MOB Diensten en verrichtingen CM-Vlaanderen
Gevestigd te 1031 Brussel
Haachtsesteenweg 579

Statuten
Gecoördineerde versie van kracht op 1 juli 2016
De laatste wijzigingen aan deze gecoördineerde versie van de statuten
werden:
 Op 8 juni 2016 beslist door de Algemene Vergadering van de MOB
Diensten en Verrichtingen CM-Vlaanderen.
 Op 11 oktober 2016 goedgekeurd door de Raad van de Controledienst
voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
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Diensten en verrichtingen
CM-Vlaanderen
Maatschappij van Onderlinge Bijstand
Gevestigd te Brussel

STATUTEN
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en haar uitvoeringsbesluiten, hierna genoemd de wet van
14 juli 1994;
gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen en haar uitvoeringsbesluiten, hierna genoemd de wet van 6 augustus 1990;
gelet op de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de
aanvullende ziekteverzekering, hierna genoemd de wet van 26 april 2010;
gelet op het akkoord van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tot oprichting van
deze Maatschappij van Onderlinge Bijstand;
gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering in alle betrokken ziekenfondsen om
deze Maatschappij van Onderlinge Bijstand op te richten en er bij aan te sluiten;
heeft de Algemene Vergadering, in bijzondere vergadering samengekomen op
14 mei 2011 beslist, met het aanwezigheidsquorum en de meerderheid van stemmen zoals bij de
wet vereist, om de nieuwe Maatschappij van Onderlinge Bijstand ‘Diensten en verrichtingen
CM-Vlaanderen’ op te richten.
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HOOFDSTUK I: Stichting, benaming en doeleinden

ARTIKEL 1.
Op 14 mei 2011 wordt de nieuwe Maatschappij van Onderlinge Bijstand ‘Diensten en verrichtingen
CM-Vlaanderen’ opgericht zoals voorzien in artikel 43bis, § 1 van de wet van 6 augustus 1990.
De artikelen betreffende de diensten en verrichtingen treden in voege op 1 januari 2012.
Gelet op de wet van 26 april 2010 en de omvorming vanaf 1 januari 2012 van de MOB CM-Vlaanderen
tot MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, zoals voorzien bij artikel 70, § 7 van de wet van 6 augustus
1990, worden de hierna vermelde diensten tot en met 31 december 2011 ingericht door de MOB CMVlaanderen en worden zij per 1 januari 2012 overgedragen naar de MOB Diensten en verrichtingen
CM-Vlaanderen.

ARTIKEL 1 BIS.
Voor de toepassing van deze statuten moet worden verstaan onder:
Aangeboden diensten en verrichtingen:
het geheel van de diensten en verrichtingen die worden georganiseerd door:
- het ziekenfonds;
- de MOB Diensten en verrichtingen CM-Vlaanderen en waarbij het ziekenfonds is aangesloten;
- de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en waarbij het ziekenfonds is aangesloten.
Diensten en verrichtingen:
- de diensten bedoeld in artikel 67, vijfde lid van de wet van 26 april 2010, met uitzondering van
de dienst die slechts de uitvoering beoogt van de zorgverzekering waarvan de voordelen en de
te betalen bijdragen vastgesteld worden door een decreet van een Gemeenschap en dit in naam
en voor rekening van de betrokken Gemeenschap, met name zonder het gedekte risico te
dragen;
- de diensten bedoeld in artikel 3, eerste lid b) en c) van de wet van 6 augustus 1990.
Gerechtigde:
ieder lid dat het recht op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen verkrijgt als gerechtigde
zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° tot 16°, 20°, 21° en 22° van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994,
alsook het lid dat aangesloten is voor de diensten en verrichtingen en dat:
- voor de verplichte verzekering gerechtigde is bij de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR
Rail;
- voor de verplichte verzekering gerechtigde is bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;
- voor de verplichte verzekering gerechtigde is bij de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering
- in eigen naam verzekerd is voor geneeskundige verzorging bij de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels/Stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid;
- in eigen naam recht geniet op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen krachtens het
statuut van een instelling van Europees of internationaal recht, gevestigd in België of deel
uitmaakt van het personeel van een ambassade of consulaat, in België gevestigd, dat in
toepassing van de Conventies van Wenen van 1961 en 1963 voor geneeskundige verstrekkingen
verzekerd moet zijn ten laste van het zendland;
- niet langer onderworpen is aan de verplichte verzekering ingevolge een zending in het
buitenland in opdracht van een Belgische overheid;
- zijn woonst of hoofdverblijfplaats heeft in België en, in toepassing van een EG-verordening of
overeenkomstig een verdrag inzake sociale zekerheid, in eigen naam een recht op terugbetaling
van geneeskundige verstrekkingen opent ten laste van het buitenland.
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Lid:
iedere persoon die is aangesloten bij een ziekenfonds dat bij de MOB is aangesloten, hetzij als
gerechtigde, hetzij als persoon ten laste en dit voor de aangeboden diensten en verrichtingen.
Limitatieve lijst:
een limitatieve lijst die als bijlage aan de statuten wordt toegevoegd en door de Raad van Bestuur
kan worden gewijzigd mits aan volgende voorwaarden is voldaan:
- de beslissing van de Raad van Bestuur wordt onmiddellijk aan de Controledienst overgemaakt
per aangetekend schrijven ondertekend door een verantwoordelijke van de MOB;
- in deze brief wordt de datum van inwerkingtreding van deze beslissing vermeld;
- de wijzigingen worden, met terugwerkende kracht, naar aanleiding van de volgende Algemene
Vergadering in de statuten opgenomen.
Mutualistisch gezin:
het mutualistisch gezin zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 2 maart 2011
tot uitvoering van artikel 67, tweede tot vierde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse
bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I).
Persoon ten laste:
ieder lid dat het recht op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen verkrijgt, als persoon ten
laste bij een gerechtigde zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, 17°, 18°, 19° of 23° van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd
op 14 juli 1994, alsook het lid dat afgeleide rechten op terugbetaling van geneeskundige
verstrekkingen geniet ten laste een lid dat:
- voor de verplichte verzekering gerechtigde is bij de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR
Rail;
- voor de verplichte verzekering gerechtigde is bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;
- voor de verplichte verzekering gerechtigde is bij de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering
- in eigen naam verzekerd is voor geneeskundige verzorging bij de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels/Stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid;
- in eigen naam recht geniet op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen krachtens het
statuut van een instelling van Europees of internationaal recht, gevestigd in België of deel
uitmaakt van het personeel van een ambassade of consulaat, in België gevestigd, dat in
toepassing van de Conventies van Wenen van 1961 en 1963 voor geneeskundige verstrekkingen
verzekerd moet zijn ten laste van het zendland;
- niet langer onderworpen is aan de verplichte verzekering ingevolge een zending in het
buitenland in opdracht van een Belgische overheid;
- zijn woonst of hoofdverblijfplaats heeft in België en, in toepassing van een EG-verordening of
overeenkomstig een verdrag inzake sociale zekerheid, in eigen naam een recht op terugbetaling
van geneeskundige verstrekkingen opent ten laste van het buitenland.
Recht op voordelen:
de mogelijkheid op voordelen in de mate dat er beschikbare middelen zijn.
Rechthebbende:
ieder lid dat is aangesloten voor de door de MOB georganiseerde diensten en verrichtingen en dat
recht heeft op de voordelen voorzien door deze diensten en verrichtingen.
Verhoogde tegemoetkoming:
de verhoogde verzekeringstegemoetkoming die wordt genoten door de personen zoals bedoeld door
artikel 37, §§ 1 en 19 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
Verplichte verzekering:
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geregeld bij de
gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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Voordelen:
de voordelen, prestaties of tegemoetkomingen die het voorwerp uitmaken van de door de MOB
georganiseerde diensten en verrichtingen.

ARTIKEL 2.
1. Deze Maatschappij van Onderlinge Bijstand, hierna genoemd MOB, heeft, in het kader van
artikel 3, eerste lid, b) en c) van de wet van 6 augustus 1990 en artikel 67, vijfde lid van de wet
van 26 april 2010 het volgend doel: het toekennen van tegemoetkomingen, voordelen en
uitkeringen en het verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand, alsook de
organisatie van diensten die geen verrichtingen zijn, en die niet tot doel hebben om een recht
op tussenkomst te creëren wanneer zich een onzekere en toekomstige gebeurtenis voordoet en
die worden opgesomd in artikel 1 van het KB van 12 mei 2011 tot uitvoering van artikel 67,
zesde lid, van de wet van 26 april 2010.
2. De MOB organiseert hiertoe de volgende diensten en verrichtingen:


Code 15: Overige verrichtingen
o 15/01 – Verzorgingsmateriaal voor peuters – peuterpakket
o 15/02 - Medisch materiaal
o 15/03 - Alternatieve geneeswijzen
o 15/04 – Urgentiefonds
o 15/05 – Rooming in
o 15/06 – Thuisoppas kinderen met een handicap
o 15/07 – Kraamzorg en gezinszorg
o 15/08 – Assistentie zelfstandig thuis wonen
o 15/09 – Skoebidoe
o 15/10 – Tegemoetkoming vakanties Kazou
o 15/11 – Tegemoetkoming vakanties Ziekenzorg CM en tegemoetkoming lidmaatschap
VeBeS
o 15/12 – Tegemoetkoming vakanties Okra
o 15/13 – Tegemoetkoming vakanties Massembre
o 15/14 – Psychotherapie
o 15/15 – Tandprothesen
o 15/16 – Oorzorg
o 15/17 – Slaap
o 15/18 – GPRO-voordeel: slaapwekker voor peuters



Code 37: Informatie aan leden
o 37/01 - CM-jongerenservice
o 37/02 – Marketing en communicatie



Code 38: Betoelaging socio-sanitaire structuren
o 38b/01 – Betoelaging socio-sanitaire structuren



Code 98: Administratief centrum
o 98/1 – Administratief centrum

De aansluiting bij al deze diensten en verrichtingen is facultatief in hoofde van de ziekenfondsen, in
die zin dat de ziekenfondsen de keuze hebben om al dan niet tot deze diensten en verrichtingen toe
te treden.
De leden zijn verplicht aangesloten bij de diensten en verrichtingen van de MOB waarbij hun
ziekenfonds is aangesloten.
Alle bij de MOB aangesloten ziekenfonden zijn toegetreden tot alle door de MOB ingerichte diensten
en verrichtingen.
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De voordelen in het kader van deze diensten en verrichtingen worden aangeboden volgens de
beschikbare middelen.

ARTIKEL 3.
De maatschappelijke zetel van de MOB is gevestigd op de Haachtsesteenweg 579 te 1031 Brussel en
haar werkingsgebied strekt zich uit over het werkingsgebied van de in artikel 5 opgesomde
ziekenfondsen.
De MOB richt zich tot de leden van de bij de MOB aangesloten ziekenfondsen.

ARTIKEL 4.
De MOB is, net als alle ziekenfondsen die haar samenstellen, aangesloten bij de ‘Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten’.
De MOB voldoet aan de voorwaarden voorzien bij artikel 43bis, § 1 van de wet van 6 augustus 1990
en verkrijgt conform de bepalingen van artikel 70, § 2 van deze wet de hoedanigheid van
Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

ARTIKEL 5.
De volgende ziekenfondsen zijn aangesloten bij de MOB:
1) provincie West-Vlaanderen:
a) Christelijke Mutualiteit
b) Christelijke Mutualiteit
c) Christelijke Mutualiteit
d) Christelijke Mutualiteit

Brugge;
Zuid-West-Vlaanderen;
Oostende - Veurne - Diksmuide;
Roeselare – Tielt;

2) provincie Oost-Vlaanderen:
e) Christelijke Mutualiteit Midden–Vlaanderen;
f) Christelijke Mutualiteit van het Land van Waas en Dendermonde;
3) provincie Antwerpen:
g) Christelijke Mutualiteit van het Arrondissement Antwerpen;
h) Christelijke Mutualiteit regio Mechelen-Turnhout;
4) provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
i) Christelijk ziekenfonds Sint-Pietersbond;
j) Christelijk ziekenfonds Sint-Michielsbond;
5) provincie Limburg:
k) Christelijke Mutualiteit Limburg.

ARTIKEL 6.
Een ziekenfonds dat na de oprichting wenst aan te sluiten, richt een schriftelijk verzoek tot de
voorzitter van de MOB.
Deze aanvraag, ondertekend door de voorzitter en secretaris van het ziekenfonds, moet het
volgende vermelden:
- de benaming van het ziekenfonds en zijn maatschappelijke zetel;
- de datum van zijn stichting en van zijn wettelijke erkenning.

6

Daarenboven moet het ziekenfonds dat de aansluiting aanvraagt, de verbintenis aangaan zich te
schikken naar de statuten van de MOB en bijzondere reglementen van de MOB die geen betrekking
hebben op de voordelen en de plichten van de leden en naar alle beslissingen die overeenkomstig
de statutaire en wettelijke voorschriften werden genomen en zullen genomen worden. Het moet
bovendien bij zijn aanvraag een exemplaar van zijn statuten voegen.
De Algemene Vergadering van de MOB spreekt zich uit over de nieuwe aanvragen tot aansluiting. De
beslissing tot toetreding wordt geldig genomen indien minstens de helft van de stemgerechtigde
leden aanwezig of vertegenwoordigd is en bij beslissing met twee derde meerderheid. Indien het
vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt een tweede Algemene Vergadering
bijeengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde
leden.
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HOOFDSTUK II: Aansluiting, ontslag en uitsluiting

ARTIKEL 7.
De leden van de ziekenfondsen die bij de MOB zijn aangesloten, worden in drie reeksen
onderverdeeld, te weten:
 eerste reeks:
de zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen genoemd in artikel 32, eerste lid, punten
1bis, 2, 6bis, 6ter, 11bis, 11ter, 11quater, 21 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, en hun personen ten laste;
 tweede reeks:
a.
de gerechtigden die onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake geneeskundige
verzorging en uitkeringen, overeenkomstig de andere punten van artikel 32, eerste lid en de
werknemers die ressorteren onder punt 2 van datzelfde lid van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen dan deze die van toepassing zijn voor de
leden van de eerste reeks, en hun personen ten laste;
b.
de gerechtigden die onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake geneeskundige
verzorging, overeenkomstig de andere punten van artikel 32, eerste lid van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen dan deze die van toepassing
zijn voor de leden van de eerste reeks, en hun personen ten laste;
c.
de personen die hun woonst of hoofdverblijfplaats hebben in België en, in toepassing van
een EG-verordening of overeenkomstig bilateraal verdrag inzake sociale zekerheid, in eigen naam
een recht op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen openen ten laste van het buitenland,
en die zich bij het ziekenfonds aansloten voor diensten en verrichtingen, en hun personen ten laste;
d.
de verzekerde personen die hun woonst of hoofdverblijfplaats hebben buiten België en daar,
in toepassing van een EG-verordening of overeenkomstig bilateraal verdrag inzake sociale
zekerheid, in eigen naam een recht op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen openen ten
laste van België, en die zich bij het ziekenfonds aansloten voor diensten en verrichtingen, en hun
personen ten laste;
e.
de personen die zich bij het ziekenfonds aansloten voor diensten en verrichtingen en die:
- voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gerechtigde zijn
bij de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail en hun personen ten laste;
- voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gerechtigde zijn
bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden en hun personen ten laste;
- voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gerechtigde zijn
bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en hun personen ten laste;
- voor geneeskundige verzorging in eigen naam verzekerd zijn bij de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels/Stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid en hun personen ten laste;
- in eigen naam recht genieten op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen krachtens het
statuut van een instelling van internationaal of Europees recht, gevestigd in België of deel
uitmaken van het personeel van een ambassade of consulaat, in België gevestigd, dat in
toepassing van de Conventies van Wenen van 1961 en 1963 voor geneeskundige verstrekkingen
verzekerd moet zijn ten laste van het zendland en hun personen ten laste;
- ingevolge een zending in het buitenland in opdracht van een Belgische overheid niet langer
onderworpen zijn aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
en hun personen ten laste.
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 derde reeks:
a) De leden bedoeld in de eerste reeks van dit artikel die bij hun ziekenfonds zijn uitgesloten voor
de aangeboden diensten en verrichtingen en bij het ziekenfonds zijn aangesloten voor de verplichte
verzekering.
b) De leden bedoeld in de tweede reeks van dit artikel die bij hun ziekenfonds zijn uitgesloten voor
de aangeboden diensten en verrichtingen en bij het ziekenfonds zijn aangesloten voor de verplichte
verzekering.

ARTIKEL 8.
Worden als lid uitgesloten: de leden die zich schuldig maken aan een inbreuk op de huidige
statuten, de wetten van 14 juli 1994 en van 6 augustus 1990 of hun uitvoeringsbesluiten.
Het uitgesloten lid wordt door het ziekenfonds waarbij het was aangesloten en door middel van een
aangetekend schrijven dat mee wordt ondertekend door een vertegenwoordiger van de MOB, van de
uitsluiting in kennis gesteld. Deze procedure heeft geen betrekking op de hypothese dat het lid zijn
bijdrage niet heeft betaald, zoals geregeld in artikel 33 van deze statuten.

ARTIKEL 9.
Een lid kan uit eigen beweging slechts een einde stellen aan zijn aansluiting bij de diensten en
verrichtingen georganiseerd door de MOB, door ontslag te nemen uit het ziekenfonds waarbij het is
aangesloten en ook niet aan te sluiten bij een van de andere ziekenfondsen vermeld in artikel 5 van
deze statuten.
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HOOFDSTUK III: Organen van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand

AFDELING 1
Algemene Vergadering
ARTIKEL 10.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit ten minste twintig vertegenwoordigers van de
ziekenfondsen vermeld in artikel 5. Zij worden voor de duur van 6 jaar verkozen door de Algemene
Vergaderingen van deze ziekenfondsen.
Elk ziekenfonds heeft recht op één vertegenwoordiger per volle schijf van 7.500 leden, met ten
minste drie en ten hoogste dertig vertegenwoordigers per ziekenfonds.
De berekening van het aantal vertegenwoordigers gebeurt op basis van de ledenaantallen op
30 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het mandaat van de vertegenwoordigers
aanvangt.

