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WOORD VOORAF 

CM Vlaanderen is dé persoonlijke en nabije vertrouwenspartner voor vragen over welzijn, zorg en 
gezondheid 

CM Vlaanderen hecht heel veel belang aan individueel welzijn en aan het welzijn van de gemeenschap. Dat 
doet ze door een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen te verdedigen, en verder uit te bouwen. 
Ze is zich bewust van haar christelijke oorsprong en werkt van daaruit aan een warme toekomst voor 
iedereen. De zieken, de mensen met een beperking, de financieel en de sociaal zwakken, krijgen daarbij 
haar extra aandacht. 

CM Vlaanderen is een organisatie voor mensen. Daarbij vormen de volgende waarden het cement van onze 
organisatie, ze brengen individuen samen en scheppen onderlinge verbondenheid: 

We zijn solidair en sociaal rechtvaardig; 

We zijn dienstbaar en integer; 

We zijn hartelijk en excellent; 

We zijn duurzaam en vernieuwend. 
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HOOFDSTUK I. DEFINITIES – HISTORIEK EN RECHTSVORM 
- NAAM – ZETEL EN WERKINGSGEBIED – LANDSBOND EN 
MOB’S – DOEL - VOORWERP EN DIENSTEN  

 Wettelijke en reglementaire bepalingen - Definities 

Art.1. Wettelijke en reglementaire bepalingen - Definities 

§1. Voor de toepassing van deze Statuten moet worden verstaan onder volgende wettelijke en reglementaire 
bepalingen: 

 

Wet van 6 augustus 1990 

Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

 

Wet van 14 juli 1994 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994. 

 

Wet van 26 april 2010 

Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende verzekering (I). 

 

Wet van 4 april 2014 

Wet betreffende de verzekeringen. 

 

K.B. van 7 maart 1991 

Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 2, §§2 en 3, artikel 14, §3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de 
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

 

K.B. van 3 juli 1996 

Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 

K.B. van 2 maart 2011 

Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 67, tweede en vierde lid, van de Wet van 26 april 2010 houdende 
diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende verzekering (I). 

 

K.B. van 12 mei 2011 

Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de Wet van 26 april 2010 houdende diverse 
bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I). 
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K.B. van 15 januari 2014 

Koninklijk Besluit betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §19 van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994. 

 

K.B. van 18 april 2017 

Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. 

 

§2. Voor de toepassing van deze Statuten moet worden verstaan onder volgende begrippen: 

Wanneer onderstaande woorden en begrippen in de tekst van deze Statuten worden gebruikt in de 
betekenis van onderstaande definities, worden zij met een hoofdletter geschreven.  

Aanvullende Verzekering: 

De diensten opgesomd in artikel 7, §1, 2., 3. en 4. van de Statuten.  

 

Algemeen Directeur CM 

De persoon aangesteld in overeenstemming met artikel 27, §2 van de Statuten.  

 

Algemene Vergadering 

Het bestuursorgaan geregeld in Hoofdstuk III, Sectie 1 van de Statuten.  

 

Bewegingen 

Kazou VZW, Wiegwijs VZW, OKRA VZW en Samana VZW.  

 

Bijdragen 

De bijdragen die verschuldigd zijn om als Lid of Persoon ten laste te kunnen genieten van de voordelen van de 
Aanvullende Verzekering 

 

Bureau 

Het orgaan geregeld in Hoofdstuk III, Sectie 3 van de Statuten.  

 

CDZ 

De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.  

 

Directeur 

Een persoon aangesteld tot directeur door de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 27, §2 van de 
Statuten  

 

Directiecomité 

Het bestuursorgaan geregeld in Hoofdstuk III, Sectie 4 van de Statuten.  

 

Externe 
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Een persoon, al dan niet aangesloten als Gerechtigde of Persoon ten Laste bij het Ziekenfonds, die geen 
Vrijwilliger of Personeelslid is, en die bijzondere relevante expertise, vaardigheden of kwaliteiten bezit die 
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de werking van de Landsbond. 

 

Federale Verplichte Verzekering 

De Federale verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bedoeld in artikel 3, eerste 
lid a) van de Wet van 6 augustus 1990 en die geregeld wordt door de Wet van 14 juli 1994. 

 

Gerechtigde 

• Iedere persoon die recht op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen verkrijgt of kan 
verkrijgen als gerechtigde zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° tot 16°, 20°, 21° en 22° van de Wet 
van 14 juli 1994. 
 
Wordt gelijkgeschakeld met de bovenvermelde persoon, de persoon die gewoonlijk in België verblijft 
maar die, in toepassing van de artikelen 17, 24 of 26 van de Verordening (EG) 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, of van elke andere gelijkaardige bepaling vastgelegd in een internationaal 
akkoord, is onderworpen aan de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen van een andere staat dan België en die een formulier S1 of elk ander 
gelijkwaardig document bij het Ziekenfonds indient om te kunnen genieten, ten laste van het land 
waarin deze onderworpen is aan de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de prestaties 
die voorzien zijn door de Wet van 14 juli 1994. 

• Alsook iedere persoon die aangesloten is voor de Aanvullende Verzekering en die: 

o voor de Federale Verplichte Verzekering gerechtigde is bij de Kas der Geneeskundige 
Verzorging van HR Rail; 

o voor de Federale Verplichte Verzekering gerechtigde is bij de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (HZIV); 
 
Wordt gelijkgeschakeld met de bovenvermelde persoon, de persoon die gewoonlijk in België 
verblijft maar die, in toepassing van de artikelen 17, 24 of 26 van de Verordening (EG) 
883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, of van elke andere gelijkaardige bepaling 
vastgelegd in een internationaal akkoord, is onderworpen aan de wetgeving van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van een andere staat dan België 
en die een formulier S1 of elk ander gelijkwaardig document bij de HZIV indient om te 
kunnen genieten, ten laste van het land waarin deze onderworpen is aan de verplichte ziekte- 
en invaliditeitsverzekering van de prestaties die voorzien zijn door de voornoemde Wet van 
14 juli 1994; 

o in eigen naam verzekerd is voor geneeskundige verzorging bij de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid (RSZ)/Stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid; 

o in eigen naam recht heeft of kan hebben op de terugbetaling van gezondheidszorgen 
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; 

o niet meer onderworpen is aan de Federale Verplichte Verzekering ingevolge een opdracht in 
het buitenland voor rekening van een Belgische regering; 

o zich in een situatie bevindt bedoeld in artikel 3ter, 1°, van de Wet van 6 augustus 1990 en 
voor de Federale Verplichte Verzekering reeds elders is ingeschreven of aangesloten; 

o gedetineerd of geïnterneerd is en, voor de Federale verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging, ten laste van de Federale Overheidsdienst Justitie is; 

o onderworpen is aan de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen van een ander land dan België, en tijdelijk in België verblijft en 
houder is van een Europese Ziekteverzekeringskaart. 



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

9 
 

 

Kiesomschrijvingen 

De kiesomschrijvingen welke overeenstemmen met de eerstelijnszones zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering in uitvoering van artikel 13 van het Decreet van 26 april 2018 betreffende de organisatie van de 
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, met 
uitzondering van eerstelijnszone Waasland Noord-Oost, waartoe 2070 Zwijndrecht niet zal behoren, en 
eerstelijnszone Antwerpen-Centrum, waartoe 2070 Zwijndrecht bijkomend zal behoren. 

 

Landsbond 

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, waarbij het Ziekenfonds is aangesloten. 

 

Lid 

Iedere persoon die als Gerechtigde is aangesloten bij het Ziekenfonds. 

 

Limitatieve Lijst 

Een limitatieve lijst die als bijlage aan de Statuten wordt gehecht 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 CDZ overgemaakt per aangetekend 
schrijven ondertekend door een verantwoordelijke van het Ziekenfonds; 

- 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. 

 

Lokale Participatieraad 

Het orgaan geregeld in artikel 48 van de Statuten. 

 

MOB 

Een maatschappij van onderlinge bijstand. 

 

Mutualistisch Gezin 

Het mutualistisch gezin zoals gedefinieerd in artikel 2 van het K.B. van 2 maart 2011. 

 

Ondervoorzitter 

De mandaathouder aangesteld in overeenstemming met artikel 27, §1 van de Statuten. 

 

Personeelslid 

Iemand die (i) een arbeidsovereenkomst waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, heeft 
afgesloten met; of (ii) tewerkgesteld is in het kader van programma’s ter opslorping van de werkloosheid bij 
het Ziekenfonds, de Landsbond, een bij de Landsbond aangesloten Ziekenfonds, een bij de Landsbond 
aangesloten MOB of een Verbonden Entiteit. 

 

Persoon ten Laste 

• Iedere persoon die afgeleide rechten op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen verkrijgt of 
kan verkrijgen ten laste van een gerechtigde zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, 17°, 18°, 19° of 23° 
van de Wet van 14 juli 1994. 
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Wordt gelijkgeschakeld met de bovenvermelde persoon, de persoon die afgeleide rechten op 
terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen geniet ten laste van een lid dat gewoonlijk in België 
verblijft, maar die, in toepassing van de artikelen 17, 24 of 26 van de Verordening (EG) 883/2004 
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale 
zekerheidsstelsels, of van elke andere gelijkaardige bepaling vastgelegd in een internationaal 
akkoord, is onderworpen aan de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen van een andere staat dan België en die een formulier S1 of elk ander 
gelijkwaardig document bij het Ziekenfonds indient om te kunnen genieten, ten laste van het land 
waarin deze onderworpen is aan de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de prestaties 
die voorzien zijn door de voornoemde gecoördineerde Wet van 14 juli 1994. 

• Alsook de persoon die afgeleide rechten op terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen geniet of 
kan genieten ten laste van een lid dat: 

o voor de Federale Verplichte Verzekering gerechtigde is bij de Kas der Geneeskundige 
Verzorging van HR Rail; 

o voor de Federale Verplichte Verzekering gerechtigde is bij de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (HZIV); 

Wordt gelijkgeschakeld met de bovenvermelde persoon, de persoon die gewoonlijk in België 
verblijft maar die, in toepassing van de artikelen 17, 24 of 26 van de Verordening (EG) 
883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, of van elke andere gelijkwaardige bepaling 
vastgelegd in een internationaal akkoord, is onderworpen aan de wetgeving betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van een andere staat 
dan België en die een formulier S1 of elk ander gelijkwaardig document bij de HZIV indient 
om te kunnen genieten, ten laste van het land waarin deze onderworpen is aan de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de prestaties die voorzien zijn door de voornoemde 
Wet van 14 juli 1994. 

o in eigen naam verzekerd is voor geneeskundige verzorging bij de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid (RSZ)/Stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid; 

o in eigen naam recht heeft of kan hebben op de terugbetaling van gezondheidszorgen 
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; 

o niet meer onderworpen is aan de Federale Verplichte Verzekering ingevolge een opdracht in 
het buitenland voor rekening van een Belgische regering; 

o zich in een situatie bevindt bedoeld in artikel 3ter, 1°, van de Wet van 6 augustus 1990 en 
hij/zij voor de Federale Verplichte Verzekering reeds elders is ingeschreven of aangesloten; 

o gedetineerd of geïnterneerd is en, voor de Federale verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging, ten last van de Federale Overheidsdienst Justitie is; 

o onderworpen is aan de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen van een ander land dan België, en tijdelijk in België verblijft en 
houder is van een Europese Ziekteverzekeringskaart. 

 

Prestatiedatum 

Datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het toekennen van het Voordeel. 
 

Raad van Bestuur 

Het bestuursorgaan geregeld in Hoofdstuk III, Sectie 2 van de Statuten.  

 

Rechthebbende 
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Een Gerechtigde of zijn Persoon ten Laste die aanspraak kan maken op de voordelen, prestaties of 
tegemoetkomingen voorzien door de Aanvullende Verzekering. 

 

Rechthebbende Kinderen en Jongeren 

Kinderen of jongeren die op de laatste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de 
Prestatiedatum:  

- hetzij de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;  

- hetzij de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben en op de Prestatiedatum 

o ofwel de hoedanigheid hebben van ‘kind persoon ten laste’ of ‘wees’ in de Federale Verplichte 
Verzekering.  

o ofwel een bewijsstuk indienen van recht hebben op het Groeipakket, zoals bepaald in het 
Groeipakketdecreet van de Vlaamse overheid of een bewijsstuk van toekenning van kinder-
bijslag zoals bepaald in het Kinderbijslagdecreet voor de Waalse of Duitstalige Gemeenschap 
of het Brussels Gewest.  

 

Regio 

De 5 Vlaamse provincies, zijnde West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant 
(inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  

 

Regionale Netwerkraad 

Het orgaan geregeld in artikel 47 van de Statuten.  

 

Regionale Verplichte Verzekering 

Verplichte verzekering voor prestaties aangeboden in het kader van het bevorderen van het fysiek, psychisch 
en sociaal welzijn, die onder de bevoegdheid van een bevoegde overheid, andere dan de federale overheid vallen 
en geregeld worden door: 

- Het Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming; 

- Het Decreet van 8 november 2018 betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging 
van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid; 

- De Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het 
domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.  

 

RIZIV 

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 

Statuten 

De onderhavige statuten. 

 

Verbonden Entiteit 

Vennootschap of vereniging waarvan de meerderheid van de leden van één of meer van zijn of haar wettelijk 
voorziene organen bestaat uit personen die lid zijn van de algemene vergadering, raad van bestuur, bureau of 
directiecomité van de entiteiten die behoren tot de Christelijke Mutualiteit (de Landsbond, de bij de 
Landsbond aangesloten ziekenfondsen en alle MOB’s opgericht door bij de Landsbond aangesloten 
ziekenfondsen.). 
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Verhoogde tegemoetkoming 

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming die wordt genoten door de personen zoals bedoeld door artikel 37, 
§19 van de Wet van 14 juli 1994. 

 

Verrichtingen 

Verrichtingen zoals bedoeld in artikel 2, 2, b) van de eerste richtlijn van de Raad tot coördinatie van de 
wettelijke bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met 
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (73/239/EEG) en die 
beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 67, eerste lid, van de Wet van 26 april 2010. 

 

Vertegenwoordiger 

Een lid van de Algemene Vergadering. 

 

Voordeel 

De voordelen, prestaties of tegemoetkomingen die het voorwerp uitmaken van de Aanvullende Verzekering. 

 

Voorzitter 

De mandaathouder aangesteld in overeenstemming met artikel 27, §1 van de Statuten.  

 

Vrijwilliger 

Een persoon aangesloten als Gerechtigde of Persoon ten Laste bij het Ziekenfonds die geen Personeelslid is en 
desgevallend activiteiten uitoefent die kaderen binnen de regelgeving van het vrijwilligerswerk. 

 

Ziekenfonds 

Het ziekenfonds Christelijke Mutualiteit Vlaanderen.  
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 Historiek en rechtsvorm – Naam – Zetel en werkingsgebied - 
Landsbond en MOB’s 

Art.2. Historiek en rechtsvorm 

§1. Ingevolge een fusie van de volgende ziekenfondsen, werd met ingang vanaf 1 januari 2022 een eengemaakt 
Christelijk ziekenfonds gevormd voor Vlaanderen en Brussel: 

o CM Antwerpen 

o CM regio Mechelen-Turnhout 

o CM Leuven 

o CM Brugge 

o CM Zuid-West-Vlaanderen 

o CM Oostende 

o CM Roeselare-Tielt 

o CM Midden-Vlaanderen 

o CM Waas en Dender 

o CM Sint-Michielsbond 

o CM Limburg 

§2. Het Ziekenfonds is een ziekenfonds in de zin van de Wet van 6 augustus 1990 en bezit 
rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 12 van de Wet van 6 augustus 1990. 

Art.3. Naam 

§1. De naam van het Ziekenfonds is “Christelijke Mutualiteit Vlaanderen”.  

§2. In zijn relaties met derden kan het Ziekenfonds gebruik maken van de afkortingen “CM” en “CM 
Vlaanderen” en de termen “CM Gezondheidsfonds” en “CM Ziekenfonds”. 

Art.4. Zetel 

§1. De zetel van het Ziekenfonds is gelegen te Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek. 

Art.5. Landsbond en MOB’s 

§1. Het Ziekenfonds is aangesloten bij de Landsbond. 

§2. Het Ziekenfonds is toegetreden tot de MOB’s, waarvan de lijst als Bijlage 1 wordt opgenomen. 
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 Doel – Voorwerp en diensten 

Art.6. Doel  

§1. Het Ziekenfonds is een beweging van en voor mensen met als doel het bevorderen van het fysieke, 
psychische en sociale welzijn in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. 

§2. Als christelijk-humanistische en democratische beweging laat het Ziekenfonds zich inspireren door de 
universele principes en fundamentele waarden van de christelijke en personalistische filosofie. 

§3. Het Ziekenfonds staat voor gezondheid en een toegankelijke, passende kwaliteitsvolle welzijns- en 
gezondheidszorg voor iedereen 

- Als sociaal verzekeraar doet het Ziekenfonds alles om de zorg van haar leden maximaal te dekken. 

- Als sociale beweging zet het Ziekenfonds zich in, samen met Vrijwilligers, voor een warme en 
geëngageerde samenleving voor iedereen. 

- Als sociale ondernemer wil het Ziekenfonds, in samenspraak met al haar belanghebbenden, 
maatschappelijke en sociale impact creëren, alsook een kader scheppen waarin bottom-up 
verantwoorde en innovatieve initiatieven ondersteund en gestimuleerd worden om aan nieuwe 
gezondheids- en hulpverleningsvragen tegemoet te komen. 

Art.7. Voorwerp en diensten 

§1. Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van het Ziekenfonds worden verwezenlijkt, behoren 
onder meer: 

1. het deelnemen aan de uitvoering van de Federale Verplichte Verzekering zoals bedoeld in 
artikel 3, 1e lid, a) van de wet van 6 augustus 1990. 

Dit geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Landsbond. Het Ziekenfonds gaat de 
verbintenis aan zich te houden aan de bepalingen van de Wet van 14 juli 1994, de statutaire 
bepalingen en de richtlijnen van de Landsbond. 

2. diensten organiseren die Verrichtingen zijn, zoals bedoeld in artikel 3, b) en c) van de Wet 
van 6 augustus 1990, m.n. 

- het financieel tussenkomen in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van 
ziekte en invaliditeit of het toekennen van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid of 
wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysieke, psychische of sociale welzijn kan 
worden bevorderd. 

- het verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand met het oog op bevorderen van 
fysieke en psychische, sociale welzijn. 

In toepassing hiervan worden de volgende diensten georganiseerd:  

 Code 14: Hospitalisatie 

o Hospitalisatiekosten 

 Code 15: Overige verrichtingen  

Gezondheid en preventie 

o 15/17 – Slaap 

o 15/19 - Logopedie  

o 15/24 - Oogzorg  

o 15/22 - Orthodontie  

o 15/23 - Voedings- en dieetadvies  

o 15/34 – Groepsbegeleiding obesitas en eetstoornissen  

o 15/14 - Psychologische zorg 

o 15/03 - Alternatieve geneeswijzen  

o 15/29 – Nicotinesubstitutie  

o 15/40 - Vaccinaties  
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o 15/33 – Voetverzorging  

o 15/46 – Gezondheidsconsulent  

o 15/47 - Gezond op weg met diabetes type 2  

o 15/48 - Medische apps 

Thuiszorg 

o 15/41 – Incontinentiemateriaal  

o 15/42 – Thuiszorghulpmiddelen  

o 15/43 – Uitleendienst  

o 15/45 – Personenalarm zorgtechnologie  

o 15/20 – Kortverblijf en nachtzorg  

o 15/21 - Dagopvang  

o 15/27 – Acute zorgcoördinatie  

o 15/44 – Zorgondersteuning door vrijwilligers 

Vakantie en vrije tijd  

o 15/25 – Kampen voor kinderen en jongeren  

o 15/26 - Lidgeld sportverenigingen  

o 15/10 – Tegemoetkoming vakanties Kazou  

o 15/11 – Tegemoetkoming vakanties Samana  

o 15/12 – Tegemoetkoming Okra  

Zwangerschap en geboorte 

o 15/09 – Skoebidoe  

o 15/07 – Kraamzorg  

Ziekte en hospitalisatie 

o 15/15 – Tandprothesen  

o 15/38 – Thuisoppas zieke kinderen  

o 15/39 – Remgeld kinderen  

o 15/37 – Ziekenvervoer  

 
3. diensten organiseren 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, zoals bedoeld in artikel 67, vijfde en zesde lid, van de Wet van 26 april 2010. 

In toepassing hiervan worden volgende diensten georganiseerd:  

 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 93: Patrimonium 

 Code 98/2: Het administratief centrum 

 
 

4. de organisatie van een dienst ‘administratief verdeelcentrum (code 98/1) met het oog op 
een volledige verrekening en correcte verdeling van de gemeenschappelijke 
werkingskosten die niet rechtstreeks  aan de Federale of Regionale Verplichte Verzekering 
of aan een bepaalde dienst of aan een bepaalde Verrichting van de Aanvullende 
Verzekering kunnen toegewezen worden.  
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5. het aanbieden aan haar Leden en hun Personen ten Laste van de mogelijkheid om zich aan 
te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming die wordt georganiseerd door de MOB CM-
Zorgkas Vlaanderen waarbij het Ziekenfonds is aangesloten. 

het aansluiten van haar Leden en hun Personen ten Laste bij de regionale MOB MC Wallonie 
waarbij het Ziekenfonds is aangesloten overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990 en de regionale 
reglementering waarvan de MOB afhangt. 

het aansluiten van haar Leden en hun Personen ten Laste bij de regionale MOB CM Brussel waarbij 
het Ziekenfonds is aangesloten overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990 en de regionale 
reglementering waarvan de MOB afhangt. 

6. het aanbieden aan haar Leden en hun Personen ten laste van de mogelijkheid, in 
overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen, om zich aan 
te sluiten bij de verzekeringen die worden georganiseerd door de MOB Verzekeringen CM-
Vlaanderen waarbij het Ziekenfonds is aangesloten. 

In toepassing van de Wet van 4 april 2014, treedt het Ziekenfonds op als verzekeringstussenpersoon 
voor de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen. 

7. de toekenning aan haar Leden en hun Personen ten Laste van de statutaire voordelen die 
verleend worden door de Landsbond. 
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HOOFDSTUK II. AANSLUITING, ONTSLAG EN UITSLUITING 
VAN LEDEN 

 Aansluiting bij de diensten van het Ziekenfonds 

Art.8. Aansluiting bij de diensten van het Ziekenfonds 

§1. Een persoon kan zich bij het Ziekenfonds aansluiten: 

1. hetzij, met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en 
statutaire bepalingen, voor de Federale Verplichte Verzekering, waarbij hij/zij ambtshalve 
aangesloten is bij de diensten: 

- van het Ziekenfonds bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van de Wet van 6 augustus 1990, alsook 
voor de diensten die zijn bedoeld in artikel 67, vijfde lid, van de Wet van 26 april 2010; 

- van de Landsbond, bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van de Wet van 6 augustus 1990, alsook 
voor de diensten van de Landsbond die zijn bedoeld in artikel 67, vijfde lid, van de Wet van 26 april 
2010; 

- van de regionale MOB MC Wallonie en CM Brussel waarbij het Ziekenfonds is aangesloten wanneer 
dergelijke aansluiting verplicht is gemaakt door de regionale reglementering waarvan deze MOB’s 
afhangen. 

Wordt gelijkgeschakeld met de bovenvermelde persoon, de persoon die gewoonlijk in België verblijft 
maar die, in toepassing van de artikelen 17, 24 of 26 van het reglement (EG) 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, of van elke andere gelijkaardige bepaling vastgelegd in een internationaal 
akkoord, is onderworpen aan de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen van een andere staat dan België en die een formulier S1 of 
elk ander gelijkwaardig document bij het Ziekenfonds indient om te kunnen genieten, ten laste van 
het land waarin deze onderworpen is aan de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de 
prestaties die voorzien zijn door de voornoemde Wet van 14 juli 1994; 

2. hetzij slechts voor de diensten bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van de Wet van 6 
augustus 1990, alsook voor de diensten van het Ziekenfonds die bedoeld zijn in artikel 67, 
vijfde lid, van de Wet van 26 april 2010.  

Dit is slechts mogelijk wanneer de persoon zich in een van de volgende situaties bevindt: 

- hij/zij is, voor de Federale Verplichte Verzekering, ingeschreven bij de Kas der geneeskundige 
verzorging van HR Rail; 

- hij/zij is, voor de Federale Verplichte Verzekering, ingeschreven bij de Hulpkas voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (HZIV);  

wordt gelijkgeschakeld met deze persoon, de persoon die gewoonlijk in België verblijft maar 
die, in toepassing van de artikelen 17, 24 of 26 van het reglement (EG) 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, of van elke andere gelijkaardige bepaling vastgelegd in een 
internationaal akkoord, is onderworpen aan de wetgeving betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van een andere staat dan België en 
die een formulier S1 of elk ander gelijkwaardig document bij de HZIV indient om te kunnen 
genieten, ten laste van het land waarin deze onderworpen is aan de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, van de prestaties die voorzien zijn door de Wet van 14 juli 1994; 

- hij/zij is, voor de Federale Verplichte Verzekering, ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ)/Stelsel Overzeese Sociale Zekerheid; 

- hij/zij heeft recht of kan recht hebben op de terugbetaling van gezondheidszorgen krachtens het 
statuut van een instelling van Europees of internationaal recht gevestigd in België; 

- hij/zij is niet meer onderworpen aan de Federale Verplichte Verzekering ingevolge een opdracht in 
het buitenland voor rekening van een Belgische regering; 
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- hij/zij maakt deel uit 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; 

- hij/zij bevindt zich in een situatie bedoeld in artikel 3ter, 1°, van de Wet van 6 augustus 1990 en 
hij/zij is, voor de Federale Verplichte Verzekering, reeds elders ingeschreven of aangesloten; 

- hij/zij is gedetineerd of geïnterneerd en hij/zij is, voor de Federale Verplichte Verzekering, ten laste 
van de FOD Justitie; 

- hij/zij is onderworpen aan de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen van een ander land dan België, en verblijft tijdelijk in België en is houder 
van een Europese ziekteverzekeringskaart. 

Deze persoon is ambtshalve aangesloten bij de diensten: 

- van de Landsbond, bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van de wet van 6 augustus 1990, alsook 
voor de diensten van de Landsbond die bedoeld zijn in artikel 67, vijfde lid, van de Wet van 26 april 
2010; 

§2. Tijdens een periode van internering of van detentie wordt de persoon die voor de Federale Verplichte 
Verzekering ten laste is van de FOD Justitie, voor de toepassing van § 1, 1, beschouwd als niet aangesloten 
bij het Ziekenfonds, tenzij uitdrukkelijke verklaring om aangesloten te willen blijven voor de diensten van 
het Ziekenfonds bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van de Wet van 6 augustus 1990, alsook voor de 
diensten van het Ziekenfonds die bedoeld zijn in artikel 67, vijfde lid, van de Wet van 26 april 2010. 

§3. De persoon die, met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en statutaire 
bepalingen, aangesloten is bij het Ziekenfonds voor de diensten bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), 
van de Wet van 6 augustus 1990, alsook voor de diensten van het Ziekenfonds die bedoeld zijn in artikel 
67, vijfde lid, van de Wet van 26 april 2010: 

- kan, in voorkomend geval, met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire 
en statutaire bepalingen, deelnemen aan het voorhuwelijkssparen, bedoeld in artikel 7, § 4, van de 
Wet van 6 augustus 1990, georganiseerd door de Landsbond; 

- kan zich aansluiten bij de regionale MOB CM-Zorgkas waarbij het Ziekenfonds is aangesloten, 
wanneer de aansluiting bij deze regionale MOB voor hem mogelijk is gemaakt door de regionale 
reglementering waarvan hij/zij afhangt; 

- kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en statutaire 
bepalingen, een verzekeringsproduct onderschrijven, georganiseerd door de MOB Verzekeringen 
CM-Vlaanderen, waarbij het Ziekenfonds is aangesloten. 

§4. Iedere Gerechtigde die wil aansluiten voor de Federale Verplichte Verzekering of de Aanvullende 
Verzekering moet ook zijn Personen ten Laste aansluiten. 

 Aanvang van de aansluiting bij de Aanvullende Verzekering 

Art.9. Aanvang van de aansluiting bij de Aanvullende Verzekering 

§1. De aansluiting bij de Aanvullende Verzekering neemt een aanvang: 

1. voor een persoon die als Persoon ten Laste bij het Ziekenfonds aangesloten was voor de 
aanvullende verzekering en die zich als Gerechtigde inschrijft bij het Ziekenfonds, de 
eerste dag van de maand van onderwerping aan de Federale Verplichte Verzekering, met 
andere woorden van de maand waarin hij/zij een van de hoedanigheden verwerft bedoeld 
in artikel 32, 1° tot 16°, 20° tot 22°, van de Wet van 14 juli 1994; 

2. voor een persoon die als Gerechtigde bij een ziekenfonds aangesloten was voor de 
aanvullende verzekering en die zich als gerechtigde inschrijft bij het Ziekenfonds, vanaf de 
eerste dag van het trimester van de inwerkingtreding van deze aansluiting; 

3. voor een persoon die als Persoon ten Laste bij een ziekenfonds aangesloten was voor de 
aanvullende verzekering en die zich als Gerechtigde inschrijft bij het Ziekenfonds, de 
eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening van de aanvraag tot inschrijving; 

4. voor een persoon die als Gerechtigde bij een ziekenfonds aangesloten was voor de 
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aanvullende Verzekering en die zich als Persoon ten Laste inschrijft bij het Ziekenfonds, 
de eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening van de aanvraag tot inschrijving; 

5. voor een persoon bedoeld in artikel 8, § 1, 2. van de Statuten, alsook voor de personen die 
voor de eerste keer zijn aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, de eerste dag van de 
maand die volgt op de ondertekening van de aanvraag tot inschrijving; 

6. voor een persoon die als Persoon ten Laste bij een ziekenfonds aangesloten was voor de 
aanvullende verzekering en die zich als Persoon ten Laste inschrijft bij het Ziekenfonds, 
de eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening van de aanvraag tot inschrijving. 

 Uitsluiting van Leden 

Art.10. Uitsluiting van Leden 

§1. Kunnen als Lid van het Ziekenfonds worden uitgesloten, de Leden die zich schuldig maken aan een inbreuk 
op de Statuten, de Wetten van 14 juli 1994 en van 6 augustus 1990 of hun uitvoeringsbesluiten, met 
uitzondering van het niet in regel zijn met de Bijdragen waarvan de gevolgen worden geregeld in artikelen 
56.3 en 56.4 van de Statuten.  

§2. De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door de commissie die hiertoe is aangesteld door de Raad van 
Bestuur in toepassing van artikel 23 van de Wet van 6 augustus 1990. Deze commissie hoort het lid, 
opgeroepen bij aangetekende brief, in zijn verdediging. 

Indien het Lid verhinderd is op de dag vermeld in de oproeping, kan hij/zij zijn argumenten schriftelijk 
uiteenzetten of verzoeken de zitting tot een latere datum uit te stellen. Dit uitstel kan slechts eenmaal 
worden verleend. 

Indien het Lid niet verschijnt bij de nieuwe oproeping, wordt automatisch een besluit genomen op basis 
van de gegevens waarover de commissie beschikt. 

§3. De uitsluiting als Lid heeft ook de uitsluiting van diens Personen ten Laste tot gevolg. 

 Ontslag door Leden 

Art.11. Ontslag door Leden 

§1. Een Lid kan uit eigen beweging slechts een einde stellen aan zijn aansluiting bij het Ziekenfonds mits in 
achtneming van de uitvoering van artikel 118 van de Wet van 14 juli 1994, inzake aansluiting en 
inschrijving, en de artikelen 255 tot en met 275 van het K.B. van 3 juli 1996, inzake mutaties. 
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HOOFDSTUK III. ORGANEN VAN HET ZIEKENFONDS – 
VERGOEDING VAN MANDATEN IN BESTUURSORGANEN – 
VERTEGENWOORDIGING VAN HET ZIEKENFONDS 

 De Algemene Vergadering 

Art.12. Samenstelling 

§1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit verkozen Vertegenwoordigers.  

§2. Het aantal Vertegenwoordigers wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 5, 1e lid van het K.B. van 
7 maart 1991. Dit aantal wordt in overeenstemming met artikel 5, 2e lid van het K.B. van 7 maart 1991 
evenwel begrensd door een lager aantal, dat evenwel nooit lager zal zijn dan 15, berekend als volgt:   

- Kiesomschrijvingen die minder dan 40.000 leden tellen, hebben recht op 2 Vertegenwoordigers aan 
hen toegewezen.  

- Kiesomschrijvingen die meer dan 40.000 leden tellen, hebben recht op 2 Vertegenwoordigers aan 
hen toegewezen, vermeerderd met 1 Vertegenwoordiger per aangevatte schijf van 10.000 leden boven 
40.000 leden.  

§3. Het ledental waarnaar wordt verwezen in §2 van dit artikel, wordt beoordeeld op basis van het aantal 
gerechtigden van de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 2, k), van de Wet van 14 juli 1994 
zoals blijkt uit de staten opgesteld door het RIZIV bij toepassing van artikel 345, tweede lid, van het K.B. 
van 3 juli 1996, op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de Algemene Vergadering 
opnieuw wordt samengesteld.  

 

Art.13. Verkiezing van de Vertegenwoordigers 

Art.13.1. Algemeen 

§1. De Vertegenwoordigers worden, voor een hernieuwbare periode van maximaal zes jaar, verkozen door de 
stemgerechtigde Leden en Personen ten Laste, in overeenstemming met de hiernavolgende artikelen. 

Art.13.2. Kiesomschrijvingen 

§1. De stemgerechtigde Leden en Personen ten Laste behoren tot de Kiesomschrijving waar zij hun wettelijke 
woonplaats hebben.  

§2. De stemgerechtigde Leden en Personen ten Laste die woonachtig zijn buiten de Kiesomschrijvingen, 
worden toegevoegd aan de Kiesomschrijving waar zich de hoofdzetel bevond van het CM-ziekenfonds  
waarbij zij waren aangesloten op 30 juni 2021.Binnen elke Kiesomschrijving verkiezen de 
stemgerechtigden die toebehoren tot deze Kiesomschrijving, het aantal Vertegenwoordigers toegewezen 
aan deze Kiesomschrijving. 

Art.13.3. Voorwaarden van kiesrecht en verkiesbaarheid 

§1. Om stemgerechtigd te zijn voor de verkiezingen van de Vertegenwoordigers: 

- moet men Lid of Persoon ten Laste zijn van het Ziekenfonds ; 

- moet men meerderjarig of ontvoogd zijn; 
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§2. Om verkiesbaar te zijn tot Vertegenwoordiger of plaatsvervanger in een Kiesomschrijving: 

- moet men stemgerechtigd zijn; 

- moet men Lid of Persoon ten Laste zijn van het Ziekenfonds in de zin van artikel 56.2. van de 
Statuten; 

- moet men behoren tot de betrokken Kiesomschrijving in overeenstemming met artikel 13.2, §1 van 
de Statuten;  

- moet men van goed gedrag en zeden zijn;  

- moet men sedert ten minste 2 jaar aangesloten zijn bij het Ziekenfonds op het moment van de oproep 
tot kandidaatstelling; 

- mag men niet ontslagen zijn als Personeelslid om een andere reden dan ontslag in het kader van het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of om economische reden.  

- mag men geen personeelslid zijn van het Ziekenfonds noch van de Verbonden Entiteiten. 

- moet men een engagementsverklaring ten aanzien van het Ziekenfonds ondertekenen. De tekst van 
deze engagementsverklaring zal deel uitmaken van het intern reglement van de Algemene 
Vergadering. 

Art.13.4. Oproep van kandidaten  

§1. Via de website van het Ziekenfonds, alsook via de publicaties of eender welk elektronisch 
communicatiemiddel bestemd voor de Leden en hun Personen ten Laste, telkens op een duidelijk zichtbare 
plaats, worden de stemgerechtigde Leden en Personen ten Laste, uiterlijk op 31 oktober van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de mutualistische verkiezingen zullen plaatsvinden, op de hoogte gebracht 
van: 

- de oproep tot de kandidaturen (met vermelding van de te vervullen voorwaarden dienaangaande) en 
de wijze van kandidatuurstelling; 

- de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen; 

- de indeling van de Kiesomschrijvingen en het aantal mandaten per Kiesomschrijving; 

- de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien. 

Art.13.5. Kandidatuurstelling, -aanvaarding en -weigering, opstellen van kandidatenlijsten 

§1. De kandidaturen worden, uiterlijk op 30 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 
mutualistische verkiezingen zullen plaatsvinden, gericht aan de Voorzitter, ofwel tegen afgiftebewijs, ofwel 
per aangetekende brief. 

§2. Wanneer de Voorzitter vaststelt dat een kandidaat niet aan de in artikel 13.3, §2 van de Statuten voorziene 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, bezorgt hij/zij, per aangetekende brief, de betrokken kandidaat zijn 
gemotiveerde weigering om hem op de kandidatenlijst te plaatsen en dit uiterlijk op 31 december van het 
jaar voorafgaand aan het jaar waarin de mutualistische verkiezingen zullen plaatsvinden. 

De kandidaat die de weigering betwist, kan de zaak aanhangig maken bij de CDZ, conform de bepalingen 
van het artikel 47 van het K.B. van 7 maart 1991. 

§3. Wanneer de Voorzitter vaststelt dat een kandidaat aan de in artikel 13.3, §2 van de Statuten voorziene 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, voegt hij/zij deze toe aan de betreffende kandidatenlijst.  

§4. Per Kiesomschrijving wordt er door de Voorzitter één kandidatenlijst opgemaakt. 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. 

§5. De kandidatenlijsten worden uiterlijk op 28 februari van het jaar waarin de mutualistische verkiezingen 
zullen plaatsvinden bekendgemaakt via de publicaties of eender welk elektronisch communicatiemiddel 
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bestemd voor de Leden en hun Personen ten Laste. 

Art.13.6. Oproep tot stemming  

§1. De oproepingen voor de stemming (inclusief stembiljet) en de verkiezingsperiode (i.e. de periode 
gedurende welke men een stem kan uitbrengen) worden aan de stemgerechtigde Leden en Personen ten 
Laste per mail of per post bezorgd, uiterlijk op 15 maart van het jaar waarin de mutualistische verkiezingen 
zullen plaatsvinden 

§2. De verkiezingsperiode vangt aan ten vroegste 8 kalenderdagen na het verzenden van de oproepingen. 

