
4. de giften en legaten alsook de verschillende ontvangsten en opbrengsten voor iedere dienst
bijzonder bestemd;
5. de aan de dienst toekomende intresten en winsten op aangekochte of verkochte titels.
A. De dienst moet het aandeel van de bestuurskosten, de verliezen op titels en de uitgaven
welke voortspruiten uit de toepassing van zijn statuten dragen.
B. Het maatschappelijk vermogen van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand mag niet
worden aangewend voor doeleinden andere dan uitdrukkelijk bij deze statuten zijn bepaald.
C. Het maatschappelijk vermogen dient belegd overeenkomstig artikel 29 § 4 van de wet van
6 augustus 1990.
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HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 35
Indien het gaat om een tussenkomst ingevolge een schadegeval met verantwoordelijke
derde, treedt de Maatschappij van Onderlinge Bijstand in alle rechten van de leden die zij kunnen
doen gelden uit hoofde van de betrokken schade tegenover derden, ten belope van het bedrag van de
tussenkomsten. De Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan overgaan tot de terugvordering van
de betaalde tegemoetkomingen bij de verzekeringsmaatschappij of de verantwoordelijke derde.
HOOFDSTUK VIII - WIJZIGING AAN DE STATUTEN, ONTBINDING EN
VEREFFENING
Artikel 36
Elk voorstel strekkende tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement moet
aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd, die oordeelt of er gevolg moet aan gegeven worden.
Een gevolg moet gegeven aan elk voorstel dat door ten minste een vijfde van de leden van
de Algemene Vergadering is ondertekend.
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden door de Algemene Vergadering die hiertoe
bijeengeroepen wordt en beraadslaagt overeenkomstig de bij de wet van 6 augustus 1990 en de
statuten bepaalde vormen.
Er kan slechts tot statutenwijziging worden besloten indien de helft van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is en de beslissing met de meerderheid van twee derden van de uitgebrachte
stemmen wordt genomen.
Zo het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering
bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt welk ook het aantal aanwezige leden zij.
Artikel 37
De Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan ontbonden worden door een beslissing van de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting samengeroepen. De bepalingen van art. 10, 11 en
12, §1, 3de lid van de wet van 6 augustus 1990 zijn hierop van toepassing.
De beschikbare reserve wordt bij ontbinding aangewend volgens de bepalingen van artikel
48, § 1 en § 2 van de wet van 6 augustus 1990.
Gedurende de duur van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand is elke verdeling van
gelden verboden.
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HOOFDSTUK IX - SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAAK
Artikel 38
Onverminderd de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbanken, zoals bepaald is bij de artikels
578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de bij een ontstaan geschil betrokken partijen
beslissen dit bij scheidsrechterlijke overeenkomst aan een Scheidsgerecht te onderwerpen volgens
de procedure die door het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld.
HOOFDSTUK X - INWERKINGTREDING
Artikel 39
Deze statuten worden van kracht op 1 januari 2001.
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