ARTIKEL 11.
Om verkiesbaar te zijn tot vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering moeten de kandidaten
stemgerechtigd lid zijn van de Algemene Vergadering van hun ziekenfonds.

ARTIKEL 12.
Kandidaatstelling tot vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering gebeurt per aangetekende
brief, gericht aan de voorzitter van het ziekenfonds, ten laatste vijftien dagen voor de datum
waarop de Algemene Vergadering van het ziekenfonds de vertegenwoordigers zal verkiezen.

ARTIKEL 13.
De Raad van Bestuur van elk ziekenfonds stelt de volgorde vast waarin de kandidaten voorkomen op
de lijst en legt deze lijst ter stemming voor aan de Algemene Vergadering van het ziekenfonds.

ARTIKEL 14.
Deze stemming is geheim. De kandidaten worden verkozen in de volgorde van het aantal bekomen
stemmen. Bij gelijkheid van stemmen tussen meerdere kandidaten voor het laatste mandaat, wordt
het mandaat toegekend aan de jongste kandidaat.
De niet verkozen kandidaten worden in dezelfde volgorde aangeduid als plaatsvervangers.
Wanneer het aantal kandidaten gelijk is aan of kleiner is dan het aantal toe te kennen effectieve
mandaten, dan zijn deze kandidaten automatisch verkozen.
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ARTIKEL 15.
Afgevaardigden die hun hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering van hun ziekenfonds
verliezen, verliezen tegelijk ook hun hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering van de
MOB.

ARTIKEL 16.
De Algemene Vergadering kan maximum tien raadgevers aanduiden, op voordracht van de Raad van
Bestuur. Deze raadgevers wonen de Algemene Vergadering bij met raadgevende stem.
De secretaris, schatbewaarder en directieleden van de MOB wonen de Algemene Vergadering bij
met raadgevende stem.

ARTIKEL 17.
De
-

Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist over de volgende aangelegenheden:
de statutenwijzigingen;
de bijdragen;
de verkiezing en afzetting van de bestuurders;
de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen;
de kwijting van de bestuurders en de revisoren;
de aanstelling van één of meer bedrijfsrevisoren;
de samenwerking met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen;
de toetreding van een ziekenfonds tot de MOB;
de ontbinding van de MOB en de handelingen betreffende de vereffening van de MOB.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geldig genomen indien minstens de helft van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste
aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt een tweede Algemene Vergadering met dezelfde
agenda bijeengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
Elk aanwezig en elk rechtsgeldig vertegenwoordigd lid van de Algemene Vergadering beschikt over
één stem.
Een stemgerechtigd lid dat niet aan de bijeenkomst van de Algemene Vergadering kan deelnemen,
kan zich door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander
stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering. Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts
houder zijn van één volmacht.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behalve in
de gevallen waar de wet het anders bepaalt.
Bij statutenwijziging is een beslissing met meerderheid van twee derde van de uitgebrachte
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden nodig.
Elk voorstel tot wijziging van de statuten wordt aan de Raad van Bestuur voorgelegd.
De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid om te beslissen over de aanpassing van de
bijdragen aan de Raad van Bestuur delegeren. Deze delegatie is geldig voor één jaar en is
hernieuwbaar.
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ARTIKEL 18.
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen, uiterlijk twintig
kalenderdagen voor de datum van de Algemene Vergadering, bij individueel bericht dat de agenda
van deze vergadering bevat.
In het geval de Algemene Vergadering een tweede keer bijeengeroepen moet worden omdat op de
eerste vergadering het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, volstaat het om het individueel
bericht tot bijeenroeping acht kalenderdagen op voorhand te versturen.
De Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen met het oog op de
goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. Elk lid van de Algemene Vergadering moet
uiterlijk acht kalenderdagen voor de datum van deze Algemene Vergadering beschikken over
documentatie die de volgende gegevens bevat:
- het activiteitenverslag van het afgelopen dienstjaar met een overzicht van de werking van de
verschillende diensten en verrichtingen;
- de opbrengst van de ledenbijdragen en hun wijze van aanwending, opgesplitst over de
verschillende diensten en verrichtingen;
- het ontwerp van jaarrekening, omvattende de balans, de resultatenrekening en de toelichting,
evenals het verslag van de revisor;
- het ontwerp van begroting voor het volgende dienstjaar zowel globaal als opgesplitst over de
verschillende diensten en verrichtingen;
- het verslag over de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden.
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen wanneer ten minste een vijfde van haar leden daar
om vraagt.

ARTIKEL 19.
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. Het mandaat van de revisor wordt vastgesteld voor een
hernieuwbare periode van drie jaar.
De revisor brengt rapport uit aan de Algemene Vergadering, op de bijeenkomst waarvan de
goedkeuring van de jaarrekening op de agenda staat. 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.
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AFDELING 2
Raad van Bestuur
ARTIKEL 20.
De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:
1. voor de leden die behoren tot de eerste reeks en de derde reeks a) voorzien bij artikel 7
van deze statuten: één vertegenwoordiger per provincie per volle schijf van 20.000
gerechtigden behorend tot deze reeks en aangesloten bij de ziekenfondsen uit deze
provincie, en met een minimum van één vertegenwoordiger per provincie;
2. voor de leden die behoren tot de tweede reeks en de derde reeks b) voorzien bij artikel 7
van deze statuten:
- 1 vertegenwoordiger per ziekenfonds, voor de ziekenfondsen die niet meer dan 75.000
gerechtigden tellen die behoren tot deze reeks;
- 2 vertegenwoordigers per ziekenfonds, voor de ziekenfondsen die meer dan 75.000
gerechtigden tellen die behoren tot deze reeks;
- 3 vertegenwoordigers per ziekenfonds, voor de ziekenfondsen die meer dan 150.000
gerechtigden tellen die behoren tot deze reeks;
- 4 vertegenwoordigers per ziekenfonds, voor de ziekenfondsen die meer dan 225.000
gerechtigden tellen die behoren tot deze reeks;
3. ten minste 6 en ten hoogste 16 leden, voorgedragen door de uittredende Raad van Bestuur;
4. de secretaris – gedelegeerd bestuurder, de schatbewaarder en de directieleden,
voorgedragen door de Raad van Bestuur en verkozen door de algemene vergadering.
De berekening van het aantal vertegenwoordigers gebeurt op basis van de ledenaantallen op
30 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het mandaat van de vertegenwoordigers
aanvangt.
De Raad van Bestuur mag voor maximum één vierde zijn samengesteld uit personen die door de MOB
worden bezoldigd.
De Raad van Bestuur kan maximum vijf raadgevers aanduiden. Ze hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 21.
De kandidaten voor de Raad van Bestuur van de MOB die de leden vertegenwoordigen die behoren
tot de eerste reeks en de derde reeks a) voorzien bij artikel 7, worden voorgedragen per provincie,
in gemeenschappelijk overleg tussen de ziekenfondsen behorend tot deze provincie.
De kandidaten voor de Raad van Bestuur van de MOB die de leden vertegenwoordigen die behoren
tot de tweede reeks en de derde reeks b) voorzien bij artikel 7, worden voorgedragen door de Raad
van Bestuur van elk ziekenfonds.
Zonder afbreuk te doen aan het recht van elk lid van de Algemene Vergadering van de MOB om zich
kandidaat te stellen als bestuurder van de MOB, stelt de uittredende Raad van Bestuur van de MOB
een lijst samen met de kandidaten voorgedragen door elk van de provincies overeenkomstig artikel
20, eerste lid punt 1 en door elk van de ziekenfondsen overeenkomstig artikel 20, eerste lid, punt 2.
Als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten, zijn deze kandidaten
automatisch verkozen. Voor die ziekenfondsen of die provincies die meer kandidaten voordragen
dan het aantal te begeven mandaten, dient de Algemene Vergadering van de MOB tot stemming
over te gaan. De kandidaten die het grootste aantal stemmen behalen, zijn verkozen. Bij gelijkheid
van stemmen is de volgorde waarin de kandidaten zijn voorgedragen beslissend. De algemene
vergadering die overgaat tot de verkiezing van de bestuurders spreekt zich bij de stemming uit over
alle geldige kandidaturen, met inbegrip van deze die niet werden voorgedragen door de raad van
bestuur.
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Voor de kandidaten bedoeld bij artikel 20, eerste lid, punt 3, 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 zijn voorgedragen beslissend.

ARTIKEL 22. (wijziging per 1/10/2016)
Om lid te zijn van de Raad van Bestuur moet men lid zijn van de Maatschappij van Onderling
Bijstand, 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.
Voor elke provincie met in totaal meer dan twee, respectievelijk meer dan vijf vertegenwoordigers
in toepassing van artikel 20, eerste lid, punten 1 en 2, worden ten minste één respectievelijk ten
minste twee mandaten van bestuurder voorbehouden aan een persoon van het andere geslacht.
Hiertoe worden de kandidaten voorgedragen in overleg tussen de ziekenfondsen uit dezelfde
provincie.

ARTIKEL 23.
De Raad van Bestuur wordt verkozen door de leden van de Algemene Vergadering voor een periode
van zes jaar.

ARTIKEL 24.
De vervanging van een overleden of ontslagnemende bestuurder vindt plaats op de volgende
Algemene Vergadering. De op deze wijze verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van de
bestuurder die hij vervangt.
Van zodra een bestuurder in de loop van zijn mandaat niet meer voldoet aan de wettelijke of
statutaire voorwaarden, heeft dit automatisch het einde van zijn mandaat tot gevolg.
Het ontslag of de uitsluiting uit de MOB heeft automatisch het einde van het mandaat als lid van de
Raad van Bestuur van de MOB tot gevolg.
Een bestuurder die vijf opeenvolgende keren afwezig is zonder gemotiveerde reden, wordt
beschouwd als ontslagnemend.
De Algemene Vergadering kan beslissen tot afzetting van een bestuurder volgens de procedure
voorzien bij artikel 19, tweede en vierde 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 MOB of aan
de ziekenfondsen die de MOB vormen;
- de bestuurder weigert zich te voegen naar de statuten en de reglementen van de MOB.
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ARTIKEL 25.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
doel van de MOB te realiseren, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de
Algemene Vergadering bevoegd is.
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.
De Raad kan enkel geldige beslissingen nemen indien de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
Een stemgerechtigd lid dat niet aan de vergadering kan deelnemen, kan zich door middel van een
schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd 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 kiest in zijn midden voor een periode van zes jaar een voorzitter en een
ondervoorzitter.
De Raad van Bestuur benoemt een secretaris en een schatbewaarder. De Raad van Bestuur benoemt
tevens de directieleden die belast worden met de effectieve leiding van de MOB. Zij zijn
verantwoording verschuldigd aan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en worden
voorgedragen om, in toepassing van het artikel 20, eerste lid, punt 4, door de Algemene
Vergadering te worden verkozen als lid van de Raad van Bestuur met stemrecht. De secretaris wordt
voorgedragen om te worden verkozen als gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 27. (wijziging per 1/10/2016)
De voorzitter is belast met de leiding van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van
het Dagelijks Bestuur. Hij waakt over de uitvoering van de statuten en van de bijzondere
reglementen.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter die afwezig is. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij
in de uitoefening van zijn functie.
De Raad van Bestuur kan een algemene of bijzondere volmacht geven aan een lid van de Raad van
Bestuur om de MOB te vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de Openbare Besturen en
namens de MOB op te treden in rechtszaken.
In afwijking van artikel 22 en 32 wordt aan de voorzitter een maandelijkse forfaitaire
onkostenvergoeding van maximaal 500 euro per maand en een vergoeding voor de
verplaatsingskosten toegekend.

ARTIKEL 28.
De secretaris neemt de algemene leiding waar van het secretariaat en is verantwoordelijk ten
aanzien van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor de goede gang van zaken. Hij tekent
de briefwisseling, is verantwoordelijk voor de uitnodigingen en de processen-verbaal van de
vergaderingen en ondertekent mede de betalingsmandaten. Hij is belast met de bewaring van het
archief.
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ARTIKEL 29.
De schatbewaarder is verantwoordelijk tegenover de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor
al de geldverhandelingen van de MOB, het bijhouden van de boeken die door de reglementering zijn
voorgeschreven, het opmaken van de statistieken en de financiële toestand.
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering, zoals bedoeld bij artikel 18 van deze statuten, brengt de
Raad van Bestuur verslag uit over de financiële toestand.

ARTIKEL 30.
De functies van secretaris en van schatbewaarder kunnen niet door eenzelfde persoon worden
uitgeoefend.

ARTIKEL 31.
De Raad van Bestuur vergadert minstens eenmaal per semester en als de voorzitter hem
bijeenroept.
Hij legt bijzondere reglementen ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
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AFDELING 3
Dagelijks Bestuur
ARTIKEL 32. (wijziging per 1/10/2016)
De Raad van Bestuur duidt in zijn midden de leden van het Dagelijks Bestuur aan.
De
-

hieronder vermelde bestuurders maken deel uit van het Dagelijks Bestuur:
de voorzitter;
de ondervoorzitter;
één bestuurder per provincie;
vijf bestuurders;
in zover ze verkozen zijn als bestuurder:
o de secretaris - gedelegeerd bestuurder;
o de schatbewaarder;
o de directieleden.

Minstens één lid van het Dagelijks Bestuur moet van het andere geslacht zijn.
Minstens drie leden van het Dagelijks Bestuur zijn geen personeelslid van de MOB of één van de
aangesloten ziekenfondsen.
Het Dagelijks Bestuur is belast met het opvolgen van de lopende zaken en de dagelijkse leiding van
de MOB, het personeelsbeleid en de voorbereiding van de dossiers die aan de Raad van Bestuur
worden voorgelegd.
Aan de leden van het dagelijks bestuur die aanwezig zijn op een vergadering van het dagelijks
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.
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HOOFDSTUK IV: Diensten en verrichtingen

ARTIKEL 33.
Wachttijd
Voor de diensten en verrichtingen die door de MOB worden ingericht, is er geen wachttijd behalve
indien dit uitdrukkelijk is vermeld.
Indien een wachttijd is voorzien, dan geldt deze niet voor de persoon die onmiddellijk voor de
aansluiting bij het ziekenfonds was aangesloten bij een gelijkaardige dienst of verrichting van een
andere mutualistische entiteit en daarvoor geen wachttijd had of de volledige wachttijd had
doorlopen.
Indien een wachttijd is voorzien en de persoon die onmiddellijk voor de aansluiting bij het
ziekenfonds was aangesloten bij een gelijkaardige dienst of verrichting van een andere
mutualistische entiteit en daarvoor de volledige wachttijd nog niet had doorlopen, wordt de
wachttijd verminderd met de wachttijd die deze persoon bij de vorige gelijkaardige dienst of
verrichting reeds had doorlopen.
Verjaring
De vordering tot het verkrijgen van voordelen in het kader van de in dit hoofdstuk vermelde
diensten en verrichtingen verjaart twee jaar nadat zich de gebeurtenis heeft voorgedaan die
krachtens de statuten aanleiding kan geven tot toekenning van het voordeel.
Subrogatie
Het ziekenfonds treedt, tot beloop van de toegekende voordelen, in alle rechten die
de rechthebbenden tegenover derden kunnen doen gelden uit hoofde van de berokkende schade.
Bijdragen
De leden verbinden zich ertoe de bijdrage voor de door de MOB georganiseerde diensten en
verrichtingen te betalen. De bijdragen:
- worden vermeld in de bijdragetabel in bijlage bij deze statuten;
- worden gevorderd door het ziekenfonds, per mutualistisch gezin en in hoofde van de
gerechtigde;
- zijn verschuldigd vanaf de aansluitingsdatum en voor elke begonnen maand.
De vordering tot betaling van de bijdragen voor de aangeboden diensten en verrichtingen verjaart
vijf jaar na het einde van de maand waarop de niet betaalde bijdragen betrekking hebben.
De niet-betaling van de bijdragen heeft de onmiddellijke opschorting van het recht op de voordelen
tot gevolg. Behalve indien het lid voor de diensten en verrichtingen werd uitgesloten in toepassing
van dit artikel van deze statuten duurt de opschorting tot het ogenblik dat de verschuldigde
bijdragen zijn betaald.
De aangesloten ziekenfondsen verbinden zich ertoe om de bijdragen voor de door de MOB
georganiseerde diensten en verrichtingen aan de MOB over te maken.
Volgende categorieën van leden betalen een bijdrage van 0,00 euro:
- de personen jonger dan 21 jaar, die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van ten minste 66% zoals bedoeld in artikel 37, §19, 5° van de wet van 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
ingeschreven bij het ziekenfonds als gerechtigde voor de verplichte verzekering en hun
personen ten laste;
- de personen jonger dan 25 jaar, aan wie één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, wordt verleend zoals
bedoeld in artikel 37, §19, 4° van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering
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voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingeschreven bij het ziekenfonds als gerechtigde
voor de verplichte verzekering en hun personen ten laste.
Uitsluiting
De leden die hun bijdragen voor de aangeboden diensten en verrichtingen met betrekking tot een
(niet noodzakelijk opeenvolgende) periode van 24 maanden niet betaald hebben, worden
uitgesloten van de aangeboden diensten en verrichtingen, nadat aan hen door hun ziekenfonds van
aansluiting, de MOB Diensten en verrichtingen CM-Vlaanderen en de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten waarbij het ziekenfonds is aangesloten, uiterlijk in de loop van de maand die volgt op
deze 24e maand een aangetekend schrijven is verstuurd dat hen aanmaant de verschuldigde
bijdragen te betalen en hen inlicht over hun uitsluiting van de aangeboden diensten en
verrichtingen op het einde van het trimester dat volgt op de (al dan niet opeenvolgende) 24e maand
van niet betaling van de bijdragen.
Voor een lid dat voor de aangeboden diensten en verrichtingen uitgesloten wordt, vervalt het recht
op de voordelen die in toepassing van artikel 48bis van de wet van 6 augustus 1990 nog niet zijn
verjaard en dit vanaf de eerste dag van de eerste maand waarvoor de bijdragen niet werden
betaald.
Een uitgesloten lid dat alsnog achterstallige bijdragen betaalt, heeft recht op de niet verjaarde
voordelen met betrekking tot de periode voor dewelke deze achterstallen werden betaald.
Samenloop
Wanneer de verplichte verzekering, de arbeidsongevallenverzekering, het fonds voor
beroepsziekten, een overheid of een door haar ingerichte verzekering, kas, fonds, organisme of
instelling, voorziet in een tenlasteneming of tegemoetkoming, dan komt de MOB tegemoet na aftrek
van de voorziene tenlasteneming of tegemoetkoming.
Wanneer een verzekering waarbij de aansluiting wettelijk verplicht is, een tenlasteneming of
tegemoetkoming voorziet, komt de MOB tegemoet na aftrek van de voorziene tenlasteneming of
tegemoetkoming.
Deze bepalingen gelden voor zover ze niet tot gevolg hebben dat:
- de optelling van alle hierboven vermelde tenlastenemingen of tegemoetkomingen voor
rechthebbenden met recht op verhoogde tegemoetkoming lager is dan deze voor
rechthebbenden zonder recht op verhoogde tegemoetkoming;
- de rechthebbende geen voordeel zou krijgen omdat de hierboven vermelde tenlasteneming of
tegemoetkoming slechts wordt verstrekt na het einde van de verjaringstermijn bedoeld in
artikel 48bis van de wet van 6 augustus 1990.