Art.13.7. Kiesbureau  

§1. De organisatie van en het toezicht op de kiesverrichtingen wordt toevertrouwd aan een kiesbureau 
samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en twee bijzitters. Het kiesbureau wordt samengesteld ten 
laatste dertig kalenderdagen voor de aanvang van de kiesverrichtingen. 

De voorzitter en de bijzitters van het kiesbureau worden aangesteld door de Raad van Bestuur. 

De secretaris wordt aangewezen door de voorzitter uit het personeel van het Ziekenfonds. 

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van het kiesbureau. 

§2. Het kiesbureau neemt de nodige maatregelen om het regelmatig verloop van de kiesverrichtingen te 
verzekeren. 

Art.13.8. Kiezerslijsten 

§1. De hoedanigheid van kiezer wordt vastgesteld door de inschrijving op de kiezerslijsten.  

§2. De kiezerslijsten worden door het kiesbureau opgemaakt per Kiesomschrijving en bevatten de 
stemgerechtigden in overeenstemming met artikel 13.3, §1 van de Statuten op het einde van het kwartaal 
dat het kwartaal voorafgaat waarin de verkiezingsperiode start. Iedereen die stemgerechtigd is, moet 
automatisch op een kiezerslijst worden opgenomen.  

§3. De kiezerslijsten vermelden de naam, voornaam, lidnummer en adres van iedere kiezer. 

Art.13.9. De stemming 

§1. De stemming is vrij en gebeurt in principe via het stembiljet bezorgd in overeenstemming met artikel 13.6, 
§1, 1e lid van de Statuten.  

§2. Na de stemming wordt het stembiljet in een daartoe voorziene omslag gestoken en in een CM-brievenbus 
gedeponeerd, dan wel verzonden via de post, binnen de verkiezingsperiode. Deze omslag wordt gericht aan 
de voorzitter van het kiesbureau. De geheimhouding wordt gegarandeerd volgens een door de Raad van 
Bestuur gevalideerde procedure die ook op eenvoudige aanvraag ter beschikking van de leden wordt 
gesteld.  

§3. Daarnaast kan de Raad van Bestuur tevens de mogelijkheid tot een elektronische stemming op afstand of 
een stemming, hetzij elektronisch, hetzij via een stembiljet, in stemlokalen voorzien gedurende de 
verkiezingsperiode. De Raad van Bestuur bepaalt dan, in overeenstemming met de door de CDZ 
vastgestelde voorwaarden, de verdere praktische modaliteiten voor deze stemming en deelt deze mee aan 
de stemgerechtigde Leden en Personen ten Laste in de oproep tot stemming in overeenstemming met 
artikel 13.6, §1 van de Statuten.  

§4. De kiezer kan opteren voor één of meerdere naamstemmen. De kiezer mag maximaal evenveel 
naamstemmen uitbrengen als er mandaten te begeven zijn. 

§5. De kiezer kan een volmacht geven aan een andere kiezer om over te gaan tot stemming. Elke kiezer kan 
maar één volmacht ontvangen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk bij elektronische stemming noch bij 
stemming per post.  
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Art.13.10. De telling der stemmen 

§1. Binnen zeven werkdagen na de verkiezingsperiode gaat het kiesbureau over tot de telling van de 
uitgebrachte stemmen per Kiesomschrijving.  

§2. Volgende stemmen zijn ongeldig1:  

- andere stembiljetten dan die welke aan de kiezer zijn bezorgd; 

- stembiljetten waarop niet gestemd is; 

- stembiljetten die een teken bevatten waardoor de kiezer zou geïdentificeerd kunnen worden; 

- stembiljetten waarop nog andere aanduidingen dan de stem aangebracht zijn; 

- stembiljetten waarop meer naamstemmen voorkomen dan te begeven mandaten; 

- stembiljetten die in een CM-brievenbus werden gedeponeerd na de sluiting van de 
verkiezingsperiode; 

- stembiljetten verzonden per post, met een postdatum na de sluiting van de verkiezingsperiode. 

§3. De Vertegenwoordigers 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. 

§4. Het kiesbureau maakt het proces-verbaal op van de kiesverrichtingen, met opgave van het aantal 
uitgebrachte stemmen, het aantal geldige stemmen, de wijze van controle van de identiteit van de kiezers, 
de uitslag van de stemming, en de Kiesomschrijvingen waar er geen verkiezingen werden gehouden in 
overeenstemming met artikel 13.11 van de Statuten. 

Art.13.11. Vrijstelling van het overgaan tot een stemming 

§1. Wanneer het aantal kandidaten op de kieslijst van een Kiesomschrijving, gelijk of lager is dan het aantal te 
begeven mandaten voor deze Kiesomschrijving, zijn deze kandidaten automatisch verkozen en wordt er in 
de betrokken Kiesomschrijving geen enkele stemming georganiseerd. 

Art.13.12. Publicatie uitslagen – verhaal tegen de stemming 

§1. De stemgerechtigde Leden en Personen ten Laste worden via de website van het Ziekenfonds, alsook via 
de publicaties of eender welk elektronisch communicatiemiddel bestemd voor de Leden en hun Personen 
ten Laste, ingelicht over de uitslagen van de stemming, uiterlijk vijftien kalenderdagen (i) na de dag waarop 
alle stemmingen hebben plaatsgevonden in alle Kiesomschrijvingen waar een stemming moest 
plaatsvinden of (ii) na de vaststelling dat er in geen enkele Kiesomschrijving zal worden overgegaan tot een 
stemming gelet op het feit dat het aantal kandidaten in alle Kiesomschrijvingen kleiner of gelijk is aan het 
aantal toe te kennen effectieve mandaten.  

De kandidaten worden individueel in kennis gesteld van het resultaat van de verkiezingen. 

§2. De betrokken partij die de vernietiging of de wijziging van de stemming wenst, kan de zaak aanhangig 
maken bij de CDZ, conform de bepalingen van het artikel 47 van het K.B. van 7 maart 1991. 

Art.13.13. Mededeling kiesdocumenten 

§1. Een exemplaar van de publicaties en andere communicatie gericht aan de Leden en hun Personen ten Laste 
wordt terzelfder tijd opgestuurd naar zowel de Landsbond, als de CDZ. 

§2. Een exemplaar van het kiesreglement, alsmede de samenstelling van het kiesbureau en een dubbel van het 
proces-verbaal van de kiesverrichtingen, wordt medegedeeld aan de Landsbond en aan de CDZ, binnen de 
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dertig kalenderdagen na de datum van afsluiting van de verkiezingsperiode. 

Art.14. Installatie nieuwe Algemene Vergadering 

§1. De nieuwe Algemene Vergadering wordt geïnstalleerd uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin de 
mutualistische verkiezingen hebben plaatsgevonden.  

Art.15. Ontslag, uitsluiting en vervanging van de Vertegenwoordigers 

§1. Vertegenwoordigers die tijdens hun mandaat niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden vermeld in 
artikel 13.3, §2 van de Statuten voldoen, verliezen met onmiddellijke ingang hun hoedanigheid van 
Vertegenwoordiger. 

§2. Iedere Vertegenwoordiger kan ook zelf ontslag nemen door een ontslagbrief te richten aan de Voorzitter, 
ofwel tegen afgiftebewijs, ofwel per aangetekende brief.  

§3. Vertegenwoordigers die de belangen van het Ziekenfonds schaden of een Vertegenwoordiger die drie 
opeenvolgende keren afwezig is op een vergadering van de Algemene Vergadering zonder gemotiveerde 
reden of niet vertegenwoordigd is, kunnen bij beslissing van de Algemene Vergadering uitgesloten worden. 
Het voornemen van de uitsluiting moet in de oproeping van de Algemene Vergadering worden vermeld. 
De Vertegenwoordiger wiens uitsluiting wordt voorgesteld, moet door de Voorzitter voorafgaand aan de 
vergadering van de Algemene Vergadering in kennis worden gesteld van de redenen voor zijn uitsluiting. 

§4. Indien er in een Kiesomschrijving plaatsvervangers werden verkozen in overeenstemming met artikel 
13.10, §3 van de Statuten, worden deze laatsten toegelaten tot de Algemene Vergadering ter vervanging van 
de Vertegenwoordigers van deze Kiesomschrijving die definitief geen deel meer uitmaken van de Algemene 
Vergadering. Zij voleindigen het mandaat van de Vertegenwoordigers die ze vervangen. 

§5. Indien het aantal mandaten, zoals bepaald in toepassing van artikel 12, §2 van de Statuten, niet of niet 
meer ingevuld wordt en er geen plaatsvervangers (meer) zijn aangeduid, wordt de Algemene Vergadering 
toch geacht rechtsgeldig te zijn samengesteld tot de volgende mutualistische verkiezingen. 

Art.16. Andere personen die de vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen bijwonen 

§1. De Algemene Vergadering kan, voor een hernieuwbare periode van maximaal zes jaar, op voordracht van 
de Raad van Bestuur, maximaal vijf raadgevers aanduiden die op al haar vergaderingen worden 
uitgenodigd en die deze kunnen bijwonen. De raadgevers moeten aangesloten zijn als Gerechtigde of 
Persoon ten Laste bij het Ziekenfonds. De andere vereisten en modaliteiten om te worden aangesteld als 
raadgever worden opgenomen in het intern reglement van de Algemene Vergadering. Zij hebben een 
raadgevende stem. 

§2. De bestuurders, de personen die, in toepassing van artikel 30, §2, 2de lid van de Statuten, het Directiecomité 
met raadgevende stem bijwonen en andere personen die in het Ziekenfonds een andere directiefunctie of 
leidinggevende functie uitoefenen, kunnen de Algemene Vergadering met raadgevende stem bijwonen 
volgens de modaliteiten vastgelegd in het intern reglement van de Algemene Vergadering. 

§3. De Landsbond kan een persoon aanduiden om hem te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering 
met raadgevende stem. 

§4. Ook andere personen (bijvoorbeeld Externen of andere personen van wie een toelichting gewenst is) 
kunnen door de Voorzitter of een Ondervoorzitter uitgenodigd worden om de Algemene Vergadering 
zonder stemrecht en zonder raadgevende stem bij te wonen. 

Art.17. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

§1. De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist over de volgende aangelegenheden: 

1. de wijziging van de Statuten; 

2. de verkiezing en de afzetting van de bestuurders; 

3. de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen; 

4. de toekenning van zitpenningen of de terugbetaling van kosten aan de bestuurders en aan 
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de leden van de Algemene Vergadering 

5. de aanstelling van één of meer revisoren 

6. de samenwerking met derden, bedoeld in artikel 43 van de Wet van 6 augustus 1990, 
behalve voor de vormen van samenwerking of het onderwerp van de samenwerking, die 
de Koning definieert. 

7. de inrichting en de groepering van diensten in een MOB bedoeld in artikel 43bis, eerste 
lid van de Wet van 6 augustus 1990; 

8. de fusie met een ander ziekenfonds; 

9. de aansluiting bij een landsbond; 

10. de mutatie naar een andere landsbond; 

11. de ontbinding van het Ziekenfonds en de handelingen betreffende de vereffening van het 
Ziekenfonds; 

12. alle andere bevoegdheden die bij de wet of de Statuten uitdrukkelijk aan de Algemene 
Vergadering zijn toegekend; 

§2. In toepassing van artikel 17, §1, 5. van de Statuten en van artikel 32 van de Wet van 6 augustus 1990 stelt 
de Algemene Vergadering een bedrijfsrevisor aan, gekozen uit een door de CDZ opgestelde lijst van erkende 
revisoren. De aanstelling moet, op straffe van nietigheid, gebeuren op voorstel van de Landsbond.  

Behalve in buitengewone omstandigheden (zoals vastgelegd door de CDZ) moet het Ziekenfonds op straffe 
van nietigheid minstens een maand voor de geplande datum waarop de aanstelling aan de Algemene 
Vergadering wordt voorgesteld, de instemming van de CDZ vragen. 

De aanstelling van de revisoren kan op straffe van nietigheid slechts plaatsvinden na de CDZ in kennis te 
hebben gesteld van de bezoldiging die aan de functie is verbonden. De wijzigingen van de bezoldiging 
worden eveneens op straffe van nietigheid aan de CDZ meegedeeld. 

§3. De bedrijfsrevisor brengt verslag uit bij de jaarlijkse Algemene Vergadering die op haar agenda de 
goedkeuring staan heeft van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. 

§4. Het mandaat van de bedrijfsrevisor is vastgesteld voor een hernieuwbare periode van drie jaar. De 
bedrijfsrevisor woont de Algemene Vergadering bij wanneer deze beraadslaagt over een door haar 
opgemaakt verslag. De bedrijfsrevisor heeft het recht op de Algemene Vergadering het woord te voeren in 
verband met de vervulling van haar taak. 

§5. De Algemene Vergadering mag aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid overdragen om te beslissen over 
de aanpassing van de Bijdragen. 

Deze overdracht is geldig voor een jaar en is hernieuwbaar. 

Art.18. Bijeenroeping van de Algemene Vergadering  

§1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, alsook op verzoek van 
minstens één vijfde van de Vertegenwoordigers. 

De oproeping wordt minstens twintig kalenderdagen voor de datum van de Algemene Vergadering op 
elektronische wijze (bv. per e-mail) verstuurd. Wanneer een Vertegenwoordiger schriftelijk heeft 
meegedeeld dat hij/zij niet op elektronische wijze wenst te communiceren, wordt zijn/haar oproeping per 
gewone post verstuurd.  

Aan de oproeping wordt de agenda toegevoegd zoals opgesteld door de Raad van Bestuur. 

§2. De Algemene Vergadering komt ten minste tweemaal per jaar samen, waarvan eenmaal met het oog op de 
goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. 

Elke Vertegenwoordiger wordt uiterlijk acht kalenderdagen vóór de datum van een Algemene Vergadering 
in het bezit gesteld van de ondersteunende documentatie, elektronisch of per post in overeenstemming 
met artikel 18, §1, tweede lid van de Statuten. Voor de Algemene Vergadering met het oog op de 
goedkeuring van de jaarrekening en de begroting bevat de ondersteunende documentatie onder meer de 
volgende gegevens: 

- Het activiteitsverslag van het afgelopen dienstjaar met een overzicht van de werking van de 
verschillende diensten en verrichtingen; 
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- De opbrengst van de Bijdragen en hun wijze van aanwending, opgesplitst over de verschillende 
diensten van de Aanvullende Verzekering; 

- Het ontwerp van jaarrekening, omvattende de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsook 
het verslag van het college van bedrijfsrevisoren; 

- Het ontwerp van begroting voor het volgende dienstjaar zowel in zijn geheel als opgesplitst over de 
verschillende diensten en verrichtingen; 

- Het verslag over de samenwerkingsakkoorden. 

§3. Uiterlijk een maand na hun goedkeuring bezorgt het Ziekenfonds het budget, de jaarrekening van de 
Aanvullende Verzekering, alsmede het verslag van de revisoren over de jaarrekening van de Aanvullende 
Verzekering aan de Landsbond. 

§4. De Landsbond heeft van rechtswege, op eenvoudige aanvraag en zonder verplaatsing toegang tot de 
documenten van de vergaderingen van de Algemene Vergadering. 

Art.19. Quorum en stemming 

§1. Om geldig te beraadslagen moet minstens de helft van de Vertegenwoordigers aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.  

§2. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde Vertegenwoordigers, behalve wanneer de Wet van 6 augustus 1990 of de Statuten een 
andere meerderheid bepalen.   

§3. Er kan enkel tot een statutenwijziging worden besloten indien de beslissing met een meerderheid van twee 
derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vertegenwoordigers wordt genomen. 

§4. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller noch in de noemer. Bij staking 
van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

Uitzonderlijk en enkel wanneer de behandeling van een punt niet tot een later tijdstip kan worden 
uitgesteld omwille van juridische redenen of wanneer het uitstel de operationele werking van de 
Landsbond in het gedrang zou kunnen brengen kunnen beslissingspunten buiten de agenda behandeld 
worden op voorwaarde dat de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Vertegenwoordigers 
daarmee akkoord gaat. Bij de stemming van de op deze manier aan de agenda toegevoegde punten wordt 
de stem van een volmachtgever automatisch beschouwd als een onthouding, tenzij er expliciet door de 
volmachtgever een steminstructie werd gegeven. 

§5. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum opgenomen in §1 van dit artikel, de eerste maal niet bereikt is, 
dan wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen. Op de agenda van deze vergadering kunnen 
slechts punten ingeschreven worden, die al vermeld stonden op de agenda van de eerste Algemene 
Vergadering.  

Deze tweede Algemene Vergadering vergadert geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
Vertegenwoordigers. 

De oproeping voor deze tweede Algemene Vergadering wordt minstens acht kalenderdagen voor de datum 
van deze vergadering naar alle Vertegenwoordigers verstuurd op dezelfde wijze als bepaald in artikel 18, 
§1, tweede lid van de Statuten. 

Beslissingen worden op deze tweede Algemene Vergadering genomen met dezelfde voorwaarden inzake 
meerderheden als die bepaald in § 2 van dit artikel. 

§6. Elke Vertegenwoordiger die niet persoonlijk aan de Algemene Vergadering kan deelnemen, kan zich door 
een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere Vertegenwoordiger. Elke 
Vertegenwoordiger kan maximum houder zijn van één volmacht. 

§7. Elke aanwezige of geldig vertegenwoordigde Vertegenwoordiger beschikt over één stem.  

§8. Bestuurders die tevens lid zijn van de Algemene Vergadering mogen niet deelnemen aan de bespreking en 
de stemming over hun eigen afzetting. De personen die uitgesloten zijn van de stemming worden niet in 
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aanmerking genomen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum voor het betrokken agendapunt. 

§9. Bij stemming over personen is de stemming geheim. 

Art.20. Vergadermodaliteiten  

§1. De Algemene Vergadering wordt in principe gehouden met fysieke aanwezigheid. 

Om zoveel mogelijk Vertegenwoordigers te laten deelnemen aan de bijeenkomsten van de Algemene 
Vergadering, kan de Raad van Bestuur bovendien voorzien in de mogelijkheid: 

1. om op afstand deel te nemen aan de vergadering via videoconferentie; 

2. om op afstand te stemmen vóór de vergadering 

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat: 

a) de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd; 

b) de hoedanigheid en identiteit van de Vertegenwoordigers die stemmen, gecontroleerd kan worden; 

§2. In afwijking van § 1 kan de Raad van Bestuur een bijeenkomst van de Algemene Vergadering te organiseren 
uitsluitend via videoconferentie of schriftelijke raadpleging wanneer uitzonderlijke omstandigheden of de 
hoogdringendheid dat vereisen. 

Onder de termen “uitzonderlijke omstandigheden” is te verstaan: “elke omstandigheid die het houden van 
een vergadering met fysieke aanwezigheid onmogelijk maakt of verbiedt”.  

Onder de termen “hoogdringendheid” is te verstaan: “elke situatie die vereist dat er snel wordt gehandeld 
om schade te vermijden of om de termijn waarin een beslissing moet worden genomen te respecteren”. 

§3. De bijeenroepingstermijnen, het quorum en de vereiste meerderheid voor een geldige beraadslaging door 
de Algemene Vergadering die in de Wet van 6 augustus 1990 of deze Statuten bepaald zijn, blijven van 
toepassing in de situaties die in §§ 1 en 2 bedoeld zijn.  

Wat het quorum betreft dat moet worden bereikt, worden de Vertegenwoordigers die via videoconferentie 
aan de Algemene Vergadering deelnemen of die hun stem in het kader van een schriftelijke raadpleging 
hebben meegedeeld of die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering, beschouwd als aanwezig op de 
vergadering. In dat geval kunnen de Vertegenwoordigers uiteraard geen aanspraak maken op een 
tussenkomst voor verplaatsingskosten.  

De statutaire bepalingen over de mogelijkheid om een volmacht te geven, zijn eveneens van toepassing bij 
een vergadering via videoconferentie overeenkomstig § 2 of voor de Vertegenwoordigers die aan de 
vergadering via videoconferentie deelnemen in toepassing van § 1. Volmachten zijn evenwel niet 
toegestaan wanneer de vergadering per schriftelijke raadpleging wordt georganiseerd.  

§4. De oproepingsbrief voor de bijeenkomst van de Algemene vergadering vermeldt de wijze waarop de 
vergadering zal verlopen en indien van toepassing de uitzonderlijke omstandigheden en/of de 
hoogdringendheid die aan de keuze voor deze vergaderwijze ten grondslag liggen.  

Deze bevat indien van toepassing een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures voor 
deelname op afstand of per schriftelijke raadpleging, de mogelijkheid om een stem uit te brengen vóór de 
vergadering en al dan niet volmacht te geven aan een andere Vertegenwoordiger. 

§5. Wanneer de vergadering via videoconferentie wordt georganiseerd, moet het elektronische 
communicatiemiddel de Vertegenwoordigers in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en 
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen in de Algemene Vergadering en om hun stemrecht 
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de Algemene Vergadering geacht wordt zich uit te 
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de Vertegenwoordigers bovendien in staat stellen 
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 

§6. Wanneer tot een schriftelijke raadpleging wordt overgegaan:  

- bevat de oproepingsbrief de agenda van de vergadering, de redenen voor het houden van een 
schriftelijke raadpleging, de nodige informatie om vragen uit te wisselen en een stembiljet met de 
vermelding ‘ja’, ‘nee’ of ‘onthouding’; 

- de oproepingsbrief zal de termijn vermelden waarbinnen de stem dient te worden medegedeeld, het 
post- en/of elektronisch adres waarnaar de stembiljetten gestuurd dienen te worden;  
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- de oproepingsbrief zal de termijn voor schriftelijke vraagstelling vermelden; de Raad van Bestuur zal 
erop toezien dat de antwoorden op de vragen voor alle Vertegenwoordigers beschikbaar zijn zodat zij 
hiermee rekening kunnen houden bij de stemming en/of hun stem naar gelang van deze vragen en 
antwoorden kunnen wijzigen als zij reeds gestemd hadden; 

Voor het antwoord bij een schriftelijke raadpleging per post, geldt de datum van de poststempel als bewijs 
of de stem binnen de vereiste termijn werd uitgebracht. Om mee te tellen, moet de stem niettemin 
ontvangen zijn binnen de 3 werkdagen na het einde van voormelde termijn 

§7. De notulen van de vergadering vermelden, behalve de vragen die zijn gesteld en de opmerkingen die zijn 
gemaakt, de antwoorden die erop zijn gegeven, de stemmen die zijn uitgebracht en de beslissingen die zijn 
genomen, tevens: 

1. het aantal aanwezige afgevaardigden;  

2. indien van toepassing, het aantal afgevaardigden dat een volmacht heeft gegeven; 

3. het aantal afgevaardigden dat noch aanwezig, noch vertegenwoordigd zijn; 

4. de vergaderwijze en indien van toepassing de uitzonderlijke omstandigheden en/of de 
hoogdringendheid die aan de keuze voor deze vergaderwijze ten grondslag liggen; 

5. de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg 
aan de vergadering of de stemming hebben belet of verstoord; 

6. het aantal afgevaardigden dat respectievelijk via videoconferentie en fysiek aan de 
vergadering hebben deelgenomen; 

7. indien van toepassing, het aantal afgevaardigden dat op afstand heeft gestemd vóór de 
vergadering; 

De notulen of de aanwezigheidslijst dient bovendien te vermelden:  

1. de identiteit van de aanwezige afgevaardigden, 

2. de identiteit van de afgevaardigden die volmacht gaven en hun gevolmachtigden, 

3. de identiteit van de afgevaardigden die noch aanwezig, noch vertegenwoordigd zijn, 

4. indien van toepassing, de identiteit van de afgevaardigden volgens de wijze van deelname aan de 
vergadering (aanwezig, via videoconferentie of schriftelijke raadpleging). 

§8. De Raad van Bestuur kan de oproeping van de Algemene Vergadering en de bevoegdheden die in §§ 1, 2 en 
6 van dit artikel bedoeld zijn, overdragen overeenkomstig de Wet van 6 augustus 1990. 

Art.21. [Blanco] 

Art.22. Notulen 

§1. De besluiten van de Algemene Vergaderingen worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door 
de Voorzitter en op de eerstvolgende Algemene Vergadering definitief worden goedgekeurd. 

Uiterlijk een maand na hun goedkeuring maakt het Ziekenfonds de notulen van de Algemene Vergadering 
over aan de Landsbond. 

Art.23. Intern reglement 

§1. Het intern reglement van de Algemene Vergadering, dat door de Algemene Vergadering wordt 
goedgekeurd, concretiseert verder de taken en verantwoordelijkheden, werking, bijeenroeping, 
beraadslaging, beslissingsprocedures en organisatie van de Algemene Vergadering. 

 

  



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

29 
 

 De Raad van Bestuur 

Art.24. Samenstelling 

§1. De Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van maximum zes 
jaar. De Raad van Bestuur bestaat uit gewone bestuurders en desgevallend onafhankelijke bestuurders, 
gezamenlijk “bestuurders” genoemd. 

Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar. Met uitzondering van de bestuurders-Directeur, kunnen 
gewone bestuurders evenwel slechts voor drie mandaatperiodes verkozen worden. Wanneer een gewone 
bestuurder Voorzitter of Ondervoorzitter wordt, kan er maximaal één mandaatperiode bijgevoegd worden. 
Een gewone bestuurder kan maximaal drie mandaatperiodes het mandaat van Voorzitter en/of 
Ondervoorzitter uitoefenen. 

Om lid te kunnen zijn van de Raad van Bestuur moet men meerderjarig en van goed gedrag en zeden zijn 
. Het is niet vereist deel uit te maken van de Algemene Vergadering. 

§2. De Raad van Bestuur bestaat uit minimum 20 en maximum 30 gewone bestuurders. Het aantal gewone 
bestuurders zal evenwel nooit meer bedragen dan de helft van het aantal Vertegenwoordigers.  

De (uittredende) Raad van Bestuur kan daarenboven ook één tot drie onafhankelijke bestuurders 
voordragen om door de Algemene Vergadering te worden verkozen. Deze moeten voldoen aan de 
voorwaarden zoals bepaald in het K.B. van 7 maart 1991.”  

§3. De Raad van Bestuur mag niet voor meer dan één vierde zijn samengesteld uit personen die door het 
Ziekenfonds of door de Landsbond worden bezoldigd. 

Niet meer dan 75% van de mandaten, mogen toegekend worden aan personen van hetzelfde geslacht. 

Art.25. Voordracht van kandidaat-bestuurders 

§1. Onverminderd het recht van de Vertegenwoordigers om zich spontaan kandidaat te stellen voor een ander 
mandaat dan een mandaat van onafhankelijk bestuurder, worden de kandidaat-gewone bestuurders 
voorgedragen, enerzijds, door de (uittredende) Raad van Bestuur, op basis van functie (zoals voorzien in 
artikel 27, §2, 3e lid van deze Statuten) of van hun specifieke deskundigheid en vaardigheden, en 
anderzijds, door de Vertegenwoordigers die werden verkozen in de Kiesomschrijvingen die deel uitmaken 
van de respectieve Regio.  

§2. In overeenstemming met de vorige paragraaf, mag elke Regio 4 kandidaten-gewone bestuurders 
voordragen via de Vertegenwoordigers die werden verkozen in de Kiesomschrijvingen die deel uitmaken 
van de respectieve Regio.  

§3. Bij de voordracht van de kandidaten-gewone bestuurders hebben de raad van bestuur en de 
Vertegenwoordigers aandacht voor kennis van de werking van het ziekenfonds en voor voldoende 
diversiteit (naar expertise, kwalificatie, competentie, leeftijd, aanwezigheid vanuit de Bewegingen, etc.). 

Art.26. Verkiezing van de bestuurders 

§1. De (uittredende) Raad van Bestuur stelt de stemlijsten  op,  een lijst voor de onafhankelijke bestuurders en 
een lijst voor de gewone bestuurders, in overeenstemming met artikel 25, §1 van de Statuten. Alle 
kandidaten die aan de vereiste voorwaarden voldoen om onafhankelijke bestuurder te worden, worden op 
dezelfde stemlijst opgenomen. Alle kandidaten die aan de vereiste voorwaarden voldoen om gewone 
bestuurder te worden, worden op dezelfde stemlijst opgenomen. 

§2. Op de Algemene Vergadering die de bestuurders zal verkiezen, wordt er eerst tot verkiezing van de 
onafhankelijke bestuurder(s) overgegaan, vooraleer over te gaan tot de verkiezing van de andere 
bestuurders. 

§3. De Algemene Vergadering gaat over tot een geheime stemming. Elke Vertegenwoordiger kan opteren voor 
één of meerdere naamstemmen. De Vertegenwoordiger mag maximaal evenveel naamstemmen uitbrengen 
als er mandaten te begeven zijn.  De bestuurders worden verkozen in de volgorde van het aantal bekomen 
stemmen en rekening houdende met de bepalingen van artikel 24 van de Statuten. Om verkozen te worden 
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moet een kandidaat-bestuurder minstens één stem behalen. 

Bij gelijkheid van stemmen voor het laatste toe te kennen mandaat, wordt het mandaat toegekend aan de 
persoon die behoort tot het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur of bij 
gebreke, aan de jongste kandidaat. 

Art.27. Aanstelling Voorzitter, Ondervoorzitters, Algemeen Directeur CM en Directeurs  

§1. De Raad van Bestuur kiest in zijn midden, voor een periode van maximaal zes jaar, een Voorzitter, alsook 
twee Ondervoorzitters. 

De mandaten zijn hernieuwbaar, rekening houdend met de bepalingen in artikel 24, §1, tweede lid van deze 
Statuten. 

De ene Ondervoorzitter kan worden voorgedragen om aangeduid te worden als voorzitter van de raad van 
bestuur van de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen en de andere Ondervoorzitter kan worden 
voorgedragen om aangeduid te worden als voorzitter van de raad van bestuur van de MOB CM-Zorgkas 
Vlaanderen, dit in overeenstemming met de statuten van deze organisaties. Het is uiteraard de raad van 
bestuur van de MOB Verzekeringen CM Vlaanderen en van de MOB CM-Zorgkas die een voorzitter uit haar 
midden moet verkiezen en er is geen onverenigbaarheid tussen de uitoefening van de functie van voorzitter 
van een van deze MOB's en de functie van Ondervoorzitter. 

§2. De Raad van Bestuur benoemt voor onbepaalde duur minstens de volgende Directeurs, rekening houdend 
met artikel 25 van de Wet van 6 augustus 1990: 

- de Algemeen Directeur CM, in een gezamenlijke beslissing met de raad van bestuur van de 
Landsbond, zoals beschreven in het intern reglement goedgekeurd door de raden van bestuur van 
CM, MC en de Landsbond,  

- de directeur verantwoordelijk voor financieel beheer en patrimonium, algemeen beheer, organisatie 
en HR  

- de directeur verantwoordelijk voor de dienst- en hulpverlening 

- de directeur verantwoordelijk voor gezondheid, welzijn en participatie 

- de directeur verantwoordelijk voor businessontwikkeling en maatschappelijke innovatie 

- de directeur verantwoordelijk voor verzekeringen 

Directeurs kunnen alleen uit hun functie van directeur ontheven worden door de Raad van Bestuur. De 
Algemeen Directeur CM kan alleen door een gezamenlijke beslissing van de Raad van Bestuur en de raad 
van bestuur van de Landsbond uit zijn functie ontheven worden. 

In toepassing van artikel 25, §1 van de Statuten kunnen de Algemeen Directeur CM en de Directeurs door 
de (uittredende) Raad van Bestuur worden voorgedragen om te worden verkozen door de Algemene 
Vergadering als lid van de Raad van Bestuur. 

Indien zij als effectief lid van de Raad van Bestuur werden verkozen, heeft hun ontslag als Algemeen 
Directeur CM of Directeur automatisch het einde van hun mandaat als lid van de Raad van Bestuur tot 
gevolg. 

Art.28. Andere personen die de vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen bijwonen 

§1. De Raad van Bestuur kan, maximum 5 raadgevers aanduiden, die mits akkoord door de Raad van Bestuur, 
kunnen deze voorgedragen worden door het Bureau. De raadgevers moeten aangesloten zijn als 
Gerechtigde of Persoon ten Laste bij het Ziekenfonds. De andere vereisten en modaliteiten om te worden 
aangesteld als raadgever worden opgenomen in het intern reglement van de Raad van Bestuur. Ze hebben 
een raadgevende stem. 

Zij worden voor de duur van maximaal zes jaar aangeduid, en hun mandaat is hernieuwbaar. 

§2. De personen die, in toepassing van artikel 30, §2, 2e lid van de Statuten, het Directiecomité met 
raadgevende stem bijwonen en andere personen die in het Ziekenfonds een andere directiefunctie of 
leidinggevende functie uitoefenen, kunnen de Raad van Bestuur met raadgevende stem bijwonen volgens 
de modaliteiten vastgelegd in het intern reglement van de Raad van Bestuur. 

§3. De Landsbond kan een persoon aanduiden om hem te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur met 
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raadgevende stem. 

§4. Ook andere personen (bijvoorbeeld Externen of andere personen van wie een toelichting gewenst is) 
kunnen door de Voorzitter of een Ondervoorzitter uitgenodigd worden om de Raad van Bestuur zonder 
stemrecht en zonder raadgevende stem bij te wonen. 

Art.29. Einde van het mandaat van bestuurder - Vervanging van bestuurders 

§1. De Algemene Vergadering kan beslissen tot afzetting van een bestuurder. Hiervoor moet twee derde van 
de Vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet de beslissing met een meerderheid van 
twee derde van de uitgebrachte stemmen worden genomen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden 
niet meegerekend in de teller noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen. 

§2. Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter.  

Bestuurders zijn verplicht na indiening van bovenvermeld ontslag hun opdracht verder te vervullen totdat 
redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien via coöptatie en/of via verkiezing van een nieuwe 
bestuurder door de Algemene Vergadering. 

§3. Een bestuurder die vijf opeenvolgende keren afwezig is op een vergadering van de Raad van Bestuur zonder 
gemotiveerde reden of niet vertegenwoordigd is, wordt beschouwd als ontslagnemend. Het einde van het 
mandaat wordt schriftelijk aan de betrokken bestuurder betekend door de Voorzitter. Een bestuurder die 
vier opeenvolgende keren afwezig is op een vergadering van de Raad van Bestuur zonder gemotiveerde 
reden, wordt door de Voorzitter gecontacteerd om het nakend ontslag van rechtswege te bespreken. 

§4. Het ontslag of de uitsluiting als Lid of Persoon ten Laste uit het Ziekenfonds heeft automatisch het einde 
van het mandaat als gewone bestuurder tot gevolg. Het bestuursmandaat eindigt op de datum van het 
ontslag of de uitsluiting uit het Ziekenfonds. 

Voor de bestuurders die ook lid zijn van de raad van bestuur van de Landsbond, heeft indien zulks wordt 
beslist door de Algemene Vergadering en rekening houdend met de procedure voorzien in artikel 19 van 
de wet van 6 augustus 1990, de afzetting als bestuurder in de Landsbond, vanaf de datum van bedoelde 
afzetting, het einde van het mandaat als lid van de Raad van Bestuur tot gevolg. 

Voor de bestuurders die ook Personeelslid zijn, heeft, indien zulks wordt beslist door de Algemene 
Vergadering en rekening houdend met de procedure voorzien in §1 van huidig artikel,  heeft het ontslag 
omwille van een ernstige fout als Personeelslid , het einde van het mandaat als bestuurder tot gevolg vanaf 
de datum waarop het ontslag wordt gegeven.  

Het verlies van de hoedanigheid volgens dewelke men verkozen is als bestuurder of het niet meer voldoen 
aan één van de voorwaarden om te kunnen worden verkozen als bestuurder, heeft, vanaf de datum waarop 
dit verlies van hoedanigheid definitief is, automatisch het einde van het mandaat als bestuurder tot gevolg. 

§5. Wanneer de plaats van bestuurders door afzetting, ontslag, overlijden of  wilsonbekwaamheid, openvalt 
vóór het einde van hun mandaat, worden deze bestuurder vervangen volgens de procedure bepaald in 
artikel 25 en 26 van de Statuten. De nieuw verkozen bestuurders voleindigen het mandaat van de 
bestuurder die zij vervangen. 

§6. In afwachting van een beslissing in overeenstemming met de voorgaande paragraaf, heeft de Raad van 
Bestuur het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De gecoöpteerde bestuurder moet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen opgenomen in artikel 24 van de Statuten. Indien door de 
eerstvolgende Algemene Vergadering een andere bestuurder dan de gecoöpteerde bestuurder verkozen 
wordt, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van deze Algemene Vergadering. 

§7. Bij de vervanging van een bestuurder die werd voorgedragen door een Regio, moet de nieuw verkozen of 
gecoöpteerde bestuurder tevens worden voorgedragen door de Vertegenwoordigers die werden verkozen 
in de Kiesomschrijvingen die deel uitmaken van de respectieve Regio.  

Art.30. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 

§1. De Raad van Bestuur oefent als beheersorgaan alle bevoegdheden uit die niet uitdrukkelijk bij de wet of de 
Statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. 

§2. De vaststelling van de bijdragen voor de Aanvullende Verzekering uitgezonderd, mag de Raad van Bestuur, 
onder zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer bestuurders, 
of nog aan één of meer commissies of comités waarvan de personen die er deel van uitmaken door de Raad 
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van Bestuur worden aangeduid uit zijn midden, waaronder het Directiecomité. 

Deze commissies en comités brengen minstens jaarlijks over hun activiteiten verslag uit aan de Raad van 
Bestuur. 

§3. De Raad van Bestuur legt ieder jaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor wat betreft de 
Aanvullende Verzekering: de jaarrekening van het afgelopen dienstjaar en het ontwerp van begroting voor 
het volgende dienstjaar. 

Art.31. Het Voorzitterschap 

§1. De Voorzitter is belast met de leiding van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur, en van het 
Bureau.  

§2. De Voorzitter en de Ondervoorzitters zijn verantwoordelijk tegenover de Raad van Bestuur en het Bureau 
voor het opstellen van de verslagen, de briefwisseling, de bijeenroeping van de Algemene Vergadering, van 
de Raad van Bestuur en van het Bureau en voor de bewaring van het archief. Zij waken over de uitvoering 
van de Statuten en de interne reglementen. 

