
Bestuursverkiezingen in CM Vlaanderen
De 12 belangrijkste vragen over bestuursverkiezingen

1. Waarom organiseert CM verkiezingen?

De wet van 1990 verplicht de ziekenfondsen haar beheer te laten uitvoeren door vertegenwoordigers van haar leden. Bovendien 
zijn gezondheid, welzijn en toegang tot zorg te belangrijk om enkel aan beroepskrachten over te laten. 

Sinds 1992 houden ziekenfondsen om de zes jaar mutualistische verkiezingen. Tijdens die verkiezingen worden de Algemene 
Vergaderingen en Raden van Bestuur verkozen. De laatste mutualistische verkiezingen vonden plaats in 2016. Vanaf 1 januari 2022 
gaan alle regionale CM-ziekenfondsen op in.

Dat de verkiezingen samenvallen met de start van één groot CM-ziekenfonds is geen toeval. De statuten leggen immers een nieuw 
governance vast waardoor de huidige Algemene Vergaderingen en Raden van Bestuur zullen verdwijnen en de statutaire organen 
een nieuwe look en feel krijgen. 

De statuten van CM Vlaanderen beschrijven hoe we deze mutualistische verkiezingen verlopen. Zo vindt u er informatie over: het 
stemrecht van de leden en van hun personen ten laste, de stemmingsprocedure, de verkiesbaarheidsvoorwaarden van de leden 
van de Algemene Vergadering, de modaliteiten voor de verkiezingen van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Alge-
mene Vergadering

We hebben deze keer de ambitie om de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur voor 1/3 te vernieuwen. 

2. Wat betekent een mandaat van de Algemene Vergadering bij CM Vlaanderen voor mij?

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van het ziekenfonds. Ze komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. Alle belang-
rijke besluiten worden door deze vergadering genomen. Als verkozene heb je toegang tot de vergadering en kun je jouw stem uit-
brengen over agendapunten zoals de CM-diensten en -voordelen, de jaarrekeningen, partnerschappen. 

Je wordt voor een (hernieuwbare) periode van zes jaar verkozen door alle stemgerechtigde leden van het ziekenfonds.

3. Met hoeveel vertegenwoordigers zijn we in de Algemene Vergadering? 

Het minimum aantal leden waaruit de Algemene Vergadering van een ziekenfonds, mag bestaan is bij koninklijk besluit vastgelegd. 
Voor CM Vlaanderen bedraagt dit 174 mandaten, die voor de 60 kiesomschrijvingen werden vastgelegd.

4. Wat is een kiesomschrijving

CM Vlaanderen telt 60 kiesomschrijvingen (59 in Vlaanderen en 1 voor het Brussels Gewest). De regio’s stemmen overeen met de 
eerstelijnszones die de Vlaamse Regering vaststelde in uitvoering van artikel 13 van het Decreet van 26 april 2018. Bij ons worden 
ze CM-zones genoemd. 

Er is één uitzondering. Van de eerstelijnszone Waasland Noord-Oost is de gemeente Zwijndrecht (2070) toegewezen aan de eerste-
lijnszone Antwerpen-Centrum. 



5. Wie mag zich kandidaat stellen voor de verkiezingen?

Iedereen, ouder dan 18 jaar, kan zich verkiesbaar stellen in de kiesomschrijving waar hij woont, ongeacht of hij gerechtigde of per-
soon ten laste is. 

En je moet wel ten minste twee jaar aangesloten bij het CM-ziekenfonds op het moment van de oproep tot kandidaatstelling; in 
orde zijn met je bijdragen en geen justitiële veroordeling hebben opgelopen en je ondertekent een engagementsverklaring ten aan-
zien van het ziekenfonds. 

6. Kan een partner (gehuwd) of een ouder van een personeelslid zich kandidaat stellen  
 voor de Algemene Vergadering?

Er is geen uitsluiting voor familieleden om zich kandidaat te stellen voor de Algemene Vergadering. Als partner en als ouder kan 
men dus kandidaat zijn voor de Algemene Vergadering.

7. Ontvangt men een vergoeding voor dit mandaat?

De mandaten in de Algemene Vergadering zijn in principe onbezoldigd. Wel ontvang je verplaatsingsvergoedingen. 

8. Ik vertegenwoordig de CM-leden maar waar haal ik mijn informatie?

De leden van de Algemene Vergadering zijn de verbindende figuren tussen CM als sociale beweging en het CM-bestuur. Daarom 
nemen zij ook deel aan de participatieraden en netwerkraden binnen hun regio. Het zijn adviesfora en laboratoria voor nieuwe 
acties en projecten en situeren zich binnen de activiteiten van CM als sociale beweging. Ze staan echter niet los van het beleid 
van CM Vlaanderen. 

9. Hoe kan men zich kandidaat stellen?

De kandidaturen worden gericht aan de voorzitter van CM Vlaanderen, uiterlijk op 30 november van het jaar voorafgaand aan het 
jaar waarin de mutualistische verkiezingen zullen plaatsvinden. Dit gebeurt tegen afgiftebewijs of per aangetekende brief. 

10. Samenstelling van de kandidatenlijst?

Per kiesomschrijving maken we één kandidatenlijst op. De kandidatenlijsten vermelden de naam, de voornaam, de woonplaats, het 
geboortejaar en het beroep van de kandidaten. De kandidaten worden gerangschikt in alfabetische volgorde. De voorzitter bepaalt 
bij lottrekking de letter waarmee de alfabetische rangschikking begint.



11. Hoe is de rangschikking van de kandidatenlijst na de verkiezingen op basis van  
 de voorkeursstemmen?

7 werkdagen na de verkiezingsperiode gaat men over tot de telling van de uitgebrachte stemmen per kiesomschrijving. De verte-
genwoordigers worden verkozen in volgorde van het aantal bekomen stemmen. Bij gelijkheid van stemmen voor het laatste toe te 
kennen mandaat per kiesomschrijving, wordt het mandaat toegekend aan de jongste kandidaat.

De niet-verkozen kandidaten worden plaatsvervangers voor hun kiesomschrijving in volgorde van het aantal bekomen stemmen.

12. Mag het iets meer zijn? 

Als verkozene van de Algemene Vergadering van CM Vlaanderen, kan men ook kandidaat zijn bij de CM Zorgkas en MOB CM Ver-
zekeringen. In de maand mei word je bevraagd of je ook kandidaat bent voor deze Algemene Vergadering. Want het is de Algeme-
ne Vergadering van CM Vlaanderen die je aanduidt voor deze engagementen. 

Bovendien kun je ook doorgroeien naar een functie als bestuurder binnen CM. De verkozenen van elke provincie zullen 4 kandi-
daat-bestuurders voordragen aan de voorzitter. De Algemene Vergadering maakt dan een definitieve keuze. 

Je kunt kandidaat zijn voor de Raad van Bestuur van de verschillende CM-instanties (LCM, CM Vlaanderen, CM Zorgkas, CM Ver-
zekeringen Vlaanderen …) maar ook de verschillende entiteiten van het sociaal ondernemen waar CM actief is.

De Raad van Bestuur heeft de opdracht om CM te leiden en te begeleiden naar een dynamische organisatie met een kwalitatieve 
dienstverlening, waar leden terecht fier op zijn.

Hiertoe zal de Raad van Bestuur op regelmatige tijdstippen de strategie en praktische uitwerking onder de loep nemen, de cijfers in 
detail bespreken, de nodige maatregelen nemen en toezicht uitoefenen op het uitvoeren en bijsturen van het actieplan.