ARTIKEL 33 BIS
Verzorgingsmateriaal voor peuters – peuterpakket (code 15/01)
Doel
Gezinnen met peuters extra ondersteuning bieden, door luiers en verzorgingsproducten te
verstrekken aan voordelige voorwaarden.
Voordeel
De rechthebbenden kunnen in een door de MOB erkende CM-Thuiszorgwinkel gratis het CM-pakket
verzorgingsmateriaal met een waarde van 25 euro bekomen.
Voorwaarden
- Het voordeel wordt enkel toegekend aan kinderen die rechthebbende zijn op het ogenblik dat
het peuterpakket wordt bekomen.
- Elke peuter heeft slechts één keer recht op dit voordeel.
- Het voordeel moet worden benut voor de leeftijd van 3 jaar is bereikt.
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Modaliteiten
Dit voordeel wordt toegekend op voorlegging van een attest afgeleverd door het ziekenfonds
waarbij de rechthebbende is aangesloten.

ARTIKEL 34.
Medisch materiaal (code15/02)
Doel
Een tegemoetkoming wordt verleend voor hospitalisatiekosten ten laste van de rechthebbende voor
volgend medisch materiaal: gewrichtsprothesen en invasieve medische hulpmiddelen.
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt 100% van de vergoedbare kosten boven 200 euro per opname, met een
maximale tegemoetkoming van 750 euro per opname.
De franchise van 200 euro en het plafondbedrag van 750 euro worden afzonderlijk toegepast voor
gewrichtsprothesen en voor invasieve medische hulpmiddelen.
Vergoedbare kosten
Enkel de volgende kosten komen voor tegemoetkoming in aanmerking:
- het persoonlijk aandeel zoals bepaald in het KB tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van
de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen;
- de afleveringsmarge overeenkomstig de nationale overeenkomst tussen de verstrekkers van
implantaten en de verzekeringsinstellingen;
- de veiligheidsgrens zoals bepaald bij KB;
- de supplementen.
Enkel de kosten waarvoor recht is op wettelijke terugbetaling en die het gevolg zijn van een
hospitalisatie of daghospitalisatie worden vergoed. De vergoeding wordt enkel betaald na aftrek van
deze wettelijke terugbetaling.
Vergoedbaar medisch materiaal
Gewrichtsprothesen
De Raad van Bestuur stelt de limitatieve lijst vast van de gewrichtsprothesen waarvoor een
tegemoetkoming wordt toegekend.
De tegemoetkoming kan worden toegekend voor gewrichtsprothesen die voorkomen op de RIZIV-lijst
met opsomming van de verstrekkingen en vergoedingsmodaliteiten met betrekking tot vergoeding
van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.
De gewrichtsprothesen met een experimenteel karakter komen niet in aanmerking.
Invasieve medische hulpmiddelen
De tegemoetkoming wordt toegekend voor invasieve medische hulpmiddelen die voorkomen op de
RIZIV-lijst met opsomming van de verstrekkingen en vergoedingsmodaliteiten met betrekking tot
vergoeding van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.
Modaliteiten
De tegemoetkoming is slechts verschuldigd op voorlegging van de originele ziekenhuisfactuur.
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ARTIKEL 35.
Alternatieve geneeswijzen (code 15/03)
Doel
Een tegemoetkoming wordt verleend in de kosten voor de hierna vermelde alternatieve
geneeswijzen.
1. Homeopathie
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt 30 procent van het bedrag betaald voor de aankoop van
homeopathische geneesmiddelen, na aftrek van eventuele kortingen.
Voor homeopathische magistrale bereidingen (CNK 0586883) is de totale tegemoetkoming beperkt
tot 50 euro per rechthebbende per kalenderjaar.
Voorwaarden
Om vergoedbaar te zijn, moeten de homeopathische geneesmiddelen voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- een verdunning hebben van minimaal 1 op 10.000 (D4);
- orale preparaten zijn;
- ingeschreven zijn in één van de standaardwerken van de homeopathie met opgave van de
materia medica van de gebruikte geneesmiddelen;
- voorgeschreven zijn door een arts met een RIZIV-nummer;
- aangekocht worden in een apotheek.
De volgende middelen komen niet in aanmerking voor tegemoetkoming: vitaminen,
voedingssupplementen, organotherapie, nosoden, aardstralen, antroposofische geneesmiddelen.
Modaliteiten
De tegemoetkoming wordt bekomen door afgifte van een attest van vergoedbare farmaceutische
verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering (BVAC-attest) van de apotheker, dat
het betaalde bedrag vermeldt.
2. Osteopathie en chiropractie
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt 10 euro per behandeling.
Voor osteopathie en chiropractie samen is de totale tegemoetkoming beperkt tot 50 euro per
rechthebbende per kalenderjaar.
Voorwaarden
De behandeling moeten uitgevoerd en geattesteerd worden door:
- een osteopaat die aan de MOB aantoont dat hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
o een erkende opleiding osteopathie van 5 jaar gevolgd hebben, afgesloten met een
thesis en een “diploma osteopathie - DO”; een “certificaat osteopathie - CO” wordt
niet in aanmerking genomen;
o beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
- een chiropractor die aan de MOB aantoont dat hij aangesloten is bij de Belgische vereniging van
chiropractors.
Modaliteiten
De tegemoetkoming wordt bekomen door afgifte van het daartoe geëigende attest afgeleverd door
de verstrekker, dat het betaalde bedrag vermeldt.
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ARTIKEL 36.
Urgentiefonds (code 15/04)
Doel
dringende mutualistische initiatieven ontwikkelen, begeleiden en ondersteunen met betrekking tot
acute en preventieve maatregelen rond gezondheidsproblemen.
Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen kan de Raad van Bestuur de lijst van
voordelen aanvullen en de modaliteiten wijzigen, mits aan volgende voorwaarden is voldaan:
- de beslissing van de Raad van Bestuur wordt onmiddellijk aan de Controledienst overgemaakt
per aangetekend schrijven ondertekend door een verantwoordelijke van de MOB;
- in deze brief wordt de datum van inwerkingtreding van deze beslissing vermeld;
- de wijzigingen worden, met terugwerkende kracht, naar aanleiding van de volgende Algemene
Vergadering in de statuten opgenomen.
Voordeel reisvaccinaties
Doelgroep
De tegemoetkoming wordt toegekend aan rechthebbenden die op het ogenblik van de aankoop recht
hebben op kinderbijslag.
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming is gelijk aan het persoonlijk aandeel voor de aankoop van het vaccin of de
vaccins, na aftrek van eventuele kortingen en na tegemoetkoming door de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
De tegemoetkoming is beperkt tot 25 euro per rechthebbende per kalenderjaar.
Er wordt een tegemoetkoming toegekend voor vaccinatie, ter gelegenheid van buitenlandse reizen,
tegen: gele koorts, buiktyfus, hepatitis A, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, polio en speciale
hersenvliesontsteking (A, W, Y).
Modaliteiten
De tegemoetkoming wordt bekomen door afgifte van een attest van vergoedbare farmaceutische
verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering (BVAC-attest) van de apotheker, dat
het betaalde bedrag vermeldt.
Indien het vaccin werd verstrekt in een gespecialiseerd centrum erkend voor het toedienen van
reizigersvaccins, wordt de tegemoetkoming bekomen door afgifte van het daartoe door de MOB
ontworpen en door de geneesheer ingevuld attest en een afschrift van de betaalde factuur.

ARTIKEL 36 BIS
Psychotherapie (code 15/14)
Doelgroep
De tegemoetkoming wordt toegekend aan de rechthebbenden die op het ogenblik van de eerste
zitting recht hebben op kinderbijslag.
Voordeel
De tegemoetkoming bedraagt per zitting:
- 50% van het betaalde honorarium (BTW inclusief);
- met een maximum van 30 euro.
Voor rechthebbenden met recht op verhoogde tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming:
- 75% van het betaalde honorarium (BTW inclusief);
- met een maximum van 45 euro per zitting.
Vergoedbare zittingen
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Aantal vergoedbare zittingen
Per rechthebbende zijn maximaal 12 zittingen vergoedbaar.
Aard vergoedbare zittingen
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend voor zittingen ter behandeling van psychische
stoornissen en psychiatrische aandoeningen.
De behandeling dient te gebeuren door een psychotherapeut die:
- lid is van een koepelvereniging voor psychotherapeuten in België die psychotherapeuten
verenigt van meer dan één vormings- of onderwijsinstelling en zich situeert binnen één van de
vier hoofdrichtingen: psychodynamische, experiëntiële, gedrags- of systeempsychotherapie;
- geen RIZIV-nummer heeft;
- voldoet aan de BTW-verplichtingen;
- elke wijziging in de door hem/haar toegepaste tarieven meedeelt aan de MOB Diensten &
Verrichtingen CM-Vlaanderen;
- beschikt over een zelfstandigenstatuut in hoofd- of in bijberoep;
- én beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Bovendien moet de psychotherapeut:
- hetzij aan de MOB Diensten & Verrichtingen CM-Vlaanderen aantonen dat hij beschikt over:
o een bachelordiploma menswetenschappen én
o een diploma van een aanvullende en wetenschappelijk onderbouwde opleiding
psychotherapie:
 van minstens drie jaar;
 georganiseerd door een door de overheid erkende onderwijsinstelling of door
een vormingsinstelling;
 én die toegang geeft tot het volwaardig lidmaatschap van een koepelvereniging
voor psychotherapeuten in België, die psychotherapeuten verenigt van meer dan
één onderwijs- of vormingsinstelling en die zich situeert binnen één van de vier
hoofdrichtingen: psychodynamische, experiëntiële, gedrags- of
systeempsychotherapie.
- hetzij voorkomt op de limitatieve lijst van psychotherapeuten die met de MOB Diensten &
Verrichtingen CM-Vlaanderen een overeenkomst hebben afgesloten.
De behandeling dient te gebeuren op verwijzing van een arts, een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg, een dienst maatschappelijk werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen, een
centrum voor leerlingenbegeleiding of een centrum algemeen welzijnswerk.
Om vergoedbaar te zijn moeten de zittingen plaats vinden op Belgisch grondgebied.
Ook diagnose- en evaluatiezittingen zijn vergoedbaar. Per dag is slechts één zitting vergoedbaar.
Een psychotherapeutische zitting heeft een minimumduur van 45 minuten, inclusief eventueel
schriftelijk verslag. Voor zittingen met tenlasteneming van een groep patiënten die tot eenzelfde
familie behoren, bedraagt de minimumduur 60 minuten.
Voor zittingen met tenlasteneming van een groep van maximum 8 patiënten, bedraagt de
minimumduur 90 minuten.
Komen niet voor de CM-tegemoetkoming in aanmerking, de zittingen:
- waarbij de patiënt niet aanwezig is;
- waarvoor een terugbetaling is voorzien in de verplichte ziekteverzekering;
- in residentieel verband;
- in het kader van de door de overheid gesubsidieerde werking van de centra voor geestelijke
gezondheidszorg, de centra voor leerlingenbegeleiding, de revalidatiecentra, Kind en Gezin, het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het maatschappelijk werk, het
onderwijs, het justitieel welzijnswerk en de bijzondere jeugdzorg.
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ARTIKEL 36 TER
Tandprothesen (code 15/15)
Doel
Een tegemoetkoming wordt verleend voor kosten ten laste van de rechthebbende voor het
plaatsen van tandprothesen.
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt 20% van de totale plaatsingskosten, gedragen door het lid:
- voor rechthebbenden die de leeftijd van 19 jaar nog niet bereikt hebben op het
ogenblik van de plaatsing van de prothese, is er een maximale tegemoetkoming van
360 euro per 2 kalenderjaren;
- voor rechthebbenden die de leeftijd van 19 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de
plaatsing van de prothese, is er een maximale tegemoetkoming van 180 euro per 2
kalenderjaren.
Vergoedbare kosten
Enkel de volgende kosten komen voor een tegemoetkoming in aanmerking:
- Kosten voor het plaatsen van uitneembare prothesen op voorwaarde dat de
rechthebbende geen recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de verplichte
ziekteverzekering;
- Kosten voor het plaatsen van vaste prothesen (kronen, bruggen en implantaten) op
voorwaarde dat de rechthebbende geen recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de
verplichte ziekteverzekering;
- De plaatsing van de tandprothesen is uitgevoerd door een RIZIV-erkend tandarts in zijn
of haar kabinet of in een erkend ziekenhuis.
Er wordt geen terugbetaling voorzien voor herstellingen en rebasering van een
tandprothese.
Modaliteiten
De tegemoetkoming is slechts verschuldigd op voorlegging van een door het ziekenfonds
ter beschikking gesteld attest:
- dat de soort tandprothese en het betaalde bedrag vermeldt en
- volledig ingevuld is door een RIZIV erkend tandarts.

ARTIKEL 37.
Rooming-in (code 15/05)
Doel
Een tegemoetkoming wordt verleend in de oplegkosten voor één inslapende in de ziekenhuiskamer
van een gehospitaliseerde rechthebbende. Deze tegemoetkoming wordt enkel verleend ingeval van
hospitalisatie, met uitsluiting van verblijven in alle andere intramurale zorgvoorzieningen.
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt 12,39 euro per verpleegdag waarvoor het ziekenhuis oplegkosten
aanrekent.
Ze wordt begrensd tot het werkelijk aangerekend bedrag.
Voorwaarden
Als oplegkosten worden aangenomen de kosten voor verblijf op de kamer van de gehospitaliseerde,
exclusief eventuele afzonderlijk aangerekende diverse kosten.
Deze tegemoetkoming is slechts verschuldigd op voorlegging van de originele ziekenhuisfactuur.
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ARTIKEL 38.
Thuisoppas kinderen met een handicap (code 15/06)
Doel
aan rechthebbenden tot en met 18 jaar, oppashulp door vrijwilligers bieden bij afwezigheid of ter
ondersteuning van de mantelzorg in een thuiszorgsituatie.
Voordeel
De oppashulp omvat:
- gezelschap bieden: in het bijzijn van de rechthebbende vertoeven en hem vergezellen in de
activiteiten van het dagelijkse leven;
- toezicht houden: met aandacht aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de
rechthebbende; oplettend zijn voor de eventuele behoeften en als dat nodig is, dringende hulp
en bijstand verlenen of professionele zorg of mantelzorg inroepen.
De rechthebbende betaalt 2,60 euro per uur oppas.
Voorwaarden
De rechthebbende dient aan de organisatie voor oppashulp eenmalig een bewijs van inschrijving bij
het Agentschap voor Personen met een Handicap over te maken of een attest van bijkomende
kinderbijslag voor kinderen met een handicap of chronische ziekte.

ARTIKEL 39.
Kraamzorg en gezinszorg (code 15/07)
Doel
kraamzorg en gezinszorg ondersteunen en in het bijzonder door een tegemoetkoming toe te kennen.
1. Tegemoetkoming kraamzorg
Per prestatie-uur kraamzorg wordt een tegemoetkoming toegekend van 4 euro, beperkt tot het door
de erkende dienst aangerekende bedrag.
Per kind zijn, per rechthebbende ouder, maximaal 30 uur kraamzorg vergoedbaar.
Onder kraamzorg wordt verstaan: gezinszorg genoten in de periode van 3 maanden voor de
vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de geboortedatum (in geval van thuisbevalling
of poliklinische bevalling) of tot 3 maanden na de datum van ontslag van het pasgeboren kind uit
het ziekenhuis (in geval van ziekenhuisbevalling).
Voorwaarden
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan kraamzorg gepresteerd door een door de
bevoegde overheid erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Om rechthebbend te zijn, moet de ouder vermeld staan op het geboorteattest of een
verklaring op eer voorleggen betreffende mee-ouderschap. In deze verklaring op eer,
ondertekend door de moeder en de meeouder, moet worden bevestigd dat beide partners
hetzij gehuwd zijn, hetzij wettelijk samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats
heeft, hetzij gedurende minstens drie onafgebroken jaren vóór de geboorte samenwonen
waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft en dat er geen bloedverwantschap bestaat die
leidt tot een huwelijksverbod.
Modaliteiten
De tegemoetkoming wordt toegekend aan de rechthebbende ouder(s).
De tegemoetkoming wordt betaald op voorlegging van de originele factuur afgeleverd door
de erkende dienst.
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2. Tegemoetkoming gezinszorg
Ter ondersteuning van de gezinszorg kent de MOB een tegemoetkoming toe van 125 euro aan de
rechthebbenden die met vrucht een opleiding tot polyvalent verzorgende volgden bij een dienst die
voorkomt op de limitatieve lijst van door de MOB erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende
thuiszorg.