§3. De Voorzitter kan door de Raad van Bestuur voorgesteld worden om aangeduid te worden als 
ondervoorzitter-vrijwilliger van de Nederlandse taalrol van de Landsbond. Het is uiteraard de raad van 
bestuur van de Landsbond zelf die de ondervoorzitter-vrijwilliger van de Nederlandse taalrol van de 
Landsbond moet verkiezen. 

Art.32. Vervanging van de Voorzitter.  

§1. Een Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter indien nodig. 

§2. Bij afwezigheid van de Voorzitter en de beide Ondervoorzitters, duidt de Raad van Bestuur iemand onder 
zich aan die tijdelijk het ambt van Voorzitter zal waarnemen. 

Art.33. Verantwoordelijkheden van de Algemeen Directeur CM en de Directeurs tegenover de 
Raad van Bestuur 

§1. De Algemeen Directeur CM en de Directeurs zijn, ten aanzien van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk 
voor de goede gang van zaken in hun respectieve domeinen. 

Art.34. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur 

§1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar op de dagen en uren vastgesteld door het 
Bureau. De Voorzitter heeft bovendien steeds het recht de Raad van Bestuur uitzonderlijk bijeen te roepen. 
Daarnaast is hij/zij verplicht dit te doen binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste 
één vijfde van de Vertegenwoordigers of van ten minste één vijfde van de bestuurders.  

§2. De Raad van Bestuur vergadert na schriftelijke oproeping door de Voorzitter, per e-mail en/of per gewone 
post, verstuurd minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering.  

Art.35. Beraadslaging, quorum en stemming 

§1. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter. 

Een lid van de Raad van Bestuur dat de vergadering niet persoonlijk kan bijwonen, kan zich door middel 
van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Bestuur. Elke 
bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht. 

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van de 
bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is op de vergadering. 

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ongeldige 
stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend. Wanneer de Raad van Bestuur beslissingen neemt 
in het kader van een door de Algemene Vergadering gedelegeerde bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 17, 
§5 van deze Statuten, geldt hetzelfde aanwezigheids- en meerderheidsquorum als voor de Algemene 
Vergadering zou gelden.  

 Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem. 
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§2. De leden van de Raad van Bestuur nemen niet deel aan de beraadslaging over aangelegenheden die henzelf 
of hun familieleden tot en met de vierde graad rechtstreeks aanbelangen. 

§3. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat 
strijdig is met het belang van het Ziekenfonds, moet hij/zij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór 
de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang 
moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing 
moet nemen. 

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de 
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

Art.36. Vergadermodaliteiten 

§1. De Raad van Bestuur wordt in principe gehouden met fysieke aanwezigheid van de bestuurders. 

Om zoveel mogelijk bestuurders aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur te laten deelnemen, kan 
de Voorzitter, als de Raad van Bestuur hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, bovendien in de 
mogelijkheid voorzien: 

1. om op afstand deel te nemen aan de vergadering via videoconferentie; 

2. om op afstand te stemmen vóór de vergadering. 

De Voorzitter ziet erop toe dat: 

a) de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd; 

b) de hoedanigheid en identiteit van de bestuurders die stemmen, gecontroleerd kan worden. 

§2. In afwijking van § 1 kan de Voorzitter, als de Raad van Bestuur hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, 
een vergadering uitsluitend via videoconferentie of schriftelijke raadpleging organiseren wanneer 
uitzonderlijke omstandigheden of de hoogdringendheid dat vereisen. 

Onder de termen “uitzonderlijke omstandigheden” is te verstaan: “elke omstandigheid die het houden van 
een vergadering met fysieke aanwezigheid onmogelijk maakt of verbiedt”.  

Onder de termen “hoogdringendheid” is te verstaan: “elke situatie die vereist dat er snel wordt gehandeld 
om schade te vermijden of om de termijn waarin een beslissing moet worden genomen te respecteren”. 

§3. De bijeenroepingstermijnen, het quorum en de vereiste meerderheid voor een geldige beraadslaging door 
de Raad van Bestuur die in de Wet van 6 augustus 1990 of deze Statuten bepaald zijn, blijven van 
toepassing in de situaties die in §§ 1 en 2 bedoeld zijn.  

Wat het quorum betreft dat moet worden bereikt, worden de bestuurders die via videoconferentie aan de 
Raad van Bestuur deelnemen of die hun stem in het kader van een schriftelijke raadpleging hebben 
meegedeeld of die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering, beschouwd als aanwezig op de 
vergadering. In dat geval kunnen de bestuurders uiteraard geen aanspraak maken op een tussenkomst 
voor verplaatsingskosten.  

De statutaire bepalingen over de mogelijkheid om een volmacht te geven, zijn eveneens van toepassing bij 
een vergadering via videoconferentie overeenkomstig § 2 of voor de bestuurders die aan de vergadering via 
videoconferentie deelnemen in toepassing van § 1. Volmachten zijn evenwel niet toegestaan wanneer de 
vergadering per schriftelijke raadpleging wordt georganiseerd. 

§4. De oproepingsbrief voor de vergadering van de Raad van Bestuur vermeldt de wijze waarop de vergadering 
zal verlopen en indien van toepassing de uitzonderlijke omstandigheden en/of de hoogdringendheid die 
aan de keuze voor deze vergaderwijze ten grondslag liggen.  

Deze bevat indien van toepassing een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures voor 
deelname op afstand of per schriftelijke raadpleging, de mogelijkheid om zijn stem uit te brengen vóór de 
vergadering en al dan niet volmacht te geven aan een andere bestuurder.  

§5. Wanneer de vergadering via videoconferentie wordt georganiseerd, moet het elektronische 
communicatiemiddel de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis 
te nemen van de besprekingen in de Raad van Bestuur en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking 
tot alle punten waarover de Raad van Bestuur geacht wordt zich uit te spreken. Het elektronische 
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communicatiemiddel moet de bestuurders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de 
beraadslagingen en vragen te stellen. 

§6. Wanneer tot een schriftelijke raadpleging wordt overgegaan:  

- de oproepingsbrief bevat de agenda van de vergadering, de redenen voor het houden van een 
schriftelijke raadpleging, de nodige informatie om vragen uit te wisselen en een stembiljet met de 
vermelding ‘ja’, ‘nee’ of ‘onthouding’; 

- de oproepingsbrief zal de termijn vermelden waarbinnen de stem dient te worden medegedeeld, het 
post- en/of elektronisch adres waarnaar de stembiljetten gestuurd dienen te worden;  

- de oproepingsbrief zal ook de termijn voor schriftelijke vraagstelling vermelden; de Voorzitter zal 
erop toezien dat de antwoorden op de vragen voor alle bestuurders beschikbaar zijn zodat zij hiermee 
rekening kunnen houden bij de stemming en/of hun stem naar gelang van deze vragen en 
antwoorden kunnen wijzigen als zij reeds gestemd hadden. 

Wanneer tot een schriftelijke raadpleging per post wordt overgegaan, geldt de datum van de poststempel 
als bewijs of de stem binnen de vereiste termijn werd uitgebracht. Om mee te tellen, moet de stem 
niettemin ontvangen zijn binnen de 3 werkdagen na het einde van voormelde termijn. 

§7. De notulen van de vergadering vermelden, behalve de vragen die zijn gesteld en de opmerkingen die zijn 
gemaakt, de antwoorden die erop zijn gegeven, de stemmen die zijn uitgebracht en de beslissingen die zijn 
genomen, tevens: 

1. het aantal aanwezige bestuurders;  

2. indien van toepassing, het aantal bestuurders dat volmacht gaf; 

3. het aantal bestuurders dat noch aanwezig, noch vertegenwoordigd is; 

4. de vergaderwijze en indien van toepassing, de uitzonderlijke omstandigheden en/of dringendheid die 
aan de keuze voor deze vergaderwijze ten grondslag liggen; 

5. de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname aan de vergadering of de 
stemming langs elektronische weg hebben belet of verstoord; 

6. het aantal bestuurders dat respectievelijk via videoconferentie en fysiek aan de vergadering heeft 
deelgenomen; 

7. indien van toepassing, het aantal bestuurders dat op afstand heeft gestemd vóór de vergadering. 

De notulen of de aanwezigheidslijst dienen bovendien te vermelden:  

1. de identiteit van de aanwezige bestuurders, 

2. de identiteit van de bestuurders die volmacht gaven en hun gevolmachtigden, 

3. de identiteit van de bestuurders die noch aanwezig, noch vertegenwoordigd zijn, 

4. indien van toepassing, de identiteit van de bestuurders volgens de wijze van deelname aan de 
vergadering (aanwezig, via videoconferentie of schriftelijke raadpleging).  

Art.37. [Blanco]  

Art.38. Notulen 

§1. Er worden notulen opgesteld van elke vergadering van de Raad van Bestuur die worden ondertekend door 
de Voorzitter en de Algemeen Directeur CM. De notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de 
Raad van Bestuur goedgekeurd. 

§2. Uiterlijk een maand na hun goedkeuring maakt het Ziekenfonds de notulen van de vergaderingen van de 
Raad van Bestuur over aan de Landsbond. 

§3. De Landsbond heeft bovendien, van rechtswege, op eenvoudige aanvraag en zonder verplaatsing, toegang 
tot de documenten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur alsook tot de documenten van de 
vergaderingen van de comités aan dewelke de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 30, §2 van deze 
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Statuten bevoegdheden heeft gedelegeerd 

Art.39. Intern reglement 

§1. Het intern reglement van de Raad van Bestuur, dat door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, 
concretiseert verder de taken en verantwoordelijkheden, werking, bijeenroeping, beraadslaging, 
beslissingsprocedures en organisatie van de Raad van Bestuur. 
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 Het Bureau 

Art.40. Samenstelling 

§1. Het Bureau bestaat uit vijf personen en is als volgt samengesteld: 

- De Voorzitter 

- De beide Ondervoorzitters 

- De Algemeen Directeur CM 

- de directeur verantwoordelijk voor financieel beheer en patrimonium, algemeen beheer, organisatie 
en HR  

Art.41. Bevoegdheden 

§1. Het Bureau staat in voor het onderzoek en de voorbereiding van de beslissingen die door de Raad van 
Bestuur dienen genomen te worden, alsook voor de opmaak van de agenda van de Raad van Bestuur. 

Art.42. Bijeenroeping en beraadslaging 

§1. Het Bureau vergadert op bijeenroeping van de Voorzitter en minstens telkens voorafgaand aan elke 
vergadering van de Raad van Bestuur. 

§2. Het Bureau wordt in principe gehouden met fysieke aanwezigheid. Om zoveel mogelijk leden van het 
Bureau aan de vergaderingen te laten deelnemen, kan de Voorzitter, als de Raad van Bestuur hem die 
bevoegdheid heeft gedelegeerd, bovendien in de mogelijkheid voorzien om op afstand deel te nemen aan 
de vergadering via videoconferentie.  

De Voorzitter ziet erop toe dat:  

de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd;  

de hoedanigheid en identiteit van de bestuurders die stemmen, gecontroleerd kan worden.  

§3. In afwijking van §1 kan de Voorzitter, als de Raad van Bestuur hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, een 
vergadering uitsluitend via videoconferentie of schriftelijke raadpleging organiseren wanneer 
uitzonderlijke omstandigheden of de hoogdringendheid dat vereisen. Onder de termen “uitzonderlijke 
omstandigheden” is te verstaan: “elke omstandigheid die het houden van een vergadering met fysieke 
aanwezigheid onmogelijke maakt of verbiedt”. Onder de term “hoogdringendheid” is te verstaan: “elke 
situatie die vereist dat er snel wordt gehandeld om schade te vermijden of om de termijn waarin een 
beslissing moet worden genomen te respecteren”.  

§4. Het intern reglement van het Bureau zoals voorzien in artikel 43 van deze Statuten concretiseert de 
modaliteiten van de vergaderingen die in toepassing van de bepalingen §§1 en 2 via ‘deelname op afstand’ 
of via ‘schriftelijke raadpleging’ georganiseerd worden. 

§5. De bepalingen van artikel 36 van deze Statuten gelden naar analogie voor de vergaderingen van het 
Bureau.. 

Art.43. Intern reglement 

§1. Het intern reglement van het Bureau, dat door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd, concretiseert de 
taken en verantwoordelijkheden, werking, bijeenroeping, beraadslaging, beslissingsprocedures en 
organisatie van het Bureau. 

§2. Het intern reglement van het Bureau regelt ook de vervanging van de personen die deel uitmaken van het 
Bureau bij langdurige afwezigheid. 

  



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

37 
 

 Het Directiecomité 

Art.44. Samenstelling  

§1. Het Directiecomité bestaat uit zes personen en is als volgt samengesteld: 

- de Algemeen Directeur CM 

- de directeur verantwoordelijk voor financieel beheer en patrimonium, algemeen beheer, organisatie 
en HR  

- de directeur verantwoordelijk voor dienst- en hulpverlening 

- de directeur verantwoordelijk voor gezondheid, welzijn en participatie 

- de directeur verantwoordelijk voor businessontwikkelingen maatschappelijke innovatie 

- de directeur verantwoordelijk voor verzekeringen 

In toepassing van artikel 30, §2, 2de lid hebben enkel de personen die als bestuurder werden verkozen 
stemrecht. De andere personen hebben louter een raadgevende stem. 

Art.45. Bevoegdheden en beraadslaging 

§1. De Raad van Bestuur heeft, in toepassing van artikel 30, §2 van de Statuten, de volgende bevoegdheden 
aan het Directiecomité overgedragen: 

1. Het dagelijks bestuur; 

2. De coördinatie, alsook de leiding en arbitrage, van het geheel van de uitvoerende en 
operationele bevoegdheden toegekend aan de Algemeen Directeur CM en de Directeurs; 

3. De benoeming, de vergoeding, de leiding en het ontslag van het personeel van het 
Ziekenfonds onder de graad van Directeur; 

4. Het nemen, in naam van het Ziekenfonds, van beslissingen op het vlak van aankopen en 
investeringen, inclusief op het vlak van de plaatsing en uitvoering van 
overheidsopdrachten, waarvan de waarde de drempel, vastgelegd door artikel 11, 3° van 
het K.B. van 18 april 2017, overschrijdt.  

Aankopen of investeringen waarvan de waarde een bedrag van 5 miljoen euro overschrijdt, moeten 
voorafgaand goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur. 

De beslissingen op het vlak van aankopen en investeringen, inclusief op het vlak van de plaatsing en 
uitvoering van overheidsopdrachten waarvan de waarde de drempel zoals vastgelegd door artikel 11, 3° van 
het K.B. van 18 april 2017 niet overschrijdt, worden genomen en bekendgemaakt door twee personen die 
deel uitmaken van het Directiecomité en tevens als bestuurder verkozen werden. 

Het Directiecomité oefent verder alle bevoegdheden uit die hem door de Raad van Bestuur worden 
toevertrouwd of overgedragen. Deze overdracht bevat ook de vertegenwoordiging van het Ziekenfonds 
voor wat deze bevoegdheden aangaan. 

§2. De Raad van Bestuur heeft het Directiecomité toegestaan – voor zover deze mogelijkheid in de wet van 6 
augustus 1990 is opgenomen -  om voor uitdrukkelijk omschreven rechtshandelingen (of een categorie of 
reeks van rechtshandelingen) die behoren tot zijn bevoegdheden, bijzondere gevolmachtigden aan te 
duiden. Deze bijzondere gevolmachtigden handelen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van 
Bestuur en beschikken binnen de perken van hun mandaat over handtekeningsbevoegdheid.  

Deze overdracht van bevoegdheden, alsook de personen of categorieën van personen die als 
gevolmachtigden zijn aangesteld, worden opgenomen in een delegatiematrix. 

§3. Het Directiecomité wordt in principe gehouden met fysieke aanwezigheid van de leden maar kan, in 
voorkomend geval, beslissingen nemen zonder fysieke samenkomst, via videoconferentie of door middel 
van een schriftelijke goedkeuring of door elk ander middel van communicatie zoals, bijvoorbeeld door 
middel van e-mail. 

Het intern reglement, zoals voorzien in artikel 46 van deze Statuten, kan de diverse vergadermodaliteiten 
verder preciseren zonder dat daarbij mag afgeweken worden van de algemene principes die ook gelden 
voor de andere statutaire organen zoals onder meer, veiligheid van de elektronische 
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communicatiemiddelen, duidelijke voorafgaande informatie aan de leden over het verloop van de 
vergadering, de collegiale beraadslaging en beslissingen, de mogelijkheid tot stellen van vragen. 

Art.46. Intern reglement 

§1. Het intern reglement van het Directiecomité, dat door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd, 
concretiseert de taken en verantwoordelijkheden, werking, bijeenroeping, beraadslaging, 
beslissingsprocedures en organisatie van het Directiecomité.  

§2. Het intern reglement van het Directiecomité regelt ook de vervanging van de personen die deel uitmaken 
van het Directiecomité bij langdurige afwezigheid.  
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 De participatieorganen 

Art.47. Regionale Netwerkraden 

§1. Per Regio wordt een Regionale Netwerkraad opgericht. 

§2. Elke Regionale Netwerkraad bestaat uit de Vertegenwoordigers die werden verkozen in de 
Kiesomschrijvingen die deel uitmaken van de respectieve Regio, alsook een aantal Vrijwilligers, 
Personeelsleden en Externen:  

- voor de leden-Vrijwilligers, aangeduid door de bestuurders die door de betrokken Regio werden 
voorgedragen; 

- voor de leden-Personeelsleden, aangeduid door het Directiecomité; 

- voor de leden-Externen, aangeduid door de leden van de betrokken Regionale Netwerkraad. 

§3. De Regionale Netwerkraden spannen zich in (i) om ervoor te zorgen dat voldoende Leden en Personen ten 
Laste gestimuleerd worden om zich kandidaat te stellen als kandidaat-Vertegenwoordiger, (ii) om ervoor 
te zorgen dat voldoende Vertegenwoordigers gestimuleerd worden om zich kandidaat te stellen als 
kandidaat-afgevaardigde voor de algemene vergadering van respectievelijk de Landsbond en de 
verscheidene MOB’s waarbij het Ziekenfonds is aangesloten, alsook (iii) om ervoor te zorgen dat:  

a) de samenstelling van elke kandidatenlijst de samenstelling van de samenleving weerspiegelt met 
aandacht voor diversiteit (naar kansengroepen, belangengroepen, leeftijd, geslacht, beroep, etc.); 

b) het aantal kandidaten op elke kandidatenlijst minstens 50% meer bedraagt dan het aantal te begeven 
mandaten; 

c) de kandidaten op elke kandidatenlijst niet voor meer dan de helft bestaan uit personen van hetzelfde 
geslacht. 

§4. Een intern reglement, dat door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd, concretiseert de taken en 
verantwoordelijkheden, werking en organisatie van de Regionale Netwerkraden. In het bijzonder bereiden 
de Regionale Netwerkraden de Algemene Vergadering voor. 

Art.48. Lokale Participatieraden 

§1. Per Kiesomschrijving kan een Lokale Participatieraad worden opgericht. 

§2. De Lokale Participatieraden spannen zich in (i) om ervoor te zorgen dat voldoende Leden en Personen ten 
Laste gestimuleerd worden om zich kandidaat te stellen als kandidaat-Vertegenwoordiger, (ii) om ervoor 
te zorgen dat voldoende Vertegenwoordigers gestimuleerd worden om zich kandidaat te stellen als 
kandidaat-afgevaardigde voor de algemene vergadering van respectievelijk de Landsbond en de 
verscheidene MOB’s waarbij het Ziekenfonds is aangesloten, alsook (iii) om ervoor te zorgen dat:  

a) de samenstelling van elke kandidatenlijst de samenstelling van de samenleving weerspiegelt met 
aandacht voor diversiteit (naar kansengroepen, belangengroepen, leeftijd, geslacht, beroep, etc.); 

b) het aantal kandidaten op elke kandidatenlijst minstens 50% meer bedraagt dan het aantal te begeven 
mandaten; 

c) de kandidaten op elke kandidatenlijst niet voor meer dan de helft bestaan uit personen van hetzelfde 
geslacht. 

§3. Een intern reglement, goedgekeurd door de Regionale Netwerkraad van de respectieve Regio, concretiseert 
de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden, werking en organisatie van de Lokale 
Participatieraden. In het bijzonder assisteren de Lokale Participatieraden de Regionale Netwerkraden met 
de voorbereiding van de Algemene Vergadering. 
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 Zitpenningen en terugbetaling van kosten 

Art.49. De vergoeding van mandaten in bestuursorganen 

§1. Aan Vertegenwoordigers die aanwezig zijn op een vergadering van de Algemene Vergadering wordt een 
vergoeding voor hun verplaatsingskosten toegekend. 

§2. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 

Aan de bestuurders-Vrijwilligers die aanwezig zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur wordt een 
zitpenning van 50 euro per vergadering en een vergoeding voor hun verplaatsingskosten toegekend.  

Aan de bestuurders-Vrijwilligers die beschikken over een eigen computer en/of ander digitaal of 
elektronisch apparaat voor het opslaan en/of verwerken van gegevens en een eigen internetverbinding, 
wordt een forfaitaire onkostenvergoeding van 175 euro per jaar toegekend. 

Aan de personen die deel uitmaken van het Bureau die aanwezig zijn op een vergadering van het Bureau 
wordt een zitpenning van 50 euro per vergadering en een vergoeding voor hun verplaatsingskosten 
toegekend. 

§3. In afwijking van de voorgaande paragrafen: 

- wordt aan de Voorzitter en de Ondervoorzitters een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding van 
maximaal 500 euro per maand en een vergoeding voor de verplaatsingsonkosten toegekend. 

- wordt aan de bestuurders die op 31-12-2021 een mandaat van voorzitter opnamen in de raad van 
bestuur van één van de  fusionerende ziekenfondsen zoals opgelijst in artikel 2, §1 van deze Statuten, 
een maandelijkse onkostenvergoeding van maximaal 500 euro per maand en een vergoeding voor de 
verplaatsingskosten toegekend en dit voor de periode van 01 januari 2022 tot aan de hernieuwing 
van de samenstelling van Raad van Bestuur ingevolge de mutualistische verkiezingen 2022. 

Aan de Voorzitter en de Ondervoorzitters die beschikken over een eigen computer en/of ander apparaat 
en een eigen internetverbinding, wordt bovendien een forfaitaire onkostenvergoeding van 175 euro per jaar 
toegekend. 

§4. De betrokkenen hebben het recht om aan de toekenning van vergoedingen te verzaken. 

§5. Bestuurders, die geen Personeelslid zijn en die ook nog in andere mutualistische entiteiten 
bestuursmandaten opnemen en daar eveneens recht hebben op een forfaitaire onkostenvergoeding 
gelijkaardig aan deze zoals voorzien in §2, 3de lid of §3, 1e en 2e lid, mogen deze vergoedingen niet 
cumuleren. Het intern reglement van de Raad van Bestuur concretiseert de regels die in deze situatie 
gelden voor de uitbetaling en tenlasteneming van de vergoeding. 

 Vertegenwoordiging van het Ziekenfonds 

Art.50. Vertegenwoordiging van het Ziekenfonds 

§1. De Raad van Bestuur heeft, in toepassing van artikel 21 van de Wet van 6 augustus 1990, de hieronder 
vermelde personen aangewezen om het Ziekenfonds te vertegenwoordigen: 

1. Het Ziekenfonds wordt vertegenwoordigd, inclusief in het kader van het dagelijks bestuur, door: 

- hetzij door de Algemeen Directeur CM en een andere bestuurder die lid is van het Directiecomité, 
gezamenlijk optredend; 

- hetzij door twee bestuurders die lid zijn van het Directiecomité, gezamenlijk optredend; 

- hetzij – voor zover deze mogelijkheid in de wet van 6 augustus 1990 is opgenomen - door een 
bijzonder gevolmachtigde, handelend onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, en 
optredend binnen de grenzen van het bijzondere mandaat dat hem is verleend door de Raad van 
Bestuur of door het Directiecomité, elk binnen hun eigen bevoegdheid. 

2. In uitzondering op punt 1, treedt het Ziekenfonds op in rechte en is in rechte geldig vertegenwoordigd, 
zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, hetzij door de Algemeen Directeur CM, hetzij 
door een andere bestuurder hiertoe aangeduid door de Raad van Bestuur. 
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HOOFDSTUK IV. AFGEVAARDIGDEN VOOR DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE LANDSBOND EN VOOR DE MOB’S 
WAARBIJ HET ZIEKENFONDS IS AANGESLOTEN 

 Verkiezing van de afgevaardigden 

Art.51. Verkiezing van de afgevaardigden 

§1. De afgevaardigden van het Ziekenfonds voor de algemene vergadering van respectievelijk de Landsbond 
en de MOB’s waarbij het Ziekenfonds is aangesloten, worden verkozen door de Algemene Vergadering. 

§2. Het aantal afgevaardigden waarop het Ziekenfonds recht heeft, alsook de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
waaraan de kandidaat-afgevaardigden moeten voldoen, worden bepaald door de statuten van 
respectievelijk de Landsbond en de MOB’s waarbij het Ziekenfonds is aangesloten. 

Het aantal afgevaardigden waarop het Ziekenfonds recht heeft, wordt proportioneel verdeeld tussen de 
Regio’s in verhouding tot hun ledental. 

§3. De verkiezing van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van respectievelijk de Landsbond en 
de verscheidene MOB’s waarbij het Ziekenfonds is aangesloten, worden afzonderlijk georganiseerd in 
overeenstemming met de bepalingen van dit artikel. 

§4. Kandidaturen voor een mandaat als afgevaardigde voor de algemene vergadering van respectievelijk de 
Landsbond en de MOB’s waarbij het Ziekenfonds is aangesloten, worden gericht aan de Voorzitter, ofwel 
tegen afgiftebewijs, ofwel per aangetekende brief, ten minste 15 dagen voor de datum van de Algemene 
Vergadering die zal overgaan tot de verkiezing van de afgevaardigden.  

De Raad van Bestuur kan tevens een lijst van kandidaten voorstellen aan de Voorzitter. 

Wanneer de Voorzitter vaststelt dat een kandidaat niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, 
bezorgt hij/zij, per aangetekende brief, de betrokken kandidaat zijn gemotiveerde weigering om hem op de 
kandidatenlijst te plaatsen. 

Wanneer de Voorzitter vaststelt dat een kandidaat aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, voegt 
hij/zij deze toe aan de betreffende kandidatenlijst.  

§5. Per Regio wordt er door de Voorzitter één kandidatenlijst opgemaakt met  alle kandidaten bedoeld onder 
§4 van dit artikel. De kandidaten worden gerangschikt in alfabetische volgorde. De Voorzitter bepaalt bij 
lottrekking de letter waarmee de alfabetische rangschikking begint. 

§6. De Algemene Vergadering tijdens welke wordt overgegaan tot de verkiezing van afgevaardigden, wordt 
georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen van de Statuten. Afwijkend van hetgeen bepaald is 
in artikel 19, §7 van deze Statuten kan elke Vertegenwoordiger opteren voor één of meerdere 
naamstemmen. De Vertegenwoordiger mag maximaal evenveel naamstemmen uitbrengen als er mandaten 
te begeven zijn. 

§7. De afgevaardigden worden verkozen in volgorde van het aantal bekomen stemmen. 

Bij gelijkheid van stemmen voor het laatste toe te kennen mandaat, wordt het mandaat toegekend aan de 
persoon die behoort tot het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is of bij gebreke, aan de jongste 
kandidaat. 

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

§9. Wanneer het aantal kandidaten op de kandidatenlijst van een Regio, gelijk of lager is dan het aantal te 
begeven mandaten voor deze Regio, zijn deze kandidaten automatisch verkozen en wordt er geen stemming 
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voor de betrokken Regio gehouden. 

 Ontslag van de afgevaardigden 

Art.52. Ontslag van de afgevaardigden 

§1. Iedere afgevaardigde kan ontslag nemen door een ontslagbrief te richten aan de Voorzitter, ofwel tegen 
afgiftebewijs, ofwel per aangetekende brief. Dit ontslag heeft geen gevolgen voor zijn mandaat als 
Vertegenwoordiger. 
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HOOFDSTUK V. DE DIENSTEN VAN HET ZIEKENFONDS  

 Bijdragen 

Art.53. Betaling van de Bijdrage 

§1. De Bijdragen zijn verschuldigd vanaf de inwerkingtreding van de aansluiting zoals bedoeld in artikel 9 van 
de Statuten en voor elke begonnen maand. 

§2. De Leden verbinden zich ertoe de verschuldigde Bijdragen te betalen. 

§3. De Bijdragen worden gevorderd per Mutualistisch Gezin in hoofde van de Gerechtigde. 

§4. Het jaarbedrag van de Bijdragen per Mutualistisch Gezin, is vastgelegd in de bijdragetabel in Bijlage 2 bij 
de Statuten. 

Art.54. Verjaring  

§1. De vordering tot betaling van de Bijdragen, verjaart vijf jaar na het einde van de maand waarop de niet 
betaalde Bijdragen betrekking hebben. 

§2. De vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde Bijdragen, verjaart vijf jaar vanaf de dag van 
de betaling van de onverschuldigde Bijdragen. 

Art.55. Nulbijdrage 

§1. 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, ingeschreven bij 
het Ziekenfonds als Gerechtigde voor de Federale 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, ingeschreven bij het Ziekenfonds als Gerechtigde voor 
de Federale Verplichte Verzekering en hun Personen ten Laste. 

Art.56. Types van Leden afhankelijk van het niveau van de betaling van de Bijdrage 

Art.56.1. Algemeen 

§1. Naargelang zijn toestand m.b.t. het niveau van de betaling van de Bijdragen, kan een Lid:  

- hetzij een Lid zijn dat een Voordeel van de Aanvullende Verzekering kan genieten; 

- hetzij een Lid zijn van wie de mogelijkheid om een Voordeel van de Aanvullende Verzekering te 
genieten, is geschorst; 

- hetzij een Lid zijn van wie de mogelijkheid om een Voordeel van de Aanvullende Verzekering te 
genieten, is opgeheven. 

§2. De Persoon ten Laste die bij een Lid is ingeschreven en die de mogelijkheid verkrijgt om uit hoofde van dit 
Lid de Voordelen van de Aanvullende Verzekering te genieten, wordt ingedeeld volgens hetzelfde type Lid, 
als bedoeld onder de voorgaande paragraaf, ten laste van dewelke de Persoon ten Laste is ingeschreven. 

Art.56.2. Het Lid dat een Voordeel van de Aanvullende Verzekering kan genieten 

§1. Een Lid dat een Voordeel van de Aanvullende Verzekering kan genieten betreft een Lid dat in regel is met 
zijn Bijdragen: 

1° voor de maand waarin de gebeurtenis die krachtens de Statuten aanleiding kan geven tot uitkering 
van het Voordeel zich heeft voorgedaan. 
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In dit opzicht wordt het Lid dat in regel is met zijn Bijdragen gedurende minstens 24 maanden, 
tot bewijs van het tegendeel, verondersteld in regel te zijn met zijn Bijdragen gedurende de 
drie maanden die onmiddellijk volgen op deze periode.  

Wanneer het Lid ononderbroken aangesloten is geweest als Gerechtigde sinds meer dan 24 
maanden bij verschillende Belgische ziekenfondsen en hij/zij in regel was met zijn bijdragen 
voor de diensten in kwestie gedurende deze periode, wordt hij/zij, tot bewijs van het tegendeel, 
verondersteld in regel te zijn met zijn Bijdragen voor de drie maanden die onmiddellijk op 
deze periode volgen. 

2° voor de periode van 23 maanden die voorafgaat aan de maand van de gebeurtenis bedoeld in 1°.  

Wanneer de persoon zich voor de eerste keer aansluit als Gerechtigde bij een Belgisch 
ziekenfonds minder dan 23 maanden voor de maand van de gebeurtenis bedoeld in 1°, moet 
hij/zij er in regel geweest zijn met zijn bijdragen voor de betreffende diensten, gedurende de 
ganse aansluitingsperiode die voorafgaat aan de gebeurtenis bedoeld onder 1°. 

§2. Indien, tijdens de referentieperiode bedoeld in §1 van dit artikel, de persoon: 

a) ononderbroken aangesloten is geweest als Gerechtigde bij verschillende Belgische ziekenfondsen, 
moet hij/zij, om te kunnen genieten van het Voordeel in kwestie, in regel zijn met zijn bijdragen voor 
de diensten in kwestie, in elk ziekenfonds voor de maanden waarin hij/zij erbij was aangesloten als 
Gerechtige gedurende deze periode; 

b) gedurende een of meerdere maanden niet was aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, wordt die 
periode gelijkgesteld: 

i° aan een periode waarvoor de persoon in regel was met zijn Bijdragen wanneer deze:  

a) geen Lid is waarvan de mogelijkheid om de Voordelen van de Aanvullende Verzekering te 
genieten opgeheven is en die de “periode van herstel van het recht" bedoeld in artikel 56.4, 
§5 van de Statuten, niet heeft beëindigd; 

b) zich bevindt in een van de volgende situaties: 

• het Lid was in regel met zijn bijdragen voor de aanvullende verzekering voor alle 
maanden waarin hij/zij als Gerechtigde was aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds 
gedurende de voornoemde 23 maanden; 

• het Lid was niet in regel met zijn bijdragen voor die diensten voor alle maanden waarin 
hij/zij als Gerechtigde was aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds gedurende de 
voornoemde 23 maanden, maar betaalt de achterstallige bijdragen aan de entiteit of de 
entiteiten in kwestie ten laatste in de maand waarin de nieuwe aansluiting na de periode 
van onderbreking een aanvang neemt; 

ii° aan een periode waarvoor het Lid niet in regel was met de bijdragen voor die diensten, in de 
andere situaties dan de situaties vermeld in b), i° van deze paragraaf. 

§3. In de berekening van de referentieperiode bedoeld in §1 van dit artikel, worden de Bijdragen die het Lid, 
omdat hij/zij zich in een toestand van collectieve schuldregeling of van faillissement bevindt, namelijk 
voorafgaand aan het vonnis van toelaatbaarheid of aan het verklarend vonnis van faillissement, als betaald 
beschouwd. 

§4. Het Lid dat gedurende een deel van de referentieperiode bedoeld in §1 van dit artikel als Persoon ten Laste 
was aangesloten en dat in regel is met de Bijdragen sedert hij/zij zelf gedurende deze referentieperiode 
Gerechtigde is, wordt verondersteld in regel te zijn met zijn Bijdragen voor deze ganse referentieperiode 
en, tot bewijs van het tegendeel, voor de drie maanden die onmiddellijk op deze periode volgen. 

Art.56.3. Het Lid van wie de mogelijkheid om een Voordeel van de Aanvullende Verzekering te genieten, is 
geschorst 

§1. Indien een persoon niet in regel is met de Bijdragen, voor een periode die niet verder teruggaat dan de 23e 
maand die voorafgaat aan de maand waarin de gebeurtenis die aanleiding kan geven tot uitkering van een 
Voordeel, heeft plaatsgevonden, is de mogelijkheid voor hem om een Voordeel van de Aanvullende 
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Verzekering te genieten, geschorst. 

§2. Voor de toepassing van §1 van dit artikel: 

- worden de maanden van de voornoemde periode tijdens dewelke deze persoon de hoedanigheid van 
Gerechtigde in voornoemde zin verliest en Persoon ten Laste van een Gerechtigde wordt, 
gelijkgeschakeld met maanden voor dewelke de Bijdragen betaald werden. 

- worden de Bijdragen die het Lid, omdat hij/zij zich in een toestand van collectieve schuldregeling of 
van faillissement bevindt, namelijk voorafgaand aan het vonnis van toelaatbaarheid of aan het 
verklarend vonnis van faillissement, als betaald beschouwd. 

§3. Indien, tijdens de referentieperiode bedoeld in §1 van dit artikel, de persoon ononderbroken als 
Gerechtigde aangesloten was bij verschillende Belgische ziekenfondsen, worden de maanden van niet-
betaling van de bijdragen van de Aanvullende Verzekering gedurende de aansluiting als Gerechtigde in een 
voorafgaand ziekenfonds, in aanmerking genomen voor de toepassing van §1 van dit artikel. 

§4. Indien, tijdens de referentieperiode bedoeld in §1 van dit artikel, de persoon niet aangesloten was bij een 
Belgisch ziekenfonds gedurende een periode van een of meerdere maanden, wordt deze 
onderbrekingsperiode gelijkgeschakeld: 

1° met een periode voor dewelke het Lid in regel was met de Bijdragen wanneer deze: 

a) geen Lid is van wie de mogelijkheid om Voordelen van de Aanvullende Verzekeringen te genieten 
is opgeheven en die de “periode van herstel van het recht" bedoeld in artikel 56.4, § 5 van de 
Statuten, niet heeft beëindigd; 

b) zich bevindt in een van de volgende situaties: 

• het Lid was in regel met zijn Bijdragen voor de aanvullende verzekering voor alle maanden 
waarin hij/zij als Gerechtigde was aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds gedurende de 
voornoemde 23 maanden; 

• het Lid was niet in regel met zijn bijdragen voor die diensten voor alle maanden waarin 
hij/zij als Gerechtigde was aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds gedurende de 
voornoemde 23 maanden, maar betaalt de achterstallige bijdragen aan de entiteit of de 
entiteiten in kwestie ten laatste in de maand waarin de nieuwe aansluiting na de periode van 
onderbreking een aanvang neemt; 

2° aan een periode waarvoor het Lid niet in regel was met de Bijdragen, in de andere situaties dan de 
situaties vermeld in 1°.  

§5. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de verjaring bedoeld in artikel 48bis van de Wet van 6 
augustus 1990 zal het Lid van wie de mogelijkheid om Voordelen van de Aanvullende Verzekeringen te 
genieten is geschorst, slechts kunnen genieten van een Voordeel van de Aanvullende Verzekering na 
betaling van alle verschuldigde bijdragen voor de betrokken periode van 23 maanden en voor de maand 
waarin de gebeurtenis die krachtens de Statuten aanleiding kan geven tot uitkering van een Voordeel, heeft 
plaatsgevonden. 

Art.56.4. Het Lid van wie de mogelijkheid om Voordelen van de Aanvullende Verzekering te genieten, is 
opgeheven 

§1. Indien een persoon niet in regel is met de Bijdragen voor een periode die 24 maanden overstijgt, is de 
mogelijkheid voor hem om een Voordeel van de Aanvullende Verzekering te genieten opgeheven. 

§2. Voor de toepassing van §1 van dit artikel: 

- worden de maanden van de voornoemde periode tijdens dewelke deze persoon de hoedanigheid van 
Gerechtigde verliest en persoon ten laste van een Gerechtigde wordt, gelijkgeschakeld met maanden 
voor dewelke de Bijdragen betaald werden. 

- worden de Bijdragen die het Lid, omdat hij/zij zich in een toestand van collectieve schuldregeling of 
van faillissement bevindt, namelijk voorafgaand aan het vonnis van toelaatbaarheid of aan het 
verklarend vonnis van faillissement, als betaald beschouwd. 

§3. Indien, tijdens de periode bedoeld in §1 van dit artikel, de persoon ononderbroken als Gerechtigde 
aangesloten was bij verschillende Belgische ziekenfondsen, worden de maanden van niet-betaling van de 
bijdragen van de aanvullende verzekering gedurende de aansluiting als Gerechtigde in een voorafgaand 
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ziekenfonds, in aanmerking genomen voor de toepassing van §1 van dit artikel. 

§4. Indien, tijdens de periode bedoeld in §1 van dit artikel, de persoon niet aangesloten was bij een Belgisch 
ziekenfonds gedurende een periode van een of meerdere maanden, wordt deze onderbrekingsperiode 
gelijkgeschakeld: 

1° met een periode voor dewelke het Lid in regel was met de Bijdragen wanneer deze: 

a)     geen Lid is van wie de mogelijkheid om Voordelen van de Aanvullende Verzekeringen te 
genieten is opgeheven en die de “periode van "herstel van het recht" bedoeld in §5 van dit artikel, 
niet heeft beëindigd; 

b) zich bevindt in een van de volgende situaties: 

• het Lid was in regel met zijn bijdragen voor de aanvullende verzekering voor alle maanden 
waarin hij/zij als Gerechtigde was aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds gedurende de 
voornoemde 23 maanden; 

• het Lid was niet in regel met zijn bijdragen voor die diensten voor alle maanden waarin 
hij/zij als Gerechtigde was aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds gedurende de 
voornoemde 23 maanden, maar betaalt de achterstallige bijdragen aan de entiteit of de 
entiteiten in kwestie ten laatste in de maand waarin de nieuwe aansluiting na de periode van 
onderbreking een aanvang neemt; 

2° aan een periode waarvoor het Lid niet in regel was met de bijdragen voor die diensten, in de andere 
situaties dan de situaties vermeld in 1° van deze paragraaf. 

§5. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de verjaring bedoeld in artikel 48bis van de Wet van 6 
augustus 1990 zal het Lid van wie de mogelijkheid om Voordelen van de Aanvullende Verzekering te 
genieten is opgeheven, slechts kunnen genieten van een Voordeel van de Aanvullende Verzekering na een 
opeenvolgde periode van 24 maanden waarvoor de Bijdragen moeten betaald geweest zijn zonder enig 
Voordeel van de Aanvullende Verzekering te kunnen genieten (“periode van herstel van het recht”). 

§6. De periode van 24 maanden bedoeld in de vorige paragraaf wordt opgeschort: 

- gedurende de periode tijdens dewelke het Lid, dat begonnen is met de betaling van de Bijdragen voor 
een daaropvolgende periode, door de wet verhinderd is te betalen omdat hij/zij zich in een toestand 
van collectieve schuldenregeling of van faillissement bevindt; 

- gedurende de periode tijdens dewelke het Lid, dat begonnen is met de betaling van de Bijdragen voor 
een daaropvolgende periode, de hoedanigheid van Gerechtigde heeft verloren en Persoon ten Laste is 
van een Gerechtigde die niet in regel is met de betaling van de Bijdragen. 

§7. Wanneer een Lid van wie de mogelijkheid om Voordelen van de Aanvullende Verzekeringen te genieten is 
opgeheven, gedurende de “periode van herstel van het recht" bedoeld in §5 van dit artikel, ononderbroken 
aangesloten is geweest als Gerechtigde bij verschillende Belgische ziekenfondsen, worden de 24 maanden 
geteld vanaf de eerste dag van de maand waarvoor de bijdragen voor die diensten van het ziekenfonds 
waarbij hij/zij tijdens die periode eerst was aangesloten, betaald werden. 

§8. In geval van onderbreking van de aansluiting als Gerechtigde bij een Belgisch ziekenfonds na het begin van 
de “periode van herstel van het recht" bedoeld in §5 van dit artikel, schort de onderbrekingsperiode deze 
periode van 24 maanden waarvoor de Bijdragen betaald moeten worden zonder enig Voordeel van de 
Aanvullende Verzekering te kunnen genieten, op; deze opschorting kan evenwel niet meer bedragen dan 
vijf jaar. 

Art.57. Andere gevolgen van de niet-betaling van de Bijdragen 

§1. De niet-betaling van de Bijdragen heeft eveneens gevolgen voor: 

- de mogelijkheid om de voordelen voorzien door de statuten van de Landsbond, te genieten. Hiervoor 
wordt verwezen naar de statuten van de Landsbond; 

- de mogelijkheid om de verzekeringswaarborg die het Lid heeft onderschreven bij de MOB 
Verzekeringen CM-Vlaanderen en van de aansluiting bij deze verzekeringsmaatschappij van 
onderlinge bijstand, te genieten. Hiervoor wordt verwezen naar de statuten van deze 
verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand. 

§2. De betaling of de niet-betaling van de Bijdragen heeft geen enkel gevolg wat betreft het recht op de 
prestaties van de Federale of Regionale Verplichte Verzekering. Er kan geen compensatie gebeuren tussen 
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de onbetaalde Bijdragen en de prestaties van de Federale of Regionale Verplichte Verzekering. 

 Algemene bepalingen 

Art.58. Wachttijd 

§1. Er is geen wachttijd voor de diensten die door het Ziekenfonds worden georganiseerd, behalve voor die 
diensten waarvoor dat in de Statuten uitdrukkelijk is vermeld. 

§2. Indien een wachttijd is bepaald, 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 ander ziekenfonds, 
landsbond of MOB die een gelijkaardige dienst of verrichting aanbiedt en daarvoor geen wachttijd had of 
de volledige wachttijd had doorlopen 

§3. Indien een wachttijd is bepaald en de persoon die onmiddellijk voor de aansluiting bij het Ziekenfonds was 
aangesloten bij een gelijkaardige verrichting van een ander ziekenfonds, landsbond of MOB die een 
gelijkaardige dienst of verrichting aanbiedt 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. 

§4. Deze bepalingen gelden onverminderd de bepalingen in artikel 56.4 van de Statuten. 

Art.59. Verjaring 

§1. De vordering tot verkrijgen van Voordelen, verjaart twee jaar nadat zich de gebeurtenis heeft voorgedaan 
die krachtens de Statuten aanleiding kan geven tot toekenning van het Voordeel. 

§2. De vordering tot terugbetaling van de waarde van de ten onrechte verleende Voordelen, verjaart twee jaar 
na het einde van de maand waarin de uitbetaling is geschied. 

Deze verjaring geldt niet ingeval het ten onrechte verlenen van Voordelen het gevolg is van bedrieglijke 
handelingen waarvoor hij/zij wie ze tot baat strekten, verantwoordelijk is. In dat geval bedraagt de 
verjaringstermijn vijf jaar welke ingaat na het einde van de maand waarin de uitbetaling is geschied. 

Art.60. Subrogatie 

§1. Het Ziekenfonds treedt, tot beloop van de toegekende Voordelen, in alle rechten die de Leden en hun 
Personen ten Laste tegenover derden kunnen doen gelden uit hoofde van de berokkende schade. 

Art.61. Samenloop 

§1. Wanneer de Federale Verplichte Verzekering, de arbeidsongevallenverzekering, het Federaal agentschap 
voor beroepsrisico’s (Fedris) , een overheid of een door haar ingerichte verplichte verzekering, kas, fonds, 
organisme of instelling, voorziet in, een tenlasteneming of tegemoetkoming, dan komt het Ziekenfonds 
tegemoet na aftrek van de voorziene tenlasteneming of tegemoetkoming. 

§2. Wanneer een verzekering waarbij de aansluiting wettelijk verplicht is, een tenlasteneming of 
tegemoetkoming voorziet, komt het Ziekenfonds tegemoet na aftrek van de voorziene tenlasteneming of 
tegemoetkoming. 

Wanneer een verzekering waarbij de aansluiting niet wettelijk verplicht is, een tenlasteneming of 
tegemoetkoming voorziet, kent het Ziekenfonds de volledige tussenkomst toe behalve indien het 
verzekeringscontract voorziet in een tussenkomst vóór de tussenkomst van het Ziekenfonds of indien de 
tussenkomst van het verzekeringscontract een forfaitaire tussenkomst uitmaakt.  

De Rechthebbende is verplicht om het bestaan van andere waarborgen te melden aan het Ziekenfonds. 

§3. De bepalingen van §§1 en 2 van dit artikel gelden voor zover ze niet tot gevolg hebben dat 

- de optelling van alle hierboven vermelde tenlastenemingen of tegemoetkomingen voor Leden of hun 
Personen ten Laste met recht op Verhoogde Tegemoetkoming lager is dan deze voor Leden of hun 
Personen ten Laste zonder recht op Verhoogde Tegemoetkoming;  
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- het Lid of zijn Persoon ten Laste 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. 

Art.62. Factuur - Attest 

§1. Tenzij anders bepaald in het betrokken artikel, dient de Rechthebbende, om een tegemoetkoming te 
bekomen, aan het Ziekenfonds de factuur te bezorgen waarop het bedrag en het onderwerp van de 
gemaakte kost wordt vermeld. Als factuur wordt aanvaard: een originele factuur, een kopie van de factuur 
of een evenwaardige digitale versie daarvan die via elektronische informatiedrager bezorgd wordt.  

§2. Een attest, ter beschikking gesteld door het Ziekenfonds en ingevuld door de eventuele derde partij die de 
prestaties heeft verricht, kan de factuur vervangen voor zover het dezelfde gegevens vermeldt als hiervoor 
bepaald. 
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 Aanbod 

Art.63. Hospitalisatiekosten (code 14/1)  

§1. Doel  

Het verlenen van een tegemoetkoming in de verblijfskosten bij opname en daghospitalisatie in een 
algemeen ziekenhuis  

§2. Tegemoetkoming  

Ongeacht de kamerkeuze wordt een tegemoetkoming toegekend voor:  

- het wettelijk persoonlijk aandeel in de ligdag  

- het wettelijk forfait en wettelijk persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen  

- de in de Federale Verplichte Verzekering voorziene wettelijke remgelden voor geneeskundige 
verzorging en behandeling uitgevoerd of voorgeschreven door een geneesheer en op voorwaarde dat 
zij recht geven op een tegemoetkoming in het kader van de Federale Verplichte Verzekering, met 
inbegrip van forfaitaire tegemoetkomingen in honoraria, toezichtshonoraria, labo-/RX-forfaits en de 
wettelijke remgelden voor medische en paramedische verstrekkingen. 

De tegemoetkoming bedraagt 75 % van de hiervoor vermelde oplegkosten.  

§3. Voorwaarden  

- Enkel de kosten waarvoor recht is op wettelijke terugbetaling en die het gevolg zijn van een 
hospitalisatie of daghospitalisatie in een erkend algemeen ziekenhuis worden vergoed. 

- Een revalidatieziekenhuis wordt gelijkgesteld aan een erkend algemeen ziekenhuis. De kosten in een 
revalidatieziekenhuis die vergoed worden door de regionale verplichte ziekteverzekering worden 
gelijkgesteld aan kosten waarvoor recht is op wettelijke terugbetaling door de federale verplichte 
ziekteverzekering.  

- De vergoeding wordt enkel betaald na aftrek van deze wettelijke terugbetaling in de federale of 
regionale verplichte verzekering.  

- In geval van daghospitalisatie is de tegemoetkoming enkel van toepassing op daghospitalisaties in 
een erkend algemeen ziekenhuis waarvoor het ziekenhuis in het systeem van de Federale Verplichte 
Verzekering verblijfskosten vermeldt in één van de rubrieken 1.2.1. tot en met 1.2.6. van de 
patiëntenfactuur of in een erkend revalidatieziekenhuis voor de verblijfskosten die vergoed worden 
door de regionale verplichte ziekteverzekering.  

- Er wordt geen tegemoetkoming voorzien voor:  

o kamersupplementen;  

o niet-terugbetaalbare geneesmiddelen;  

o oplegkosten van de honorariasupplementen;  

o de kosten die overeenkomstig de wet- en regelgeving niet mogen worden aangerekend;  

o de diverse kosten vermeld in rubriek 7 van de patiëntenfactuur.  

o oplegkosten bij verpleging in het buitenland, behoudens deze voorzien in het kader van de 
internationale akkoorden inzake de Federale Verplichte Verzekering of waarvoor toelating is van 
de adviserend arts;  

o oplegkosten in een militair ziekenhuis, waarvoor er geen tegemoetkoming via de Federale 
Verplichte Verzekering is;  

o oplegkosten vergoed door de arbeidsongevallenverzekering;  

o oplegkosten vergoed door de verzekering ingevolge ongeval gemeen recht (met verantwoordelijke 
derde)  

De tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor de remgelden die niet worden vergoed door de Federale 
Verplichte Verzekering(MAF), en die daadwerkelijk ten laste vallen van de Rechthebbende;  
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Indien de Rechthebbende ten persoonlijken titel of via een collectieve of groepsverzekering verzekerd is 
voor de oplegkosten die in dit artikel vermeld worden, heeft de Rechthebbende geen recht op de 
tegemoetkoming.  

Indien een andere verzekering van welke aard dan ook dergelijke remgelden volledig of gedeeltelijk 
vergoedt, mag de verrichting geen tussenkomst  verlenen die als gevolg zou hebben dat het Lid in het geheel 
een hogere tussenkomst verkrijgt dan de door het Lid werkelijke gedragen kosten.  

§4. Modaliteiten  

- Als factuur, zoals bedoeld in artikel 62, geldt de patiëntenfactuur zoals bepaald in de Verordening 
van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de Wet van 14 juli 1994  

- De Rechthebbende bezorgt aan het Ziekenfonds een papieren of digitaal gehandtekende verklaring 
dat voldaan is aan de voorwaarde dat hij/zij geen extra verzekering heeft voor de oplegkosten die in 
dit artikel vermeld worden.  

- Als prestatiedatum geldt de eerste datum van de facturatieperiode, zoals vermeld op de pati-
entenfactuur of bij het ontbreken hiervan de eerste datum waarvoor geleverde prestaties op de 
factuur worden aangerekend 

§5. Aanpassing van de bijdragen  

De bijdrage van de verrichting hospitalisatiekosten kan jaarlijks op 1 januari maximaal aangepast worden 
op basis van de evolutie van de gezondheidsindexcijfers van de maanden juni van de vorige twee 
kalenderjaren.  

Behoudens de aanpassing aan de gezondheidsindex, mogen de bijdragen slechts verhoogd worden:  

1. wanneer de reële en significante stijging van de kostprijs van de gewaarborgde prestaties 
of wanneer de evolutie van de te dekken risico's dit vereist;  

2. of in geval van significante en uitzonderlijke omstandigheden.  

Elke wijziging dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van het Ziekenfonds en in de 
algemene communicatie aan de Leden te worden meegedeeld.   

Art.64. Logopedie (code 15/19)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend voor kosten ten laste van de Rechthebbende voor een logopedische 
behandeling.  

§2. Voordeel  

De tegemoetkoming bedraagt 10 euro per logopedische behandelingszitting. Voor Rechthebbenden met 
recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming 15 euro per logopedische 
behandelingszitting.  

- Voor Rechthebbenden tot en met 18 jaar is er een maximale tegemoetkoming van 40 sessies per 
Rechthebbende.  

- Voor Rechthebbenden tot en met 18 jaar die op de wachtlijst staan voor de start van een behandeling 
binnen een door het RIZIV erkend CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) of die niet 
opgenomen worden op de wachtlijst voor een behandeling in een CAR omwille van een 
wachtlijststop, is er eenmalig recht op 40 extra sessies per Rechthebbende, na uitputting van de 
eerste 40 sessies.  

- Voor Rechthebbenden vanaf 19 jaar is er een maximale tegemoetkoming van 10 sessies per 
Rechthebbende.  

§3. Vergoedbare zittingen  

- De tegemoetkoming wordt verleend indien de Rechthebbende geen aanspraak kan maken op een 
tegemoetkoming logopedie op basis van artikel 36, § 2 van de nomenclatuur voor geneeskundige 
verstrekkingen. 

- Zittingen waarvoor er reeds een (gedeeltelijke) terugbetaling voorzien is vanuit de Federale 
Verplichte Verzekering komen niet in aanmerking.  
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- De logopedische behandeling wordt vergoed voor zover uitgevoerd door een verstrekker zoals 
omschreven in artikel 36, § 8 van de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen.  

- Het logopedisch verslag moet aantonen dat een logopedische behandeling noodzakelijk is of het 
logopedische evolutieverslag toont aan dat een verlenging van een goedgekeurde 
behandelingsperiode noodzakelijk is. 

- Een logopedische behandelingszitting heeft een minimumduur van 30 minuten. 

- Komen niet voor de CM-tegemoetkoming in aanmerking, de zittingen waarbij de Rechthebbende 
voldoet aan één van de onderdelen opgenomen in artikel 36, § 3, § 3 bis en 4 van de nomenclatuur 
voor geneeskundig verstrekkingen: 

o De Rechthebbende volgt bijzonder onderwijs. In dat geval is er geen tegemoetkoming voor 
logopedische behandelingen van stoornissen B2, B3 en F, met uitzondering van de maanden juli 
en augustus. 

o De Rechthebbende is behandeld en/ of gehuisvest in een door de gemeenschappen/ gewesten 
erkende en gesubsidieerde instelling waar de functie “logopedist” inbegrepen is in de 
erkenningsnormen. 

o De Rechthebbende is ter verpleging opgenomen in een dienst die is erkend onder één van de 
kenletters G, T, A, Sp of K. 

o De Rechthebbende verblijft in een PVT, ROB of RVT. 

o De Rechthebbende wordt gerevalideerd in een inrichting die met het RIZIV een overeenkomst 
heeft gesloten die met name de behandeling door een logopedist dekt. Deze uitsluiting geldt niet 
voor Rechthebbenden met stoornissen B6.3 en D.  

§4. Modaliteiten  

De aanvraag gebeurt op voorlegging van een aanvraagformulier, aangevuld met een voorschrift opgesteld 
door een erkend geneesheer-specialist en een logopedisch aanvangsbilan of bij verlenging een logopedisch 
evolutiebilan zoals omschreven in artikel 36, §4 van de nomenclatuur voor geneeskundig verstrekkingen. 
Inzake aanvraagformulieren, in te dienen documenten, aanvraagtermijnen en verlenging van de 
behandeling, moet de Rechthebbende de procedures volgen zoals beschreven in art. 36 §§ 4 en 6 van de 
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen. Op basis van deze documenten wordt een toelating of 
weigering opgemaakt voor de terugbetaling van logopedische sessies binnen de Aanvullende Verzekering.  

Voor de aanvraag van de 40 extra sessies voor Rechthebbenden die op de wachtlijst staan voor de start van 
een behandeling binnen een door het RIZIV erkend CAR of die niet opgenomen worden op de wachtlijst 
voor een behandeling in een CAR omwille van een wachtlijststop, dient hier een bewijs van aangeleverd te 
worden.   

Art.65. Oogzorg (code 15/24)  

§1. Doel  

Streven naar een optimale oogzorg door het toekennen van een financieel voordeel bij aankoop van een 
bril of lenzen of bij laserbehandeling of lensimplantatie.  

§2. Voordeel en voorwaarden  

1. Brilmonturen, brilglazen en lenzen  

Het voordeel bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten voor de aankoop van:  

- een brilmontuur; 

- brilglazen; 

- lenzen en eventuele toebehoren die tegelijk worden aangekocht; 

- of een combinatie van het hierboven vermelde materiaal. 

Het voordeel is beperkt tot het persoonlijk aandeel dat de Rechthebbende heeft betaald na aftrek van 
eventuele kortingen.  

De tegemoetkoming bedraagt: 
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- maximaal 50 euro per kalenderjaar voor de Rechthebbende tot en met 18 jaar op het ogenblik van de 
aankoop; 

- maximaal 40 euro per kalenderjaar voor de Rechthebbende die de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt op 
het ogenblik van de aankoop.  

Er is geen voordeel voorzien bij de aankoop van een bril of lenzen met dioptrie nul, behalve indien de bril 
dienstig is om een prismalens of een occluder op te bevestigen. Ook herstellingen komen niet in 
aanmerking.  

2. Refractieve laserbehandeling  

De Rechthebbende die een refractieve laserbehandeling van de cornea van het oog ondergaat, kan een 
eenmalige tegemoetkoming ontvangen van maximaal 100 euro per oog.  

3. Lensimplantatie  

De Rechthebbende die een lensimplantatie ondergaat, kan een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van 
maximaal 100 euro per oog.  

§3. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van de factuur op naam van de Rechthebbende. Deze 
factuur dient in het geval van brillen afgeleverd te zijn door een door het RIZIV erkend opticien of 
optometrist. In het geval van lenzen dient de factuur afgeleverd te zijn door een door het RIZIV erkend 
opticien of optometrist, oogarts of apotheker.  

Wordt voor brillen en lenzen in dit artikel met een RIZIV-erkend opticien gelijkgesteld, de leverancier die 
als professionele enige of hoofdactiviteit het afleveren van brillen en/of lenzen heeft.  

In het geval van laserbehandeling of lensimplantatie wordt de factuur afgeleverd door de behandelende 
arts.  

Indien lenzen volledig terugbetaalbaar zijn in de Federale Verplichte Verzekering, dienen zij op de factuur 
vermeld te worden met een bedrag van nul euro om het recht op voordelen voor het toebehoren te openen.  

Er wordt geen tegemoetkoming toegekend voor aankopen, laserbehandelingen of lensimplantaties 
waarvoor de Rechthebbende recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de Federale Verplichte 
Verzekering.  

In het geval van de aankoop van een bril dient voor deze paragraaf de totaliteit van de aankoop, dus 
brilmontuur en brilglas of -glazen samen, te worden beoordeeld.  

Art.66.  Orthodontie (code 15/22)  

§1. Doel  

De financiële kosten van een orthodontische behandeling verminderen door een rechtstreekse financiële 
tegemoetkoming toe te kennen aan de Rechthebbenden.  

Specifieke begripsomschrijvingen voor de verrichting ‘orthodontie’:  

- Orthodontisch traject: het geheel van diagnose, actieve behandeling en nabehandeling van 
afwijkingen van groei van de kaken en de gebitsontwikkeling, uitgevoerd door een tandarts-specialist 
in de orthodontie of een tandarts die hiervoor erkend is door het RIZIV;  

- Actieve behandeling: geheel van de voorziene prestaties binnen een orthodontisch traject, in de 
nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen omschreven als ‘behandeling’ of 
‘behandelingszitting’. Het betreft de prestatiecodes 305933/44 en 305955/66 (vroege orthodontische 
behandeling) en 305631/42, 305675/86, 305616/20, 305653/64 en 305734/45 (regelmatige 
orthodontische behandeling); 

- Forfait voor apparatuur: door de nomenclatuur voorziene prestatie ter vergoeding van de 
apparatuur, geplaatst bij het begin van:  

o een vroege orthodontische behandeling (nomenclatuurcode 305933/44)  

o een regelmatige orthodontische behandeling (nomenclatuurcode 305631/42)  
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1. Behandelingen met een forfait voor apparatuur vanaf 01-01-2021  

Enkel de vroege orthodontische behandelingen en de regelmatige orthodontische behandelingen, zoals 
beschreven in de nomenclatuur en waarvoor de Federale Verplichte Verzekering effectief tegemoetkomt, 
komen voor een tegemoetkoming in aanmerking.  

Tegemoetkoming  

- De tegemoetkoming bedraagt 60% van de kostprijs van de actieve behandeling, gedragen door de 
Rechthebbende  

- Voor Rechthebbenden met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming 75% 
van de kostprijs van de actieve behandeling, gedragen door de Rechthebbende  

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 1.050 euro per leven.  

Vergoedbare kosten  

Enkel de kostprijs voor de prestatiecodes vanaf 01-01-2021, vermeld in de begripsomschrijvingen bij 
‘actieve behandeling’, komt voor een tegemoetkoming in aanmerking, voor zover deze daadwerkelijk ten 
laste valt van de Rechthebbende.  

Met kostprijs worden bedoeld zowel de wettelijke persoonlijk aandelen zoals voorzien in de Federale 
Verplichte Verzekering, evenwel met uitzondering van de bedragen die worden vergoed in het kader van 
de maximumfactuur (MAF), als eventuele supplementen.  

Er wordt geen terugbetaling voorzien voor eventuele kosten vóór en ná de actieve behandeling zoals 
onderzoeken, adviezen, analyses, raadplegingen, afdrukken en contentiecontroles.  

Modaliteiten  

De tegemoetkoming is slechts verschuldigd op voorlegging van:  

- hetzij een door het Ziekenfonds ter beschikking gesteld attest dat volledig ingevuld is door een RIZIV 
erkend tandarts en de startdatum vermeldt van de actieve behandeling, alsook het betaalde bedrag 
voor de desbetreffende nomenclatuurcodes;  

- hetzij een factuur, getuigschrift of evenwaardig document, afgeleverd door een RIZIV erkend 
tandarts dat dezelfde informatie bevat als het bovenvermelde attest.  

2. Behandelingen met een forfait voor apparatuur vóór 01-01-2021  

Enkel de regelmatige orthodontische behandelingen, zoals beschreven in de nomenclatuur, komen voor 
een tegemoetkoming in aanmerking.  

Tegemoetkoming  

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 185 euro per Rechthebbende.  

Voor volgende beperkende lijst van aandoeningen is er een bijkomende tegemoetkoming van 370 euro:  

- craniofaciale dysplasieën;  

- craniofaciale dysplasie met dyschondrose;  

- craniofaciale dysplasie van andere oorsprong;  

- congenitale agenesie van minstens drie blijvende tanden met uitzondering van de wijsheidstanden.  

Indien deze aandoeningen niet duidelijk vermeld of kunnen afgeleid worden uit het aanvraagformulier dat 
ingediend wordt in het kader van de Federale Verplichte Verzekering, kan de bijkomende tegemoetkoming 
aangevraagd worden met een aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door de patiënt en aangevuld 
en ondertekend door een tandheelkundige met één van volgende bekwamingen binnen de perken van de 
door de wettelijke diploma’s en beroepstitels verleende prerogatieven: 

- houder van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts;  

- houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie;  

- geneesheer-specialist in de stomatologie;  

- geneesheer, houder van een diploma van tandarts of licentiaat in de tandheelkunde, een geneesheer-
tandarts genoemd.  
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Op dit aanvraagformulier moet de aandoening worden gespecificeerd. De specificatie van de aandoening 
kan ook geattesteerd worden door de behandelende tandheelkundige. Het Ziekenfonds kan bij de 
behandelende arts steeds bijkomende gegevens ter staving opvragen.  

Voorwaarden en modaliteiten  

- Het Ziekenfonds volgt de administratieve, medisch-technische en leeftijdscriteria zoals voorzien in 
het kader van de Federale Verplichte Verzekering;  

• De betaling van de gewone tegemoetkoming gebeurt: 

o ofwel naar aanleiding van de uitbetaling van de ZIV-tegemoetkoming voor het derde semester 
van de behandeling (18de prestatie 305616, zoals omschreven in de nomenclatuur der 
geneeskundige verstrekkingen), waarbij het maandforfait voor onderbreking (prestatie 305653, 
zoals omschreven in de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen) mee wordt opgeteld 
om de 18 prestaties te bepalen;  

o ofwel - indien de behandeling vroeger voltooid is - op basis van een schriftelijke verklaring van de 
behandelende zorgverlener dat de behandeling voltooid is volgend op een regelmatige 
orthodontische behandeling.  

- De bijkomende tegemoetkoming van 370 euro wordt uitgekeerd naar aanleiding van de uitbetaling 
van de ZIV-tegemoetkoming voor het eerste semester van de behandeling (zesde prestatie 305616, 
zoals omschreven in de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen), waarbij het maandforfait 
voor onderbreking (prestatie 305653, zoals omschreven in de nomenclatuur der geneeskundige 
verstrekkingen) mee wordt opgeteld om de 6 prestaties te bepalen.  

Verjaring  

De vordering tot betaling verjaart twee jaar na het einde van de maand waarin de 18de prestatie 305616 valt 
of verjaart twee jaar na het einde van de maand waarin de behandeling is stopgezet.  

Art.67. Voedings- en dieetadvies (code 15/23)  

§1. Doel  

Het voordeel heeft tot doel om aan de Rechthebbenden een tegemoetkoming te geven in de kosten voor 
voedings- en dieetadvies.  

§2. Voordeel en voorwaarden 

 

1. Consultatie 

1.1 Voordeel  

De tegemoetkoming bedraagt maximum 10 euro per consultatie met een maximum van 40 euro per 
kalenderjaar voor individuele consultaties, het volgen van groepsconsultaties of een combinatie van beide 
bij een RIZIV erkende diëtist.  

De tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaald honorarium per consultatie. 

 

1.2 Voorwaarden  

• De tegemoetkoming wordt toegekend aan de Rechthebbende die minimum 4 consultaties per 
begeleidingstraject voedings- en dieetadvies heeft gevolgd vanaf 01-01-2023.  

• De consultaties mogen zowel aangeboden worden in de vorm van fysieke als digitale contacten.  

• Een consultatie voedings- en dieetadvies, binnen de 2 jaar na de vorige consultatie, wordt geacht een 
voortzetting te zijn van het vorige begeleidingstraject.  Een consultatie waarvan de prestatiedatum meer 
dan 2 jaar na de vorige consultatie ligt, wordt aanzien als een consultatie binnen een nieuw 
begeleidingstraject. 

 

2. Onlinecursus  

2.1. Voordeel  
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De tegemoetkoming bedraagt maximum 40 euro per kalenderjaar voor het volgen van een onlinecursus 
die als hoofddoel heeft het verstrekken van voedings- en dieetadvies, bestaat uit minimum 4 modules en 
begeleid wordt door RIZIV erkende diëtist.  

De tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaalde deelnamegeld per online-cursus. 

 

2.2. Voorwaarden  

De onlinecursus bevat minstens één persoonlijk contact met de zorgverlener of minimum twee 
groepscontacten met ruimte tot het stellen van persoonlijke vragen door de deelnemers. 

Als prestatiedatum geldt de aankoopdatum van de onlinecursus. 

 

§3. Algemene voorwaarden  

-  

- De tegemoetkomingen Consultatie en Onlinecursus kunnen gecumuleerd worden tijdens eenzelfde 
kalenderjaar. 

- Elke Rechthebbende heeft per kalenderjaar recht op maximaal 40 euro aan tegemoetkomingen. 

- Per dag is slechts één consultatie vergoedbaar. 

- Volgende consultaties  komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking:: 

o consultaties waarvoor een terugbetaling is voorzien door de Federale Verplichte Verzekering;  

o consultaties die plaatsvinden tijdens een hospitalisatie.  

o consultaties waarbij de deelnemer niet aanwezig is of niet in contact staat met de zorgverstrekker 
via een online communicatiekanaal; 

o onlinecursussen waarbij de zorgverlener de aanwezigheid van de deelnemer tijdens een 
contactmoment niet kan controleren. 

Art.68. Groepsbegeleiding obesitas en eetstoornissen (15/34)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend voor kosten ten laste van de Rechthebbende voor het volgen van een 
multidisciplinaire groepstherapie ter behandeling van obesitas en ernstige eetstoornissen.  

§2. Tegemoetkoming  

- De tegemoetkoming is éénmalig en bedraagt:  

o voor Rechthebbenden met recht op Verhoogde Tegemoetkoming; 75% van de werkelijke 
kostprijs, verminderd met de kostprijs van de verstrekkingen waarvoor de Rechthebbende recht 
heeft op een tegemoetkoming vanuit de Federale Verplichte Verzekering, en met een maximale 
tegemoetkoming van 300 euro;  

o voor de andere Rechthebbenden: 50% van de werkelijke kostprijs, verminderd met de kostprijs 
van de verstrekkingen waarvoor de Rechthebbende recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de 
Federale Verplichte ziekteverzekering, en met een maximale tegemoetkoming van 250 euro;  

 

- De tegemoetkoming voor het volledige groepsprogramma wordt verdeeld over twee schijven:  

o Een eerste deel van de tegemoetkoming, zoals hiervoor bepaald, wordt betaald bij de start van 
het groepsprogramma indien de Rechthebbende op dat moment al een bedrag betaalde. De 
Prestatiedatum voor het eerste deel van de tegemoetkoming is de startdatum van het 
groepsprogramma.  

o Een tweede deel van de tegemoetkoming of de volledige tegemoetkoming indien de 
Rechthebbende bij start geen bedrag betaalde, zoals hiervoor bepaald, wordt betaald bij de 
voleindiging van het groepsprogramma. De Prestatiedatum voor het tweede deel van de 
tegemoetkoming is de einddatum van het groepsprogramma. 
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§3. Voorwaarden  

- De tegemoetkoming wordt toegekend aan de Rechthebbenden die een multidisciplinaire 
groepstherapie volgen in een centrum of een algemeen of universitair ziekenhuis, dat een 
groepsprogramma voor obesitas of voor een ernstige eetstoornis aanbiedt via een multidisciplinair 
team met minstens een voedingsdeskundige, een psycholoog of arts en een bewegingsdeskundige;  

- De voleindiging van het groepsprogramma is een voorwaarde voor de betaling van de tweede helft 
van de tegemoetkoming en dient te worden geattesteerd door het centrum of het ziekenhuis; de 
voleindiging wordt daarbij geacht binnen de 12 maanden te vallen na de start;  

- Er wordt geen tussenkomst gegeven in de wettelijke remgelden; zo deze vervat zouden zitten in de 
volledige kostprijs van de groepstherapie, dienen ze in mindering te worden gebracht, vóór de 
berekening van de tegemoetkoming;  

- De tegemoetkoming van het tweede deel of de volledige tegemoetkoming indien de Rechthebbende 
bij start geen bedrag betaalde, wordt enkel toegekend aan deelnemers die Rechthebbende zijn 
gedurende het volledige groepsprogramma.  

§4. Modaliteiten  

De start en de voleindiging van het groepsprogramma dienen te worden geattesteerd door het centrum of 
het ziekenhuis op een door het Ziekenfonds ter beschikking gesteld formulier of op een door het centrum 
of het ziekenhuis opgemaakte factuur met dezelfde gegevens, waaruit bovendien duidelijk blijkt dat aan 
alle gestelde voorwaarden voldaan is. 

Art.69. Psychologische zorg (code 15/14)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend voor kosten ten laste van de Rechthebbende voor een psychologische 
en/of psychotherapeutische behandeling.  

§2. Voordeel  

- Voor Rechthebbenden die op het moment van de eerste zitting Rechthebbende Kinderen en Jongeren 
zijn: 

 - De tegemoetkoming bedraagt per zitting:  

o 50% van het betaalde honorarium (BTW inclusief);  

o met een maximum van 30 euro. 

 - Voor Rechthebbenden met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming per 
zitting:  

o 75% van het betaalde honorarium (BTW inclusief);  

o met een maximum van 45 euro.  

- Voor andere Rechthebbenden:  

- De tegemoetkoming bedraagt maximum 10 euro per zitting.  

- Voor Rechthebbenden met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming 
maximum 15 euro per zitting:  

- De tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaalde honorarium (inclusief BTW). 

Per Rechthebbende zijn maximaal 24 zittingen vergoedbaar.  

§3. Vergoedbare zittingen  

De tegemoetkoming wordt toegekend voor de behandeling of begeleiding van geestelijke 
gezondheidsproblemen waarvoor geen tussenkomst is vanuit de verplichte ziekteverzekering  

De behandeling dient te gebeuren door:  

- een klinisch psycholoog of een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visumnummer van de 
FOD Volksgezondheid of regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 
68/1 en 68/2 van de wet van 10/7/2016. 
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- een psychotherapeut die voldoet aan de verworven rechten voor het beoefenen van de 
behandelingsvorm psychotherapie zoals omschreven door de FOD Volksgezondheid volgens regeling 
van de geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 68/2/1 § 1 van de wet van 
10/7/2016 of 

- een psychotherapeut die voorkomt op de limitatieve lijst van psychotherapeuten. 

- een klinisch seksuoloog erkend door Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) 

- een klinisch psycholoog die beschikt over een Europees Certificaat voor Klinisch Psychologen 
(Europsy) 

- een psychotherapeut die beschikt over een Europees Certificaat voor Psychotherapeuten (ECP) 

Om vergoedbaar te zijn moeten de fysieke zittingen plaats vinden op grondgebied van Zwitserland, 
Verenigd Koninkrijk of een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER). Ook diagnose- 
en evaluatiezittingen zijn vergoedbaar. Testings en (voor)onderzoeken komen niet in aanmerking voor een 
tegemoetkoming. Per dag is slechts één zitting vergoedbaar.  

De sessies mogen zowel aangeboden worden in de vorm van fysieke als digitale contacten of een blended 
methodiek waarbij face-to-face sessies afgewisseld worden met sessies via een beveiligd online 
communicatiekanaal die de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie 
waarborgen, zoals vermeld op de website van het eHealthplatform: Goede praktijken inzake platformen 
voor zorg op afstand geformuleerd door het Informatieveiligheidscomite | eHealth (fgov.be). Goede 
praktijken inzake platformen voor zorg op af-stand geformuleerd door het Informatieveiligheidsco-mite | 
eHealth (fgov.be). 

Een nieuwe reeks sessies psychologische zorg, binnen de 3 maanden na de vorige, wordt geacht een 
voortzetting te zijn van de vorige therapie.  

Komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking, de zittingen:  

- waarbij de patiënt niet aanwezig is of niet in contact staat met de zorgverstrekker via een online 
communicatiekanaal;  

- waarvoor reeds een terugbetaling is vanuit de Federale Verplichte Verzekering;  

- in residentieel verband, met uitzondering van ambulante zorgen;  

- 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.  

- die onder artikel 2 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen vallen. 

Art.70. Alternatieve geneeswijzen (code 15/03)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend in de kosten voor de hierna vermelde alternatieve geneeswijzen.  