ARTIKEL 39 BIS
Assistentie zelfstandig thuis wonen (code 15/08)
Doel
rechthebbenden in hun thuissituatie ondersteunen in:
- het zelfstandig functioneren in de woon- en leefsituatie;
- de handhaving en versterking van ADL activiteiten;
- het juiste gebruik van aangekochte of ontleende hulpmiddelen;
via het aanbieden van advies of begeleiding in het kader van woningaanpassing of hulpmiddelen.
Voordeel
De assistentie zelfstandig thuis wonen omvat:
- een advies in het kader van woningaanpassing of hulpmiddelen, met uitzondering van het advies
dat wordt verstrekt in het kader van het opstellen van een multidisciplinair verslag voor het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Dit advies wordt verstrekt door een deskundige tijdens een huisbezoek;
- een begeleiding bestaande uit drie sessies die worden aangeboden door een ergotherapeut. De
ergotherapeut gaat 1 keer aan huis bij de rechthebbende.
Dit advies en deze begeleiding worden gratis aan de rechthebbenden verstrekt. Per rechthebbende
worden per kalenderjaar maximaal één advies en één begeleiding verstrekt.
Voorwaarden
Er zijn geen specifieke voorwaarden. Ieder lid dat dit wenst, kan een beroep doen op deze dienst.
Samenwerkingsakkoord
Met het oog op het verwezenlijken van het doel heeft de MOB een samenwerkingsakkoord met:
- vzw Thuiszorgcentrum Brugge;
- vzw Thuiszorgcentrum Zuid West Vlaanderen;
- vzw Thuiszorgcentrum Oost-Vlaanderen, regio Gent, Eeklo, Oudenaarde, Aalst, Deinze;
- vzw Thuiszorgcentrum Oost-Vlaanderen, regio Waasland en Dendermonde;
De tussenkomst is dezelfde welke ook de betrokken verstrekker of de betrokken natuurlijke of
rechtspersoon is.

ARTIKEL 39 TER
Skoebidoe (code 15/09)
Doel
aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen informatie en ondersteuning aanbieden, in het
bijzonder naar aanleiding van een geboorte of adoptie.
Voordeel geboorte en adoptie
Elke ouder die rechthebbende is, krijgt naar aanleiding van de geboorte van zijn of haar kind of van
volle adoptie door hem of haar van een kind dat niet meerderjarig is, voor elk kind en naar eigen
keuze:
- hetzij een geboorte- of adoptiepremie van 130 euro;
- hetzij een aankoopcheque ter waarde van 180 euro;
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-

hetzij een luierpakket ter waarde van 195 euro in een door de MOB erkende CMThuiszorgwinkel;

Voorwaarden
Dit voordeel wordt enkel toegekend aan kinderen die rechthebbende zijn op de datum van geboorte
of adoptie.
Het voordeel is eenmalig: indien naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind, door een
Belgisch ziekenfonds een geboorte- of adoptievoordeel werd toegekend, kan later voor ditzelfde
kind geen nieuw geboorte- of adoptievoordeel meer worden toegekend.
Modaliteiten
Dit voordeel wordt toegekend op voorlegging van:
- een geboorteattest of
- van een officieel document waaruit de adoptie blijkt.
Dit voordeel wordt eveneens toegekend aan de vader of de meemoeder die een kind erkent binnen
een periode van twee jaar na de geboorte indien hij/zij de erkenningsakte en het geboorteattest
voorlegt en indien hij/zij op het moment van de geboorte van het kind was aangesloten bij een
ziekenfonds bedoeld in artikel 5 van deze statuten.

ARTIKEL 40.
CM-jongerenservice (code 37/01)
Doel
Personen met recht op kinderbijslag informeren met betrekking tot de thema’s
gezondheid, welzijn en veiligheid.
Werking
Om het doel te verwezenlijken worden publicaties, campagnes en sensibiliserings- en
vormingsactiviteiten gerealiseerd.
Er worden door deze dienst geen voordelen toegekend die een individueel recht openen op een
tussenkomst die beantwoordt aan een onzekere en toekomstige gebeurtenis.

ARTIKEL 41.
Betoelaging socio-sanitaire structuren (code 38b/01)
Doel
Ondersteuning geven aan socio-sanitaire structuren zoals bedoeld in artikel 1, 5°van het KB van 12
mei 2011 tot uitvoering van artikel 67, zesde lid van de wet van 26 april 2010.
Het doel van Kazou vzw zoals beschreven in de statuten van Kazou vzw (artikel 2) is het volgende:
“De vereniging stelt zich tot doel het ontwikkelen van een kwalitatief hoogstaand jeugdbeleid ten
behoeve van kinderen en jongeren tussen de 6 en de 30 jaar. Zij zal dus via sociale, culturele en
sportieve activiteiten de gezonde ontplooiing bevorderen van kinderen en jongeren, met inspraak
van deze laatstgenoemden”.
Het doel van Ziekenzorg CM vzw zoals beschreven in de statuten van Ziekenzorg CM vzw (artikel 3)
is het volgende “Het bieden van vormingsmogelijkheden en ondersteuningsmiddelen die erop
gericht zijn de veelzijdige persoonsontwikkeling van langdurig zieken, gehandicapten en hun
thuisverzorgers van het Nederlandstalig taalgebied, met het oog op een beter begrip van zichzelf,
van hun situatie in de maatschappij, hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven,
hun gemeenschappelijke belangen te behartigen en te bevorderen. Het bieden van
vormingsmogelijkheden en ondersteuningsmiddelen aan vrijwilligers die zich inzetten in
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dienstverlening aan de thuiszorg, in het bijzonder oppasinitiatieven, vervoerinitiatieven en
initiatieven van palliatieve zorg”.
Het doel van Okra vzw zoals beschreven in de statuten van Okra vzw (artikel 3) is het volgende: “De
vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van de levensomstandigheden en het
bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en de deelname aan het maatschappelijk leven van de
ouderen in Vlaanderen.”
Het doel van CM-Zorgkas zoals beschreven in de statuten van CM-Zorgkas (artikel 2) is het volgende:
“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 artikels 3 en 16 van het decreet van
30 maart 1999, de tenlasteneming van de gehele of gedeeltelijke dekking van effectief aan de
gebruiker, getroffen door een langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen, aangerekende
kosten of prestaties voor niet-medische hulp- en dienstverlening of door de mantelzorger effectief
aan de gebruiker geleverde prestaties voor niet-medische hulp- en dienstverlening.”
Het doel van KVG vzw zoals beschreven in de statuten van KVG vzw (artikel 4) is het volgende: “Met
het oog op de socio-culturele integratie van de gehandicapten gebaseerd op de christelijke
inspiratie heeft de vereniging tot doel: de belangen van de gehandicapten te verdedigen en te
bevorderen en de coördinatie te behartigen tussen de leden-verenigingen zonder winstoogmerk.
Bovendien heeft de vereniging tot doel de mensenrechten te verdedigen en de discriminatie te
bestrijden, inzonderheid voor de personen met een handicap.”
Het doel van VeBeS vzw zoals beschreven in de statuten van VeBeS vzw (artikel 4) is het volgende:
“VeBeS verenigt mensen die niet of slecht zien en biedt hen informatie, lotgenotencontact,
ontspanning, aangepaste activiteiten en ledenservice. Ook wil VeBeS in een christelijke geest een
maatschappelijke ruimte creëren van waaruit ze de specifieke belangen van mensen met een
ernstige visusbeperking (vooral mensen die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
leven), behartigt en de integratie van haar leden bevordert.”
Het doel van Neos vzw zoals beschreven in de statuten van Neos vzw (artikel 3) is het volgende:
“vanuit een christelijk geïnspireerde visie en met respect voor ieders levensovertuiging, ouderen
uit de middengroepen samen te brengen teneinde de vrije tijd op een maatschappelijk
verantwoorde manier in te vullen en bij te dragen tot een verhoogde gemeenschapsvorming; voor
haar leden initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen die de participatie aan en de
appreciatie voor diverse facetten van het culturele leven in de hand werken, alsook het bevorderen
van initiatieven die de geestelijke ontplooiing van haar leden beogen; de persoonlijke en
maatschappelijke emancipatie van ouderen te bevorderen, met het oog op versterking van de
positie van de ouderen in de samenleving, een volwaardige plaats in die samenleving en maximale
participatiekansen aan het sociale, culturele en politieke leven; een grotere solidariteit na te
streven, zowel binnen de generatie van de ouderen als tussen de generaties. Zodoende draagt de
vereniging bij tot een actief en democratisch burgerschap; de belangen van de leden – en in het
bijzonder die van de gewezen zelfstandigen – zodanig te behartigen dat een waardevol en gelukkig
beleven van de pensioenleeftijd mogelijk is.”
Het doel van Femma vzw zoals beschreven in de statuten van Femma vzw (artikel 3) is het
volgende: “De vereniging heeft als algemeen doel, het bieden van mogelijkheden die erop gericht
zijn de veelzijdige persoonsontwikkeling van volwassenen, met het oog op een beter begrip van
zichzelf en van hun situatie in de maatschappij en hun volwaardige participatie aan het
maatschappelijk gebeuren te bevorderen. Daartoe zal de vereniging de volgende specifieke
doelstellingen nastreven: vorming gericht op bewustwording, houdingsverandering en inzet, zowel
ten aan- zien van persoonlijke als van de maatschappelijke taken; actie en vertegenwoordiging,
individueel en in groep, tot medewerking aan de opbouw van de samenleving via het beïnvloeden
van, het participeren aan , en het tot stand brengen van de nodige structuren; belangenverdediging
op het vlak van arbeid, gezin, verbruik, onderwijs, emancipatie, Kerk, en op alle domeinen die de
vrouw aanbelangen; dienstverlening op de domeinen die voor vrouwen belangrijk zijn. De
hierboven aangehaalde doelstellingen zijn uitdrukkelijk kristelijk, arbeids- en vrouwgericht.”
Het doel van KVLV vzw zoals beschreven in de statuten van KVLV vzw (artikel 3) is het volgende:
“KVLV wil vrouwen in verschillende levensfasen kansen geven om elkaar door ontmoeting en
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vorming te bekrachtigen, om samen te werken vanuit een christelijke inspiratie en om zich in de
lokale gemeenschap te engageren. Via ontmoeting, vorming, dienstverlening en maatschappelijke
actie wil KVLV het welzijn en de ontplooiing van vrouwen bevorderen, steeds gekaderd in de
aandacht voor een zorgzame samenleving voor iedereen. KVLV vzw wil het maatschappelijk
draagvlak voor een meer duurzame landbouw versterken onder meer via landbouweducatie en
visievormende activiteiten.”.
Het doel van markant vzw zoals beschreven in de statuten van markant vzw (artikel 3) is het
volgende: “De vereniging heeft tot doel: Ondernemende vrouwen te organiseren in een netwerk.
markant wil deze vrouwen vanuit een christelijke inspiratie verenigen en kansen bieden tot
ontmoeting en persoonlijke ontplooiiing. markant wil voor alle vrouwen ruimte en erkenning
afdwingen. markant streeft naar een zorgzame en solidaire samenleving; Bijzondere aandacht te
besteden aan de kansen van de zelfstandige ondernemende vrouwen, de meewerkende echtgenoten
en de vrouwelijke beoefenaars van een vrij beroep. Subnetwerken, en, al dan niet binnen een
subnetwerk, regionale en lokale werkingen van markant op te richten en deze te coördineren en en
te ondersteunen.”.
Het doel van Kind en Preventie vzw zoals beschreven in de statuten van Kind en Preventie vzw is
het volgende: “De vereniging stelt zich tot doel vanuit een kristelijke inspiratie een specifiek
preventief zorgaanbod te organiseren voor zwangeren en voor kinderen van 0 tot 6 jaar. In deze
optiek zal de vereniging instaan voor het oprichten en begeleiden van konsultatiebureau’s voor het
jonge kind en preventieve zorgcentra”.
Het doel van Landelijke Kinderopvang vzw zoals beschreven in de statuten van Landelijke
Kinderopvang vzw is het volgende: “Landelijke Kinderopvang vzw organiseert opvang voor kinderen
en tieners van 0 tot 16 jaar over heel Vlaanderen, gebruik makend van verschillende formules”.
Het doel van Felies vzw zoals beschreven in de statuten van Felies vzw is het volgende: “De
vereniging stelt zich tot doel het behartigen van kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen
toegankelijke kinderopvang, met bijzondere aandacht voor de opvang van kinderen uit lagere
inkomenscategorieën en achtergestelde bevolkingsgroepen”.
Het doel van Dienst opvanggezinnen Boom vzw zoals beschreven in de statuten van Dienst
opvanggezinnen Boom vzw is het volgende: “De vereniging heeft tot doel goede en betaalbare
medische en paramedische diensten te leveren voor de bevolking in diverse specialiteiten en deze
onder optimale omstandigheden te leveren. Tevens zal zij instaan voor de opvang van kinderen
voor werkende ouders, zowel voor gewone als naschoolse opvang”.
Het doel van Dienst opvanggezinnen Brasschaat vzw zoals beschreven in de statuten van Dienst
opvanggezinnen Brasschaat vzw is het volgende: “De vereniging heeft tot doel de behartiging van
de opvang voor kinderen”.
Het doel van Dienst opvanggezinnen Hasselt vzw zoals beschreven in de statuten van Dienst
opvanggezinnen Hasselt vzw is het volgende: “De vereniging heeft tot doel bemiddelend op te
treden tussen de families en de onthaalgezinnen van Hasselt, om tijdens de beperkte afwezigheid
van de ouders, de baby’s en de kinderen tot de leeftijd van drie jaar te plaatsen bij de
onthaalgezinnen”.
Het doel van Dienst opvanggezinnen Hove vzw zoals beschreven in de statuten van Dienst
opvanggezinnen Hove vzw is het volgende: “De vereniging heeft tot doel de opvang van kinderen
mogelijk te maken binnen de normen gesteld door Kind en Gezin”.
Het doel van Dienst opvanggezinnen Sint Niklaas vzw zoals beschreven in de statuten van Dienst
opvanggezinnen Sint Niklaas vzw is het volgende: “De vereniging heeft tot doel de inrichting en het
beheer van instellingen en diensten voor kinderzorg”.
Het doel van Dienst opvanggezinnen Zele vzw zoals beschreven in de statuten van Dienst
opvanggezinnen Zele vzw is het volgende: “De vereniging stelt zich tot doel eigen initiatieven te
ontwikkelen met betrekking tot kinder- en tieneropvang voor 0 tot en met 18 jarigen, de
samenwerking te stimuleren en te coördineren tussen de verenigingen, instellingen en diensten die
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actief zijn op het vlak van kinderopvang en overleg te organiseren tussen de verenigingen,
instellingen en diensten die actief zijn op vlak van kinderopvang. En eveneens overleg te
organiseren met belanghebbenden en de gemeentelijke overheid”.
De doelstellingen van de feitelijke vereniging Ons zoals beschreven in het handvest van Ons zijn
onder meer de volgende:
- Het verenigen van mantelzorgers en gebruikers van thuiszorgdiensten en het verdedigen van
hun gemeenschappelijke belangen;
- Het ondersteunen van initiatieven die mensen uit kwetsbare groepen opvangen in een groene
werkomgeving;
- Het verlenen van professionele hulp op maat aan gezinnen en bejaarden thuis bij onder andere
zwangerschap en geboorte, ziekte van een kind, een plotse ziekte of ziekenhuisopname of bij
handicap, ouderdom of psychische problemen;
- Het organiseren van vorming gericht op o.m. zorg voor kinderen, ouderen, zieken, kansarmen
en palliatieve zorg.”.
Werking
Er worden door deze dienst geen voordelen toegekend die een individueel recht openen op een
tussenkomst die beantwoordt aan een onzekere en toekomstige gebeurtenis.
Er worden door de betoelaagde socio-sanitaire structuur op geen enkele wijze voordelen aan de
leden toegekend, die niet ook worden toegekend aan de andere personen die deelnemen aan de
activiteiten georganiseerd door deze structuur.
Om het doel te realiseren wordt een toelage overwogen zoals vermeld in de bijlage bij de statuten
aan:.
- Kazou vzw;
- Ziekenzorg CM vzw;
- Okra vzw;
- CM-Zorgkas;
- KVG vzw;
- VeBeS vzw;
- Neos vzw;
- Femma vzw;
- KVLV vzw;
- markant vzw;
- Kind en Preventie vzw;
- Landelijke Kinderopvang vzw;
- Felies vzw;
- Dienst opvanggezinnen Boom vzw;
- Dienst opvanggezinnen Brasschaat vzw;
- Dienst opvanggezinnen Hasselt vzw.
- Dienst opvanggezinnen Hove vzw;
- Dienst opvanggezinnen Sint-Niklaas vzw;
- Dienst opvanggezinnen Zele vzw;
- Ons

ARTIKEL 41BIS.
Tegemoetkoming vakanties Kazou (code 15/10)
Doel
De participatie bevorderen aan de vakantie-initiatieven georganiseerd door Kazou vzw en dit ter
bevordering van het fysieke, psychische en sociaal welzijn van de deelnemers.
Voordeel
Rechthebbenden die deelnemen aan een vakantie georganiseerd door Kazou vzw krijgen een
tegemoetkoming. De volgende tegemoetkomingen worden toegekend:
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Categorie Kazou-vakantie
Vakanties voor 7 tot en met 10-jarigen
Vakanties voor 11 tot en met 12-jarigen
Vakanties voor 13 tot en met 14-jarigen
Vakanties voor 15 tot en met 18-jarigen
JOMBA-vakanties
Externaatsvakanties

CM-tegemoetkoming
25 euro per nacht
25 euro per nacht
25 euro per nacht
10 euro per nacht
35 euro per nacht
5 euro per dag

Bovenop deze forfaitaire tegemoetkoming voor alle rechthebbenden, voorziet de dienst voor
rechthebbenden met recht op de verhoogde tegemoetkoming een bijkomende tegemoetkoming van
50% van de deelnameprijs na vermindering met de forfaitaire tegemoetkoming voor alle
rechthebbenden. Deze bijkomende tegemoetkoming voor rechthebbenden met recht op de
verhoogde tegemoetkoming bedraagt maximaal 150 euro.
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan deelnemers die rechthebbende zijn gedurende de
volledige vakantieperiode.
Werking
De tegemoetkoming wordt door Kazou vzw direct verrekend in het nog te betalen deelnamebedrag.
Samenwerkingsakkoord
Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit de MOB Diensten & Verrichtingen een
samenwerkingsakkoord af met Kazou vzw.