- Osteopathie en chiropractie  

§2. 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.  

§3. Voorwaarden  

De behandeling moeten uitgevoerd en geattesteerd worden door:  
- een osteopaat die aan het Ziekenfonds aantoont dat hij/zij 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; 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/goede-praktijken-inzake-platformen-voor-zorg-op-afstand-geformuleerd-door-het-informatieveiligheidscomite
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/goede-praktijken-inzake-platformen-voor-zorg-op-afstand-geformuleerd-door-het-informatieveiligheidscomite
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- een chiropractor die aan het Ziekenfonds aantoont dat hij/zij aangesloten is bij de Belgische 
vereniging van chiropractors.  

§4. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt bekomen door afgifte van het daartoe geëigende attest afgeleverd door de 
verstrekker, dat het betaalde bedrag vermeldt.  

Art.71. Nicotinesubstitutie (code 15/29)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend in de kosten voor nicotinesubstitutieproducten die de 
Rechthebbende aankoopt ter ondersteuning van zijn inspanningen om te stoppen met roken.  

§2. Tegemoetkoming  

De tegemoetkoming bedraagt 50% van de aankoopprijs met een maximum van 50 euro per 
rookstopbegeleiding.  

§3. Voorwaarden  

- De nicotinesubstitutieproducten dienen te worden aangekocht in een erkende apotheek; hiermee 
worden gelijkgesteld, de internetapotheken die voorkomen op de officiële lijst met bij het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gemelde internetapotheken;  

- Enkel de nicotinesubstitutieproducten die via inhalatie, oraal, oromucosaal of met transdermale 
pleisters gebruikt worden, en als dusdanig beschreven worden in het geneesmiddelenrepertorium 
van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, komen voor de tegemoetkoming 
in aanmerking;  

- De Rechthebbende moet een rookstopbegeleiding van minstens 2 sessies volgen of gevolgd hebben 
bij een erkende tabakoloog;  

- Enkel de aankopen tussen de datum van de eerste sessie bij de erkende tabakoloog en deze datum 
plus drie maanden komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.  

§4. Modaliteiten  

- De gevolgde rookstopbegeleiding, met vermelding van minstens 2 sessies, dient te worden 
geattesteerd door de erkende tabakoloog op een door het Ziekenfonds ter beschikking gesteld 
formulier;  

- 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 of een factuur van een erkende apotheek die de aangekochte 
nicotinesubstitutieproducten en het betaalde bedrag vermeldt.  

Art.72. Vaccinaties (code 15/40)  

§1. Doel  

Het voordeel heeft tot doel tegemoet te komen in de kosten die de Rechthebbenden hebben bij de aankoop en 
toediening van vaccins. Onder vaccin wordt verstaan het antigeen preparaat dat als entstof toegediend wordt 
en de preventie van sommige microbiële, virale of parasitaire infecties mogelijk maakt.  

§2. Vaccins  

De tegemoetkoming wordt enkel toegekend indien het aangekochte vaccin voorkomt op de Limitatieve 
Lijst van vaccins die voor tegemoetkoming in aanmerking komen, gehecht aan deze Statuten als Bijlage 4. 
De lijst bevat twee onderdelen:  

- Vaccins voor kinderen/jongeren  

- Vaccins voor alle Rechthebbenden  

§3. Voorwaarden  

- De tegemoetkoming voor vaccins voor kinderen/jongeren wordt toegekend aan Rechthebbenden die 
op het ogenblik van de aankoop Rechthebbende Kinderen en Jongeren zijn.  
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- Indien een vaccin voor kinderen/jongeren of een vaccin voor alle Rechthebbenden voorwerp 
uitmaakt van een advies door de Hoge Gezondheidsraad, wordt de tegemoetkoming toegekend 
indien de Rechthebbende behoort tot de risicogroep(en), beschreven door deze raad, en zoals 
aanbevolen en gepubliceerd door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.  

- Vaccins die voorkomen in de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot 
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van 
farmaceutische specialiteiten, komen enkel in aanmerking voor de tegemoetkoming als aan de 
procedures, termijnen en voorwaarden van dit koninklijk besluit voldaan is.  

- De tegemoetkoming geldt niet voor wie in aanmerking komt voor een gratis vaccin in het kader van 
een vaccinatiecampagne van de overheid.  

§4. Tegemoetkoming  

De tegemoetkoming bedraagt 100% van het bedrag dat ten laste valt van de Rechthebbende, met een 
maximum van 15 euro per kalenderjaar.  

§5. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt verleend na voorlegging van een attest voor bijkomende verzekering, afgeleverd 
door een apotheker of van een ziekenhuisfactuur  waaruit de aankoop van het vaccin blijkt, met vermelding 
van:  

- de identificatie van de patiënt;  

- de naam van het aangekochte vaccin;  

- de eventuele CNK-code van het vaccin;  

- het betaalde bedrag;  

- de datum van aflevering. 

Art.73. Voetverzorging (code 15/33)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend voor voetverzorging ten laste van de Rechthebbende.  

§2. Tegemoetkoming  

De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per prestatie met een maximum van 4 prestaties per kalenderjaar  

§3. Voorwaarden  

- De Rechthebbende moet voldoen aan één van de volgende criteria in het kader van diabetes:  

o hetzij een akkoord hebben van de adviserend geneesheer voor een opvolging in de 
diabetesovereenkomst, gesloten tussen het RIZIV en bepaalde ziekenhuizen;  

o hetzij in aanmerking komen voor het zorgmodel Diabetes Type 2 op basis van het 
nomenclatuurnummer 102852 of 109594 vanuit de Federale Verplichte Verzekering via de 
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen, geattesteerd in het voorgaande of lopende 
kalenderjaar door de huisarts;  

o hetzij over een lopende toelating beschikken voor een diabetesprogramma educatie en zelfzorg 
op basis van de kennisgeving “bijlage 74” ingevuld door de huisarts en bezorgd aan de adviserend 
geneesheer van het Ziekenfonds;  

o hetzij een geregistreerd zorgtraject opgestart hebben op basis van een zorgtrajectcontract 
ondertekend door de patiënt, de erkende huisarts en de behandelend geneesheer-specialist 
bezorgd aan het ziekenfonds zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 
houdende onderrichtingen voor apothekers.  

§4. Algemene voorwaarden en modaliteiten voor voetverzorging  

- De voetverzorging wordt uitgevoerd door een RIZIV-erkend podoloog of door een voetverzorger.  

- Er wordt geen tegemoetkoming toegekend voor voetverzorging waarvoor de Rechthebbende recht 
heeft op een tegemoetkoming vanuit de Federale Verplichte Verzekering. De sessies bij een 
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gegradueerde podoloog die in aanmerking komen voor terugbetaling vanuit de Federale verplichte 
ziekteverzekering via de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen voor diabetici met een 
zorgmodel diabetes type 2, een zorgtraject diabetes of diabetici met een revalidatie-overeenkomst 
(diabetisconventie) komen bijgevolg niet in aanmerking voor dit voordeel.  

- De tegemoetkoming wordt beperkt tot het door de Rechthebbende betaalde bedrag;  

- De tegemoetkoming wordt bekomen door afgifte van een ontvangstbewijs opgemaakt door de 
voetverzorger, met vermelding van zijn/haar identificatie en deze van de Rechthebbende, de data 
waarop de verzorgingssessies plaatsvonden en de betaalde prijs.  

Art.74. Gezondheidsconsulent (code 15/46)  

§1. Doel  

Het proactief gidsen van Leden naar een gezonder leven en hen ondersteunen om de regie over hun 
gezondheid in eigen handen te nemen.  

§2. Doelgroep  

Het voordeel wordt toegekend aan de Rechthebbende die bij een CM-Gezondheidsconsulent een 
adviesgesprek vraagt of één of meerdere groepssessies, gegeven door de CM-Gezondheidsconsulent, volgt.  

§3. Voordeel  

1. Een individueel adviesgesprek bij een CM-gezondheidsconsulent omvat:  

- een individueel contact met een gezondheidsconsulent;  

- doelverhelderend werken, motiveren en informeren van het Lid;  

- de mogelijkheid tot doorverwijzingen naar initiatieven en specialisten.  

Een individueel adviesgesprek wordt eenmalig per kalenderjaar en zonder aanrekening van een persoonlijk 
aandeel aan de Rechthebbenden verstrekt.  

2. Een groepssessie gegeven door een CM-gezondheidsconsulent omvat een of meerdere groepssessies 
rond een gezondheids-bevorderend thema. 

Deze groepsessies worden maximaal drie keer per kalenderjaar zonder aanrekening van een persoonlijk 
aandeel aan Rechthebbenden verstrekt. 

§4. Algemene voorwaarden  

Het individueel adviesgesprek en de groepssessies kunnen gecumuleerd worden. 

Art.75. Gezond op weg met Diabetes type 2 (code 15/47)  

§1. Doel  

Een multidisciplinair, laagdrempelig en wetenschappelijk onderbouwd leefstijlprogramma aanbieden, met 
als doel een positief gedragseffect en daardoor gezondheidswinst te realiseren bij personen met diabetes 
type 2.  

§2. Doelgroep  

Rechthebbenden met diabetes type 2 die deelnemen aan het door het Ziekenfonds aangeboden 
leefstijlinterventie-programma.  

§3. Voordeel  

Een programma dat inzet op de beïnvloedbare risicofactoren van diabetes type 2, zoals overgewicht of 
obesitas, gezonde voeding,  bewegen en mentale gezondheid met als doel Leden uit de doelgroep te 
ondersteunen richting een gezonde levensstijl.  

Het leefstijlinterventie-programma:  

- omvat een begeleiding met maximaal 15 deelnemers per programma;  

- bevat meerdere sessies waarbij wordt ingezet op 5 pijlers: voeding, beweging, mentaal welbevinden, 
diabeteseducatie en positieve gezondheid, door een combinatie van educatie en interactie;  
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- wordt begeleid door inhoudelijke experts en door een coach gespecialiseerd in gedragsverandering.  

- De tegemoetkoming bedraagt 200 euro per Rechthebbende. Voor Rechthebbenden met recht op 
Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming 250 euro. 

- De tegemoetkoming geldt voor cursussen met startdatum vanaf 01-01-2023.  

§4. Modaliteiten  

- Elke Rechthebbende heeft slechts éénmaal recht op een tegemoetkoming. 

- De tegemoetkoming wordt verrekend bij de betaling van het deelnamegeld van het 
groepsprogramma  

Art.76. Slaap (code 15/17) 

§1. Doel 

Een tegemoetkoming voorzien voor het volgen van een CGT-i slaaptraining door Rechthebbenden die 
lijden aan chronische insomnia. 

§2. Voordeel, voorwaarden en modaliteiten 

1. Slaaptherapie in een slaapcentrum 

1.1 Voordeel 

De tegemoetkoming bedraagt maximum 60 euro na het volgen en voleindigen van een groepsprogramma 
in een erkend slaapcentrum. 

1.2 Voorwaarden 

- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend bij het voleindigen van een groepsbegeleiding in een 
slaapcentrum dat voorkomt op de Limitatieve Lijst van erkende slaapcentra gehecht aan deze 
Statuten als Bijlage 5. 

- Er is geen terugbetaling voor het intakegesprek. 

1.3 Modaliteiten 

- De voleindiging van het groepsprogramma dient te worden geattesteerd door het erkend 
slaapcentrum op een door het Ziekenfonds ter beschikking gesteld formulier waaruit blijkt dat aan 
alle gestelde voorwaarden voldaan is. 

- Als prestatiedatum geldt de einddatum van het gevolgde en voleindigde groepsprogramma. 

2. Individuele slaaptherapie en digitale slaaptrajecten 

2.1 Voordeel 

De tegemoetkoming bedraagt bij: 

• Een individuele slaaptherapie maximum 10 euro per sessie met een maximum van 60 euro per 
kalenderjaar. 

• Een digitaal slaaptraject maximum 60 euro per kalenderjaar. 

De tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaald honorarium per sessie. 

 

2.2 Voorwaarden 

- De behandeling dient te gebeuren door een erkend slaapexpert. 

- Als erkend slaapexpert wordt beschouwd: 

o een RIZIV erkend klinisch psycholoog of psychiater 

o een klinisch psycholoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid of 
regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 68/1 van de wet van 
10/7/2016. 

o een psychotherapeut die voldoet aan de verworven rechten voor het beoefenen van de 
behandelingsvorm psychotherapie zoals omschreven door de FOD Volksgezondheid volgens 
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regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 68/2/1 § 1 van de wet 
van 10/7/2016 of 

o een psychotherapeut die voorkomt op de limitatieve lijst van psychotherapeuten. 

o een klinisch seksuoloog erkend door Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) 

o een klinisch psycholoog die beschikt over een Europees Certificaat voor Klinisch Psychologen 
(Europsy) 

o een psychotherapeut die beschikt over een Europees Certificaat voor Psychotherapeuten (ECP) 

- De tegemoetkoming wordt toegekend aan de Rechthebbende die minimum 6 sessies individuele 
slaaptherapie volgt per training vanaf 01-01-2023.  

- Het digitaal slaaptraject bevat minstens één persoonlijk contact met de zorgverlener en bestaat uit 
minimum van 6 modules. 

- De individuele sessies mogen zowel aangeboden worden in de vorm van fysieke als digitale 
contacten.  

- De digitale contacten of het digitaal traject moet gebeuren via een beveiligd online 
communicatiekanaal die de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie 
waarborgen, zoals vermeld op de website van het eHealthplatform: Goede praktijken inzake 
platformen voor zorg op afstand geformuleerd door het Informatieveiligheidscomite | eHealth 
(fgov.be).  

2.3. Modaliteiten 

De individuele sessies of digitale trajecten dienen te worden geattesteerd op een door het Ziekenfonds ter 
beschikking gesteld formulier waaruit blijkt dat aan alle gestelde voorwaarden voldaan is. 

Als prestatiedatum voor de tegemoetkoming bij digitaal slaaptraject geldt de startdatum van het 
slaaptraject. 

§4 Algemene voorwaarden 

· De tegemoetkomingen “Slaaptherapie in een slaapcentrum” en “Individuele slaaptherapie en digitale 
slaaptrajecten” kunnen gecumuleerd worden tijdens eenzelfde kalenderjaar. 

· Elke Rechthebbende heeft per kalenderjaar recht op maximaal 60 euro aan tegemoetkomingen. 

· Per prestatiedag is slechts één therapie vergoedbaar. 

· Volgende sessies komen niet in aanmerking voor tegemoetkoming: 

o Slaaptherapie en/of slaaptrajecten die niet volgens de methodiek CGT-i gegeven worden. 

o Sessies waarvoor een terugbetaling is voorzien door de Federale Verplichte Verzekering. 

o Sessies die plaatsvinden tijdens een hospitalisatie. 

o Online slaaptrajecten waarbij de zorgverlener de aanwezigheid of het voltooien van de module 
niet kan controleren 

Art.77. Incontinentiemateriaal (code 15/41)  

§1. Doel  

Het toekennen van een tegemoetkoming bij aankoop van incontinentiemateriaal in een thuiszorgsituatie.  

§2. Voordeel en voorwaarden 

1. Incontinentiemateriaal 

1.1 Voordeel 

De tegemoetkoming bedraagt 30 % van de publieksprijs zonder kortingen boven de franchise.  

De franchise wordt jaarlijks gelijkgesteld aan het forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie zoals 
vermeld in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de Wet van 14 
juli 1994.  

De franchise wordt per kalenderjaar toegepast.  
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1.2 Voorwaarden 

- De tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal wordt toegekend aan Rechthebbenden vanaf de 
leeftijd van 5 jaar.  

- Ze betreft enkel het lichaamsgebonden incontinentiemateriaal dat onderworpen is aan het verlaagd 
BTW-tarief van 6% met uitzondering van broekjes bijhorend bij een urinealarm voor kinderen en het 
niet lichaamsgebonden incontinentiemateriaal voor eenmalig gebruik.  

- Er wordt enkel een tegemoetkoming toegekend voor materiaal dat is aangekocht in een door het 
Ziekenfonds erkende thuiszorgwinkel of apotheek die voorkomen op de Limitatieve Lijst van erkende 
thuiszorgwinkels en apotheken gehecht aan deze Statuten als Bijlage 6.  

2. Incontinentie bij kinderen 

2.1 Voordeel  

De tegemoetkoming bedraagt 20% van de publieksprijs zonder kortingen bij de aankoop van een 
plaswekker, type Oopsie He-roes Plus of bij de aankoop van een sensor-broekje urinealarm.  

2.2 Voorwaarden 

• De tegemoetkoming voor incontinentie bij kinderen wordt toegekend aan rechthebbenden die 
ondersteunend materiaal aankopen om ‘s nachts het bedplassen af te leren. 

• De tegemoetkoming wordt enkel toegekend als de plaswekker en de sensor-broekjes aangekocht 
worden in een door het Ziekenfonds erkende thuiszorgwinkel of apotheek die voorkomt op de 
limitatieve lijst van erkende thuiszorgwinkels en apotheken gehecht aan deze Statuten als Bijlage 6. 

§3. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt rechtstreeks verrekend door de erkende thuiszorgwinkels of apotheken via 
regeling betalende derde. Hiervoor is een samenwerkingsakkoord afgesloten.  

§4. Samenwerkingsakkoord  

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit het Ziekenfonds een samenwerkingsakkoord 
af met:  

- Goed Hulpmiddelen CV met sociaal oogmerk  

- Goed Farma CV met sociaal oogmerk   

Art.78. Thuiszorghulpmiddelen (code 15/42)  

§1. Doel  

Het toekennen van een tegemoetkoming bij aankoop van specifiek verzorgingsmateriaal en 
thuiszorghulpmiddelen voor gebruik in een thuiszorgsituatie.  

§2. Voordeel  

De tegemoetkoming bedraagt 25% van de publieksprijs zonder kortingen met een maximum van 250 euro 
per product bij aankoop van thuiszorghulpmiddelen die voorkomen op de Limitatieve Lijst van door het 
Ziekenfonds erkende thuiszorghulpmiddelen gehecht aan deze Statuten als Bijlage 7.  

§3. Voorwaarden  

- Er wordt enkel een tegemoetkoming toegekend voor producten die voorkomen op de Limitatieve 
Lijst van door het Ziekenfonds erkende thuiszorghulpmiddelen aangehecht aan deze Statuten als 
Bijlage 7 

- Er wordt enkel een tegemoetkoming toegekend voor materiaal dat is aangekocht in een door het 
Ziekenfonds erkende thuiszorgwinkel of apotheek die voorkomen op de Limitatieve Lijst van erkende 
thuiszorgwinkels en apotheken gehecht aan deze Statuten als Bijlage 6.  

- De tegemoetkoming voor antidecubitusmateriaal betreft matrassen, zitkussens en hiel- en 
elleboogbeschermers die ofwel preventief ofwel curatief zijn voor decubitus (= een ernstige 
beschadiging van de huid door een te hoge druk op en verminderde doorbloeding in een huidgebied).  
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§4. Modaliteiten  

- De tegemoetkoming wordt rechtstreeks verrekend door de erkende thuiszorgwinkels of apotheken 
via regeling betalende derde. Hiervoor is een samenwerkingsakkoord afgesloten.  

- De tegemoetkoming voor antidecubitusmateriaal wordt toegekend na eenmalige voorlegging van een 
medisch attest waaruit blijkt dat het gaat om een patiënt met ernstig risico op decubitus.  

§5. Samenwerkingsakkoord  

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit het Ziekenfonds een samenwerkingsakkoord 
af met:  

- Goed Hulpmiddelen CV met sociaal oogmerk  

- Goed Farma CV met sociaal oogmerk   

Art.79. Uitleendienst (code 15/43)  

§1. Doel  

Aan Rechthebbenden die nood hebben aan hulpmiddelen in het kader van de thuiszorg deze hulpmiddelen 
ter beschikking stellen tegen een voordelig tarief.  

§2. Voordeel  

Het ontleningstarief voor hulpmiddelen wordt uitgedrukt in een bedrag per begonnen maand. De 
Rechthebbende betaalt het ontleningstarief en de waarborg zoals weergeven in de tabel. 
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Het ontleningsbedrag voor een aërosoltoestel, en een babyweegschaal wordt gedurende drie 
ononderbroken maanden herleid tot 0 euro voor elke maand van ontlening waarin voldaan is aan de 
volgende voorwaarden:  

- het kind ten behoeve waarvan het materiaal ontleend wordt maakt deel uit van het gezin van de 
ontlener en heeft de leeftijd van 3 jaar niet bereikt bij start van de ontlening, en  

- de Rechthebbende heeft recht op de Verhoogde Tegemoetkoming  

Het ontleningsbedrag voor 2-fase afkolfapparaat wordt gedurende één ononderbroken maand herleid tot 
0 euro voor elke maand van ontlening waarin voldaan is aan de volgende voorwaarden:  

Hulpmiddel Tarief Waarborg 

€ 25 

€ 25 

€ 75 

€ 25 

€ 75 

€ 75 

€ 25 

€ 25 

€ 25 

€ 25 

€ 25 

€ 75 

€ 25 

€ 25 

€ 25 

 

€ 75 

ademhalingstherapie aerosol 3,10 25 

 Aspirator 9,40 25 

medische apparaten Lymfedrainagepomp 15,30 75 

anti-decubitus HPM Wisseldrukmotor 6,10 25 

heffen-tillen-transport tillift passief 25,20 75 

 tillift actief 30,70 75 

loophulpmiddelen loophulp vaste steunen 2,70 25 

 loophulp 2 wielen 2,70 25 

 loophulp 4 wielen 5,20 25 

 Loophulp 4 wielen 
lichtgewicht model <6kg 

9,90 25 

 vierpikkel (of driepikkel) 2,70 25 

oefenapparatuur oefenfiets (duur type) 15,90 75 

 pedalo 5,20 25 

rolstoelen manuele rolstoel 10,90 25 

 babyweegschaal 6,10 25 

diversen Afkolftoestel type 2-fase 18,80 75 

 urine-alarmapparaat 4,20 25 

Ziekenhuisbed en toebehoren Verzorgingsbed (incl. 
zelfoprichter en 

zijsteunen) 

15,10 75 

 Verzorgingsbed (incl. 
zelfoprichter) 

11,30 75 

 bed elektrisch hoog/laag 
(incl. zelfoprichter en 

zijsteunen) 

23,30 75 

 bed elektrisch hoog/laag 
(incl. zelfoprichter) 

19,50 75 

 zijsteunen per stuk 1,90 0 

 bedtafel 3,10 25 

 bedverhogers (per paar) 1,50 25 

 dekenboog 1,50 25 

 ruggesteun 1,50 25 

 serumstaander 4,00 25 

 
zelfoprichter met 

voetsteun 

3,70 25 
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- het kind ten behoeve waarvan het materiaal ontleend wordt maakt deel uit van het gezin van de 
ontlener, en heeft de leeftijd van 3 jaar niet bereikt bij start van de ontlening, en  

- de Rechthebbende heeft recht op de Verhoogde Tegemoetkoming  

Het totale ontleningsbedrag is begrensd tot 200 euro per kalenderjaar per Rechthebbende. Voor de 
berekening van dit grensbedrag wordt enkel rekening gehouden met de kosten van bovenstaande tabel, die 
definitief ten laste blijven van de Rechthebbende. Eens het grensbedrag bereikt is, wordt het 
ontleningsbedrag tot het einde van het lopende kalenderjaar door het Ziekenfonds herleid tot 0 euro. 
Eventuele ontleningsbedragen die door de Rechthebbende toch zouden zijn betaald boven dit grensbedrag, 
worden aan de Rechthebbende terugbetaald.  

§3. Voorwaarden  

Het voordeeltarief wordt alleen toegekend aan Rechthebbenden die thuis verzorgd worden en het artikel 
ontlenen in een door het Ziekenfonds erkende thuiszorgwinkel of apotheek die voorkomen op de 
Limitatieve Lijst van erkende thuiszorgwinkels en apotheken gehecht aan deze Statuten als Bijlage 6.  

§4. Samenwerkingsakkoord  

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit het Ziekenfonds een samenwerkingsakkoord 
af met: 

- Goed Hulpmiddelen CV met sociaal oogmerk  

- Goed Farma CV met sociaal oogmerk   

Art.80. Personenalarm - Zorgtechnologie (code 15/45)  

§1. Doel  

Personen met verhoogde tegemoetkoming de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk zelfstandig in de 
vertrouwde thuisomgeving blijven wonen door een tegemoetkoming te voorzien in de huur en eerste 
(eenmalige) installatie van een personenalarm.  

Het personenalarm biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag een beroep te doen op een zorgcentrale.  

§2. Voordeel  

De rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming die via Zorgcentrale (in oprichting) een personenalarm 
ontleent, krijgt hiervoor volgende tegemoetkoming op de maandelijkse huurprijs: 

Toestel Tegemoetkoming 

Personenalarm via de vaste lijn 
(telefoonaansluiting) 

5 euro 

Personenalarm niet via de vaste 
lijn (SIM, IP, mobiel) 

3 euro 

Detector/ extra zender 2,5 euro 

 

Voor de eerste installatie van een personenalarm krijgt de rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming 
volgende tegemoetkoming: 20 euro. 

§3. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt rechtstreeks verrekend door Zorgcentrale (in oprichting) via regeling betalende 
derde.  

§4. Samenwerkingsakkoord 

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit het Ziekenfonds een samenwerkingsakkoord 
af met:  

- Gerust Zorgcentrale vzw 
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Art.81. Kortverblijf en nachtzorg (code 15/20)  

§1. Doel  

Het toekennen van een tegemoetkoming voor twee types respijtzorg, met name het kortverblijf en de 
nachtzorg. 

1. Kortverblijf  

Voordeel 

De tegemoetkoming bedraagt 50% van het werkelijk betaalde bedrag met een maximum van 15 euro per 
gefactureerde eenheid. Onder een kortverblijf wordt verstaan een tijdelijk verblijf met overnachting.  

De tegemoetkoming is beperkt tot 28 verblijfseenheden (verblijfsdagen of een combinatie van een 
verblijfsdag en -nacht) per kalenderjaar.  

Voorwaarden  

De tegemoetkoming wordt toegekend bij verblijf in:  

- een door de Vlaamse overheid erkend centrum voor kortverblijf in het kader van het 
woonzorgdecreet; 

-  een dienst of voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend 
is als vergunde zorgaanbieder voor kortdurende woonondersteuning;  

- een dienst of voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend 
is als MFC (multifunctionele centrum) en de module verblijf voor minderjarigen met een handicap 
(kortdurend) aanbiedt;  

- een centrum dat voorkomt op de Limitatieve Lijst van de door het Ziekenfonds erkende centra met 
tijdelijk verblijf met overnachting aangehecht aan deze Statuten als Bijlage 8.  

De tegemoetkoming wordt slechts toegekend indien de Rechthebbende na het kortverblijf daadwerkelijk 
de voorziening verlaten heeft en naar een thuiszorgsituatie terugkeerde voor minimum zeven 
aaneensluitende dagen. Het overlijden van de Rechthebbende, een hospitalisatie of een registratie van 
dagopvang wordt hiermee gelijkgesteld. 

2. Nachtzorg  

Voordeel  

De tegemoetkoming bedraagt 50% van het werkelijk betaalde bedrag met een maximum van 15 euro per 
gefactureerde nacht. Onder nachtzorg wordt verstaan: nachtzorg met polyvalent verzorgende, nachtoppas 
met vrijwilligers of een nachthotel als tijdelijke nachtzorg in een residentiële of palliatieve omgeving.  

De tegemoetkoming is beperkt tot 100 nachten per kalenderjaar.  

Voorwaarden  

De tegemoetkoming wordt toegekend wanneer de nachtzorg wordt uitgevoerd door:  

- een door de Vlaamse overheid erkende dienst voor oppashulp;  

- een door de Vlaamse overheid erkende dienst voor gezinszorg;  

- een initiatief voor nachtzorg in een centrum of voorziening dat voldoet aan de voorwaarden van een 
kortverblijf;  

- een als kortverblijf erkend centrum met een aanbod nachtzorg;  

- een door de Vlaamse overheid erkend palliatief netwerk; 

 De duurtijd van een nachtzorg bedraagt minimum 9 uur. Als een nachtzorg wordt beschouwd de zorg die 
ten laatste om 22 uur begint en eindigt ten vroegste om 7 uur.  

Modaliteiten  

- De tegemoetkomingen Kortverblijf en Nachtzorg kunnen gecumuleerd worden tijdens eenzelfde 
kalenderjaar.  

- Eenzelfde verblijf kan slechts aanleiding geven tot één van beide types tegemoetkoming.  
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- Als Prestatiedatum geldt de eerste datum van het verblijf of van de nachtzorg, vermeld op de factuur, 
of bij het ontbreken hiervan de eerste dag van de maand waarvoor de geleverde prestaties werden 
aangerekend.  

Art.82. Dagopvang (code 15/21)  

§1. Doel  

Het toekennen van een tegemoetkoming bij dagopvang.  

§2. Voordeel  

De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per gefactureerde volle dag en 2,50 euro per halve dag.  

§3. Voorwaarden  

De tegemoetkoming wordt toegekend bij verblijf in een: 

- door de Vlaamse overheid erkend centrum voor dagverzorging in het kader van het woonzorgdecreet;  

- door de Vlaamse overheid erkende dienst voor gastopvang in het kader van het woonzorgdecreet; 

- door de Vlaamse overheid erkend dagcentrum voor palliatieve verzorging;  

- dagverzorgingscentrum dat niet erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap en voorkomt op de Limitatieve Lijst van de door het Ziekenfonds erkende 
dagverzorgingscentra, aangehecht als Bijlage 9 aan deze Statuten.  

Dagopvang gedurende minstens 2, maar minder dan 5 uren wordt als halve dag beschouwd.  

Per Rechthebbende wordt per kalenderjaar voor maximaal 100 volle dagen een tegemoetkoming 
toegekend.  

Als Prestatiedatum geldt de eerste datum van de opvang, vermeld op de originele factuur, of bij het 
ontbreken hiervan de eerste dag van de maand waarvoor de geleverde prestaties werden aangerekend. 

Art.83. Acute zorgcoördinatie (code 15/27) 

§1. Doel  

Het op korte tijd organiseren van thuiszorgdiensten waar een Rechthebbende dringend behoefte aan heeft 
en het opvolgen van deze situatie.  

§2. Voordeel  

Het voordeel omvat:  

- Telefonische bijstand en vraagverheldering bij dringende zorgcoördinatie en organisatie;  

- Contact met derden (zorg- en andere leveranciers) om de nodige zorg te organiseren op korte 
termijn;  

- Telefonisch contact of een huisbezoek binnen de 2 weken na het eerste contact om de situatie op te 
volgen en indien nodig door te verwijzen naar diensten die een intensievere begeleiding kunnen 
bieden.  

Er wordt geen bijkomende vergoeding aangerekend bij het aanwenden van deze dienstverlening. 

De tussenkomst is dezelfde welke ook de betrokken verstrekker of de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon is.  

Art.84. Zorgondersteuning door vrijwilligers (code 15/44) 

§1. Doel 

Het organiseren van ondersteuning bij Leden in een thuiszorgsituatie door een beroep te doen op 
vrijwilligers/verenigingswerkers  

§2. Voordeel  

Het voordeel omvat een dienstverlening via vrijwilligers/verenigingswerkers die kadert in de thuiszorg, 
aangeboden op basis van de beschikbaarheid van deze vrijwilligers/verenigingswerkers en regionaal 
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aanbod via georganiseerde dienstverlening. De taken van de vrijwilliger/verenigingswerker beperken zich 
tot taken die een vrijwilliger/verenigingswerker wettelijk gezien mag uitvoeren, taken zoals toediening van 
medicatie zijn uitgesloten.  

De dienstverlening kan bestaan uit:  

- Oppashulp 

- Administratieve hulp  

- Niet dringend vervoer door vrijwilligers in functie van de reden van aanvraag (onder meer vervoer 
om medische reden)  

De dienstverlening kan uitgebreid worden indien er voldoende vrijwilligers/verenigingswerkers zijn om 
aan de vraag op maat van de Rechthebbende te voldoen.  

§3. Modaliteiten  

Een aanvraag moet worden ingediend rekening houdend met onderstaande termijnen en wordt ingevuld 
in functie van beschikbaarheid. Bij laattijdige aanvragen kan er geen oppas of vervoer gegarandeerd 
worden.  

- Een oppasbeurt wordt minimum 5 werkdagen op voorhand aangevraagd;  

- Een eerste oppasbeurt voor een kind met een beperking of chronische aandoening wordt minimum 
10 werkdagen op voorhand aangevraagd, vanaf de tweede oppasbeurt minimum 5 werkdagen;  

- Niet dringend vervoer door vrijwilligers wordt minimum 3 werkdagen op voorhand aangevraagd.  

- Annulatie van de aanvragen kunnen kosteloos tot 24 uur op voorhand.  

§4. Persoonlijk aandeel  

- De Rechthebbende die een beroep doet op vrijwillige oppashulp, betaalt de maximale 
onkostenvergoeding, bepaald door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid én cfr. het 
Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 per oppas uur voor zowel dag- als nachtoppas.  

- De Rechthebbende die een beroep doet op niet dringend vervoer door een vrijwilliger, betaalt een 
prijs per kilometer te rekenen  vanaf vertrekplaats vrijwilliger, gekoppeld aan de forfaitaire 
kilometervergoeding vastgelegd door de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning zoals 
beschreven in artikel 74 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017  tot vaststelling van de toelagen en 
vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, aangevuld met een 
administratieve kost van 1,50 euro per heen- en terugrit op dezelfde dag met dezelfde bestemming. 
Indien de vrijwillige vervoerder langer dan 1 uur moet wachten, betaalt de Rechthebbende een 
wachtvergoeding van 3 euro.  

- Bij een laattijdige annulatie (binnen de 24 uur voor aanvang) betaalt de Rechthebbende een 
annulatiekost van maximum 4 euro zowel voor oppas als vervoer  

- De Rechthebbende die een beroep doet op aangepast vervoer (rolwagenvervoer) aangeboden door 
het Ziekenfonds, betaalt een maximale instapkost van 4,85 euro per vervoersopdracht, aangevuld 
met maximum 0,80 euro per beladen kilometer. Voor de begeleiding door de vrijwilliger wordt 
maximum  3,00  euro per uur aangerekend.  

§5. Samenwerkingsakkoord  

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen heeft het Ziekenfonds een samenwerkingsakkoord 
met:  

- vzw CM-mobiel West-Vlaanderen 

- vzw Ikoo  

Art.85. Kampen voor kinderen en jongeren (code 15/25)  

§1. Doel  

De Leden stimuleren om deel te nemen aan openluchtklassen, speelpleinwerking, jeugdkampen en 
sportkampen via een tegemoetkoming in de kostprijs voor deelname.  
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§2. Voordelen, voorwaarden en modaliteiten  

1. Openluchtklassen  

1.1. Voordeel  

Het voordeel bestaat uit een tegemoetkoming van 5 euro per deelnamedag in de kosten van het 
deelnamegeld voor bos-, zee-, sneeuw, - plattelands- of andere openluchtklassen.  

1.2. Voorwaarden  

Het moet gaan om openluchtklassen, die:  

- ingericht worden door een instelling voor basis- of secundair onderwijs, erkend door een Ministerie 
van Onderwijs;  

- geïntegreerd zijn in het lessenpakket;  

- minstens één overnachting omvatten;  

- niet plaatsvinden in de maanden juli en augustus.  

1.3. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een attest, opgemaakt door de inrichtende 
onderwijsinstelling, waaruit de deelname van de Rechthebbende aan de openluchtklas, het betaalde 
deelnamegeld, het aantal dagen en de betaaldatum blijken.  

2. Speelpleinwerking  

2.1. Voordeel  

Het voordeel bestaat uit een tegemoetkoming van 2,5 euro per deelnamedag in de kosten van het 
deelnamegeld voor speelpleinwerking.  

2.2. Voorwaarden  

De speelpleinwerking moet erkend zijn door de gemeente of ondersteund zijn door de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk vzw.  

2.3. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een attest van de organisator van de 
speelpleinwerking waaruit de deelname van de Rechthebbende aan de speelpleinwerking, het betaalde 
deelnamegeld, het aantal dagen en de betaaldatum blijken.  

3. Jeugdkampen 

3.1. Voordeel  

Het voordeel bestaat uit een tegemoetkoming van 5 euro per deelnamedag in de kosten van het 
deelnamegeld voor een vakantiekamp van een jeugdvereniging. Onder een vakantiekamp wordt verstaan 
elk meerdaags vakantie-initiatief ter bevordering van de fysieke, psychische of sociale gezondheid.  

3.2. Voorwaarden 

- De jeugdkampen die voor dit voordeel in aanmerking komen zijn: 

o kampen georganiseerd door de verenigingen die zich specifiek richten naar kinderen en jongeren 
die voldoen aan de definitie jeugdwerk zoals vermeld in het Decreet van de Vlaamse Overheid 
van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;  

o kampen georganiseerd door een voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen 
met een Handicap erkend is als MPI of MFC  

o kampen georganiseerd door de verenigingen die voorkomen op de Limitatieve Lijst van door de 
het Ziekenfonds erkende jeugdverenigingen, aangehecht aan deze Statuten als Bijlage 10;  

o De kadervormingstrajecten of opleidingstrajecten als initiator, ingericht door de verenigingen die 
hiertoe gemachtigd zijn krachtens het Decreet van de Vlaamse Overheid van 21 maart 2014 
betreffende de kadervormingstrajecten of ingericht door de Vlaamse Trainersschool (VTS), 
beperkt tot het persoonlijk aandeel dat de Rechthebbende heeft betaald na aftrek van eventuele 
kortingen of subsidies toegekend door de gemeente.  

- Komen niet in aanmerking voor dit voordeel:  
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o vakantiekampen ingericht door Kazou vzw of Samana vzw, uitgezonderd de 
kadervormingstrajecten zoals hierboven omschreven;  

o individuele vakanties van de Rechthebbende;  

o vakanties georganiseerd door een school tijdens de maanden juli of augustus.  

3.3. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een attest van de jeugdvereniging waaruit de 
inschrijving van de Rechthebbende voor een vakantiekamp van de jeugdvereniging, het betaalde 
deelnamegeld, het aantal dagen en de betaaldatum blijken.  

4. Sportkampen  

4.1. Voordeel  

Het voordeel bestaat uit een tegemoetkoming van 5 euro per deelnamedag in de kosten van het 
deelnamegeld voor een sportkamp van een sportvereniging, een sportcentrum of een sportdienst. Onder 
een sportkamp wordt verstaan elk meerdaags sportinitiatief ter bevordering van de fysische, psychische of 
sociale gezondheid.  

4.2. Voorwaarden 

- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend voor sportactiviteiten die voorkomen op de limitatieve 
lijst van door Sport Vlaanderen erkende sporttakken.  

- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend voor sportkampen ingericht door:  

o sportdiensten en –centra van gemeenten en provincies; 

o sportverenigingen en sportcentra die zijn aangesloten bij een door Sport Vlaanderen erkende 
sportfederatie of die zijn erkend door een gemeente of provincie;  

o sportverenigingen en sportcentra die voorkomen op de Limitatieve Lijst van door het 
Ziekenfonds erkende sportverenigingen en sportcentra, aangehecht aan deze Statuten als Bijlage 
11. Om voor erkenning in aanmerking te komen moet de aanvrager aantonen dat hij/zij tot 
hoofddoel heeft om regelmatige lichaamsbeweging te stimuleren.  

o Verenigingen met als hoofddoel het beoefenen van een sportactiviteit die voorkomt op de 
Limitatieve Lijst van door het Ziekenfonds erkende beweegsportgroepen, aangehecht aan deze 
Statuten als Bijlage 12.  

4.3. Modaliteiten 

De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een attest van de sportvereniging, het 
sportcentrum of de sportdienst waaruit de inschrijving van de Rechthebbende voor het sportkamp, het 
betaalde deelnamegeld, het aantal dagen en de betaaldatum blijken.  

§3. Algemene voorwaarden  

- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend voor zover de Rechthebbende aangesloten is bij het 
Ziekenfonds gedurende de volledige duur van de openluchtklas, het jeugdkamp of het sportkamp.  

- De tegemoetkoming is enkel voorzien voor Rechthebbenden die op de eerste dag van deelname aan 
het kamp Rechthebbende kinderen en jongeren zijn.  

- Behoudens voor speelpleinwerking, wordt de tegemoetkoming enkel toegekend voor zover de 
Rechthebbende minstens twee dagen deelnam aan het kamp.  

- De tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaalde deelnamegeld.  

- Elke Rechthebbende heeft per kalenderjaar recht op maximaal 100 euro aan tegemoetkomingen. 

Art.86. Lidgeld sportverenigingen (code 15/26)  

§1. Doel  

De Leden actief en bewust laten omgaan met de eigen fysieke, mentale en sociale gezondheid en hen 
stimuleren tot gezonde lichaamsbeweging via lidmaatschap van een sportvereniging, een sportcentrum of 
een sportdienst.  
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§2. Voordelen, voorwaarden en modaliteiten  

Voordeel  

Het voordeel bestaat uit een tegemoetkoming van 15 euro in de kosten van het inschrijvingsgeld voor 

- een sportvereniging, een sportcentrum of een sportdienst;  

- de deelname aan schoolsport;  

- een jog- of zweminitiatie.  

De tegemoetkomingen mogen onderling gecumuleerd worden tot maximaal 15 euro per kalenderjaar. 

Voorwaarden 

- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend voor sportactiviteiten die voorkomen op de limitatieve 
lijst van door Sport Vlaanderen erkende sporttakken.  

- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend met betrekking tot:  

o sportdiensten en –centra van gemeenten, provincies, hogescholen en universiteiten;  

o sportverenigingen en sportcentra die zijn aangesloten bij een door Sport Vlaanderen erkende 
sportfederatie of die zijn erkend door een gemeente of provincie;  

o sportverenigingen en sportcentra die voorkomen op de Limitatieve Lijst van door het 
Ziekenfonds erkende sportverenigingen en sportcentra, aangehecht aan deze Statuten als Bijlage 
11. Om voor erkenning in aanmerking te komen moet de aanvrager aantonen dat hij/zij tot 
hoofddoel heeft om regelmatige lichaamsbeweging te stimuleren;  

o erkende scholen en verenigingen die schoolsport aanbieden zoals beschreven in het Decreet van 
de Vlaamse Overheid van 13 februari 2009, houdende de organisatie van schoolsport. De 
schoolsport is niet geïntegreerd in het lessenpakket en er wordt afzonderlijk inschrijvingsgeld 
betaald voor de deelname op frequente tijdstippen; 

o jog- en zweminitiatie ingericht door een hierboven vermelde sportvereniging, sportcentrum of 
sportdienst of door een inrichter van een jog- en zweminitiatie die voorkomt op de Limitatieve 
Lijst van door het Ziekenfonds erkende inrichters van jog- en zweminitiatie, aangehecht aan deze 
Statuten als Bijlage 13.  

o Verenigingen met als hoofddoel het beoefenen van een sportactiviteit die voorkomt op de 
Limitatieve Lijst van door het Ziekenfonds erkende beweegsportgroepen, aangehecht aan deze 
Statuten als Bijlage 12. 

Modaliteiten  

- De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een attest van de sportvereniging, het 
sportcentrum of de sportdienst, of een gelijkwaardige papieren, digitale of elektronische 
informatiedrager, waaruit de inschrijving van de Rechthebbende voor de sportvereniging, 
sportcentrum, sportdienst of de jog- of zweminitiatie, het betaalde inschrijvingsgeld, de periode van 
inschrijving en de betaaldatum blijken.  

- Een attest dat een periode van inschrijving vermeldt die gespreid ligt over twee of meerdere 
kalenderjaren, kan slechts toegewezen worden aan één kalenderjaar.  

- Bij aankoop van een gezinsabonnement heeft elk lid van het gezin recht op 15,00 euro op voorwaarde 
dat de totale kostprijs van het abonnement meer bedraagt dan de som van de tegemoetkomingen, 
voor zover alle gezinsleden bij het Ziekenfonds aangesloten Rechthebbenden zijn.  

§3. Algemene voorwaarden  

- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan Leden en hun Personen ten Laste die Rechthebbende 
zijn op de betaaldatum van het inschrijvingsgeld.  

- De tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaalde inschrijvingsgeld.  
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Art.87. Tegemoetkoming vakanties Kazou (code 15/10)  

§1. 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.  

§2. Voordeel  

Rechthebbenden die deelnemen aan een vakantie georganiseerd door Kazou vzw krijgen een 
tegemoetkoming. De volgende tegemoetkomingen worden toegekend: 

Categorie 
Kazou- 
vakantie 

CM- 
tegemoetkoming 

 

Vakanties 
voor 7 tot 
en met 
12-jarigen 

In Massembre 35 euro per nacht 

Andere 
bestemmingen 

25 euro per nacht 

Vakanties voor 13 tot en met 
14-jarigen 

25 euro per nacht 

Vakanties voor 15 tot en met 
18-jarigen 

Buitenland: 10 euro 
per nacht 
Binnenland: 25 euro 
per nacht 

JOMBA-vakanties 40 euro per nacht 

Externaatsvakanties 5 euro per nacht 

 

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 minimum 
één dag van de vakantieperiode. Indien de Rechthebbende van ziekenfonds verandert en reeds genoten 
heeft van een tussenkomst van een ander ziekenfonds (van dezelfde of van een andere landsbond) voor 
dezelfde gebeurtenis, kan hij geen tegemoetkoming meer krijgen. 

§3. Werking  

De tegemoetkoming wordt door Kazou vzw direct verrekend in het nog te betalen deelnamebedrag.  

§4. Samenwerkingsakkoord  

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit het Ziekenfonds een samenwerkingsakkoord 
af met Kazou vzw.  

Art.88. Tegemoetkoming vakanties Samana (code 15/11)  

§1. Doel  

De participatie bevorderen aan de vakantie-initiatieven georganiseerd door Samana vzw en dit ter 
bevordering van het fysieke, psychische en sociaal welzijn van de deelnemers. 

§2. Voordeel  

Rechthebbenden die deelnemen aan een vakantie georganiseerd door Samana vzw krijgen een 
tegemoetkoming 

De tegemoetkomingen worden als volgt per vakantienacht toegekend: 

 CM-tegemoetkoming per nacht 

Rechthebbende 
zonder VT 

Rechthebbende 
met VT 
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nacht 1 tem nacht 7 45 euro 55 euro 

nacht 8 tem nacht 14 40 euro 40 euro 

 
De tegemoetkomingen zijn beperkt tot maximum 14 vakantienachten per kalenderjaar. Zij bedragen 
bijgevolg: 

 
  

Rechthebbende 
zonder VT 

 
Rechthebbende 
met VT 

Max. CM-tegemoetkoming 
per jaar per 
Rechthebbende 

 
595 euro 

 
665 euro 

 
De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan deelnemers die Rechthebbende zijn gedurende minimum 
één dag van de vakantieperiode. Indien de Rechthebbende van ziekenfonds verandert en reeds genoten 
heeft van een tussenkomst van een ander ziekenfonds (van dezelfde of van een andere landsbond) voor 
dezelfde gebeurtenis, kan hij geen tegemoetkoming meer krijgen 

§3. Werking  

De tegemoetkoming wordt door Samana vzw direct verrekend in het nog te betalen deelnamebedrag.  

§4. Samenwerkingsakkoord  

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen sluit het Ziekenfonds een samenwerkingsakkoord 
af met Samana vzw.  

Art.89. Tegemoetkoming Okra (code 15/12)  

§1. Doel  

De participatie bevorderen aan de -initiatieven georganiseerd door Okra vzw en dit ter bevordering van het 
fysieke, psychische en sociaal welzijn van de deelnemers.  

§2. Voordeel  

Het voordeel bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming per rechthebbende van 
‐ 10 euro voor rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming   
‐ 20 euro voor rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming   

in het betaalde lidgeld voor een kalenderjaar bij een eerste aansluiting door de rechthebbende bij OKRA 
vzw voor een lidmaatschap dat ingaat vanaf 1 januari 2022, ongeacht het moment van betaling.   

§3. Voorwaarden 

De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan leden en hun personen ten laste die rechthebbende zijn 
op de betaaldatum van het lidgeld.  

§4. Modaliteiten 

‐ De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een lijst met nieuwe 
aansluitingen opgemaakt door OKRA vzw.   

‐ De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het betaald lidgeld. Bij de betaling van een 
gezinslidmaatschap heeft elk lid van het gezin recht op 10 euro, een rechthebbende met verhoogde 
tegemoetkoming 20 euro, op voorwaarde dat de totale kostprijs van het gezinslidmaatschap meer 
bedraagt dan de som van de tegemoetkomingen, voor zover alle gezinsleden aangesloten 
rechthebbenden zijn.  
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Art.90. Skoebidoe (code 15/09)  

§1. Doel  

Aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen informatie en ondersteuning aanbieden, in het 
bijzonder naar aanleiding van een geboorte, pleegzorg of adoptie.  

§2. Voordeel geboorte, pleegzorg en adoptie  

Elke ouder die Rechthebbende is, krijgt naar aanleiding van  

- de geboorte van zijn of haar kind of  

- de opstart van perspectiefbiedende pleegzorg vanaf 1-1-2019 van een kind dat de leeftijd van 2 jaar 
niet bereikt heeft 

- of de volle adoptie door hem of haar van een kind dat de leeftijd van 2 jaar niet bereikt heeft op het 
ogenblik van de volle adoptie of op het moment van indienen van het verzoekschrift tot uitspraak van 
de volle adoptie van een kind verblijvend op het Belgisch grondgebied op de griffie van de 
familierechtbank,  

voor elk kind en naar eigen keuze:  

- hetzij een geboorte-, pleegzorg of adoptiepremie van 130 euro;  

- hetzij een aankoopcheque ter waarde van 180 euro.  

§3. Voorwaarden  

Dit voordeel wordt enkel toegekend aan Leden en hun Personen ten Laste die Rechthebbende zijn op de 
datum van geboorte, pleegzorg of adoptie van het kind.  

Het voordeel bij geboorte, pleegzorg of adoptie is in hoofde van eenzelfde persoon eenmalig: indien naar 
aanleiding van de geboorte, pleegzorg of adoptie van een kind, door een Belgisch ziekenfonds een geboorte- 
of adoptievoordeel werd toegekend, kan later aan dezelfde persoon geen nieuw geboorte- of 
adoptievoordeel meer worden toegekend. Deze voordelen zijn bovendien onderling niet cumuleerbaar voor 
hetzelfde kind.  

§4. Modaliteiten 

 Dit voordeel wordt toegekend op voorlegging van:  

- een geboorteattest of uittreksel of afschrift van de geboorteakte uit de DABS-databank of een signaal 
hiervan in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;  

- een attest van de dienst Pleegzorg provincie Antwerpen, Pleegzorg Limburg, Pleegzorg West-
Vlaanderen, Pleegzorg Oost-Vlaanderen of Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel waaruit de 
startdatum + het type pleegzorg, nl perspectiefbiedende pleegzorg blijkt of een document waaruit de 
uitspraak van een rechtbank blijkt mbt perspectiefbiedende pleegzorg;  

- 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 of een afschrift of uittreksel van de 
akte van erkenning en het geboorteattest of uittreksel of afschrift van de geboorteakte uit de DABS-
databank voorlegt en indien hij/zij op het moment van de geboorte van het kind was aangesloten bij het 
Ziekenfonds. Bij de afgifte van een akte van de geboorte van een levenloos kind, volstaat de vermelding van 
de naam van de vader of meemoeder op deze akte.  

Art.91. Kraamzorg (code 15/07)  

§1. Doel  

Kraamzorg ondersteunen en in het bijzonder door een tegemoetkoming toe te kennen. 

§2. Tegemoetkoming  

Per prestatie-uur kraamzorg wordt een tegemoetkoming toegekend van 5 euro, beperkt tot het door de 
erkende dienst aangerekende bedrag.  

Per kind zijn, per Rechthebbende ouder, maximaal 30 uur kraamzorg vergoedbaar.  
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Wanneer het totaal aantal gepresteerde uren geen geheel getal is, wordt het totaal naar boven afgerond 
vanaf 0,5 na de komma.  

Onder kraamzorg wordt verstaan: gezinszorg genoten in de periode van 1 maand 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). Een ziekenhuisopname van de moeder en/of het pasgeboren kind tijdens de 
periode van 3 maanden na de geboorte schorst deze periode.  

§3. 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 ofwel het geboorteattest of uittreksel of 
afschrift van de geboorteakte uit de DABS-databank, het adoptie-attest of het pleegzorgattest of een 
signaal hiervan in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.  

- 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 of een afschrift of uittreksel 
van de akte van erkenning en het geboorteattest of uittreksel of afschrift van de geboorteakte uit de 
DABS-databank voorlegt.  

§4. Modaliteiten  

De tegemoetkoming wordt toegekend aan de Rechthebbende ouder(s). De tegemoetkoming wordt betaald 
op voorlegging van de factuur afgeleverd door de erkende dienst of op basis van rechtstreeks van de 
dienstverlenende organisaties ontvangen elektronische facturatiegegevens. 

Art.92. Tandprothesen (code 15/15)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend voor kosten ten laste van de Rechthebbende voor de aankoop en de 
plaatsing van tandprothesen en -implantaten.  

Specifieke begripsomschrijvingen voor de verrichting ‘tandprothesen’:  

- Tandprothese: kunstmatige vervanging van één of meerdere natuurlijke tanden door uitneembare of 
vaste prothesen, kroon- en brugwerk … omdat de tand(en) verdwenen is (zijn) of niet meer 
reconstrueerbaar;  

- Implantaten: prothetisch element aangebracht in het kaaksbeen met het oog op de fixatie van een 
nieuwe vaste of uitneembare tandprothese.  

§2. Tegemoetkoming  

- De tegemoetkoming bedraagt 60% van de aankoop- en plaatsingskosten van tandprothesen en -
implantaten, gedragen door de Rechthebbende:  

- Voor Rechthebbenden met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming 75% 
van de totale aankoop- en plaatsingskosten van tandprothesen en -implantaten, gedragen door de 
Rechthebbende 

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 1.050 euro per 2 kalenderjaren.  

Met ‘per 2 kalenderjaren’ wordt bedoeld elke periode van twee opeenvolgende kalenderjaren, beginnend 
op 1 januari van ongeacht welk jaar, maar ten vroegste het jaar 2020, en eindigend op 31 december van het 
daaropvolgende jaar.  

§3. Vergoedbare kosten  

Enkel de volgende kosten komen voor een tegemoetkoming in aanmerking: 

- Kosten voor de aankoop en plaatsing van uitneembare prothesen op voorwaarde dat de 
Rechthebbende geen recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de Federale Verplichte 
ziekteverzekering;  

- Kosten voor de aankoop en plaatsing van vaste prothesen (volledige kronen, bruggen en implantaten) 
op voorwaarde dat de Rechthebbende geen recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de Federale 
Verplichte ziekteverzekering;  
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- 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 tegemoetkoming voorzien  

▪ wanneer er voor een van de prestaties met betrekking tot de plaatsing- en/ of bijplaatsingskosten van 
de tandprothese vermeld op het aanvraagdocument reeds een vergoeding voorzien is door de 
verplichte ziekteverzekering. Prestaties voor de boven- en de onderkaak worden hiervoor apart 
beoordeeld; 

▪ voor implantaten die tot louter doel hebben het fixeren van een uitneembare tandprothese;  

▪ een verankering, een abutment, een attachment voor uitneembare tandprothesen;  
▪ voor herstellingen en rebasering van een tandprothese 
▪ voor inlay / onlay / overlay;   
▪ voor een facet.  

§4. Modaliteiten  

De tegemoetkoming is slechts verschuldigd op voorlegging van:  

- hetzij het gestandaardiseerd modelformulier, zoals door het RIZIV gepubliceerd op haar website, dat 
dient als bewijsstuk voor een aanvullende verzekering; 

- hetzij een factuur, getuigschrift of evenwaardig document, afgeleverd door een RIZIV erkend 
tandarts dat dezelfde informatie bevat als het bovenvermelde attest. 

Art.93. Thuisoppas zieke kinderen (code 15/38)  

§1. Doel  

Aan Leden of hun kinderen ten laste een tijdelijke oppas bij hen thuis bieden in geval van een acute ziekte 
wanneer de ouder of voogd van het acuut zieke kind niet in staat is om de oppas zelf op te nemen vanwege 
professionele verplichtingen of om persoonlijke medische redenen.  

§2. Voorwaarden  

Deze oppas wordt georganiseerd onder volgende voorwaarden:  

- voor zieke kinderen van 0 tot en met 12 jaar en voor kinderen tot en met 21 jaar met een handicap of 
met een langdurige ziekte, die daardoor erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap of die wegens die reden verhoogde kinderbijslag genieten;  

- het zieke kind is aangesloten bij het Ziekenfonds hetzij als Persoon ten Laste, hetzij als Lid;  

- de oppas wordt ten hoogste voor 5 werkdagen per kind en per ziekte verleend;  

- de ouders dienen de acute ziekte van hun kind te staven met een medisch attest van de behandelende 
arts.  

§3. Persoonlijk aandeel  

- De aanvrager betaalt voor de aangevraagde oppas en de eventuele niet aangevraagde maar verleende 
overuren van de oppasser een persoonlijk aandeel  

o van 5 euro per uur voor de eerste 9 uren per oppasdag en  

o 20 euro per uur voor het 10e en 11e oppasuur per oppasdag met een minimum van 4 uur per 
oppasdag.  

Voor Rechthebbenden met recht op Verhoogde Tegemoetkoming, bedraagt het persoonlijk aandeel  

o 1,75 euro per uur voor de eerste 9 uren per oppasdag en  

o 10 euro per uur voor het 10e en 11e oppasuur per oppasdag met een minimum van 4 uur per 
oppasdag. 

- De tegemoetkoming geldt voor maximum 11 uur per oppasdag.  

- Bij laattijdige annulering na 16.00 uur tijdens de weekdagen (maandag tot en met vrijdag), van de 
aangevraagde oppasuren voor de daaropvolgende weekdag (maandag tot en met vrijdag), worden de 
geplande oppasuren alsnog aangerekend aan de aanvrager. 
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§4. Modaliteiten  

- De aanvraag tot het verkrijgen van tijdelijke oppas van een ziek kind dient te gebeuren bij het 
Ziekenfonds. De opvang kan verleend worden van maandag tot en met zaterdag van 7 uur tot 20 uur. 
Er wordt geen oppas voorzien op zon- en feestdagen.  

- Bij aanvragen voor 13 uur voor oppas de daaropvolgende dag, wordt oppas aangeboden met 
uitzondering van onverwachte piekperiodes waardoor er geen oppas meer beschikbaar is. Bij 
aanvragen na 13 uur voor oppas de daaropvolgende dag, kan er geen oppas gegarandeerd worden. 

- Bij de aanvraag dienen alle gevraagde gegevens te worden verstrekt om de oppas te kunnen 
organiseren. Het medisch attest dient aan de thuiskomende kinderoppasser te worden overhandigd, 
uiterlijk de laatste dag van de oppasperiode.  

- De kinderoppasser beperkt zich tot de taken die in functie staan van het zieke kind en zijn/haar 
verzorging. Door de kinderoppasser worden geen huishoudelijke of verpleegkundige taken 
opgenomen. 

- Het Ziekenfonds behoudt zich het recht om de oppasaanvraag te weigeren in geval van niet-betaling 
van persoonlijk aandeel voor een vorige oppas of van manifest misbruik van de geboden 
dienstverlening. 

Art.94. Remgeld kinderen (code 15/39)  

§1. Doel  

Voor de bevordering van het welzijn en de medische opvolging van jonge kinderen voorziet het ziekenfonds 
in een tegemoetkoming in de remgelden voor ambulante verzorging.  

§2. Tegemoetkoming  

Voor Rechthebbenden met recht op Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de tegemoetkoming  een 
terugbetaling van alle remgelden op de honoraria van huisartsen en geneesheren-specialisten bij 
ambulante geneeskundige verstrekkingen, met uitzondering van de volgende verstrekkingen van de 
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:  

- 590516, 590553, 590590, 590634, 590671, 590715, 590752 en 590796;  

Voor de andere Rechthebbenden bedraagt de tegemoetkoming een terugbetaling van 75% van al deze 
remgelden. 

Honorariumsupplementen, dit zijn toeslagen boven de afgesproken conventietarieven, komen niet in 
aanmerking voor terugbetaling.  

§3. Voorwaarden en modaliteiten  

- De tegemoetkoming wordt toegekend aan de Rechthebbenden voor zover zij de leeftijd van 7 jaar niet 
bereikt hebben op de datum van de geneeskundige verstrekking. Het kind dient op datum van de 
geneeskundige verstrekking te zijn aangesloten bij het Ziekenfonds;  

- De tegemoetkoming wordt betaald op basis van de gegevens van het originele getuigschrift voor 
verstrekte hulp en op basis van elektronische gegevensdragers; 

- De tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor de remgelden die niet worden vergoed door de 
Federale Verplichte Verzekering (MAF), en die daadwerkelijk ten laste vallen van de Rechthebbende; 

- De tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor de toegediende geneeskundige verstrekkingen op 
Belgisch grondgebied; 

- De tegemoetkomingen worden per kwartaal gegroepeerd en betaald op het einde van de maand, 
volgend op het betrokken kwartaal.  

Art.95. Ziekenvervoer (code 15/37)  

§1. Doel  

Een tegemoetkoming wordt verleend in de kosten van vervoer op Belgisch grondgebied wanneer er een 
medische noodzaak is voor dit vervoer en wanneer het niet dringend vervoer betreft.  

1. Vooraf bij het Ziekenfonds aangevraagd en door het Ziekenfonds georganiseerd vervoer  



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

79 
 

Voorwaarden  

- De Rechthebbende kan aanspraak maken op een tegemoetkoming wanneer het een verplaatsing 
betreft van of naar de woning of verblijfplaats en van of naar een medische instelling (RIZIV erkend 
ziekenhuis of nierdialysecentrum) met een ziekenwagen (niet dringend liggend vervoer), een 
taxidienst (niet dringend zittend vervoer) of een aangepaste wagen voor rolwagens (niet dringend 
rolwagenvervoer) in volgende situaties:  

o Een opname, ontslag of consultatie in het ziekenhuis.  

o Reeksvervoer in het kader van nierdialyse. 

o Reeksvervoer in het kader van oncologie.  

- Het Ziekenfonds bepaalt welke vervoersdienst wordt ingeschakeld om de verplaatsing uit te voeren. 

Tegemoetkoming en persoonlijk aandeel  

- De tegemoetkoming door het Ziekenfonds bedraagt het volledige gefactureerde bedrag verminderd 
met het persoonlijk aandeel ten laste van de Rechthebbende, volgens de afspraken rond het aan te 
rekenen bedrag die bij goedkeuring van de rit gemaakt worden tussen de intakecentrale en de 
vervoersdienst. 

- De tegemoetkoming door het Ziekenfonds wordt via regeling betalende derde vereffend met Mutas 
vzw, tenzij het persoonlijk aandeel op het ogenblik van de rit niet éénduidig kon bepaald worden. 

- Het persoonlijk aandeel ten laste van de Rechthebbende wordt bepaald door enerzijds het recht op 
Verhoogde Tegemoetkoming (VT) en anderzijds het soort vervoer.  

De volgende bedragen zijn van toepassing per rit:  

Persoonlijk aandeel liggend vervoer 

 VT Geen VT 

Opname 
Ontslag 
Consultatie 

50 euro 50 euro 

Nierdialyse 6 euro 12 euro 

Oncologie 10 euro 20 euro 

 
Persoonlijk aandeel zittend vervoer 

 VT Geen VT 

Opname 
Ontslag 
Consultatie 

20euro 20 euro 

Nierdialyse 3 euro 6 euro 

Oncologie 5 euro 10 euro 

 
Persoonlijk aandeel rolwagenvervoer 

 VT Geen VT 

Opname 
Ontslag 
Consultatie 

30 euro 30 euro 

Nierdialyse 3 euro 6 euro 

Oncologie 5 euro 10 euro 

 

- Het persoonlijk aandeel ten laste van de Rechthebbende wordt aangerekend door de vervoersdienst. 

- Het gebruik maken van het door het Ziekenfonds georganiseerd vervoer, impliceert dat nierdialyse- 
en oncologiepatiënten afstand doen van hun wettelijke tegemoetkoming inzake ziekenvervoer ten 
voordele van het ziekenfonds.  

Modaliteiten 

- De Rechthebbende dient het vervoer vooraf aan het ziekenfonds aan te vragen via de intakecentrale 
Mutas. 
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- Het Ziekenfonds en bij uitbreiding de intakecentrale Mutas behouden zich het recht om de 
vervoersaanvraag te weigeren in geval van niet-betaling van persoonlijk aandeel voor een vorig 
vervoer of van manifest misbruik van de geboden dienstverlening.  

 

2. Niet vooraf bij het Ziekenfonds aangevraagd vervoer  

Voorwaarden  

Enkel verplaatsingen van of naar de woning of verblijfplaats en van of naar een medische instelling (RIZIV-
erkend ziekenhuis of nierdialysecentrum) die niet vooraf kunnen worden aangevraagd bij het Ziekenfonds 
en waarvoor een vervoerdienst wordt ingeschakeld, komen in aanmerking.  

Tegemoetkoming  

- De tegemoetkoming bedraagt: 

o 2 euro per begonnen kilometer voor liggend vervoer en  

o 1 euro per begonnen km voor zittend en rolwagenvervoer  

- Indien niet de afgelegde afstand maar een forfaitaire aanrekening op de factuur vermeld wordt, geldt 
de afstand die in de verkoopsvoorwaarden van de vervoerdienst vermeld wordt of, bij gebrek aan een 
éénduidige afstandsbepaling, een afstand van 10 km.  

Modaliteiten 

Als factuur, zoals bedoeld in artikel 62, geldt de factuur van de vervoerdienst die ook de afgelegde afstand 
of een equivalent ervan in de vorm van een forfait dient te vermelden.  

Samenwerkingsakkoord 

Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen heeft het Ziekenfonds een 
samenwerkingsakkoord met Mutas vzw.  

Art.96. Informatie aan Leden (code 37)  

§1. 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.  

§2. 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.  

Art.96 Bis Medische apps (code 15/48) 

§1. Doel 

Een tegemoetkoming wordt verleend voor de kosten ten laste van de rechthebbende in de dienstverlenings- 
en/of aankoop- en/of abonnementskost van online kwaliteitsvolle medische applicaties. 

§2. Tegemoetkoming 

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 20 euro per rechthebbende per kalenderjaar.  

§3. Voorwaarde 

• De tegemoetkoming wordt enkel toegekend voor medische applicaties die erkend zijn door mHealth 
Belgium. 
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• De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan leden en hun personen ten laste die rechthebbende 
zijn op de betaaldatum van de dienstverlenings- en/of aankoop- en/of abonnementskost 

• De tegemoetkoming is beperkt tot de werkelijk betaalde dienstverlenings- en/of aankoop- en/of 
abonnementskost. 

§4. Modaliteiten 

De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een betalingsbewijs van de dienstverlenings- 
en/of aankoop- en/of abonnementskost op naam van de rechthebbende. 

Art.97. Betoelaging socio-sanitaire structuren (code 38b/01)  

§1. Doel  

Ondersteuning geven aan socio-sanitaire structuren zoals bedoeld in artikel 1, 5°van het K.B. van 12 mei 
2011.  

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 Samana vzw zoals beschreven in de statuten van Samana 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 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 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 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 FERM vzw zoals beschreven in de statuten van FERM vzw (artikel 3) is het volgende: “FERM 
wil vrouwen in verschillende levensfasen kansen geven om elkaar door ontmoeting en 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 FERM het welzijn 
en de ontplooiing van vrouwen bevorderen, steeds gekaderd in de aandacht voor een zorgzame 
samenleving voor iedereen. FERM 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 
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vrouwen vanuit een christelijke inspiratie verenigen en kansen bieden tot ontmoeting en persoonlijke 
ontplooiing. 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 te ondersteunen.”.  

Het doel van Wiegwijs vzw zoals beschreven in de statuten van Wiegwijs 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 vzw Sociaal Ondernemen en Sociale Beweging CM Vlaanderen (SO/SB) zoals beschreven in 
de statuten van vzw Sociaal Ondernemen en Sociale Beweging CM Vlaanderen (SO/SB) (artikel  5) is het 
volgende: “Het initiëren, bevorderen en ondersteunen van gezondheid- en welzijnsgerichte initiatieven die 
passen binnen het concept van “positieve gezondheid”, om zo veranderingen op gang te brengen in de 
samenleving die leiden tot meer solidaire gezondheid, welzijn en levenskwaliteit. Essentieel uitgangspunt 
is de ambitie om samen met anderen toegevoegde waarde(n) te creëren op vlak van gezondheid en 
levenskwaliteit. Het doel zal worden nagestreefd vanuit de CM-visie op mens en samenleving met 
bijzondere aandacht voor de principes van solidariteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid.  Ze keert, op 
straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de 
leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald 
belangeloos doel.”.  

Het doel van Beweging vzw zoals beschreven in de statuten van Beweging vzw is het volgende: “Het streven 
naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen. Hiertoe zetten de leden, de vrijwilligers en de geassocieerde 
leden van de Vereniging zich in voor een samenleving waarin iedereen kan participeren, waarin er 
solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam 
samenlevingsmodel. De Vereniging geeft werkenden, niet-werkenden een maatschappelijk kwetsbare 
personen een stem in de samenleving. Zij werkt aan structurele oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen en vertrekt daarbij vanuit een werknemersstandpunt. Ze doet dit via dienstverlening, 
collectieve belangenbehartiging, netwerking, dialoog en samenwerking met anderen en door het 
ontwikkelen van eigen initiatieven. Kenmerkend voor de werking van de Vereniging is de vrijwillige inzet 
voor de andere en voor de samenleving in de buurt, in de leefomgeving en op het werk. Het doel van de 
Vereniging is gestoeld op de grondprincipes van de participatieve democratie en geïnspireerd door 
christelijke waarden en de Universele Rechten van de Mens. De vereniging vormt een netwerk van 
organisaties dat zich positioneert tussen burger, markt en overheid. De vereniging tracht het voornoemde 
doel te verwezenlijken met alle middelen waarover zij kan beschikken, en zal zich hierbij toeleggen op de 
volgende activiteiten:  

1) het coördineren en versterken van de werking van de leden en de overige verbonden organisaties;  

2) het realiseren van een sterk samenwerkingsverbond tussen de leden en de overige verbonden 
organisaties door het bundelen van hun kennis en kracht;  

3) het opzetten van activiteiten en initiatieven in functie van de realisatie van haar doel en het 
gezamenlijk maatschappelijk programma van de vereniging;  

4) het verzorgen van externe communicatie en publicaties die betrekking hebben op de realisatie van 
het doel, het programma en de werking van de vereniging;  

5) het verlenen van steun aan, het verzorgen van belangenbehartiging voor en het opzetten van 
gezamenlijke diensten voor de leden en de overige verbonden organisaties.” 

Het doel van VIIF CM-Vlaanderen (son) zoals beschreven in de statuten van VIIF CM-Vlaanderen (son) is 
het volgende: “Het bevorderen en steunen van alle initiatieven van medische en/ of sociale aard; hulp 
verlenen aan alle organismen met een sociaal karakter die bijdragen tot de verspreiding van de principes 
van sociale voorzorg; het verwerven, stichten, beheren, uitbaten en/ of uitrusten van alle instellingen of 
diensten van medische en/ of sociale aard, in de breedste zin, ter behoud en bevordering van de gezondheid 
en/ of het sociale welzijn en dit zowel in binnen- als buitenland.” 

§2. 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.  
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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 Bijlage 12 bij de Statuten aan:  

- Kazou vzw;  

- Samana vzw;  

- Okra vzw;  

- KVG vzw;  

- Femma vzw;  

- FERM vzw;  

- markant vzw;  

- Kind en Preventie Wiegwijs vzw; 

- vzw Sociaal Ondernemen en Sociale Beweging CM Vlaanderen 

- Beweging vzw 

- VIIF (son)  

Art.98. Patrimonium (code 93) 

§1. Doel 

Patrimonium heeft tot doel te voorzien in de roerende en onroerende goederen nodig voor de realisatie van 
de doelstellingen opgenomen in artikel 6 van de Statuten. 

§2. 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. 
In het kader van deze dienst wordt geen financiering voorzien. 

§3. Samenwerkingsakkoord 

Met het oog op het verwezenlijken van deze doelstellingen, zal  het Ziekenfonds een 
samenwerkingsakkoord afsluiten. 

Art.99. 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 Koninklijk Besluit van 21 
oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de Wet van 6 augustus 1990, niet rechtstreeks 
toerekenbaar zijn aan de Federale of Regionale Verplichte Verzekering of aan een welbepaalde dienst of 
verrichting georganiseerd door het Ziekenfonds. 

Art.100. Administratief centrum (code 98/2) 

Het beheer van: 

•  De boekhoudkundige reserve van de administratiekosten van de Federale Verplichte Verzekering, 
ingevolge de toepassing van de Wet van 14 juli 1994 

•  De bijdrage bestemd om de mali in de administratiekosten van de Federale Verplichte Verzekering 
aan te zuiveren en dit overeenkomstig artikel 1, punt 4 van het K.B. van 12 mei 2011 
 

Aan het administratief centrum (code 98/2) worden ook toegewezen de opbrengsten en kosten die door de 
CDZ werden vastgesteld. 
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HOOFDSTUK VI. ALGEMENE BEPALINGEN 

 Fondsen en verdeling van de fondsen – Ontvangsten van de 
diensten – Afsluiting rekeningen - Belegging van de fondsen 

Art.101. Fondsen en verdeling van de fondsen 

Voor iedere dienst voert het Ziekenfonds een afzonderlijke exploitatierekening.  

Art.102. Ontvangsten van de diensten 

§1. Elke dienst ontvangt de Bijdragen, de toelagen van de openbare besturen, de giften, legaten en diverse 
opbrengsten die voor hem bestemd zijn, alsook de aan de dienst toekomende intresten op de beschikbare 
middelen van de betrokken dienst en de aan de dienst toekomende intresten en winsten op aangekochte 
of verkochte titels. 

§2. Iedere dienst moet een aandeel van de bestuurskosten, de verliezen op de titels en de uitgaven welke 
voortspruiten uit de toepassing van zijn statuten dragen.  

§3. De fondsen van het Ziekenfonds mogen niet aangewend worden voor doeleinden andere dan die 
uitdrukkelijk bij de Statuten bepaald. 

§4. Indien wegens ontoereikende inkomsten, een dienst niet in staat is het hoofd te bieden aan de uitgaven die 
hij/zij te dragen heeft, moet de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering samenroepen om de 
maatregelen te nemen die de toestand vereist. 

Eventueel zal artikel 108 van de Statuten in acht genomen worden. 

Art.103. Afsluiting rekeningen 

§1. De rekeningen worden afgesloten op 31 december van ieder jaar en door de Raad van Bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

Art.104. Belegging van de fondsen 

§1. De fondsen worden belegd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften en mogen in geen 
geval worden onttrokken aan het doel dat hun uitdrukkelijk door de Statuten is toegewezen. 

 Samenwerking 

Art.105. Samenwerking 

§1. Het Ziekenfonds kan met het oog op de uitvoering van opdrachten die hem toevertrouwd worden door een 
wet, een decreet of een ordonnantie met derden samenwerken. 

§2. In toepassing van artikel 43 van de Wet van 6 augustus 1990 brengt de Raad van Bestuur minstens een 
keer per jaar verslag uit aan de Algemene Vergadering over deze samenwerking. In voorkomend geval 
brengt de Raad van Bestuur ook verslag uit over de manier waarop gebruik werd gemaakt van de financiële 
middelen die door het Ziekenfonds werden ingebracht in de samenwerking. 

 Ontbinding van het Ziekenfonds 

Art.106. Beslissing tot ontbinding 

§1. Het Ziekenfonds kan ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering die daarvoor 
speciaal wordt samengeroepen. 

Het bericht van bijeenroeping vermeld: 
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- de redenen van de ontbinding; 

- de meest recente financiële toestand van het Ziekenfonds, vastgesteld op een datum die niet meer 
dan drie maanden teruggaat; 

- het verslag van de bedrijfsrevisor over deze toestand. Dit verslag toont in het bijzonder aan of de 
financiële toestand zoals voorgesteld volledig en getrouw is opgesteld. 

- de voorwaarden van de vereffening; 

- het (de) voorstel(len) betreffende de bestemming van de eventuele overblijvende activa. 