ARTIKEL 41 TER
Tegemoetkoming vakanties Massembre (code 15/13)
Doel
De participatie bevorderen aan vakanties georganiseerd in het domein Massembre en dit ter
bevordering van het fysieke, psychische en sociaal welzijn van de deelnemers.
Voordeel
Rechthebbenden die deelnemen aan een vakantie georganiseerd in het domein Massembre krijgen
een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming bedraagt 25 euro per overnachting.
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan deelnemers die rechthebbende zijn gedurende de
volledige vakantieperiode.
Dit voordeel geldt niet voor rechthebbenden die deelnemen aan een vakantie georganiseerd door
een school in het domein Massembre of aan een vakantie georganiseerd door Kazou vzw in het
domein Massembre en waarvoor zij reeds een tegemoetkoming ontvangen in het kader van de dienst
bedoeld in artikel 41bis.
Werking
De tegemoetkoming wordt door Massembre vzw direct verrekend in het nog te betalen
deelnamebedrag.
Samenwerkingsakkoord
Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit de MOB Diensten & Verrichtingen een
samenwerkingsakkoord af met Massembre vzw.

ARTIKEL 42
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Oorzorg (code 15/16)
Doel
Een tegemoetkoming wordt verleend voor kosten ten laste van de rechthebbende voor de aankoop
van hoorapparaten en gepersonaliseerde oordoppen.
Tegemoetkoming
1.

Hoorapparaten

De tegemoetkoming is gelijk aan het persoonlijk aandeel voor de aankoop van het hoorapparaat, na
aftrek van eventuele kortingen en na tegemoetkoming door de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen.
De tegemoetkoming is beperkt tot:
- 50 euro bij de aankoop van een monofonisch hoorapparaat.
- 100 euro bij aankoop van een stereofonisch hoorapparaat.
Vergoedbare kosten
- Enkel de hoorapparaten die vergoed worden door de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen komen in aanmerking.
- Batterijen of ander toebehoren voor de hoorapparaten worden niet vergoed.
2.

Gepersonaliseerde oordoppen

De tegemoetkoming is gelijk aan het persoonlijk aandeel voor de aankoop van gepersonaliseerde
oordoppen, na aftrek van eventuele kortingen.
De tegemoetkoming is beperkt tot 30 euro per kalenderjaar.
Modaliteiten
De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een originele factuur op naam van de
rechthebbende. Deze factuur dient afgeleverd te zijn door een RIZIV erkend audicien.

ARTIKEL 43
Slaap (code 15/17)
Doel
Een tegemoetkoming voorzien voor het volgen van een CBT-i slaaptraining door rechthebbenden die
lijden aan chronische insomnia.
Doelgroep
De tegemoetkoming wordt toegekend aan de rechthebbenden die in een erkend slaapcentrum een
groepsbegeleiding volgen en voleindigen.
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt 50% van de betaalde kostprijs. De tegemoetkoming is éénmalig en is
beperkt tot maximum 150 euro per rechthebbende.
Vergoedbare kosten
 De tegemoetkoming wordt enkel toegekend bij het voleindigen van een groepsbegeleiding in
een slaapcentrum dat voorkomt op de limitatieve lijst van door de MOB Diensten en
verrichtingen erkende slaapcentra.
 Een groepsbegeleiding bestaat uit minimaal 6 sessies.
 Er is geen terugbetaling voor het intake-gesprek.
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Modaliteiten
De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een originele factuur op naam van de
rechthebbende.

ARTIKEL 43BIS.
Tegemoetkoming vakanties Ziekenzorg CM en tegemoetkoming lidmaatschap VeBeS (code
15/11)
a. Tegemoetkoming vakanties Ziekenzorg CM
Doel
De participatie bevorderen aan de vakantie-initiatieven georganiseerd door Ziekenzorg CM vzw en
dit ter bevordering van het fysieke, psychische en sociaal welzijn van de deelnemers.
Voordeel
Rechthebbenden die deelnemen aan een vakantie georganiseerd door Ziekenzorg CM vzw krijgen
een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming bedraagt 190 euro voor alle rechthebbenden.
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan deelnemers die rechthebbende zijn gedurende de
volledige vakantieperiode.
Werking
De tegemoetkoming wordt door Ziekenzorg CM vzw direct verrekend in het nog te betalen
deelnamebedrag.
Samenwerkingsakkoord
Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit de MOB Diensten & Verrichtingen een
samenwerkingsakkoord af met Ziekenzorg CM vzw.
b. Tegemoetkoming lidmaatschap VeBeS
Doel
De rechthebbenden met een visuele beperking stimuleren om lid te worden van VeBeS vzw en dit
ter bevordering van het fysieke, psychische en sociaal welzijn via een tegemoetkoming in de
kostprijs van het lidmaatschap.
Voordeel
Het voordeel bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van het lidgeld van VeBeS vzw. De
rechthebbenden krijgen een tegemoetkoming van 5 euro per kalenderjaar.
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan leden die rechthebbende zijn op de betaaldatum
van het lidgeld.
Werking
De tegemoetkoming wordt door VeBeS vzw direct verrekend in het nog te betalen deelnamebedrag.
Samenwerkingsakkoord
Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit de MOB Diensten & Verrichtingen een
samenwerkingsakkoord af met VeBeS vzw.
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ARTIKEL 44BIS.
Tegemoetkoming vakanties Okra (code 15/12)
Doel
De participatie bevorderen aan de vakantie-initiatieven georganiseerd door Okra vzw en dit ter
bevordering van het fysieke, psychische en sociaal welzijn van de deelnemers.
Voordeel
Rechthebbenden die deelnemen aan een vakantie of bedevaart georganiseerd door Okra vzw krijgen
een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming bedraagt 15 euro voor alle rechthebbenden.
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan deelnemers die rechthebbende zijn gedurende de
volledige vakantieperiode.
Werking
De tegemoetkoming wordt door Okra vzw direct verrekend in het nog te betalen deelnamebedrag.
Samenwerkingsakkoord
Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit de MOB Diensten & Verrichtingen een
samenwerkingsakkoord af met Okra vzw.

ARTIKEL 45
GPRO-voordeel: slaapwekker voor peuters (code 15/18)
Doel
Gezinnen met peuters extra ondersteuning bieden bij het slaapritueel van hun kinderen door een
slaapwekker te verstrekken.
Voordeel
De rechthebbenden kunnen zonder een bijkomende vergoeding een slaapwekker bekomen.
Voorwaarden
Het voordeel wordt enkel toegekend aan kinderen die rechthebbende zijn op het
ogenblik dat de slaapwekker wordt bekomen.
Elke peuter heeft slechts één keer recht op dit voordeel.
Het voordeel moet worden benut voor de leeftijd van 2 jaar is bereikt.
Modaliteiten
Dit voordeel wordt toegekend op voorlegging van een attest afgeleverd door het ziekenfonds
waarbij de rechthebbende is aangesloten.

ARTIKEL 46.
Marketing en communicatie (code 37/02)
Doel
- informatie verschaffen over de CM-diensten en –voordelen en de CM-dienstverlening;
- promotie voeren voor CM-diensten en –verrichtingen en de CM-dienstverlening;
- nieuwe CM-diensten en -verrichtingen ontwikkelen;
- ledenwerving.
Werking
Om het doel te verwezenlijken worden publicaties, campagnes en sensibiliserings- en
vormingsactiviteiten gerealiseerd.
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Er worden door deze dienst geen voordelen toegekend die een individueel recht openen op een
tussenkomst die beantwoordt aan een onzekere en toekomstige gebeurtenis.

ARTIKEL 47.
Administratief centrum (code 98/1)
Het Administratief Centrum staat in voor de volledige verdeling op basis van objectieve parameters
van de gemeenschappelijke werkingskosten die overeenkomstig artikel 74 en 75 van het KB van 21
oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990, niet
rechtstreeks toerekenbaar zijn aan een welbepaalde dienst of verrichting georganiseerd door de
MOB.
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HOOFDSTUK V: Algemene bepalingen

ARTIKEL 48.
De boekhoudkundige bepalingen worden geregeld bij artikel 29 en volgende van de wet van
6 augustus 1990.
De
-

ontvangsten bestaan uit:
de bijdragen;
de toelagen van de openbare besturen;
de giften en legaten alsook de verschillende ontvangsten en opbrengsten voor iedere dienst en
verrichting bijzonder bestemd;
de overeenkomstig artikel 78 van het KB van 21 oktober 2002 tot uitvoering van art. 29, §§ 1 en
5 van de ziekenfondswet, aan de dienst of verrichting toekomende intresten op de
beschikbaarheden van de betrokken dienst of verrichting.

Het maatschappelijk vermogen van de MOB mag niet worden aangewend voor doeleinden andere
dan deze die uitdrukkelijk door deze statuten zijn bepaald. Het wordt belegd overeenkomstig
artikel 29, § 4 van de wet van 6 augustus 1990 en de voorschriften van de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten.

ARTIKEL 49.
De MOB kan ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering in buitengewone
zitting bijeengeroepen. De bepalingen van de artikelen 10, 11 en 12 van de wet van 6 augustus 1990
zijn hierop van toepassing.
De overblijvende activa worden bij ontbinding aangewend volgens de bepalingen van artikel 48
paragrafen 1 en 2 van de wet van 6 augustus 1990.

ARTIKEL 50.
Onverminderd de bevoegdheid van het Arbeidsgerecht, zoals bepaald is bij artikelen 578 tot 583 van
het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de bij een geschil betrokken partijen beslissen dit bij
scheidsrechterlijke overeenkomst aan een scheidsgerecht te onderwerpen volgens de procedure die
door het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld.
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HOOFDSTUK VI: Overgangsbepaling

ARTIKEL 51.
Het mandaat van de leden van de statutaire organen samengesteld bij de oprichting, loopt tot deze
organen opnieuw worden samengesteld in het kader van de mutualistische verkiezingen van 2016
behoudens in de hypotheses vermeld in de statuten.
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BIJLAGEN BIJ DE STATUTEN
Overzicht betoelaging socio-sanitaire structuren
Overzicht van de betoelaging door het ziekenfonds van socio-sanitaire structuren zoals bedoeld in
artikel 1, 5°van het KB van 12 mei 2011 tot uitvoering van artikel 67, zesde lid van de wet van 26
april 2010
Betoelaagde entiteit (statutair
artikel - code)

Toelage 2015

Overwogen toelage
2016

Kazou vzw (artikel 41 – code 38)

805.000,00

1.041.478,47

Kind en Preventie vzw (artikel 41 –
code 38)

271.700,00

280.000,00

Landelijke Kinderopvang vzw (artikel
41 – code 38)

59.589,78

62.000,00

Felies vzw (artikel 41 – code 38)

13.696,89

15.000,00

Dienst opvanggezinnen Boom vzw
(artikel 41 – code 38)

2.127,61

3.000,00

Dienst opvanggezinnen Brasschaat
vzw (artikel 41 – code 38)

239,01

1.000,00

Dienst opvanggezinnen Hasselt vzw
(artikel 41 – code 38)

1.286,99

2.500,00

Dienst opvanggezinnen Hove vzw
(artikel 41 – code 38)

1.742,90

2.000,00

Dienst opvanggezinnen Sint-Niklaas
vzw (artikel 41 – code 38)

1.889,89

2.000,00

409,33

1.000,00

1.660.787,00

1.660.787,00

43.197,04

45.000,00

VeBeS vzw (artikel 41 – code 38)

6.900,00

8.000,00

Neos vzw (artikel 41 – code 38)

80.430,52

80.430,52

159.000,00

170.000,00

Okra vzw (artikel 41 – code 38)

91.605,00

88.875,00

Femma vzw (artikel 41 – code 38)

37.488,00

50.000,00

KVLV vzw (artikel 41– code 38)

79.051,00

85.000,00

Dienst opvanggezinnen Zele vzw
(artikel 41 – code 38)
Ziekenzorg CM vzw (artikel 41 – code
38)
KVG vzw (artikel 41 – code 38)

CM-Zorgkas MOB (artikel 41 – code 38)
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markant vzw (artikel 41 – code 38)
Ons (artikel 41 – code 38)

3.696,00

7.500,00

64.536,00

64.536,00

De toelagen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur kan de overwogen toelagen wijzigen, mits aan volgende voorwaarden is
voldaan:
- de beslissing van de Raad van Bestuur wordt onmiddellijk aan de Controledienst overgemaakt
per aangetekend schrijven ondertekend door een verantwoordelijke van de MOB;
- in deze brief wordt de datum van inwerkingtreding van deze beslissing vermeld;
- de wijzigingen worden, met terugwerkende kracht en naar aanleiding van de volgende
Algemene Vergadering, in de statuten opgenomen.
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Limitatieve lijst van de gewrichtsprothesen die in aanmerking komen voor tegemoetkoming
(artikel 34 - code 15/02)
Lijst geldig vanaf 1 juli 2016
Codenummers
165104, 165126, 165141, 165163, 165185, 165200, 165222, 165244, 165266,
165281, 165303, 165325, 165340, 165362, 165384, 165406, 165421, 165443,
165465, 165480, 165502, 165524, 165546, 165561, 165583, 165605, 165620,
165642, 165664, 165686, 165701, 165723, 165804, 165826, 170483, 170682,
170704, 170726, 170741, 170763, 172546 en 170785
Knie
165885, 165900, 165922, 165944, 165966, 165981, 166040, 166084, 166106,
166121, 166143, 166165, 166180, 166202, 166224, 166246, 166261, 166283,
166305, 166320, 166342, 166364, 166386, 166401, 166423, 166445, 166482, ,
166541, 166563, 166600, 166666, 166681, 166703, 166725, 166740, 166762,
166784, 166806, 166821, 166843, 166865, 166880, 166902, 166924, 166946,
166961, 166983, 167005, 167020, 167042, 167064, 167086, 167101, 167123,
167145, 167160, 167182, 167204, 167226, 167241, 167263, 167285, 167300,
167322, 167344, 167366, 167381, 167403, 171124, 171146 en 171161
Wervelzuil
164065, 164080, 172001, 172023, 172045, 172060, 172082, 172104, 172126,
172141, 172163, 172185, 172200, 172222, 172244, 172266, 172281 en 172303
Andere
165782, 167705, 167720, 167742, 170483 en 170800
Schouder
164102, 164124, 164161, 164183, 164205, 164264, 164286, 164345, 164360,
164382, 164404, 164426, 164441, 164463, 164485, 164500, 164522, 164544,
164566, 164581, 164603, 164625 en 164662
Tussenwervelschijf 163026, 163041 en 163063
Enkel
167425, 167440, 167462, 167484, 167506, 167521 en 167543
Prothese van de
164684, 164706, 164721, 164743, 164765, 164780, 164802, 164824, 164846,
extremiteiten
164861, 164883, 164905, 164920,164942, 164964, 164986, 165001, 165023,
165045, 165060, 165082, 167565, 167580, 167602, 167624, 167646, 167661 en
167683
Gewrichten
164146, 164220, 164242, 164301, 164323, 164640, 165745 en 165760
Heup
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
(artikel 39 – code 15/07)
Lijst geldig vanaf 1 januari 2012
-

Familiehulp vzw, Koningsstraat 306, 1210 Brussel
Landelijke thuiszorg vzw, Remylaan 4B, 3018 Leuven
Familiezorg Oost-Vlaanderen vzw, Zwartezustersstraat 18, 9000 Gent
Thuiszorg Vleminckveld vzw, Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
Gezinszorg Villers Antwerpen vzw, Leerwijk 1, 2030 Antwerpen
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende CM-Thuiszorgwinkels
(artikel 33 bis – code 15/01, artikel 39 bis – code 15/08 en artikel 39 ter – code 15/09)
Lijst geldig vanaf 1 juli 2016
Zorg & Farma nv

2060 Antwerpen

Ellermansstraat

74

Zorg & Farma nv

2110 Wijnegem

Turnhoutsebaan

363

Zorg & Farma nv

2170 Merksem

Oude Bareellei

33

Zorg & Farma nv

2550 Kontich

Drabstraat

Zorg & Farma nv

2200 Herentals

Hofkwartier

Zorg & Farma nv

2220 Heist o/d Berg

Boudewijnln

Zorg & Farma nv

2260 Westerlo

St.-Lambertusstraat

Zorg & Farma nv

2300 Turnhout

Patersstraat

Zorg & Farma nv

2320 Hoogstraten

Vrijheid

Zorg & Farma nv

2400 Mol

Corbiestraat

Zorg & Farma nv

2440 Geel

Stationsstraat

162

Zorg & Farma nv

2500 Lier

Mechelsesteenweg

215

Zorg & Farma nv

2800 Mechelen

Antwerpsesteenweg

259

Zorg & Farma nv

2920 Kalmthout

Kapellensteenweg

73

cvba Vivantia

3000 Leuven

K. Leopold I-straat

34

cvba Vivantia

3190 Boortmeerbeek

Leuvensestwg

290

cvba Vivantia

3270 Scherpenheuvel

Mannenberg

257

cvba Vivantia

3350 Linter

St.-Truidensesteenweg

cvba Vivantia

3390 Sint-Joris-Winge

Leuvensestwg

204

Thuiszorgwinkel nv

8200 Brugge

Legeweg

154

Thuiszorgwinkel nv

8300 Knokke-Heist

Natiënlaan

173

Thuiszorgwinkel nv

8500 Kortrijk

Min. Tacklaan

43

Thuiszorgwinkel nv

8790 Waregem

Wijmeriestraat

7

Thuiszorgwinkel nv

8900 Ieper

Albert Dehemlaan

8

Thuiszorgwinkel nv

8970 Poperinge

Vlamingstraat

Thuiszorgwinkel nv

8400 Oostende

Rosmolenstraat

Thuiszorgwinkel nv

8600 Diksmuide

IJzerlaan

21

Thuiszorgwinkel nv

8670 Koksijde

Zeelaan

89

Thuiszorgwinkel nv

8700 Tielt

Kasteelstraat

61

Thuiszorgwinkel nv

8800 Roeselare

Brugsesteenweg

Thuiszorgwinkel nv

8870 Izegem

Roeselaarsestraat

Thuiszorgwinkel nv
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen
cvba
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen
cvba
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen
cvba
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen
cvba
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen
cvba
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen
cvba