§2. De ontbindingsbeslissing wordt genomen met een meerderheid zoals bepaald in artikel 19, §3 van de 
Statuten.   

§3. De ontbinding van het Ziekenfonds en de bestemming die moet worden gegeven aan de eventuele 
overblijvende activa, moeten bovendien goedgekeurd worden door de algemene vergadering van de 
Landsbond. 

Art.107. Aanstelling vereffenaars 

§1. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding van het Ziekenfonds besluit, wijst één of meer vereffenaars 
aan die gekozen worden uit een door de CDZ opgestelde lijst van erkende revisoren, leden van het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren, volgens de bij wet vastgestelde modaliteiten. De aanstelling van één of meer 
vereffenaars moet, op straffe van nietigheid, gebeuren op voorstel van de Landsbond. 

Behalve in buitengewone omstandigheden (zoals vastgelegd door de CDZ) moet het Ziekenfonds, op straffe 
van nietigheid, minstens een maand voor de geplande datum waarop de aanstelling aan de Algemene 
Vergadering wordt voorgesteld, de instemming van de CDZ vragen. 

De aanstelling van de vereffenaars kan op straffe van nietigheid slechts plaatsvinden na de CDZ in kennis 
te hebben gesteld van de bezoldiging die aan de functie is verbonden. De wijzigingen van de bezoldiging 
worden eveneens op straffe van nietigheid aan de CDZ meegedeeld. 

Art.108. Aanwending activa 

§1. Bij ontbinding van het Ziekenfonds worden de overblijvende activa van de diensten, bij voorrang 
aangewend voor de betaling van de Voordelen ten gunste van de Rechthebbenden. 

§2. De vergoeding van de Rechthebbenden bedoeld in de eerste lid, kan op actuariële basis worden verricht. 

§3. Indien uit de rekeningen van de vereffening blijkt dat na de betaling van alle schulden en de consignatie 
van de gelden verschuldigd aan sommige schuldeisers er overblijvende activa zijn, beslist de Algemene 
Vergadering over de bestemming van deze overblijvende activa, met inachtneming van de statutaire 
doelstellingen. 

 Stopzetting van diensten 

Art.109. Stopzetting van diensten 

§1. In geval van stopzetting van diensten van de Aanvullende Verzekering, worden de overblijvende activa van 
deze diensten bij voorrang aangewend voor de betaling van de Voordelen ten gunste van de 
Rechthebbenden. 

§2. De beslissingen van de Algemene Vergadering betreffende de stopzetting van diensten en de bestemming 
van de overblijvende activa worden genomen met een meerderheid zoals bepaald in 19, §3 van de Statuten.   



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

86 
 

HOOFDSTUK VII. OVERGANGSBEPALINGEN EN 
INWERKINGTREDING VAN DE STATUTEN 

 Overgangsbepalingen 

Art.110. Samenstelling Algemene Vergadering 

§1. Vanaf 01-01-2022 tot aan de hernieuwing van haar samenstelling ingevolge de volgende mutualistische 
verkiezingen, zal de Algemene Vergadering samengesteld zijn uit de leden die, op 31-12-2021, lid zijn van 
de algemene vergaderingen van de fuserende ziekenfondsen opgesomd in artikel 2, §1 van deze Statuten.  

Art.111. Samenstelling Raad van Bestuur 

§1. Vanaf 01-01-2022 tot aan de hernieuwing van haar samenstelling ingevolge de volgende mutualistische 
verkiezingen, zal de Raad van Bestuur samengesteld zijn uit de leden die, op 31-12-2021, lid zijn van de 
raden van bestuur van de fuserende ziekenfondsen opgesomd in artikel 2, §1 van deze Statuten en uit de 
bestuurders die bijkomend werden  verkozen als bestuurder van het Ziekenfonds met ingang vanaf 01-01-
2022.  

Art.112. Afgevaardigden in algemene vergadering van de Landsbond en de MOB’s 

§1. Vanaf 01-01-2022 tot aan de volgende mutualistische verkiezingen, zullen de afgevaardigden van het 
Ziekenfonds voor de algemene vergadering van respectievelijk de Landsbond en de MOB’s waarbij het 
Ziekenfonds is aangesloten, de personen zijn die, op 31-12-2021, de hoedanigheid van afgevaardigde 
hadden van de fuserende ziekenfondsen opgesomd in artikel 2, §1 van deze Statuten.  

Art.113. Mutualistische verkiezingen 2022 

§1. Voor de mutualistische verkiezingen die in 2022 plaatsvinden: 

- worden, voor het bepalen van het aantal Vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering in 
overeenstemming met artikel 12, §2 en §3 van deze Statuten, de leden van de fuserende 
ziekenfondsen opgesomd in artikel 2, §1 van deze Statuten die per 30 juni 2021 deel uitmaken van 
het ledenbestand van deze ziekenfondsen, beschouwd als leden van het Ziekenfonds; 

- worden, voor de toepassing van artikel 13 van deze Statuten, de leden of personen ten laste 
aangesloten bij een van de fuserende ziekenfondsen opgesomd in artikel 2, §1 van deze Statuten 
beschouwd als Leden of Personen ten Laste van het Ziekenfonds; 

- wordt, voor de toepassing van de verkiesbaarheidsvoorwaarden in overeenstemming met artikel 13.3, 
§2 van deze Statuten, de periode gedurende welke een persoon aangesloten is bij een fuserend 
ziekenfonds opgesomd in artikel 2, §1 van deze Statuten, beschouwd als de periode gedurende welke 
men aangesloten is bij het Ziekenfonds; 

- worden, voor de toepassing van de verkiesbaarheidsvoorwaarden in overeenstemming met artikel 
13.3, §2 van deze Statuten, de personeelsleden van de fuserende ziekenfondsen opgesomd in artikel 
2, §1 van deze Statuten beschouwd als Personeelsleden van het Ziekenfonds; 

- daar waar in artikel 13 van deze Statuten verwezen wordt naar de Voorzitter, is dit  de persoon die 
door de raden van bestuur van de fuserende ziekenfondsen opgesomd in artikel 2, §1 van deze 
Statuten werd aangeduid als voorzitter voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot aan de hernieuwing 
van de samenstelling van de Raad van Bestuur ingevolge de mutualistische verkiezingen. 

 Inwerkingtreding van de Statuten 

Art.114. Inwerkingtreding van de Statuten 

§2. Deze Statuten treden in werking op de door de Algemene Vergadering vastgestelde datum, mits ze door de 
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CDZ goedgekeurd zijn. 
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- MOB CM Zorgkas 

- RMOB CM Brussel 

- SMR MC Wallonie 

- MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen 
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Bijdragetabel geldig vanaf 01-01-2023 (jaarbijdragen in euro) 

 

  
Bijdrage per 
Mutualistisch 

Gezin 2022 (*) 

Bijdrage per 
Mutualistisch 

Gezin 2023 (*) 

Code 14: hospitalisatiediensten  2,57 1,55 

Code 15: Overige verrichtingen  74,92 82,54 

Code 37: Informatie aan leden  1,13 1,13 

Code 38: Betoelaging socio-sanitaire 
structuren 

 10,37 10,37 

Code 98: Administratief Centrum  0,00 3,60 

Totaal  88,99 99,19 

 

(*) Mutualistisch Gezin waarvan de Gerechtigde een Lid is aan wie een nulbijdrage wordt gevraagd in 
overeenstemming met artikel 55 van de Statuten. 

  



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

90 
 

 

De tegemoetkoming psychologische zorg wordt toegekend bij behandeling door  

• een klinisch psycholoog of een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visumnummer van de 
FOD Volksgezondheid of regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 
68/1 en 68/2 van de wet van 10/7/2016. 

• een psychotherapeut die voldoet aan de verworven rechten voor het beoefenen van de 
behandelingsvorm psychotherapie zoals omschreven door de FOD Volksgezondheid volgens regeling 
van de geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 68/2/1 § 1 van de wet van 
10/7/2016 of 

• een psychotherapeut die voorkomt op onderstaande de limitatieve lijst van psychotherapeuten die 

met de MOB Diensten & Verrichtingen CM-Vlaanderen een overeenkomst hebben afgesloten. 

Lijst geldig vanaf 1 januari 2023 

DE KETELBUTTER Chris 9840 DE PINTE 

   

MICHIELS Bernadette 9550 HERZELE 

MURANGWA Edith 9030 MARIAKERKE 

LAMBRECHT Annick 8000 BRUGGE 

NORRE Lieselotte 3000 LEUVEN 

LEEKENS Sofie 3520 ZONHOVEN 

FRANSSENS Heidi 3500 HASSELT 

VAN CAUWELAERT Ann 3500 HASSELT 

COFFE Nathalie 9200 DENDERMONDE 

SMEETS Elke 3500 HASSELT 

KHELY Kenis 8400 OOSTENDE 

VANDIERENDONCK Tinne 8200 SINT-MICHIELS 

VAN SPEYBROECK Chris 8500 KORTRIJK 

DETANDT Inge 1501 BUIZINGEN 

DELLAERT Caroline 8210 VELDEGEM 

BALLIEU Griet 8647 RENINGE 

MICHIELS Jill 1800 VILVOORDE 

VENDERBOSCH Jolanda 3950 BOCHOLT 

D'HOYE Ann 9230 WETTEREN 

PEETERS Françoise 8640 OOSTVLETEREN 

   

   

DE CLERCQ An 9300 AALST 
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DELOOF John 8500 KORTRIJK 

DOURNEZ Kathy 8310 SINT KRUIS 

VAN ZEGBROECK Diane 2800 MECHELEN 

VAN CAUWELAERT Ann 3500 HASSELT 

VANSCHEL Myriam 9080 LOCHRISTI 

de BOER Tessa 2288 BOUWEL 

VEREECKE Liesl 9250 WAASMUNSTER 

VERHOEST Sara 8820 TORHOUT 

DE BAERE Cassandra 9031 GENT 

VAN DE VEIRE Chris 8200 SINT MICHIELS BRUGGE 

VAN DEN BERGHE Tine 2520 RANST 

VAN IGHEM Carine 2880 BORNEM 

VAN GLABEKE Katleen 9500 GERAARDSBERGEN 

BOONEN Sven 9320 NIEUWERKERKEN 

VAN COILLIE Bart 3500 HASSELT 

DARROU Stefanie 8800 ROESELARE 

WTTERWULGHE Chantal 8000 BRUGGE 

PLEVOETS Diane 3271 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

VAN HERCK Leen 8800 ROESELARE 

DIERCKX Tanja 2600 BERCHEM 

FLORIZOONE Ann 8420 WENDUINE 

DE BAL Natascha 9900 EEKLO 

DE NAUW Eva 9000 GENT 

DE JONGHE Nanna 2240 ZANDHOVEN 

WILLEMS Ben 3300 GOETSENHOVEN 

WILLEMS Ben 3001 LEUVEN 

KOEMAN Paulina 3040 LOONBEEK 

BRARD Marianne 2018 ANTWERPEN 

DE CLERCK Goedele 1840 LONDERZEEL 

FRANSSEN Karine 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

VERSCHEURE Marleen 8470 GISTEL 

VANASSCHE Vital 2300 TURNHOUT 

DE BAERE Judith 3370 BOUTERSEM 
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JEURISSEN Kim 8400 OOSTENDE 

DE BRUIJN Lin 3220 HOLSBEEK 

STOUTEN Josine 3010 KESSEL-LO 

VERBIC Veerle 3530 HOUTHALEN 

VAN ROOSENDAEL Katrien 3118 WERCHTER 

LOUWYCK Annemie 1850 GRIMBERGEN 

LOUWYCK Annemie 1742 TERNAT 

VAN CAMP Tim 2600 BERCHEM 

VERSCHOOREN Kathleen 2980 ZOERSEL 

SCHEPENS Els 3511 HASSELT-KURINGEN 

MANS André 2801 HEFFEN 

BOSSUYT Lotte 1982 WEERDE 

PROOST Ursula 2600 BERCHEM 

DERBOVEN Katrin 2280 GROBBENDONK 

VENDERBOSCH Jolanda 3700 TONGEREN 

RHODE Erika 8310 BRUGGE 

VAN HEUVEN Hilde 2930 BRASSCHAAT 

DE KERPEL Femke 9340 OORDEGEM 

DAMS Leen 2400 MOL 

DEMUYNCK Els 8500 KORTRIJK 

VAN DOOREN Evelien 9160 LOKEREN 

VAN DOOREN Evelien 9080 LOCHRISTI 

DECEUNINCK Sophie 8780 OOSTROZEBEKE 

COENEGRACHTS Kirsten 3890 GINGELOM 

LUYTEN Evy 3290 DIEST 

LEMMENS Cinthe 3010 KESSEL-LO 

DE ROECK Silke 9402 NINOVE-MEERBEKE 

DE LILLE Anneleen 9000 GENT 

PUES An 2840 REET 

SMITS Rita 9120 BEVEREN 

BRUYNSEELS Cindy 2460 KASTERLEE 

VAN MOORHEM Ada 9100 SINT-NIKLAAS 

VAN DEN NEUCKER Elke 9100 SINT-NIKLAAS 
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SMAERS Mieke 2440 GEEL 

BRACKE Caroline 8570 ANZEGEM 

SMEETS Sarah 3590 DIEPENBEEK 

OP DE BEECK Daike 2845 NIEL 

DINGENS Yves 3945 HAM 

DANSCHUTTER Anne-Marie 9000 GENT 

DANSCHUTTER Anne-Marie 9340 LEDE 

LEENAERTS Elsje 3150 TILDONK 

GOIRIS Anne 2880 BORNEM 

THIENPONT Tina 3290 DIEST 

DE COCK Katrijn 1740 TERNAT 

SERRUYS Oliva 2800 MECHELEN 

VAN DESSEL Jan Zeger 2800 MECHELEN 

SNELS Martine 2460 LICHTAART-KASTERLEE 

VAN DYCKE Katrien 9990 MALDEGEM 

VOETS Bram 3630 MAASMECHELEN 

SLEMBROUCK Johanna 9000 GENT 

WEVERS Renée 3630 MAASMECHELEN 

MARKOVITZ Sabine 3840 BORGLOON 

BEUSELINCK Kathy 9880 AALTER 

GEUENS Fabienne 3700 TONGEREN 

DE GRAEVE Mariska 9120 BEVEREN 

BLOMME Veronique 8620 NIEUWPOORT 

WAERLOP Bjorn 9052 ZWIJNAARDE 

ATTAEB Fatiha 8210 VELDEGEM 

DECUYPERE Peter 9660 BRAKEL 

DENOO Elke 2390 MALLE 

VAN MOESEKE Marianne 9660 BRAKEL 

DENOO Elke 2340 VLIMMEREN 

WILLAERT Annelien 9660 BRAKEL 

BRENARD Martine 3010 KESSEL-LO 

VANBIERVLIET Sophie 8200 BRUGGE 

TRAEN Ann 8020 OOSTKAMP 
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SWITSERS Helga 3150 WESPELAAR 

DAEMS Iris 2430 LAAKDAL 

DEBRUYNE Evi 8850 ARDOOIE 

DE GROOF Kris 9050 GENTBRUGGE 

VANDERHOYDONKS Leen 3500 HASSELT 

VANPOL Niels 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

JACOBS Philippe 3010 KESSEL-LO 

VAN SOOM Lore 2650 EDEGEM 

VAN SOOM Lore 2390 WESTMALLE 

HERCKENS Dominique 3018 WIJGMAAL 

WOUTERS Anja 3201 LANGDORP 

BERNAERT Els 9080 LOCHRISTI 

COENEN Celine 2020 ANTWERPEN 

HUYSENTRUYT Geraldien 8500 KORTRIJK 

VANDERHAEGHE Sofie 8970 POPERINGE 

VERBEECK Leen 9040 SINT-AMANDSBERG 

SAMSON Johan 9500 GERAARDSBERGEN 

MATHIEU Joyce 2840 RUMST 

COUSSEMENT Koen 1745 MAZENZELE 

COUSSEMENT Koen 9200 DENDERMONDE 

RYCKAERT Leen 9070 DESTELBERGEN 

IELEGEMS Conny 2490 BALEN 

IELEGEMS Conny 2400 MOL 

MISSINNE Trui 8000 BRUGGE 

CLAESEN Inge 3500 HASSELT 

GRENNE Chloë 2018 ANTWERPEN 

CLOET Cindy 8000 BRUGGE 

ZICARI Dario 3300 TIENEN 

BUYENS Sigrun 2320 HOOGSTRATEN 

MAECKELBERGHE Anouk 8420 DE HAAN 

VANDERPUTTEN San 9000 GENT 

DE JONG Olga 8020 OOSTKAMP 

VOSTERS Philippe 9280 LEBBEKE 
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SAELENS Ine 8400 OOSTENDE 

VANHERZEELE Geert 8500 KORTRIJK 

LEFEVERE Peter 8800 ROESELARE 

VANHERZEELE Geert 9080 LOCHRISTI 

SPOOREN Daniel 9830 SINT-MARTENS-LATEM 

DILLEN Mireille 9120 BEVEREN 

BUIS Helena 2020 ANTWERPEN 

BICICI Beyhan 3945 HAM 

DROOGNE Hilde 9000 GENT 

ALEN Elke 9000 GENT 

HEIJNEN Thom 3600 GENK 

DE SCHAUWER Annelies 9506 ZANDBERGEN 

ONRAEDT Carolien 8490 VARSENARE 

TANG Ho-Shu Eileen 3000 LEUVEN 

D'HERTEFELT Monique 3010 KESSEL-LO 

VAN KNIPPENBERG Marcel 2020 ANTWERPEN 

SWINNEN Karin 2600 BERCHEM 

DEVOGELAERE Mieke 8310 ASSEBROEK 

VANDOORNE Pieter 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK 

DEVOGELAERE Mieke 8200 SINT-ANDRIES 

LEIRS Sybryn 2243 PULLE 

COSTERS Caroline 8200 SINT-ANDRIES 

VANHULLE Elke 1730 MOLLEM 

BULCKAEN Jasmijn 9040 SINT-AMANDSBERG 

GIELEN Nele 3500 HASSELT 

DE SOMER Sophie 2980 ZOERSEL 

STAESSENS Marie-Anne 9890 ASPER 

DE BRUYN Geertrude 9051 SINT-DENIJS-WESTREM 

VANDERMARCKE Katrien 8500 KORTRIJK 

INGELS Bieke 9000 GENT 

VAN GEFFEN Féline 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

VAN DER VEKEN Lutgart 2930 BRASSCHAAT 

DE GREVE Rita 3732 HOESELT 
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VAN OPSTAL Kathleen 8970 POPERINGE 

TASPINAR Birsen 2500 LIER 

POLDERS Frank 1741 WAMBEEK 

TASPINAR Birsen 2100 DEURNE 

POLDERS Frank 9620 ZOTTEGEM 

D'HONDT Nancy 8970 POPERINGE 

POLDERS Frank 9320 AALST 

MISSIAEN Claude 3010 KESSEL-LO 

VAN HOOREBEKE Charlotte 1981 ZEMST 

VAN LOY Lotte 2260 WESTERLO 

ILLEGEMS Jella 2650 EDEGEM 

CLAES Luc 3980 TESSENDERLO 

VERHULST Tania 9200 GREMBERGEN 

DE SMET Katrijn 9910 AALTER 

DE SMET Katrijn 8850 ARDOOIE 

TOBBACK Kathleen 2800 MECHELEN 

LEYMAN Sophie 1020 BRUSSEL 

DEMARET-WAUTERS Claire 1150 BRUSSEL 

WERTHEN Samantha 9000 GENT 

MATTHYS Paul 1700 DILBEEK 

JENNES Sofie 2230 HERSELT 

VERFAILLIE Stefanie 8500 KORTRIJK 

HUBER Katrien 2620 HEMIKSEM 

REYNVOET Giara 9800 DEINZE 

AUTRIQUE Mieke 2018 ANTWERPEN 

THIRION Goedele 9850 HANSBEKE 

SEVEREYNS An 2460 LICHTAART 

DE WAELE Ingrid 8400 OOSTENDE 

VANDUEREN Hanne 9000 GENT 

MILLIAU Tanja 9100 SINT-NIKLAAS 

GARRE Margot 9000 GENT 
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DEWANDELEER Sandra 1980 EPPEGEM 

BERGMANS Ann 3920 LOMMEL 

DE MUYNCK Julie 9040 SINT-AMANDSBERG 

LUPULESCU Ana-Maria 1000 BRUSSEL 

LUPULESCU Ana-Maria 1150 BRUSSEL 

FRIGNE Valérie 9860 BALEGEM 

NELLENS Marie 9310 MOORSEL 

VAN GARSSE Birte 3020 WINKSELE 

VAN GARSSE Birte 9100 SINT-NIKLAAS 

DECKERS Marjolein 3520 ZONHOVEN 

LEMMENS Hilde 9050 LEDEBERG 

MAERTEN Tijs 8970 POPERINGE 

GULDENTOPS Ans 3020 WINKSELE 

PERMENTIER Jan 9880 AALTER 

DE SMEDT Marie-Rose 2610 WILRIJK 

VOSSEN Nadia 3520 ZONHOVEN 

VANDE VELDE Marie-Thérèse 3140 KEERBERGEN 

VANRIJKEL Cindy 8400 OOSTENDE 

JANSSENS Joke 3130 BEGIJNENDIJK 

SAGATELIAN Silvia 1030 SCHAARBEEK 

JANSSENS Joke 2230 RAMSEL 

GEERTS Anne 1740 TERNAT 

HONORE Joke 9052 ZWIJNAARDE 

JAGERS Sabine 2180 EKEREN 

DILLIEN Tineke 2930 BRASSCHAAT 

SUCAET Wim 9000 GENT 

VERGOUWEN Ann 2050 ANTWERPEN 

POTTIE Cecile 2360 OUD-TURNHOUT 

CHRISTIAENEN Elisabeth-Mariska 3000 LEUVEN 

DHOOGE Freek 3000 LEUVEN 

ENZLIN Paul 3000 LEUVEN 

VAN WOLVELAER Karen 
  

PAESHUYSE Anske 2370 ARENDONK 
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THIRY Ineke 9000 GENT 

LEPOUTRE Roel 8630 VEURNE 

LAVRIJSEN Barbara 3000 LEUVEN 

BOSMANS Marijke 2491 OLMEN 

ALFINI Marisel 2610 WILRIJK 

MIGERODE Lieven 3000 LEUVEN 

GEUENS Hilde 2270 HERENTHOUT 

SCHRAEPEN Francine 3000 LEUVEN 

DE WIT Marnix 9420 ERPE 

SCHOOFS Nicole 9000 GENT 

VAN GENECHTEN Sonja 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 

HUYLEBROECK Geerte 2580 PUTTE 

VANDENBROEKE Myriam 8020 OOSTKAMP 

DE RYCKE Miriam 9968 BASSEVELDE 

MARKOVITZ Sabine 3600 GENK 

VAESSEN Joris 2390 WESTMALLE 

APPELMANS Karolien 9000 GENT 

VAESSEN Joris 2060 ANTWERPEN 

CLAES Audrey 2020 ANTWERPEN 

CLAES Audrey 2600 BERCHEM 

BROSENS Elke 3200 GELRODE 

BROSENS Elke 3001 KESSEL-LO 

PHILIPPAERTS Nadine 3500 HASSELT 

DE VRIEZE Veronique 9290 BERLARE 

VAN COILLIE Marjoke 8310 ASSEBROEK 

JACQUEMYN Nathalie 2500 LIER 

VANHOUCHE Kira 1570 TOLLEMBEEK 

VAN dEN BERGHE Marie 9070 DESTELBERGEN 

VAN HOVE Marie 2240 ZANDHOVEN 

VAN dEN BERGHE Marie 9450 DENDERHOUTEM 

NELISSEN Kerensa 3520 ZONHOVEN 

NELISSEN Kerensa 3630 MAASMECHELEN 

LAMBRECHT Eva 3130 BEGIJNENDIJK 
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LUPULESCU Ana-Maria 1150 BRUSSEL 

DILIEN Eline 3370 BOUTERSEM 

ALAERTS Harry 3090 OVERIJSE 

LUYTEN Nans 3391 MEENSEL-KIEZEGEM 

DE DONDER Liesbeth 3010 KESSEL-LO 

DE DONDER Liesbeth 3110 ROTSELAAR 

DE DECKER Carin 8500 KORTRIJK 

VAN DER HEIJDEN Annelies 2320 HOOGSTRATEN 

VAN EYKEN Chris 2170 MERKSEM 

VAN EYKEN Chris 2060 ANTWERPEN 

MERCKX Sylvia 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

VAN BELLEGHEM Céline 8500 KORTRIJK 

MAQUOI Sara 2650 EDEGEM 

POLET Florence 2018 ANTWERPEN 

MATTON Koenraad 1741 WAMBEEK 

CASTELEYN Ybe 1040 BRUSSEL 

MAVEAU Leen 8700 TIELT 

LOUWAGE Katrijn 8460 ETTELGEM 

HUYBREGTS Greet 9200 DENDERMONDE 

THIBAUT Karen 2800 MECHELEN 

DECORTE Sarah 1700 DILBEEK 

WATTHE Nancy 9620 ZOTTEGEM 

DEVINCK Hanne 2812 MUIZEN 

RASKIN Els 3960 BREE 

BOGAERT Cléo 8450 GISTEL 

DE BAERDEMAEKER Ann 9810 EKE-NAZARETH 

VERJANS Thomas 3500 HASSELT 

DE BAERDEMAEKER Ann 9000 GENT 

STEEL Annabel 2018 ANTWERPEN 

ROMMELAERE Nele 9630 ZWALM 

THOEN Anneleen 2960 BRECHT 

VERMEIR Ellen 9220 HAMME 

VRANCKEN Philippe 2980 ZOERSEL 
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VRANCKEN Philippe 3150 HAACHT 

DEMUYNCK Katlijn 1090 JETTE 

DILIEN Veronique 3631 MAASMECHELEN 

DILIEN Veronique 3580 BERINGEN 

DILIEN Veronique 3950 BOCHOLT 

BAETEN Koen 2800 MECHELEN 

BAETEN Koen 2550 KONTICH 

BRUNEEL Katrien 9910 KNESSELARE 

JACKERS Christel 3770 RIEMST 

GENIJN Karin 2870 PUURS 

KNOCKAERT Dominiek 8792 DESSELGEM 

KNOCKAERT Dominiek 8500 KORTRIJK 

VAN PUYVELDE Martine 1745 OPWIJK 

BRAUX Ine 9470 DENDERLEEUW 

MOONS Caro 2018 ANTWERPEN 

FAUCONNIER Els 3000 LEUVEN 

HOLLAERT Mieke 2018 ANTWERPEN 

POCKELE Eva 2018 ANTWERPEN 

PUTZEYS Noëmi 3945 KWAADMECHELEN-HAM 

VERHOEST Katleen 8600 DIKSMUIDE 

VERSPREET Kathy 3050 OUD-HEVERLEE 

VAN BEECK Lieve 2960 BRECHT 

BLOMMAERT Marijke 9250 WAASMUNSTER 

DE LEEUW Hilde 2970 SCHILDE 

DE LEEUW Hilde 2980 ZOERSEL 

PELCKMANS Pascale 2300 TURNHOUT 

PUTZEYS Hanne 3540 HERK-DE-STAD 

SCHELSTRAETE Daniëlle 9230 WETTEREN 

DEMEULENAERE Kim 8200 SINT-MICHIELS 

DRIESEN Elke 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

LUYCKX Kristel 9000 GENT 

TYSKENS Ingrid 3960 BREE 

STEVENS Isabelle 9870 ZULTE 
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SERNEELS Kim 9000 GENT 

DE ALMEIDA PINTO Andrea 1000 BRUSSEL 

PELSSERS Daisy 3631 MAASMECHELEN 

BEDDEGENOODTS Goele 3380 GLABBEEK 

   

DEGRYSE Heleen 8840 WESTROZEBEKE 

NOE Eli 9030 MARIAKERKE 

WELLECOMME Anne 2850 BOOM 

BLIECK Stephanie 8020 OOSTKAMP 

WELLECOMME Anne 3000 LEUVEN 

VULSTEKE Siska 8020 OOSTKAMP 

BUYSSCHAERT Margot 2600 BERCHEM 

VERBRUGGEN Hanne 3221 NIEUWRODE 

INDERADJAJA Nico 8501 HEULE 

GRESSENS Katleen 3290 DIEST 

JACOBUS Niels 8310 BRUGGE 

GALLE Anita 1745 OPWIJK 

JACOBUS Niels 9000 GENT 

DE BAERE Hilde 9820 MERELBEKE 

BAISSAS SIMON Isabelle 1410 WATERLOO 

BRUGHMANS Christel 2960 BRECHT 

BOLDERS Karen 2980 ZOERSEL 

VAN NOOTEN Ellen 3070 KORTENBERG 

CHRISTIANS Vincent 1020 LAKEN 

VAN NOOTEN Ellen 3221 NIEUWRODE 

KOX Marleen  2240 ZANDHOVEN 

D'HAEN Karolien 3891 GINGELOM 

VAN DER AVERT Ann 2240 ZANDHOVEN 

BOLHAAR Margot 2300 TURNHOUT 

STEVENS Peggy 2600 BERCHEM 

DE MEY Luc 2650 EDEGEM 

WINTER Chris 1730 ASSE 

DEKEMPENEER Veerle 1500 HALLE 
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BOUTE Katia 9820 MERELBEKE 

VAN DEN BROECK Carine 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

THYSSEN Ilona 9900 EEKLO 

GILIS Katrien 2440 GEEL 

CUSTERS An 2018 ANTWERPEN 

POELMAN Veerle 2470 RETIE 

LAUWAERT Luc 9270 LAARNE 

POELMAN Veerle 2980 ZOERSEL 

DE SMEDT Elly 2970 SCHILDE 

LUYTEN Mark 9300 AALST 

CATRY Christine 8930 MENEN 

ZARIOUH Malika 2800 MECHELEN 

CLAES Sylvia 3290 DIEST 

SWINNEN Ann 1703 SCHEPDAAL 

DE SLOOVERE Inge 3110 ROTSELAAR 

JENNEKENS Natasja 3500 HASSELT 

HALLAERT Heidi 8730 BEERNEM 

LOHMANN Katrin 2040 ANTWERPEN 

BONGAERTS Katrien 3540 HERK-DE-STAD 

VAN DE WOUWER Agnes 2110 WIJNEGEM 

DE BOUW Marianne 2531 VREMDE 

PEETERS Liesbeth 3001 HEVERLEE 

GILLEIR Marianne 2600 BERCHEM 

DAEMS Saskia 2610 WILRIJK 

VILARRUBLA Joel 1000 BRUSSEL 

AENDEKERK Rachel 3680 MAASEIK 

VERLINDEN Charlotte 2530 BOECHOUT 

VAN HESPEN Dominique 1502 LEMBEEK 

VERLINDEN Charlotte 2500 LIER 

VERLINDEN Charlotte 2600 BERCHEM 

LEMAHIEU Ilse 9100 SINT-NIKLAAS 

JOCQUE Sarah 9050 GENTBRUGGE 

VAN NIEUWENHUYSE Eva 9100 SINT-NIKLAAS 
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VAN NIEUWENHUYSE Eva 9170 SINT-PAUWELS 

PIETERS Katrien 2660 HOBOKEN 

HUBER Katrien 2930 BRASSCHAAT 

DHEEDENE Katlijn 8790 WAREGEM 

DE SMET Francy 8900 IEPER 

DECLERCQ Luc 3582 BERINGEN 

ROOSBEEK Kristel 9031 DRONGEN 

DE MUYNCK Christine 9000 GENT 

TAILLIEU Hilde 8800 ROESELARE 

VANMUNSTER Ida 3960 BREE 

TAILLIEU Hilde 8800 ROESELARE 

DERAEDT An 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE 

DEBLAUWE Trui 
  

ADRIAENSENS Verona 9200 DENDERMONDE 

VERSCHAEVE Mieke 9000 GENT 

IMRE Cindy 3700 TONGEREN 

VANDROMME Heidi 8610 KORTEMARK 

BEECKMAN Iris 2600 BERCHEM 

POPELIER Evy 9111 BELSELE 

LEURIS Els 3010 KESSEL-LO 

LEURIS Els 3201 AARSCHOT 

GEEROMS Ann 9300 AALST 

BUYSE Ann 3370 BOUTERSEM 

DE ROO Tania 8210 ZEDELGEM 

SOMMEN Ann 2600 BERCHEM 

SOMMEN Ann 2610 ANTWERPEN 

DE REY Eveline 2800 MECHELEN 

OP DE BEECK Tonia 2660 HOBOKEN 

OP DE BEECK Tonia 2880 BORNEM 

MULS Sylvia 2070 ZWIJNDRECHT 

VANDERHAEGHEN Chris 9700 OUDENAARDE 

DILLIEN Tineke 2650 EDEGEM 

BERGEZ Lieselore 8755 RUISELEDE 



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

104 
 

JACQUEMYN Nathalie 2650 EDEGEM 

VAN POEYER Vinciane 2580 PUTTE 

VAN der VEKEN Mia 2600 BERCHEM 

VANDENBROEKE Myriam 2800 MECHELEN 

DE ROECK Silke 9620 ZOTTEGEM 

FOLLENS Veerle 2640 MORTSEL 

MAHIEU Rudi 2640 MORTSEL 

GOOSSENS Els 3800 SINT-TRUIDEN 

VAN BOGAERT Sandra 9111 BELSELE 

CLAUWS Pascale 9040 SINT-AMANDSBERG 

DE LA ASUNCION Javier 9040 SINT-AMANDSBERG 

DYCK Anna 2930 BRASSCHAAT 

DE RYCK Els 2018 ANTWERPEN 

COSEMANS Karin 2100 DEURNE 

NOTTEBAERE Sofie 8500 KORTRIJK 

MAES Catherine 2950 KAPELLEN 

VANDENPLAS Ellen 3001 HEVERLEE 

DAELS Fien 8900 IEPER 

DAELS Fien 8970 POPERINGE 

DE SCHEPPER Lieven 1674 BELLINGEN 

CHRISTOYANNOPOULOS Emilie 1160 OUDERGEM 

LIPPENS Liesbet 2960 BRECHT 

   

JANSEN Leontien 3360 BIERBEEK 

VANDEKERCKHOVE Christel 8470 GISTEL 

LAMBEENS Danny 3000 LEUVEN 

NOORDUIN Chris 3000 LEUVEN 

MALJAARS Jarymke 3000 LEUVEN 

SEGERS Peter 2070 ZWIJNDRECHT 

DELBEECKE Sandra 8940 GELUWE 

VOETS Dominiek 2140 BORGERHOUT 

DE VALCKENAERE Sarah 9800 DEINZE 

WILLEKENS Diane 3000 LEUVEN 
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BAUWENS Hilde 9041 OOSTAKKER 

VERANNEMAN Mieke 8670 KOKSIJDE 

VERANNEMAN Mieke 8630 VEURNE 

VAN DEN BERGH Annemie 2990 LOENHOUT 

VAN DEN BERGH Annemie 2300 TURNHOUT 

HEIJNEN Thom 3630 MAASMECHELEN 

LAMBRECHT Bea 1700 DILBEEK 

SELS Godelieve 2630 AARTSELAAR 

VAN SLAGMOLEN Kristel 2830 WILLEBROEK 

LANCKMAN Karen 9170 SINT-PAUWELS 

BOEYKENS Daniel 2020 ANTWERPEN 

VAN DE VEN Luc 3000 LEUVEN 

DE BACKER Frieda 1800 PEUTIE 

SCHOUPPE Hilda 9050 GENTBRUGGE 

VAN KERCKHOVEN Leen 2580 PUTTE 

BAUWENS Sofie 9000 GENT 

GEVAERT Tania 8400 OOSTENDE 

DE JAEGERE Sofie 8870 IZEGEM 

GEVAERT Tania 3500 HASSELT 

PLUYM Anja 2170 MERKSEM 

VAN ORSHOVEN Katrien 3970 LEOPOLDSBURG 

FEYS Eva 8700 TIELT 

TARHAN Melike 9050 GENTBRUGGE 

SMAERS Karolien 2440 GEEL 

LAMBERT Ann 3500 HASSELT 

LAMBERT Ann 9100 SINT-NIKLAAS 

LAMBERT Ann 2000 ANTWERPEN 

ALLEFS Stefanie 2018 ANTWERPEN 

BEUSELINK Herbert 9100 SINT-NIKLAAS 

DE FLEURQUIN Dirk 9100 SINT-NIKLAAS 

CLAUWAERT Piet 8760 MEULEBEKE 

CLAUWAERT Piet 9820 MERELBEKE 

HALLEMANS Karen 9300 AALST 
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HALLEMANS Karen 9620 ZOTTEGEM 

HALLEMANS Karen 9320 EREMBODEGEM 

HARTEEL Wouter 8400 OOSTENDE 

VERVYNCK Hilde 9040 SINT-AMANDSBERG 

VAN BOXSTAEL Brenda 9550 HERZELE 

HELSEN Cindy 2260 WESTERLO 

GOOSSENS Gudrum 2250 OLEN 

NOPPE Filip 9080 BEERVELDE 

DEMYTTENAERE Kristien 9600 RONSE 

OZTURK Sebila 3600 GENK 

CORDONS Iris 3381 GLABBEEK 

CORDONS Iris 3440 ZOUTLEEUW 

MUYTJENS Kelly 3620 LANAKEN 

VAN ROOY Marleen 2300 TURNHOUT 

BLEUKX Griet 9420 MERE 

   

SCHATTEMAN Veerle 8000 BRUGGE 

SIGALA Vana 8970 POPERINGE 

DE JAEGER Freddy 8755 RUISELEDE 

AERTS Kirsten 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

AERTS Kirsten 3960 BREE 

ROSSEEL Jan 2900 SCHOTEN 

BUSSENS Sven 9160 LOKEREN 

VERMEIREN Walter 3001 HEVERLEE 

VAN MAELE Kristel 8470 GISTEL 

VONCKX Agnes 3010 KESSEL-LO 

BEHEYDT Ine 8790 WAREGEM 

VAN SOYE Ingeborg 9170 SINT-GILLIS-WAAS 

GHEYSENS Hermine 2800 MECHELEN 

GHEYSENS Hermine 2980 ZOERSEL 

LESAFFRE Inge 8460 WESTKERKE 

VERSCHUREN Marie-Fleur 9051 AFSNEE 

VAN DE VIJVER Nele 9000 GENT 
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HEURCKMANS Sofie 3090 OVERIJSE 