8930 Menen

Bruggestraat

9050 Gentbrugge

Land van Rodelaan

11

9300 Aalst

St. Jorisstraat

27

9620 Zottegem

L.De Metsstraat

15

9700 Oudenaarde

Deinzestraat

9800 Deinze

Markt

9810 Nazareth

Drapstraat

Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen

9880 Aalter

Lostraat

11A
5
39
33D
85
168
3

5

23
5

371
62
148

156
76
111A
39

42

cvba
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen
cvba

9900 Eeklo

Garenstraat

46

Zorg & Farma nv

9100 Sint Niklaas

Grote Markt

37

Zorg & Farma nv

9120 Beveren

Ciamberlanidreef

82

Zorg & Farma nv

9160 Lokeren

Grote Kaai

12

Zorg & Farma nv

9190 Stekene

Polenlaan

75

Zorg & Farma nv

9200 Dendermonde

Oude Vest

146

Zorg & Farma nv

9230 Wetteren

Wegvoeringstraat

2

Mediotheek – Thuiszorgwinkel Sint-Lucas vzw

1500 Halle

Ninoofsesteenweg

17

Mediotheek – Thuiszorgwinkel Sint-Lucas vzw

1770 Liedekerke

Affligemstraat

Mediotheek – Thuiszorgwinkel Sint-Lucas vzw

1861 Meise

Wilgenlaan

1

Mediotheek – Thuiszorgwinkel Sint-Lucas vzw

3080 Tervuren

Kerkstraat

27

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3500 Hasselt

Gouv. Roppesingel

75

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3581 Beringen

Koolmijnlaan

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3600 Genk

Jaarbeurslaan

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3630 Maasmechelen

Rijksweg

142

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3730 Hoeselt

Tongersesteenweg

12A

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3800 St.-Truiden

Minderbroedersstraat

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3900 Overpelt

Ringlaan

Thuiszorgwinkel Limburg cvba

3960 Bree

Ter Rivierenwal

538

262
19

8
204
12
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende centra met tijdelijk verblijf met overnachting
Toelichting
Deze lijst bevat de door de MOB Diensten & Verrichtingen CM-Vlaanderen erkende centra met
tijdelijk verblijf met overnachting. De tegemoetkoming kortverblijf wordt ook toegekend bij verblijf
in:
 een door de Vlaamse overheid erkend centrum voor kortverblijf in het kader van het
woonzorgdecreet;
 een door de Vlaamse overheid erkend tehuis voor kortverblijf in het kader van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap;
 een centrum dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en
dat logeerdagen toegekend kreeg;
Lijst geldig vanaf 1 juli 2016
RESIDENTIE AUTEUIL

Rue du Beau Site 17/19

1000 Brussel

SOCIETE ROYALE DE PHILANTHROPIE?
RESIDENCE PORTE DE HAL
HOME FUTURA

Zuidelaan 142

1000 Brussel

Emile Delfossestraat 29

1020 Laken

RVT HOME INGENDAEL

Steylsstraat 44

1020 Brussel

ALBA

Britse Soldaatlaan 24

1050 Anderlecht

SENIORIE BIZET

Franshalsstraat 90

1070 Anderlecht

RESIDENTIE TEN PRINS

Prins Van Luiklaan 38

1070 Anderlecht

PARC ASTRID

Neerpedestraat 288

1070 Brussel

SENIOR WESTLAND

1070 Brussel

RESIDENTIE ALLURE

Adolf Willemynsstraat
224
Mirtenlaan 44

RESIDENTIE DE FUCHSIAS

Vrijheidslaan 153

1080 Molenbeek

RESIDENTIE PALOKE

Palokestraat 40

1080 Brussel

HOME SECQUOIA

Jean Debrucklaan 63

1080 Brussel

NOUVELLE RESIDENCE CLASSIS

Van Overbekelaan 160

1083 Brussel

MAGNOLIA

Leopold Istraat 314

1090 Jette

MILORD

Charles Woestelaan 51

1090 Jette

HOME WIART

Carton de Wiartlaan 126

1090 Brussel

NEW HOME

1140 Evere

SINT-JOZEF

Colonelbourgstraat 143145
Marnestraat 89

VILLA INDIGO

Col. Bourgstraat 156A

1140 Brussel

EUREKA

A. De Boeckstraat 54-58

1140 Evere

BALUCHON ALZHEIMER BELGIË V.Z.W.

Paepedellelaan 87

1160 Brussel

RESIDENCE LES BRUYERES

Jean Van haelen 2a

1160 Oudergem

TER KAMEREN

Terhulpsesteenweg 169

1170 Brussel

RUSTHUIS ORPEA

Goudenkasteelstraat 12

1180 Ukkel

LES JARDINS DE LONGCHAMP

1180 Ukkel

HET VEER

Winston Churchillaan
255
Karrestraat 27

RESIDENTIE LUCIE LAMBERT

Nachtegalenstraat 211

1200 Sint-LambrechtsWoluwe
1501 Buizingen

TEHUIS VOOR KORTVERBLIJF DE
OKKERNOOT

Repingestraat 12

1570 Vollezele

1080 Brussel

1140 Evere

44

WZC ZENNEHART

Pastoor Bolstraat 90

1652 Alsemberg

QUIETAS

Bezenberg

1700 Dilbeek

RESIDENTIE HOOG

Hoogveldlaan 6

1700 Dilbeek

RUSTHUIS ST ALENA

Heetveldelaan 6

1700 Dilbeek

DILHOME

Baron de Vironlaan 101

1700 Dilbeek

RESIDENTIE KLEIN VELDEKEN

Klein Veldeken 12 a

1730 Asse

WEMMEL PRINCESS

Vijverslaan 20

1780 Wemmel

RIETDIJK

Bolwerkstraat 7

1800 Vilvoorde

EIGEN HUIS

Schildpadstraat 30

1840 Grimbergen

OASE

Kapellelaan 295

1860 Meise

RUSTOORD ATRIUM

De Zangrélaan 19

1950 Kraainem

DE SWANE

Sint-Jacobsmarkt 38

2000 Antwerpen

WZC DE EECKHOF

Oever 14

2000 Antwerpen

RESIDENTIE APFELBAUMLAUB

Marialei 2

2018 Antwerpen

SINT-JOZEF

Waarlooshofstraat 9

2020 Antwerpen

RVT TEN CLERCKEN

Lange Dijkstraat 98

2060 Antwerpen

WZC SINT-BARTHOLOMEUS

Jaak De Boeckstraat 6

2170 Merksem

BREMDAEL

Ernest Claesstraat 54

2200 Herentals

LIMMERIK

Kievitslaan 59

2242 Zandhoven

HET VLASPAND

Vlaspand 4

2260 Westerlo

PAREL DER KEMPEN

Verlorenkost 22

2260 Westerlo

DEN BREM

Bremstraat 26

2310 Rijkevorsel

PRINSENHOF

Helhoekweg 18

2310 Rijkevorsel

BINNENHOF

Albertstraat 2

2330 Merksplas

DE HOGE BERGEN

Hazenstraat 4

2340 Beerse

HOF TER DENNEN

Regtenboom 15

2350 Vosselaar

’T SMEEDESHOF

Oude Arendonksebaan
38
De Lusthoven 55

2360 Oud-Turnhout

Werfstraat 9-11

2431 Laakdal

Laarsveld 28

2440 Geel

KMSI vzw DE HOGE HEIDE WOON EN
ZORGCENTRUM
DE WINDE
LAARSVELD
BERKEN NV

2370 Arendonk

2440 Geel

VZW T VOLDERKE

Weegbreestraat 28

2450 Meerhout

WZC ANNADAL

Boekweitbaan 36

2470 Retie

NETHEHOF

Gerheide 180

2490 Balen

RUSTHUIS AVONDVREDE

A. Franckstraat 34

2530 Boechout

DRIE EIKEN

Drie Eikenstraat 655

2650 Edegem

HANSWIJK (dementen)

Hanswijkstraat 66

2800 Mechelen

WILLEKOM vzw

Lakenmakersstraat 196 A 2800 Mechelen

RVT DE WIJTSHAGE

’s Herenbaan 166

2840 Reet

SINT-MICHAEL

Moerkantsebaan

2910 Essen

PRINS KAVELHOF

Prins Kavellei 35

2930 Brasschaat

45

RVT SALVE

Rustoordlei 7577

2930 Brasschaat

RVT KLEINE KASTEELTJES

Kleine Kasteeltjesweg 1

2960 Brecht

O.C. CLARA FEY

Bethaniënlei 5

2960 Sint-Job-in’t Goor

OOT UZLEUVEN CAMPUS SINT-PIETER

Brusselsetraat 69

3000 Leuven

MOZAIEK vzw

Dorpsstraat 51

3050 Oud-Heverlee

RESIDENTIE EIZER

Stwg op Duisburg 138

3090 Overijse

RESIDENTIE YASMINE

Langeweg 36

3090 Overijse

VOORTBERG

Vondel 21

3272 Testelt

HUIZE ZEVENBRONNEN

Walshoutemstraat 75

3401 Landen

RESIDENTIE DE BLEUK

Endepoelstraat 4

3540 Herk De Stad

’t Weyerke ‘De Haven’

Domherenstraat 3

3550 Heusden-zolder

Rustoord Sint-Cecilia

Parkstraat 9

3570 Alken

HUIZE UILENSPIEGEL

Socialestraat 4

3600 Genk

RUSTHUIS HEIDERUST

Weg naar As 58

3600 Genk

Woon- en zorgcentrum OCMW

Rijksweg 106

3630 Maasmechelen

Het Park Neeroeteren

Spilstraat 15

WOONZORGCENTRUM AURORA

Aniciuspark 9

3680 Maaseik
(Neeroeteren)
3700 Tongeren

Ark Van Noë

Rode Kruislaan 128

3740 Bilzen

RUSTHUIS SINT MARTINUS OCMW

Hospitaalstraat 15

3740 Bilzen

HUIZE LIEVE MOENSSENS

Lieve Moenssenslaan 3

3950 Dilzen

HOME FABIOLA
DAGVERZORGINGSCENTRUM
TER POTTERIE

Koning Leopold III-laan 6 3970 Leopoldsburg
Peterseliestraat 21

8000 Brugge

FABIOLA

Gistelsesteenweg 560

8200 Sint-Andries

DEN HOORN

Groenestraat 10

8340 Moerkerke

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINKLIJKE
VILLA
VZW ZORGHUIS

Koningstraat 79

8400 Oostende

Pater Pirelaan 6

8400 Oostende

ZORGHOTEL WELLINGTON

Nieuwpoortsesteenweg

8400 Oostende

RVT SINT MONICA

Ooievaarslaan 3

8400 Oostende

DE ZEE-LINDE

Maria Hendrikalaan 20

8420 De Haan

TER ZANDE

Driftweg 141

8450 Bredene

Residentie Christoff

Oude Dorpweg 21A

8490 Varsenare

CENTRUM VOOR HERSTEL & SUPPORT

Plein 39

8500 Kortrijk

HOME 'T HOGE

T Hoge 57

8500 Kortrijk

LICHTENDAAL

Sint-Denijseweg

8500 Kortrijk

TER MELLE

Mellestraat 15

8501 Kortrijk

CEDER AAN DE LEIE

Vrijdomkaai 31

8530 Harelbeke

SINT-CAMILLUS

Kloosterstraat 21

8560 Wevelgem

RVT Rusthuis Blijgaarde

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

DE ZATHE

Koningin Astridlaan 103

8620 Nieuwpoort

BENAJA

H. Deberghstraat 37 A

8640 Vleteren

SINT-BERNARDUS

Koninklijke Baan 18

8660 De Panne
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VILLA ROZENROOD

Fazantenlaan 29

8660 De Panne

DE CLEP

Gapaard 9

8690 Alveringem

DEKEN DARRAS

Schependomstraat 4

8700 Tielt

R V T SINT-AMAND

Hoogweg 16

8750 Wingene

RVT SINT-JOZEF

Spoorwegstraat 250

8755 Ruiselede

RVT SINT-JOZEF

Pensionaatsstraat 8

8755 Ruiselede

ACROPOLIS

8790 Waregem

HOME TER DREVE

Oscar Verschuerestraat
3
Drafstraat 2

TER BERKEN

Zijstraat 59

8800 Roeselare

RUSTOORD SINT-JOZEF

Dr. Roelenslaan 2

8810 Lichtervelde

HOME SINT-JAN

Hospitaalstraat 1

8840 Staden

ZORGHOTEL YPRIS

De Stuertsstraat 21

8900 Ieper

SINT-PAULUS

Zonnebekestraat 51

DE FENIKS

Volkslaan 302

8920 LangemarkPoelkapelle
8930 Menen

RESIDENTIE MARIE-PAULIE

Leopolstraat 126

8930 Menen

RESIDENCES RIVIERA II

Prinses Paolalaan 44

8930 Menen

SINT-GERARDUS

Grote Molenstraat 46

8930 Menen

HET PARDOEN

Akademiestraat 1

8940 Wervik

SINT-JANSHOSPITAAL

Steenakker 30

8940 Wervik

TER BEKE

Beselarestraat 1

8940 Wervik

HUIZE PROVENTIER

Doornstraat 4

8970 Poperinge

WZC SINT-JOZEF

Kraaiveldstraat 8

8980 Zonnebeke

SENIOTEL ARTEVELDE

Hofstraat 47

9000 Gent

ZORGHUIS GENT

Coupure Rechts 262-272

9000 Gent

LEIEHOME vzw

Kloosterstraat 9

9031 Drongen

RVT DE BLOESEM

Kerkham 3

9070 Destelbergen

RVT HUIZE STEENVOORDE

Steenvoordestraat 38

9070 Destelbergen

RUSTOORD ENNEA

Lepelhoekstraat 17-19

9100 Sint-Niklaas

BLIJDORP BALEUNIS

Baleunisstraat 70-72

9200 Dendermonde

BLIJDORP BUGGENHOUT

Blijdorpstraat 3

9255 Buggenhout

OCMW RUSTOORD

Burchtstraat 46

9400 Ninove

CROMBEEN

Kerkstraat 3

9420 Burst

RESIDENTIE RODENBACH

Rodenbachstraat 97

9470 Denderleeuw

STIL GELUK

Leopoldlaan 52

9500 Ophasselt

BEAUPREZ

Klakvijverstraat 78

9506 Grimminge

HOME STUYVENBERG

Provincieweg 549

9550 Herzele

TER LEEN

Kloosterstraat 42

9550 Herzele

DE RAEVE

Heldenlaan 72

9620 Zottegem

RUSTOORD DE VLAMME

De Vlamme 24

9620 Zottegem

VZW BRUGGENPARK

De Colfmaekerstraat 6

9620 Zottegem

VZW DE BRON

Godveerdegemstraat 69

9620 Zottegem

8800 Roeselare

47

MARIAHEEM

Kasteeldreef 2

9630 Zwalm

HOME ’T NEERHOF

Nieuwstraat 67

9660 Brakel

HUYZE SINT-JOZEF – DE VLAAMSE
ARDENNEN
RUSTHUIS SINT-LEONARD

Kromstraat 5

9667 Horebeke

LouiseMariestraat 19

9680 Maarkedal

ZORGHOTEL ‘DE PUPITER’

Keuzelingsstraat 8-10

9690 Kluisbergen

RUSTOORD DE MEERSPOORT

Meerspoort 30

9700 Oudenaarde

DECEDER vzw

Parijsestraat 34

9800 Deinze

SENORIE GOLF RESIDENTIE vzw

Bosstraat 66

9830 Sint-Martens-Latem

NAMASTE

Veldestraat 57

9850 Merendree

RVT AGAGIO

Stationsstraat 183

9880 Aalter

SINT –BERNARDUS

Assenedestraat 18

9968 Bassevelde

DE WARANDE RESIDENTIE

Koningin Astridlaan 19

9990 Maldegem
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende dagverzorgingscentra
Toelichting
Deze lijst bevat de door de MOB Diensten & Verrichtingen CM-Vlaanderen erkende
dagverzorgingscentra. De tegemoetkoming dagopvang wordt ook toegekend bij verblijf in:
 een door de Vlaamse overheid erkend dagverzorgingscentrum in het kader van het
woonzorgdecreet;
 een door de Vlaamse overheid erkende dienst voor gastopvang in het kader van het
woonzorgdecreet;
 een door de Vlaamse overheid erkend dagcentrum voor palliatieve verzorging;
Lijst geldig vanaf 1 juli 2016
HUIZE SINT MONIKA

Spiegelstraat 37

1000 Brussel

LE BON JOUR D'IGNACE

Limalaan 20

1020 Laken

DVC HERFSTZON

Weeshuisstraat 30 bus 79

1070 Anderlecht

DE ZONNEBLOEM

Koning Albertlaan 88

1082 Brussel

CPAS DE WOLUWÉ-SAINT DE WOLUWÉ

Saint-Pierre Val des Epinettes
25
Rue de la Charrette 27

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Gasthuisstraat 57 - 62

1760 Roosdaal

WZC DE EECKHOF

Oever 14

2000 Antwerpen

PALLIATIEF DAGCENTRUM DE TOREN
(ST. CAMILLUS)
WZC MONNIKENHOF

Markgravelei 97

2018 Antwerpen

Monnikenhofstraat 109

2040 Berendrecht

WZC DE GOEDE TIJD

Bosuil 1

2100 Deurne

RVT GITSCHOTELHOF

Lode Van Berckenlaan 361

2140 Borgerhout

WZC SINT BARTHOLOMEUS

Jaak De Boeckstraat 6

2170 Merksem

WOON EN ZORGCENTRUM SINT-JOZEF

Sint Jozefstraat 15

2222 Wiekevorst

RUSTHUIS OL-VROUW VAN TROOST
VZW
WOONZORGCENTRUM PAREL DER
KEMPEN (OCMW Westerlo)
RVT LINDELO

Nazarethpad 107

2240 Zandhoven

Verlorenkost 20

2260 Westerlo

Lindelostraat 10

2275 Lille

WOON- EN ZORGCENTRUM HOF TER
LANDE
WZC DE WENDING

Riemenstraat 92

2290 Vorselaar

Van Dyckstraat 18 - 39

2300 Turnhout

OCMW RIJKEVORSEL - RUSTOORD
PRINSENHOF
CADO (OCMW Vosselaar)

Helhoekweg 18

2310 Rijkevorsel

Cingel 7

2350 Vosselaar

CAMPUS HADSCHOT

Gerststraat 67

2440 Geel

DAGCENTRUM OCMW GEEL

Nieuwstraat 27A

2440 Geel

HUIS PERREKES vzw (Pension Dympha) Zammelseweg 1

2440 Geel

WOONZORGCENTRUM WEDBOS

2440 Geel

CPAS WOLUWE SAINT LAMBERT
(OCMW)
WZC OLV SERVICE FLAT “DE VARENT”

J.B. Stessenstraat 71

1200 Sint-Lambrechts

ZUSTERHOF WOON EN ZORGCENRTUM Kollegestraat 116
VOOR OUDEREN CAMPUS OLV
AQUAMARIJN
Binnenpad 4

2440 Geel

TER VEST

Rozenstraat 11

2490 Balen

RVT HEILIG HART

Kerkeblokken 11

2560 Nijlen

2460 Kasterlee
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RVT SINT-ANNA

Floralienlaan 400

2600 Berchem

ARMONEA WCZ VOGELZANG

Stationsstraat 102 - 108

2800 Mechelen

ST-JAN BAPTIST

Kerkhofstraat 151

2850 Boom

DE VLIETOEVER

E. De Jonghestraat 74

2880 Bornem

RVT SINT MICHAEL VZW

Moerkantsebaan 81

2910 Essen

RVT PRINS KAVELHOF

Prins Kavelhof 35

2930 Brasschaat

RVT AALMOEZENIER CUYPERS VZW

Laageind 62

2940 Stabroek

SINT MARIA

Gasthuisstraat 11

2960 Brecht

DVB ST. LODEWIJK

Kerkstraat 61

2970 s’Gravenwezel

MONIKKENHEIDE

Monnikkendreef 3

2980 Zoersel

DAGCENTRUM CODA

Bredalaan 743

2990 Wuustwezel

VOGELZANG

Tervuursesteenweg 290

3001 Heverlee

LEONARDO DA VINCI

Elisabethlaan 6

3080 Tervuren

SINT-ANNENDAEL

Vestenstraat 1

3290 Diest

WZC D’EYCKEN BRUG

Bergenlaan 5

3360 Bierbeek

HUIZE ZEVENBRONNEN

Walshoutemstraat 75

3401 Landen

HUIZE PHILEMON & BAUCIS

Zoutleeuwsesteenweg 11

3440 Zoutleeuw

DE BLEUK

Endepoelstraat 4

3540 Herk-De-Stad

HET MEERLEHOF
DAGVERZORGINGSCENTRUM
RUSTHUIS DE VISSERIJ
DAGVERZORGINGSCENTRUM
RUSTHUIS ZORGVLIET
DAGVERZORGINGSCENTRUM
HUIZE LIEVE MOENSSENS

Meerrlestraat 15

3560 Lummen

Visserijstraat 10

3590 Diepenbeek

Zanbosstraat 4

3640 Kinrooi

Lieve Moenssenslaan 3

3650 Dilsen Stokkem

RUSTHUIS HET PARK

Spilstraat 15

3680 Neeroeteren

RESIDENTIE OOSTERZONNE

Nieuwstraat 6

3690 Zutendaal

BEVERSTHUIS
DAGVERZORGINGSCENTRUM
RUSTHUIS VOOR BEJAARDEN
DAGCERZORGINGSCENTRUM
BEJAARDENCENTRUM HOEVEZAVEL
DAGVERZORGINGSCENTRUM
HOME FABIOLA
DAGVERZORGINGSCENTRUM
ROZEMARIJN

Blindestraat 16-18

3740 Bilzen

Graethempoort 3 a

3840 Borgloon

Jan Davidlaan 11

3920 Lommel

Koning Leopold III-laan 6

3970 Leopoldsburg

Koning Leopold III laan 4

8200 Sint-Andries

CENTRUM VOOR OUDERENZORG STJOZEF
WOON- EN ZORGCENTRUM
MEUNYCKENHOF
R.V.T. 'TER LEMBEEK'

Iepersteenweg 6

8600 Woumen-Diksmuide

Meunyckenplein 2

8680 Koekelare

Hernieuwenstraat 15

8710 Wielsbeke

’T PANDJE

Mentenhoekstraat 4

8870 Izegem

VZW ZORGHUIS GENT

Eedverbondkaai 61

9000 Gent

CADO–NOAH DE VIJVER

Vijverstraat 38

9420 Mere

BRUGGENPARK

Bruggenhoek 36

9620 Zottegem

RUSTHUIS DE RAEVE

Heldenlaan 72

9620 Zottegem

RUSTHUIS DE VLAMME

De Vlamme 24

9620 Zottegem

50

TER DEINSBEKE

Deinsbekestraat 23

9620 Zottegem

HUIZE ROBORST

Kloosterstraat 1

9630 Zwalm

HAAGWINDE

Hasselstraat 7A

9680 Maarkedal

RVT DE SAMARITAAN

Glorieuxstraat 7-9

9681 Maarkedal

HOME SINT-FRANCISCUS

Kwaremontplein 41

9690 Kluisbergen

WLZC DE MEERSPOORT

Meerspoort 30

9700 Oudenaarde

WOON- EN ZORGCENTRUM HEILIG
HART
HOME VIJVENS

Marlboroughlaan 3

9700 Oudenaarde

Kloosterstraat 18

9750 Zingem

DVC TER MOTTE

Oude Kerkstraat 14B

9850 Nevele
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende thuiszorghulpmiddelen
Lijst geldig vanaf 1 januari 2015


ADL hulpmiddelen: antislip bokaalhouder, antislip matje, drinkbekers, bestek, borden en
bordranden, warmhoudbord, broodsmeerbord, helping hand, antiterugvloeirietjes,
penverdikker, elastische veters, knoophulp, (vlees)scharen, vergrootglas, pillendoos,
pillenspijter, pillenvergruizer, snijplank, multi-opener, bed- en meubelverhogers,
bokaalopener, flesopener, badstrips



Badkamer en toilet: antslip badmat, antislip douchemat, badplank, badzit, douchezit,
douchestoel, bedpan, toilethulp, urinaal, badverkorter, badopstapje, bidet, toiletverhoog



Veiligheid: fixatiebanden (bed en zetel), handgrepen, glijdlakens, steeklaken, trippelhoes,
positioneringskussen



Verzorging: verlengde haarborstel, slabben, haarwasbak, verlengde haarspons, verlengde
badborstel, verlengde haarkam



Mobiliteit: draaischijf, wandelstok, autoslide, glijdlaken, zitstok, transferpaal



Revalidatie en conditiebehoud: handtrainer
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende inrichters van jog- en zweminitiatie
Lijst geldig vanaf 1 januari 2012



FEMMA vzw
KVLV vzw
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende sportverenigingen en sportcentra
Lijst geldig vanaf 1 januari 2016















AHVH vzw
De Axolotl
Diabetes liga Vlaanderen
G-basketbalteam Eaglestars
Hartezorg vzw
Hartvriendenkring vzw
Harva hartvereniging
Het Balanske
Kloppend Hart vzw
MS Liga Vlaanderen vzw
OK vzw
SUST vzw – UZ Gent
VVB vzw
Zucht voor Lucht – UZ Gent

Grisarstraat
Kasteelstraat
Ottergemsesteenweg
Halensebaan
Heerweg-Zuid
Omgangstraat
Wichelsesteenweg
Halensebaan
Briekestraat
Boemerangstraat
Noordstraat
De Pintelaan
Kapucijnenlaan
De Pintelaan

38
7
456
2
80
116
89
2
12
4
193 b4
185
19
185

1070
9860
9000
3390
9052
2880
9340
3390
8900
3900
8800
9000
9200
9000

Brussel
Moortzele
Gent
Tielt-Winge
Zwijnaarde
Bornem
Lede
Tielt-Winge
Ieper
Overpelt
Roeselare
Gent
Dendermonde
Gent
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende jeugdverenigingen
Lijst geldig vanaf 1 juli 2016























’T Leebeekje vzw
Ajok vzw
Appelsien
Autisme Limburg vzw
DaCelfDoen
De Kreek vzw
Diabetes liga Vlaanderen
Hartekamp vzw
Het Balanske
Jong vzw
Jong-Fevlado vzw
Kaïnkamp vzw
KHioo vzw
KIDS vzw
Oepekka
Oranje vzw
Samenlevingsopbouw
Spina Bifida Hydrocephalus
Thebe vzw
VLK vakantiekamp
Yieha! vzw
Zjoef

E. de Deynestraat
2E
Postbus
40
Grote Markt
47
Beekstraat
8
Heiendestraat
2
Bijzondere Weg
8
Ottergemsesteenweg 456
Heirweg Zuid
75
Halensebaan
2
Antwerpsesteenweg
195
Stropkaai
38
Groenstraat
76
Koutermanstraat
16
Borggravevijversstraat 9
Meersstraat
14D
Kartuizersstraat
51
Sint-Jacobsnieuwstraat 50
Spiegel
13
Oude baan
203A
Koningsstraat
27
Antwerpsesteenweg
39 b1
Noordelaan
4

9000
9000
9100
3630
9160
3360
9000
8770
3390
9040
9000
2610
3570
3500
3320
8310
9000
9860
3630
1210
9000
1730

Gent
Gent
Sint-Niklaas
Maasmechelen
Lokeren
Lovenjoel
Gent
Ingelmunster
Tielt-Winge
Sint-Amandsberg
Gent
Wilrijk
Alken
Hasselt
Meldert
Sint-Kruis
Gent
Oosterzele
Maasmechelen
Brussel
Gent
Zellik
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Limitatieve lijst van psychotherapeuten die met de MOB een overeenkomst hebben afgesloten
(artikel 36 BIS - code 15/14)
Toelichting
De tegemoetkoming psychotherapie wordt toegekend bij behandeling door een psychotherapeut die
 hetzij aan de MOB Diensten & Verrichtingen CM-Vlaanderen aantoont dat hij beschikt over:
o een bachelordiploma menswetenschappen én
o een diploma van een aanvullende en wetenschappelijk onderbouwde opleiding
psychotherapie:
 van minstens drie jaar;
 georganiseerd door een door de overheid erkende onderwijsinstelling of
door een vormingsinstelling;
 én die toegang geeft tot het volwaardig lidmaatschap van een
koepelvereniging voor psychotherapeuten in België, die psychotherapeuten
verenigt van meer dan één onderwijs- of vormingsinstelling en die zich
situeert binnen één van de vier hoofdrichtingen: psychodynamische,
experiëntiële, gedrags- of systeempsychotherapie.
 hetzij voorkomt op onderstaande limitatieve lijst van psychotherapeuten die met de MOB
Diensten & Verrichtingen CM-Vlaanderen een overeenkomst hebben afgesloten.
Lijst geldig vanaf 1 juli 2016
LEDEGEN
BEYERS
HAVELKA
DUTHOIT
DEN DAUW
GOOVAERTS
DE JONGH
SANDERS
PRISHNEE
CROMMAR
SCHUERMANS
PALUSELLI
DE MOOR
D'HALLEWIN
VANDEN BOSSCHE
VAN ANTWERPEN
VAN REETH
VAN DER HEYDEN
CORNELIS
SEURYNCK
DE WINTER

Lies
Lieve
Judit
Rita
Jeanine
Gerda
Walter
Anita
Datta
Claudine
Manon
Christa
Caroline
Annelore
Heidi
Neanke
Michaël
Janna
Leen
Sigrid
Stefanie

2220
2140
2140
8200
8501
2800
2920
9000
3078
9000
2480
9040
9000
8510
9000
2550
3271
9032
8550
8940
9000

WILLEMYNS
VAN NERUM
PANNIER
KOOIMAN
VAN DEN BOSSCHE
SALEMBIER
ENGELEN
POPPE
WINDMOLDERS
DEMEESTER
DE WAELE
DE SCHRYVER

Vincent
Ivo
Christine
Dinette
Daan
Eline
Eva
Veerle
Heidi
Benedikte
Karen
Annick

9070
1850
3000
2640
2018
8540
2018
9240
3290
8310
9800
9000

HEIST-OP-DEN-BERG
BORGERHOUT
BORGERHOUT
BRUGGE
HEULE
MECHELEN
KALMTHOUT
GENT
EVERBERG
GENT
DESSEL
SINT-AMANDSBERG
GENT
KORTRIJK
GENT
KONTICH
AVERBODE
WONDELGEM
ZWEVEGEM
WERVIK
GENT
DESTELBERGENHEUSDEN
GRIMBERGEN
LEUVEN
MORTSEL
ANTWERPEN
DEERLIJK
ANTWERPEN
ZELE
DIEST
SINT-KRUIS
DEINZE
GENT
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ZAJAC
SERROELS
VUYLSTEKE
PRAET
BUELENS
POEL
VERMASSEN
SMET
CRUCKE
VERBRUGGEN
ROPER
CHRIST
VANTHUYNE
VAN HAVER
VRANCKEN
VANBRABANT
ULENAERS
DESAUW
VAN HOVE
YSEBAERT
VANHAUWAERT
BUSSELS
FRANCEUS
REYMENANTS
BOGEMANS
CALSIUS
RONCADA
SEGERS
LEENKNEGT
VRANCKEN
DE BRUYN
LEJEUNE
DE POOTER
WILLEMAERS
DE RAEDT
VERZELEN
VANHAECKE
MASSART
GEUENS
CABOOTER
VANCAUWENBERGH
LANGMANS
THEUNS
POLLOCK
VANDERSANDEN
VAN GOMPEL
DE NEEF
VERMEIRE
VAN CRAEN
CLAUS
SOOLS
BENOIT
MARTIN
MEURIS

Jorinde
Elke
Valerie
Caroline
Caroline
Sabine
Hilde
Karolien
Frouke
Greet
Kerstin
Ilse
Kris
Hermine
Sabine
Peter
Isabelle
Katja
Ellen
Dieter
Ilse
Elke
Erwin
Jill
Kathleen
Joeri
Liesbeth
Hilde
Mattijs
Veerle
Peter
Valerie
Lenny
Anouk
Natalie
Angelique
Sofie
Kathleen
Marianne
Eddy
Miriam
Joke
Ingrid
Sophie
Tine
Katrien
Nathalie
Anne
Cindy
Hadewych
Johan
Myriam
Vanessa
Elke

2018
2390
9930
3680
9185
3010
9620
9100
9860
2018
9160
3945
8310
2000
1570
9050
2440
9050
9120
8800
8510
3660
9500
3110
9000
3630
3630
2870
8570
8200
3010
2610
2650
2600
9190
9180
8730
9160
2800
8730
8434
1840
2300
3945
3300
2900
9200
9220
2570
9800
3200
8540
2018
3770

ANTWERPEN
OOSTMALLE
ZOMERGEM
MAASEIK
WACHTEBEKE
KESSEL-LO
ZOTTEGEM
SINT-NIKLAAS
BALEGEM
ANTWERPEN
LOKEREN
HAM
ASSEBROEK
ANTWERPEN
TOLLEMBEEK
GENTBRUGGE
GEEL
GENTBRUGGE
MELSELE
ROESELARE
BELLEGEM
OPGLABBEEK
GERAARDSBERGEN
ROTSELAAR
GENT
MAASMECHELEN
MAASMECHELEN
BREENDONCK
VICHTE
ST MICHIELS BRUGGE
KESSEL-LO
WILRIJK
EDEGEM
BERCHEM
STEKENE
MOERBEKE
BEERNEM
LOKEREN
MECHELEN
OEDELEM
MIDDELKERKE
LONDERZEEL
TURNHOUT
HAM
TIENEN
SCHOTEN
DENDERMONDE
MOERZEKE
DUFFEL
DEINZE
AARSCHOT
DEERLIJK
ANTWERPEN
RIEMST
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STANDAERT
SPRUYT
WILLAERT
DESCAMPS
SEGERS
WOUTERS
SCHNITZER
DE BRABANDER
GIELEN
AERDEN
BAETENS
VANDEBROEK
LARIDAEN
DELAGRANGE
PELLENS
ROOSE
DEWULF
LOSSIE
VAN CAUWENBERGHE
COOMANS
PALMANS
HOSTE
VRANCKEN
MEYLEMANS
EVRARD
BISSCHOP
CAPPUYNS
GYBELS
DEVILLE
BOHLER
VANDENBROUCKE
BOUTENS
VERBEKE
GOVAERTS
SPRENGERS
MAES
GEUSENS
FRANSEN
TORCQUE
BELMANS
CORTOOS
CHANTRAIN
DE NIEL
VERDOODT
VAN ACKER
COESSENS
VAN DEN
MAEGDENBERGH
ENGELEN
DELANOY
LATOUR
DE BACKER
LAST
JACOBS

Frank
Gerlinde
Sofie
Hilde
Annick
Els
Gila
Ann
Vicky
Karen
Anke
AnneMarie
Jolien
Barbara
Heidi
Elke
Delphine
Ellen
Barbara
Gwendolyn
Elisabeth
Mieke
Sarah
Stef
Gérardine
Ellen
Charlotte
Katrien
An
Susanne
Katya
Tille
Evi
Pieter
Goedele
Sarah
Heleen
Ann
Laure
Katrien
Aisha
An
Mabel
Evi
Annelies
Fientje

2300
3010
2890
8620
2880
2180
2018
1547
3940
2660
2800

TURNHOUT
KESSEL-LO
LIPPELO
NIEUWPOORT
BORNEM
EKEREN
ANTWERPEN
BEVER
HECHTEL-EKSEL
HOBOKEN
MECHELEN

3550
9990
8000
3000
2800
8211
2640
9270
2180
3980
2000
9150
2222
1030
9270
1820
3012
1745
3080
2845
8553
9000
9041
2600
9270
2800
2223
9600
3221
2800
2140
9120
1860
8300
9700

HEUSDEN
MALDEGEM
BRUGGE
LEUVEN
MECHELEN
AARTRIJKE
MORTSEL
LAARNE
EKEREN
TESSENDERLO
ANTWERPEN
BAZEL
ITEGEM
SCHAARBEEK
KALKEN
STEENOKKERZEEL
WILSELE
OPWIJK
TERVUREN
NIEL
OTEGEM
GENT
OOSTAKKER
BERCHEM
KALKEN
MECHELEN
SCHRIEK
RONSE
NIEUWRODE
MECHELEN
BORGERHOUT
VRASENE
MEISE
KNOKKE-HEIST
OUDENAARDE

Els
Ivo
Wim
Ingrid
Tineke
Liesbeth
Nele

2370
8550
9060
2861
8870
9930
3570

ARENDONK
ZWEVEGEM
ZELZATE
O.L.V.- WAVER
IZEGEM
ZOMERGEM
ALKEN
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BLOMMAERTS
GIJBELS
DEVOS
DEWITTE
DE BAKKER
VAN SOOM
BOVEN
VERHERSTRAETEN
PERMENTIER
EMMEN
VAN DE VELDE
DEVOS
VAN OVERSCHELDE
APERS
VAN MOER
VERHAEGEN
CUADROS PEREZ
JANS
GORIS
VAN OOST
CUYPERS
MELS
VAN DE MOORTELE
VAN HOORDE
HOUBEN
VERBEEK
VANTHEMSCHE
EGGERMONT
SEL
DE MEDTS
MARX
ROMMELAERE
CREUPELANDT
SPOORMANS
NICAISE
GOORIX
HERMANS
VANDEN BOER
DEEREN
DE MEERSMAN
HAUTMAN
MERTENS
OTTERMANS
VAN EYKEN
CUSTERS
UYTTERHAEGEN
DUTHOO
EBEN
BAELE
CHRISTIAENS
ROOSEN
VAN DER STRAETEN
VAN DER AUWERA
PYPE

Nathalie
Sylvia
Kelly
Jan
Els
Everd
Emily
Maarten
Femke
Dries
Liesje
Gert
Luc
Heidi
Marjan
Ellen
Romina
Ilse
Sarah
Lien
Marianne
Saskia
Naomi
Birgit
Frank
Barbara
Catherine
Stefanie
DOUKJE
Marieke
Sabrina
Joke
Hanne
Leen
Marlies
Katrien
Régine
Michelle
Bram
Sofie
Lobke
Katrien
Isabelle
Kelly
Sonja
Antje
Mieke
Ann
Stefanie
Nathalie
Annelies
Sara
Tiny
Elien

2880
3110
9270
7910
9220
2140
2800
8310
2800
2382
9080
9050
9772
9150
2811
2580
2800
2580
3550
2800
2018
9160
9300
9820
2480
3500
3018
9000
2950
1745
3700
8490
9000
2470
3010
9620
1932
2400
8020
3000
9100
2223
9270
1742
3001
3018
8500
3600
8400
3090
3990
9450
1790
9000

BORNEM
ROTSELAAR
LAARNE
ARC-AINIERES
HAMME
BORGERHOUT
MECHELEN
ASSEBROEK
MECHELEN
POPPEL
LOCHRISTI
GENTBRUGGE
WANNEGEM-LEDE
KRUIBEKE
HOMBEEK
BEERSEL
MECHELEN
PUTTE
HEUSDEN-ZOLDER
MECHELEN
ANTWERPEN
LOKEREN
AALST
MERELBEKE
DESSEL
HASSELT
WIJGMAAL
GENT
KAPELLEN
OPWIJK
TONGEREN
JABBEKE
GENT
RETIE
KESSEL-LO
ZOTTEGEM
SINT-STEVENS WOLUWE
MOL
OOSTKAMP
LEUVEN
SINT-NIKLAAS
SCHRIEK
LAARNE
ST-KATHERINA-LOMBEEK
LEUVEN
WIJGMAAL
KORTRIJK
GENK
OOSTENDE
OVERIJSE
HOUWAART
DENDERHOUTEM
TERALFENE
GENT
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EEKMAN
JANSSENS
GRAULS
DE WANDEL
SCHRAUWEN
EERDEKENS
DE PAGE
JANSSEN
GELADI
BRANS
VAN DIEST

Marloes
Marc
Alexia
Tieneke
Tin
Ilse
Louis
Roel
Nele
Linde
Annelies

2830
2800
2000
8670
2170
3500
3090
2360
3891
2800
9000

HENNEQUIN
VERBOVEN
VLAEYEN
VERSTRAETEN
DE VUYST
VAN HASSELT
LAMMERTYN
SMETS
SCHELKENS
PELLAERS
DEMEY
BELMANS
DE BAERE
HUYSMANS
ULBURGHS
RICHTER
DE NYS
DE SUTTER
DE BOOSER
LOUWAGE
HESSELS
WARRINER
VANBETS
THIJS
VERDONCK
BOLLEN
TOPS
VAN DER ELST
STRIJPENS
GROMMEN
ARNHEM
NYSEN
THOMAS
TROCH
VAN LOOY
CORNEILLIE
DE COCK
OOSTERLINCK
VERLINDEN
HELLINGS
VIAENE
OZCELIK
TEUNIS

Evelyne
Karin
Viviane
Edwin
Karen
Katrien
Annelies
Kristel
Sofie
Ellen
Evi
Sara
Christel
Kim
Annick
Wibke
Ann
Maroeska
Annelies
Veerle
An
Michelle
Anneleen
Eve
An
Elke
Wim
Inge
Catherine
Rebekka
Stéphanie
Katrien
Robert
Ellen
Ellen
Ilke
Anne
Marie-Alice
Veerle
Els
Ann-Sofie
Ugur Cem
Natasja

1200
3440
9400
2500
9620
2300
9000
3540
2800
3700
8750
2500
9200
2470
3500
3500
2610
9032
2800
8400
3010
3500
9200
1910
9170
3620
2275
2440
9308
2140
1981
3960
3010
9310
2861
8880
3770
9240
3190
3583
3000
3530
3220

WILLEBROEK
MECHELEN
ANTWERPEN
KOKSIJDE
MERKSEM
HASSELT
OVERIJSE
OUD-TURNHOUT
BUVINGEN
MECHELEN
GENT
ST-LAMBRECHTS
WOLUWE
BUDINGEN
NINOVE
LIER
ZOTTEGEM
TURNHOUT
GENT
HERK-DE-STAD
MECHELEN
TONGEREN
WINGENE
LIER
DENDERMONDE
RETIE
HASSELT
HASSELT
WILRIJK
WONDELGEM
MECHELEN
OOSTENDE
KESSEL-LO
HASSELT
SCHOONAARDE
KAMPENHOUT
SINT-PAUWELS
LANAKEN
LILLE
GEEL
HOFSTADE
BORGERHOUT
HOFSTADE
BREE
KESSEL-LO
MOORSEL
O.L.V.- WAVER
LEDEGEM
RIEMST
ZELE
BOORTMEERBEEK
PAAL-BERINGEN
LEUVEN
HOUTHALEN
HOLSBEEK
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CLAESSENS
DIELTJENS
VERSTREPEN
DUPONT
VAN BAEL
DEZEURE
GADEYNE
VAN DEN BROECK
VAN LIERDE
DUSSART
RAEYMAKERS
BUYCK
DEPOORTER
METS
REIJNS
GRYSPEERDT
KORPERSHOEK
BOEL
SI MHAND BENALI
SNOECK
SMITS
HERREMANS
MAERTENS
LAMBRECHT
ROGGEMAN
WALTMANS
VERHOEVEN
LEMMENS
THEUWIS
KORTLEVEN
HEIRMAN
JANSSEN
VIAENE
D'HOSSCHE
JOSTEN
BOEVE
GAZQUEZ RODRIGUEZ
HOSLET
ROOSELS
GELLENS
GOOVAERTS
GEERINCKX
BILLEN
MAENHOUT
VANROY
VAN DAELE
MAES
MAERTENS
SCHOEMANS
VAN THIELEN
CROUGHS
PEETERS
BAEYENS
IMPE

Caroline
Sofie
Xiomara
Nadine
Marleen
An
Heleen
Nathalie
Delphine
Harmony
Karolien
Inez
Annebel
Frederik
Annemiek
Vanessa
Karin
Stefaan
Yassira
Sofie
Griet
Sofie
Annelies
Wouter
Veerle
Arno
Ellen
Wendeline
Lotte
Saartje
Elke
Ilse
Katrien
Kathia
Abigail
Ine
Francisco
Marisa
Fanny
Cecile
Kim
Sofie
Eveline
Sofie
Anneleen
Henk
Cindy
Julie
Sarah
Els
Pascaline
Steffie
Leen
Pieter

2222
2500
3582
8310
2580
3110
9031
1800
9810
1330
1730
8790
9000
9000
9112
8020
3500
2243
3870
1755
2060
3690
9000
9040
1730
2220
8750
2900
2250
3630
3320
3950
3300
1820
2940
8600
9032
8400
7141
3380
2490
2570
3210
1090
3570
9000
9230
8301
3350
2220
1840
2800
2470
9000

WIEKEVORST
LIER
KOERSEL
ASSEBROEK
PUTTE
ROTSELAAR
DRONGEN
VILVOORDE
NAZARETH
RIXENSART
ASSE
WAREGEM
GENT
GENT
SINAAI-WAAS
RUDDERVOORDE
HASSELT
PULLE
HEERS
GOOIK
ANTWERPEN
ZUTENDAAL
GENT
SINT-AMANDSBERG
ASSE
HEIST-OP-DEN-BERG
WINGENE
SCHOTEN
OLEN
MAASMECHELEN
MELDERT
BOCHOLT
TIENEN
MELSBROEK
STABROEK
KEIEM-DIKSMUIDE
WONDELGEM
OOSTENDE
CARNIERES
GLABBEEK
BALEN
DUFFEL
LUBBEEK
BRUSSEL
ALKEN
GENT
WETTEREN
HEIST-AAN-ZEE
LINTER
HEIST-OP-DEN-BERG
LONDERZEEL
MECHELEN
RETIE
GENT
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SMETS
CONVENTS
ANSEEUW
MAMPAY
PIRA
DAVITS
VANDENHOUTE
DEREU
VAN GEETERUYEN
SCHAUSS
LAMBRECHTS
ROGIERS
FRANS
PEETERS
DE VROEDE
VAN DEN BRANDE
KNOPS
VANDENBROUCKE
MAES
CALLENS
VANDERVELDEN
WASTIELS
SIJTZEMA
NYS
VERWIMP
WILLEKENS
THYS
BEUSELING
VINKENROYE
HUMBLET
COPPEIN
CELIS
OOSTERLYNCK
BOONE
JANSSENS
EYCKMANS
VANDAELE
KINS
CABUY
SUFFYS
CLAEYS
CARLY
DEWIPPE
COLAERT
COMHAIRE
DE MOERLOOSE
LAENEN
VINGERHOEDT
CALLEWAERT
D'HONT
JEURISSEN
PEELMAN
BAERT
JANSSENS

Elyn
Inn
Jenka
Els
Tina
Deborah
Gonnie
Mieke
Liesbet
Amal
Erlinde
Els
Elke
Carolien
Elke
Aurelie
Lutgard
Sophie
Vicky
Joline
Bert
Tine
Hilje
Hannelore
An
Ann
Caroline
Herbert
Mieke
John
Rozemarijn
Sara
Melanie
Delphine
Stefanie
Leen
Nicky
Evie
Catheline
Liselotte
Veroniek
Lieselot
Katrien
Nele
Laetitia
Els
Liesbet
Laura
An
Isabel
Els
Joke
Eva
Jessica

3060
9050
8730
2280
2800
2100
2650
9190
9240
2660
3300
9000
2820
1852
3010
1860
2600
8500
1700
9050
9820
3590
3511
3271
2200
2900
2820
9040
3700
3010
8691
8810
8500
9971
2230
2480
9920
9000
2060
9041
9820
8020
2920
8730
9000
9750
3850
2018
9140
8000
3800
3128
9050
2850

BERTEM
LEDEBERG
OEDELEM
GROBBENDONK
MECHELEN
DEURNE
EDEGEM
STEKENE
ZELE
HOBOKEN
TIENEN
GENT
BONHEIDEN
BEIGEM
KESSEL-LO
MEISE
BERCHEM
KORTRIJK
DILBEEK
LEDEBERG
MERELBEKE
DIEPENBEEK
KURINGEN
ZICHEM
HERENTALS
SCHOTEN
RIJMENAM
SINT-AMANDSBERG
TONGEREN
KESSEL-LO
STAVELE
LICHTERVELDE
KORTRIJK
LEMBEKE
RAMSEL
DESSEL
LOVENDEGEM
GENT
ANTWERPEN
OOSTAKKER
MERELBEKE
OOSTKAMP
KALMTHOUT
OEDELEM
GENT
ZINGEM
NIEUWERKERKEN
ANTWERPEN
TEMSE
BRUGGE
SINT-TRUIDEN
BAAL
LEDEBERG
BOOM
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VAN CAMP
EMBRECHTS
JACOBS
DELEFORTRIE
BELLEFROID
TANGHE
PEENE
AERTSENS
VERLEYEN
DE FEYTER
SASS
MALHERBE
D'HESPEEL
DE MOL
MEES
OCKERMAN
BASCOUR
DEKKER
VAN MEULENBEKE
VAN BIESEN
LUYTEN
MEERSMANS
DEGLEIN
BAECKELANDT
PILLEN
DESCHEEMAEKER
VANTIEGHEM
SWEERE
VAN DEN BULCKE
ROGIER
HOSKENS
MOYSON
DE MOERLOOSE
VAN NYEN
VAN KEMPEN
LAMBRECHT
GYSEN
BARBE
VAN PRAET
DE BOCK
ERNALSTEEN
VANDERMEEREN
DENS
LASUY
KAESTEKER
CODRON
DESLOOVERE
BREBAN
SCHEERS
DE VREESE
WERBROUCK
BUYST
JESPERS
LEEKENS

Inge
Hanne
Evelien
Hanna
Elisa
Jade
Stephanie
Catherine
Noortje
Elena
Krista
Florence
Lobke
Perri
Annelien
Els
Kim
Jeroen
Femke
Leen
Tine
Stefanie
Linde
Marijke
Maaike
Mie-Jef
Bregwin
Ilka
Bo
Marijke
Jolien
Caroline
Kim
Leen
Suzanne
Inge
Ilke
Lucia
Ines
Elena
Myriam
Melissa
Leen
Claudine
Ruth
Kaat
Heidi
Tine
Katrien
Joke
Frederik
Maaike
Hilke
Sofie

2801
2275
2440
9050
2440
9000
9881
3960
9040
2000
2930
1150
9940
2660
9230
9100
9472
3700
3130
9800
2180
2870
3530
9620
8200
1982
9000
2370
9040
9620
9800
2650
8510
2018
2590
9470
2600
9040
3001
8550
8520
2200
2330
3945
8970
9700
8550
3012
3472
8200
9185
9160
2140
3960

HEFFEN
LILLE
GEEL
LEDEBERG
GEEL
GENT
BELLEM
BREE
SINT-AMANDSBERG
ANTWERPEN
BRASSCHAAT
WOLUWE-SAINT-PIERRE
BELSELE
HOBOKEN
WETTEREN
SINT-NIKLAAS
IDDERGEM
TONGEREN
BETEKOM
DEINZE
EKEREN
PUURS
HELCHTEREN
ZOTTEGEM
SINT-ANDRIES
WEERDE
GENT
ARENDONK
GENT
ZOTTEGEM
DEINZE
EDEGEM
BELLEGEM
ANTWERPEN
BERLAAR
DENDERLEEUW
BERCHEM
SINT-AMANDSBERG
HEVERLEE
ZWEVEGEM
KUURNE
HERENTALS
MERKSPLAS
HAM
POPERINGE
OUDENAARDE
ZWEVEGEM
WILSELE
KERSBEEK-MISKOM
SINT-ANDRIES
WACHTEBEKE
LOKEREN
BORGERHOUT
BREE
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COFFE
VAN HOEDENAGHE
STUER
HEYLEN
DEPREZ

Nathalie
Valerie
Annemie
Leen
Koen

9200
9402
2800
2230
9880

DENDERMONDE
MEERBEKE
MECHELEN
HERSELT
AALTER
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Limitatieve lijst van door de MOB erkende slaapcentra (artikel 43 – code 15/17)
Lijst geldig vanaf 1 juli 2015

Slaapcentrum
A.Z. St.-Dimpna Geel
AZ Delta Roeselare
AZ Diest
Jessa Ziekenhuis
Campus Virga Jesse
Multidisciplinair Slaapcentrum UZA
Slaapcentrum AZ Sint-Jan campus Brugge
UZ Brussel – Centrum voor Slaaponderzoek
Campus Jette
UZ Gent
UZ Leuven
Multidisciplinair centrum voor slaapmonitoring
(campus Gasthuisberg)
Ziekenhuis Oost-Limburg – slaapcentrum
Campus St-Barbara

Adres
J.B.Stessensstraat 2
2440 Geel
Rode-Kruisstraat 20
8800 Roeselare
Statiestraat 65
3290 Diest
Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Ruddershove 10
8000 Brugge
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
De Pintelaan 185
9000 Gent
Herenstraat 49
3000 Leuven
Bessemerstraat 478
3620 Lanaken
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BIJDRAGETABEL GELDIG VANAF 01-01-2016 (JAARBIJDRAGEN IN EURO)

Code 15: Overige verrichtingen

Bijdrage per
Bijdrage per
mutualistisch gezin
mutualistisch gezin
(*)
16,61
0,00

Code 37: Informatie aan leden

0,74

0,00

Code 38: Betoelaging socio-sanitaire structuren

1,38

0,00

Code 98: Administratief Centrum

0,00

0,00

18,73

0,00

Totaal

(*) Mutualistisch gezin waarvan de gerechtigde één van de personen is vermeld in artikel 33, tiende
lid, aan wie een nulbijdrage wordt gevraagd.
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