DE WIN Lydia 2470 RETIE 

STRAVERS Carla 2370 ARENDONK 

VAN HOECKE Anneke 9900 EEKLO 

RENGLE Sanne 3052 BLANDEN 

VERDONCK Bernadette 2100 DEURNE 

SNAUWAERT Dirk 8310 SINT-KRUIS BRUGGE 

VANDERSTRAETEN Marijke 8211 AARTRIJKE 

DE MEY Anjes 2520 RANST 

VAN SOOM Toon 3052 BLANDEN 

VERVLOESSEM Tanja 3583 PAAL 

   

HARVENT Annelies 2018 ANTWERPEN 

MAES Astrid 8680 KOEKELARE 

VAN PELT Sarah 2610 WILRIJK 

MERTENS Bruno 9032 WONDELGEM 

THOMAES Ive 2627 SCHELLE 

DE MEIJER Kim 2260 WESTERLO 

VAN COILLIE Fons 3000 LEUVEN 

JACOBS Caroline 2180 EKEREN 

VANHAVERMAET Chris 9112 SINAAI 

TUMEN Bilgin 3520 ZONHOVEN 

DECUBBER Kristof 8680 KOEKELARE 

TUMEN Bilgin 3290 DIEST 

HEYLEN Linde 3360 BIERBEEK 

VAN ONGEVALLE Julliet 3012 WILSELE 

SINOVE Els 9620 ZOTTEGEM 

VERBEKEN Hilde 2500 LIER 

MYLLE Brenda 8470 GISTEL 

ENGELEN Tessa 3920 LOMMEL 

BAKELANTS Leen 2520 BROECHEM 

VAN GANSBERGHE Griet 9700 OUDENAARDE 

BLOEMEN Nadine 3840 RIJKEL 
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BLOEMEN Nadine 3700 TONGEREN 

ROELS Greet 9300 AALST 

DE VOGHEL Hilde 2650 EDEGEM 

VANLUCHENE Evelien 9080 BEERVELDE 

LEROUGE Gerrit 3360 KORBEEK-LO 

LAMBRECHT Lieze 8860 LENDELEDE 

BRUYNINCKX Myriam 2180 EKEREN 

RAES Hilde 8340 SIJSELE 

KAYACAN Ozlem 3500 HASSELT 

KAYACAN Ozlem 3700 TONGEREN 

JONCKEERE Lieven 9000 GENT 

BREEDVELDT Daphne 9000 GENT 

VANDEVOORDE Claude 8755 RUISELEDE 

VANDEVOORDE Claude 8500 KORTRIJK 

JACOBS Jan 2800 MECHELEN 

LOOSVELDT Rob 8400 OOSTENDE 

DE GRAEF Sarah 2140 BORGERHOUT 

MEERT Alexandra 1040 BRUSSEL 

DECOOPMAN Sara 8800 ROESELARE 

DEROOST Tania Tatiana 3140 KEERBERGEN 

VILLANUEVA Julia 3080 TERVUREN 

KRUITBOSCH Gert 2018 ANTWERPEN 

KRUITBOSCH Gert 2020 ANTWERPEN 

GUELENS Marieth 9800 ASTENE 

GUELENS Marieth 9800 ASTENE 

VAN DYCK Michelle 3980 TESSENDERLO 

VAN DYCK Michelle 2275 WECHELDERZANDE 

CAVENS Greet 2280 GROBBENDONK 

GEERTS Katleen 2547 LINT 

VERMONDEN Wendy 2275 LILLE 

AERTS Katrien 2220 HALLAAR 

VAN CAUWELAERT Gwendolyn 9040 SINT-AMANDSBERG 

DE PAEPE Doortje 8310 ASSEBROEK 
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VAN ASSCHE Nele 2870 PUURS 

BASTIAENSEN Wendy 3940 EKSEL 

AERTS Ellen 1000 BRUSSEL 

LIPPENS Liesbet 2322 HOOGSTRATEN 

VERCAEREN Pieter 2550 KONTICH 

REYMENANTS Jill 3270 SCHERPENHEUVEL 

VERCAEREN Pieter 3010 LEUVEN 

KUSTERMANS Ilse 3052 BLANDEN 

THIJS Mieke 3500 HASSELT 

PAESEN Wendy 3910 NEERPELT 

BONDUELLE Lisa 1750 LENNIK 

WITTE-VAN DEN BROEK J.M. Anneke 3071 ERPS-KWERPS 

WILLEMSE Annemie 2020 ANTWERPEN 

DEVISE Isabel 3010 KESSEL-LO 

DEVISE Isabel 3010 KESSEL-LO 

DEVISE Isabel 3050 OUD-HEVERLEE 

LOMMELEN Chun Hee 2600 BERCHEM 

LOMMELEN Chun Hee 2018 ANTWERPEN 

VAN DEN BERGH Tine 9100 SINT-NIKLAAS 

   

ROELSTRAETE Wouter 8930 LAUWE 

JANSE Liesbeth 3001 HEVERLEE 

MOLENBROECK Daisy 3150 HAACHT 

GHYSEL Chantal 8400 OOSTENDE 

MOLENBROECK Daisy 3630 MAASMECHELEN 

L'ABEE Eline 2630 AARTSELAAR 

DECOSTER Raymonde 2800 MECHELEN 

WISLET Jeroen 2020 ANTWERPEN 

VOLCKAERT Caroline 9500 GERAARDSBERGEN 

VERCAUTEREN Els 2845 NIEL 

MORTELE Sarah 8210 LOPPEM 

VAN LITH Marie-Caroline 3621 REKEM 

MORTELE Sarah 8000 BRUGGE 
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MIEVIS Mieke 3150 HAACHT 

VERGOTE Ludwina 8930 LAUWE 

MIEVIS Mieke 1740 TERNAT 

EYCKMANS Lilian 3012 WILSELE 

GERRY Jördi 9230 WETTEREN 

PALMANS Elisabeth 3980 TESSENDERLO 

GERRY Jördi 9090 MELLE 

COUSSEE Sofie 2460 LICHTAART 

VAN DERHEYDEN Florence 2861 O.L.V.- WAVER 

COUSSEE Sofie 2290 VORSELAAR 

SCHUURMANS Marleen 2350 VOSSELAAR 

EVRARD Gérardine 1090 JETTE 

BUCCI Fiorella 9000 GENT 

BUCCI Fiorella 1180 UKKEL 

PETERS Maarten J.V. 3740 HOELBEEK 

DE MUNTER Céline 2800 MECHELEN 

ENGELEN Walter 2490 BALEN 

VAN SCHOORS Lut. 8000 BRUGGE 

L' ECLUSE Joël 1861 WOLVERTEM 

VANHAM Geert 3400 LANDEN 

BRACKE Tifany 2990 LOENHOUT 

BRACKE Tifany 2990 WUUSTWEZEL 

VLAMINCKX Leen 2140 BORGERHOUT 

VAN OUYTSEL Liesbeth 2140 BORGERHOUT 

BOHLER Susanne 3090 OVERIJSE 

DIRCKX Sandra 3650 DILSEN-STOKKEM 

CEUNEN Annick 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 

DIRCKX Sandra 3500 HASSELT 

CEUNEN Annick 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 

HUYGENS Katrijn 3010 KESSEL-LO 

VERMEREN Gerda 1860 MEISE 

SWINNEN Jelke 2660 HOBOKEN 

VAN HOUT Lori 2200 HERENTALS 
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CLISSEN Tinne 2200 HERENTALS 

TAELS Sara 3980 TESSENDERLO 

SPEETJENS Jan 3630 MAASMECHELEN 

VERVAET Rob 9700 OUDENAARDE 

JANS Marleen 3001 HEVERLEE 

JORDENS Joëlle 3450 GEETBETS 

   

VAN MOORHEM Ada 9910 AALTER 

BEYAZYUZ Hava 3665 AS 

   

KINDT Natalie 8200 BRUGGE 

VAN DEN BERGE Sabine 9090 MELLE 

JANSEN Dani 2930 WESTMALLE 

WOUTERS Lore 3600 GENK 

DE COCK Mies 2950 KAPELLEN 

BLERVACQ Vera 3000 LEUVEN 

VERDONCK Jo 8500 KORTRIJK 

DE PELSMAEKER Katrien 2140 BORGERHOUT 

RUBIO HERRANZ Veronica 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

NAUWENS Moïra 2018 ANTWERPEN 

DE NIEL Mabel 9120 VRASENE 

BALLET Evita 2610 WILRIJK 

VERBRUGGHE Anne-Marie 3118 WERCHTER 

BRAL Nadine 8740 EGEM 

FEYS Katleen 8740 EGEM 

   

DE WILDE Phlippe 9000 GENT 

ADRIAENSSENS Christine 2980 ZOERSEL 

BRUSSELAERS Elien 3920 LOMMEL 

VERACHTERT Linda 3980 TESSENDERLO 

d'HOINE Annelien 2800 MECHELEN 

CLAEYS Ann 9000 GENT 

STOVE Ailien 8870 IZEGEM 
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PAESMANS Kristien 3540 HERK-DE-STAD 

LENS Ann 2560 NIJLEN 

LENS Ann 2650 EDEGEM 

VAN DEN MAEGDENBERGH Els 2370 ARENDONK 

ENGELEN Ivo 8500 KORTRIJK 

DELANOY Wim 9060 ZELZATE 

VERSCHUEREN Francine 2100 DEURNE 

SCHRAUWEN Veerle 2000 ANTWERPEN 

VAN HALL Judith 2220 HALLAAR 

VAN HECKE Veerle 8730 BEERNEM 

WILLAERT Anne 3370 BOUTERSEM 

ZELDERLOO Leen 1742 ST.-KATHERINA-LOMBEEK 

RAYEE Joyce 8000 BRUGGE 

CATRYSSE Liesbeth 8820 TORHOUT 

SOUBRY Isabelle 8500 KORTRIJK 

LAST Liesbeth 9930 ZOMERGEM 

JONCKHEERE Elise 8930 LAUWE 

VANNESTE Kristof 2800 MECHELEN 

VAN ASSCHE Nele 2880 BORNEM 

SCHOUPS Dominique 3540 SCHULEN 

van KEMPEN Berbel 2660 HOBOKEN 

MALOMGRE Niki 2100 DEURNE 

ANDRIES Karlien 8000 BRUGGE 

MOMBERS Diane 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

MOMBERS Diane 3941 HECHTEL-EKSEL 

BLOMMAERTS Nathalie 9250 WAASMUNSTER 

TEIRLYNCK Lobke 8200 BRUGGE 

BAETE Veerle 8680 KOEKELARE 

VAN DIJCK Greet 2018 ANTWERPEN 

MEUTERMANS Mia 9000 GENT 

CAMARENA Claudia 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 

TEERLINCK Liesbet 9160 LOKEREN 

VAN LAETHEM Bart 8210 ZEDELGEM 
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MOLLEMAN Christiane 8400 OOSTENDE 

VEYS Vicky 8553 OTEGEM 

VANGHELUWE Leen 8500 KORTRIJK 

DEWITTE Jan 3020 HERENT 

DEWITTE Jan 9600 RONSE 

SIMENON Joke 3700 TONGEREN 

VAN HEUVEN Elke 2930 BRASSCHAAT 

ALEN Katleen 3070 KORTENBERG 

VAN AEKEN Tina 3980 TESSENDERLO 

BILSEN Ann 2150 BORSBEEK 

DECRAENE Sarah 2390 OOSTMALLE 

BROYMANS Anouchka 9320 EREMBODEGEM 

CROUGHS Liesbet 3570 ALKEN 

DE POURCQ Heidi 9290 BERLARE 

EMMEN Dries 5042 NL-TILBURG 

HAEST Suzanne 2300 TURNHOUT 

BEHEYDT Ine 8791 BEVEREN-LEIE 

VANGRONSVELD Karoline 3520 ZONHOVEN 

VERTHRIEST Gerke 1703 SCHEPDAAL 

DE GROOTE Hilde 9800 DEINZE 

TUERLINCKX Johan 8570 ANZEGEM 

LUYTEN Eva 2300 TURNHOUT 

PATERNOTTE Sophie 1332 GENVAL 

JANSSENS Anna Maria 3010 KESSEL-LO 

   

VERMEIRE Janne 9750 ZINGEM 

VAN DEN BERG Marjolijn 3090 OVERIJSE 

JACOBS Dave 2490 BALEN 

CLUCKERS Vanessa 3700 TONGEREN 

MOUSTIE Let 3000 LEUVEN 

APERS Heidi 9120 MELSELE 

GOYENS Sara 2812 MECHELEN 

GOYENS Sara 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

114 
 

VERSPEURT Lawrence 2600 BERCHEM 

VERSPEURT Lawrence 2020 ANTWERPEN 

CLAEYS Deborah 8500 KORTRIJK 

GIJSENS Kristof 2640 MORTSEL 

SCHEERS An 2812 MECHELEN 

BOSSANT Els 8020 RUDDERVOORDE 

HERMANS Anniek 3640 KINROOI 

THEUNKENS Yrja 3500 HASSELT 

VAN CRIEKINGE Lies 3111 WEZEMAAL 

   

SHAH Himani 2020 ANTWERPEN 

NACHTERGAELE Charlotte 8580 AVELGEM 

VAN DEUREN David 9820 MERELBEKE 

LAMBEENS Danny 3945 OOSTHAM 

VAN ROLLEGHEM Martine 3010 KESSEL-LO 

LAMBEENS Danny 3511 KURINGEN 

RAYMENANTS Ina 2801 HEFFEN 

LAMBEENS Danny 3290 DIEST 

VANHOOF Liesbet 3000 LEUVEN 

VANHOOF Liesbet 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

MUSSELS Greet 2360 OUD-TURNHOUT 

VERLEE Nancy 8000 BRUGGE 

LE BRUYN Goedele 2970 SCHILDE 

HAENEN Ann 3910 NEERPELT 

LE BRUYN Goedele 9190 STEKENE 

DECKERS Laura 3010 KESSEL-LO 

LE BRUYN Goedele 9160 LOKEREN 

CEULEMANS Ann 2950 KAPELLEN 

SPOOREN Daniel 9000 GENT 

POSSEMIERS Jessie 2500 LIER 

HEREMANS Riet 1982 WEERDE 

OTTELE Pamela 8200 SINT-MICHIELS 

DE COSTER Ingrid 2070 ZWIJNDRECHT 
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MARIEN Mona 2800 MECHELEN 

VAN BORTEL Sylvie 2650 EDEGEM 

JONCKHEERE Lore 9820 MERELBEKE 

THIJS Kerstin 3010 KESSEL-LO 

MULDER Connie 2610 WILRIJK 

LEYS Bénédicte 2950 KAPELLEN 

PONSEELE Jamie 8560 GULLEGEM 

LAMBERT Nancy 8820 TORHOUT 

SMAERS Lieselotte 2110 WIJNEGEM 

SMAERS Lieselotte 2140 BORGERHOUT 

DEVRIENDT Karen 8980 ZONNEBEKE 

LABEY ANN 1800 VILVOORDE 

VAN HOECKE Carine 9000 GENT 

VAN TILBURGH Eva 7890 ELLEZELLES 

CLEYNHENS Lien 3150 TILDONK 

VAN MOLLE Koen 1652 ALSEMBERG 

CLEYNHENS Lien 3150 HAACHT 

DE DUYTSCHE Katrien 9030 MARIAKERKE 

DE DUYTSCHE Katrien 9160 LOKEREN 

DE BACKER Maïke 1740 TERNAT 

SIMONS Nancy 2531 VREMDE 

BOUTCHAKATE Samirah 2610 WILRIJK 

VAN DAELE Els 
  

COUSSENS Celine 9090 MELLE 

SNOEKS Kim 2550 KONTICH 

BOERS Anja 9772 KRUISEM 

WILLEMS Guido 1755 GOOIK 

BALLYN Katrien 8972 KROMBEKE 

DEBUYSERE Sjouke 9881 BELLEM 

VAN CAMPENHOUT Barbara 1982 WEERDE 

VAN CAMPENHOUT Barbara 1800 VILVOORDE 

DE SMEDT Pierre 9000 GENT 

MELOTTE Lut. 3600 GENK 
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DE SMEDT Pierre 9000 GENT 

GOORIX Katrien 9620 ZOTTEGEM 

VERACHTERT Joke 2230 HERSELT 

GOORIX Katrien 9000 GENT 

DOMEN Sofie 3500 HASSELT 

DOMEN Sofie 3300 VISSENAKEN 

   

LOUAGIE Elke 8370 BLANKENBERGE 

VAN EYKEN Kelly 1703 SCHEPDAAL 

DENS-SCHRYVERS Koen 2980 ZOERSEL 

DENS-SCHRYVERS Koen 2240 ZANDHOVEN 

DE LAET Vera 2300 TURNHOUT 

DE GREEF Lies 2845 NIEL 

DE GREEF Lies 2830 WILLEBROEK 

EBEN Ann 3500 HASSELT 

MOUS Bart 2930 BRASSCHAAT 

DE WEERDT Lisa 9000 GENT 

VERSPREET Ann 2150 BORSBEEK 

DEWULF Caroline 8200 SINT-MICHIELS 

DANSCHUTTER Griet 2630 AARTSELAAR 

CHRISTIAENS Nathalie 3090 OVERIJSE 

MELLEMANS Alexander 3500 HASSELT 

GORDTS Griet 9400 NINOVE 

LAENEN Lydie 9240 ZELE 

BLEYENBERG Eveline 2910 ESSEN 

BLEYENBERG Eveline 2390 WESTMALLE 

CAMERLYNCK Inge 9040 SINT-AMANDSBERG 

VAN DER STRAETEN Sara 9450 DENDERHOUTEM 

NIJSMANS Mia 3000 LEUVEN 

SERESIA Lies 3053 HAASRODE 

VAN LANDEGHEM Vanessa 2930 BRASSCHAAT 

PATOOR Sandra 9030 MARIAKERKE 

COUSSENS Sofie 1740 TERNAT 
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KERCKHOF Silvia 8300 KNOKKE-HEIST 

NORMAN Valerie 3000 LEUVEN 

IMPENS Imke 9000 GENT 

NORMAN Valerie 3012 WILSELE 

DE HAINAUT Sarah 9451 KERKSKEN 

WILLEMS Katlijn 2610 WILRIJK 

COOPMAN Caroline 8400 OOSTENDE 

MUINOS-GUTIERREZ Melissa 2440 GEEL 

LODEWYCKX Ann 2560 KESSEL 

VAN DER HEYDEN Helga 2520 OELEGEM (RANST) 

GIJSEN Candy 3700 TONGEREN 

BAETE Barbara 8520 KUURNE 

GIJSEN Candy 3630 MAASMECHELEN 

VANDENBUSSCHE Natalie 8900 IEPER 

CLAES Sandy 1740 TERNAT 

VAN GORP Paul 2980 ZOERSEL 

SCHRAMME Kirsten 2550 KONTICH 

SCHRAMME Kirsten 2660 HOBOKEN 

OP DE BEECK Tinne 2300 TURNHOUT 

BOCKELANDT Katrien 8540 DEERLIJK 

DE VOS Livia 2600 BERCHEM 

DE VOS Livia 3110 ROTSELAAR 

JANS Silvie 3630 MAASMECHELEN 

UYTTERSPROT Annemie 1785 MERCHTEM 

VAN GEYTE Shana 2880 BORNEM 

HAUSER Els 2000 ANTWERPEN 

FELIX Liesbet 2100 DEURNE 

LAVRYSEN Katrien 2460 TIELEN 

VAN DE VEN Kathleen 2300 TURNHOUT 

JANSSEN Roel 2000 ANTWERPEN 

JANSSENS Rita 2600 BERCHEM 

VERHEYEN Annick 3500 HASSELT 

COELHO PINTO Sara 8790 WAREGEM 
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GOETHALS Kathleen 8520 KUURNE 

DESMET Yvette 8700 TIELT 

FRANCOIS Anouk 3390 TIELT-WINGE 

VERBOVEN Karin 3440 BUDINGEN 

FRANCOIS Anouk 3012 WILSELE 

VLAEYEN Viviane 9400 NINOVE 

GORIS Elien 2235 HULSHOUT 

JANSSENS Christine 2100 DEURNE 

SWOLFS Els 2440 GEEL 

JANSSENS Christine 2910 ESSEN 

ANDRIES Katleen 2222 ITEGEM 

VAN ROY Elke 3071 ERPS-KWERPS 

WOLTERS Stijn 3300 TIENEN 

YSEBAERT Maaike 8800 ROESELARE 

GOETHALS Eveline 3000 LEUVEN 

HUYPENS Mira 3440 ZOUTLEEUW 

KEIRSEBILCK Caroline 8211 AARTRIJKE 

PEPERMANS Elke 3070 KORTENBERG 

FOUCART Lisa 9040 SINT-AMANDSBERG 

DE NUL Ann 9160 LOKEREN 

COLEBRANTS Willy 2230 HERSELT 

JANSSENS Michiel 9900 EEKLO 

VYVEY Ariane 8670 KOKSIJDE 

VERSCHUEREN Valérie 1640 SINT-GENESIUS-RODE 

VERSCHUEREN Valérie 1500 HALLE 

BELIEN Carine 3550 ZOLDER 

DEGRANDE Jan 8200 SINT-ANDRIES 

DEPREZ Annelies 8200 SINT-ANDRIES 

VAN SEVEREN Lies 8200 BRUGGE 

WITPAS Alexander 2018 ANTWERPEN 

BALCER Marly 3001 HEVERLEE 

MORIS Cindy 3640 MOLENBEERSEL 

VAN DEN EEDE Lucia 2570 DUFFEL 
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TITECA Leen 9090 MELLE 

TITECA Leen 9270 LAARNE 

DE VESTER Anne 2980 ZOERSEL 

RADZIO Kim 1500 HALLE 

PRAET Paul 2370 ARENDONK 

MATHEUSSEN Tinne 9000 GENT 

BRUGGEMAN Roos 8470 GISTEL 

VERNIEUWE Sebastien 8370 BLANKENBERGE 

   

GUNST Siska 8400 OOSTENDE 

VANHALLE Ine 2060 ANTWERPEN 

CUYVERS Eric 2600 BERCHEM 

VAN MELLAERT Wendy 2640 MORTSEL 

SELLESLACH Anja 1982 WEERDE 

DERIEMAEKER Ann 8600 OOSTKERKE 

LEENAERTS Ilse 9120 VRASENE 

DE LAET Annick 2610 WILRIJK 

VAN DE VONDEL Annemie 2640 MORTSEL 

IMANDT Lennar 3700 TONGEREN 

SMITS David 3520 ZONHOVEN 

DAVIDSE Josienna 3000 LEUVEN 

POLANSKY Chantal 9100 SINT-NIKLAAS 

METTEN Kim  3111 WEZEMAAL 

CARLIER Sien 8200 SINT-MICHIELS 

KAPLAN Aysel 3500 HASSELT 

DEWINTER Nicole 2270 HERENTHOUT 

BAETEN Jerry 3530 HOUTHALEN 

VAN DROOGENBROECK Inge 1700 DILBEEK 

LOUWAGE Veerle 8400 OOSTENDE 

MAEX Reinhilde 3520 ZONHOVEN 

CAUWENBERGHS Karel 5537 ANHEE 

TACK Jenny 9000 GENT 

BOLLEN Josine 3600 GENK 



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

120 
 

D'HOSE Katrien 1840 LONDERZEEL 

BOLLEN Josine 3500 HASSELT 

VERDONCK An 9170 SINT-PAUWELS 

BOLLEN Elke 3620 LANAKEN 

DEPREITERE Sofie 1910 KAMPENHOUT 

GRIERA VALLINA Inès 3800 ZEPPEREN 

BECKERS Martine 3630 MAASMECHELEN 

MABBE Geraldine 9050 LEDEBERG 

DEZUTTERE Mira 2018 ANTWERPEN 

VERMONDEN Wendy 2460 LICHTAART 

LOGIST Thierry 3400 LANDEN 

PEETERS Anne 3000 LEUVEN 

ZOILE Sanne 2170 MERKSEM 

LABAERE Frank 8400 OOSTENDE 

DERRE Anne 8310 BRUGGE 

VAN STEENBRUGGHE Helena 3001 LEUVEN 

COSYNS Katrien 9050 GENT 

BRUGGEN Lut 3600 GENK 

STES Sofie 2910 ESSEN 

DECONYNCK Ann 8690 ALVERINGEM 

PEETERS Annelies 9000 GENT 

TAELS Sofie 2812 MECHELEN 

DANNEELS Petra 9032 WONDELGEM 

BOEY Kaat 9000 GENT 

VAN PROEYEN Lennie 2070 ZWIJNDRECHT 

TROCH Ellen 9310 MOORSEL 

SERGEANT Ingeborg 8310 SINT-KRUIS BRUGGE 

VERHAEGHE Helena 9850 VOSSELARE 

VAN DAMME Els 2500 LIER 

DIRX Katelijne 9040 SINT-AMANDSBERG 

VERHAEGHE Helena 9240 ZELE 

VAN LOOY Ellen 2861 O.L.V.- WAVER 

TYVAERT Cariine 8377 HOUTAVE 
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SOMERS Lynn 2018 ANTWERPEN 

DEFRAEYE Michael 8450 BREDENE 

RIGAUX Stijn 2980 ZOERSEL 

VERBEECK Pieter 3910 NEERPELT 

DE COCK Anne 3700 TONGEREN 

DE COCK Anne 3300 TIENEN 

VAN BORTEL Sylvie 2650 EDEGEM 

MAGON Sofie 3520 ZONHOVEN 

COPPENS Laurence 2650 EDEGEM 

STESSES Joris 2400 MOL 

VAN ASBROECK Sharon 2570 DUFFEL 

KOX Marijke 3290 DIEST 

VAN LIERDE Didier 3370 ROOSBEEK 

VAN DE PONSEELE Hilde 2610 WILRIJK 

OZCELIK Ugur Cem 3550 HEUSDEN-ZOLDER 

EKELMANS Chris 2018 ANTWERPEN 

DE JONCK Tessa 9120 MELSELE 

EKELMANS Chris 2600 BERCHEM 

KEMPENEERS Suzanne 2800 MECHELEN 

PODOOR Katleen 1730 MOLLEM 

VROONEN Seraphine 3730 HOESELT 

PODOOR Katleen 1730 MOLLEM 

SCHOENAERS Luc 9150 BAZEL 

WAUTERS Isabelle 9750 KRUISEM 

COSYNS Sarah 3070 KORTENBERG 

VANDENHOECK Ann 2560 BEVEL 

SMIT Suzanne 3500 HASSELT 

CLAESSENS Caroline 2222 WIEKEVORST 

KASTL Marie-Thérèse 1050 BRUSSEL 

CHANTELOUP Isabelle 8570 VICHTE 

VOLDERS Jasperien 3290 DIEST 

VANGENECHTEN Ann 9100 SINT-NIKLAAS 

VOLDERS Jasperien 3290 DIEST 
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LOCKEFEER Aline 2400 MOL 

VOLDERS Jasperien 3290 DIEST 

VUYLSTEKE Jolien 1800 VILVOORDE 

CALLAERT Michaël 9050 GENTBRUGGE 

LINTHOUT Sven 9100 SINT-NIKLAAS 

STAEPELS Veerle 3110 ROTSELAAR 

JANSEN Ann 2920 KALMTHOUT 

STAEPELS Veerle 3000 LEUVEN 

CARRIJN Cindy 9300 AALST 

DE KNIJF Indra 9160 LOKEREN 

ENGELS Ankie 8500 KORTRIJK 

MARKOVITZ Sabine 3798 S GRAVENVOEREN 

DIELTJENS Sofie 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

WIJK Petra 2180 EKEREN 

DIELTJENS Sofie 2500 LIER 

BOONEN May 2440 GEEL 

ZABARYLO Eva 9090 MELLE 

REDDE Tim 9290 BERLARE 

VAN BAEL Marleen 2590 BERLAAR 

CASSIERS Katrien 2610 WILRIJK 

DE MEY Lore 2920 KALMTHOUT 

DE SCHRIJVER Daphne 2650 EDEGEM 

LAUREYS Nathalie 2660 HOBOKEN 

RAEYMAKERS Karolien 1730 ASSE 

VANDENBUSSCHE Enny 8730 BLANKENBERGE 

RAEYMAKERS Karolien 1770 LIEDEKERKE 

RAEYMAKERS Karolien 9300 AALST 

KONINGS Veer 2920 KALMTHOUT 

LOOTS Katrijn 1000 BRUSSEL 

GIELEN Karin 2930 BRASSCHAAT 

MARIEN Annemarie 2500 LIER 

VAN TENTELEN Idris 3520 ZONHOVEN 

SANNEN Dorien 3890 TESSENDERLO 
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DE POURCQ Marianne 2018 ANTWERPEN 

SEVEREYNS Griet 2440 GEEL 

DE BRUYNE Karine 8581 KERKHOVE 

PAVLOVA Velina 3001 HEVERLEE 

DEGRYSE Ludwina 2020 ANTWERPEN 

DEGRYSE Ludwina 2000 ANTWERPEN 

DE WAELE Katrien 9300 AALST 

HERREMANS Sofie 3690 ZUTENDAAL 

D'HAEZE Katrien 9340 LEDE 

WALTMANS Arno 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

WYBAILLIE Katrien 8940 WERVIK 

ESSING Greet 2900 SCHOTEN 

ESSING Greet 2170 MERKSEM 

VAN HULLE Nina 9040 SINT-AMANDSBERG 

   

BEENAERTS Nele 2840 RUMST 

BOHLER Susanne 1090 BRUSSEL 

DAUW Evelien 9700 OUDENAARDE 

VANDERVEREN Isabel 2930 BRASSCHAAT 

VAN HECKE Johan 9280 LEBBEKE 

MEURS Veerle 2800 MECHELEN 

DELAFONTAINE Ilse 8200 BRUGGE 

VANDERSTEENE Eddy 9000 GENT 

CHABERT Erik 1640 SINT-GENESIUS-RODE 

STALMANS Karen 3294 MOLENSTEDE 

CUYVERS Lief 9000 GENT 

DE BRUYCKER Dirk 3945 HAM 

DEMOEN Stefaan 8670 KOKSIJDE 

VANHOEF Sabine 3600 GENK 

MEYER Sofie 2640 MORTSEL 

BAECKELMANS Reinout 2222 ITEGEM 

DAEREN Manon 9940 EVERGEM 

DEMEY Linda 2110 WIJNEGEM 
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HENDRICK Sara 2140 BORGERHOUT 

DEMEY Linda 9200 DENDERMONDE 

OLAERTS Katrijn 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 

GIJSEN Rina 3370 BOUTERSEM 

WILS Ilse 2540 HOVE 

JANSSEN Ilse 3950 BOCHOLT 

KAYACAN Ozlem 3530 HOUTHALEN 

PIETERS Griet 9850 MERENDREE 

VAN DEN EEDE Delphine 9220 HAMME 

GYBELS Elke 3550 ZOLDER 

VILLANUEVA Nathalie 2800 MECHELEN 

DE CLERCQ Caroline 9290 BERLARE 

KLERKX Hilde 3900 OVERPELT 

DE CLERCQ Caroline 9340 LEDE 

DIERICK Sandra 9000 GENT 

PLISSART Liesbet 3320 HOEGAARDEN 

PLISSART Liesbet 1000 BRUSSEL 

MERVIELDE Annelies 8300 KNOKKE-HEIST 

HENKENS Ingrid 2180 EKEREN 

CATTEEUW Aline 8630 VEURNE 

DE SMET Martine 2660 HOBOKEN 

PELETIER Jeltje 2110 WIJNEGEM 

CEYSSENS Linda 3600 GENK 

GELLENS Cecile 3380 GLABBEEK 

PONET Veerle 3500 HASSELT 

RAYMAEKERS Anke 2640 MORTSEL 

PEGER Karen 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

CALLEMIN Sonja 8510 MARKE 

VAN DEN BERGEN Els 8000 BRUGGE 

MAENHOUT Sofie 3070 KORTENBERG 

CLAEYS Carine 9880 AALTER 

BOEYKENS Tine 2980 HALLE-ZOERSEL 

DE DONDER Gunter 3570 ALKEN 
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STEENSELS Ellen 3960 BREE 

SAS Wendy 2380 RAVELS 

THEUNISSEN Bruno 3370 BOUTERSEM 

LUYTS Veerle 2018 ANTWERPEN 

JANSEN Katrien 2800 MECHELEN 

KATARZYNA Pietryka 1040 ETTERBEEK 

VERGAELEN Martine 1840 LONDERZEEL 

WOUTERS Liese 2400 MOL 

DE WITTE Ellen 2180 EKEREN 

BOCQUET Julie 9600 RONSE 

CLAES Hilde 3010 KESSEL-LO 

VANOEVELEN Isabel 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 

MICHIELSEN Toke 2650 EDEGEM 

STRUELENS Els 1501 BUIZINGEN 

VAN HONACKER Myriam 2870 PUURS 

HUYGHEBAERT Sabine 1790 AFFLIGEM 

OOSTERLINCK Steve 9050 GENTBRUGGE 

RODENBURG Lotte 9000 GENT 

LOMBAERT Naomi 9810 EKE 

DE FRE Inge 2290 VORSELAAR 

VAN RENSBERGEN Bram 3200 AARSCHOT 

VAN DEN BRANDE Christ'l 9050 GENTBRUGGE 

BLAUWBLOEME Katja 9320 EREMBODEGEM 

   

VAN RAEMDONCK Philippe 9000 GENT 

BAETEN Arne 2170 MERKSEM 

KERSEMANS Vanessa 2018 ANTWERPEN 

STEEGEN Stefanie 3720 KORTESSEM 

LUYCKX Kristel 9031 DRONGEN 

HENDRIKX Bart 3910 NEERPELT 

CORNET Pia 8340 SIJSELE 

BOELEN Ilse 3700 TONGEREN 

MERTENS Sandra 9040 SINT-AMANDSBERG 
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DESIMPELAERE Mieke 8573 TIEGEM 

THEUWEN Jan 8940 WERVIK 

ENNEKENS Julie 1982 ZEMST 

GOETHALS Nancy 2018 ANTWERPEN 

DEREU Mieke 9000 GENT 

SMEDTS Saartje 2870 PUURS-SINT-AMANDS 

VAN GEETERUYEN Liesbet 9240 ZELE 

NEVELSTEEN Marte 3511 KURINGEN 

REIJNIERS Saar 2640 MORTSEL 

VERELST Werner 9940 EVERGEM 

VERELST Werner 9000 GENT 

ROBBENS Conny 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 

GEUDENS Hilde 2800 MECHELEN 

   

VERDONK Brigitte 2060 ANTWERPEN 

HINNEKENS An 8500 KORTRIJK 

VANHESTE Tine 8500 KORTRIJK 

DESMET Anne-Marie 9820 MERELBEKE 

VAN DEN EYNDE Erna 9290 OVERMERE 

VAN DER AVERT Ann 2960 BRECHT 

MARIEN Mona 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 

VANDENHEULEN Silke 9052 ZWIJNAARDE 

SWERTS Philip 3800 SINT-TRUIDEN 

   

FAUQUANT Amélie 8400 OOSTENDE 

PEETERS Carolien 1852 BEIGEM 

VANLANGENAEKER Hedwig 3740 MUNSTERBILZEN 

GHEYSENS Lieze 8020 OOSTKAMP 

MOENS Lieve 9200 DENDERMONDE 

DE KEYSER Mathias 3010 KESSEL-LO 

LENAERTS Eva 3582 KOERSEL 

KNOPS Lutgard 3370 BOUTERSEM 

WILLEMS Raf 3520 ZONHOVEN 
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VAN DYCK Jill 2360 OUD-TURNHOUT 

VAN DYCK Jill 2400 MOL 

BISSCHOP Marijke 1180 UKKEL 

LAMBRECHT Bea 1170 BRUSSEL 

DE MAEYER Joyce 2870 PUURS-SINT-AMANDS 

LAMBRECHT Bea 9400 NINOVE 

GRISLIS Eleonore 1050 ELSENE 

MAES Vicky 1700 DILBEEK 

VANDERVELDEN Bert 9820 MERELBEKE 

VAN DEN EYNDE Stiene 2800 MECHELEN 

MARIS Marijke 2140 BORGERHOUT 

VAN HEYSTE Pascal 1083 GANSHOREN 

HERMANS Carine 3404 LANDEN 

BRONDEEL Isabelle 9451 HAALTERT 

NAUWYNCK Heidi 8820 TORHOUT 

DE PAUW Sabrina 2610 WILRIJK 

VOORTMANS Patricia 3950 KAULILLE 

SCHOUKENS Sigrid 3001 HEVERLEE 

VANLEEUW Liese 3700 TONGEREN 

SLAETS Greet 2150 BORSBEEK 

SLAETS Greet 2812 MUIZEN 

VERBEECK Eve 2811 HOMBEEK 

VERHELST Kathleen 2560 KESSEL 

DE SCHEEMAEKER Ineke 9000 GENT 

DESCAN Elien 8510 BELLEGEM 

VAN HENDE Floere 9160 LOKEREN 

MULLER Barbara 3191 HEVER 

MULLER Barbara 2100 DEURNE 

BERTRAND Brigitte 8000 BRUGGE 

VRANCKX Catharina 3380 BUNSBEEK 

BEUSELINK Herbert 9940 EVERGEM 

VAN SCHUYLENBERGH Amelie 9300 AALST 

MULDERS Kristel 3600 GENK 
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VAN WOENSEL Tania 3052 BLANDEN 

FLAMEY Hans 8900 IEPER 

VAN WOENSEL Tania 3200 AARSCHOT 

GOOSSENS Jan 3070 KORTENBERG 

ENNEKENS Christine 2018 ANTWERPEN 

PEETERS Els 2900 SCHOTEN 

DUPREZ Inge 8434 WESTENDE 

PEETERS Els 2180 EKEREN 

HERTELEER Iris 8460 OUDENBURG 

JARICOVA Alexandra 3001 HEVERLEE 

LAUWERS Kristel 8500 KORTRIJK 

CLAUS Hadewych 8500 KORTRIJK 

FRET Tineke 2610 WILRIJK 

TORCK Gert 9000 GENT 

PIETERS Heidi 9000 GENT 

VERLEE Nancy 8340 OOSTKERKE 

BAECKE Nancy 9680 MAARKEDAL 

VERMEULEN Lieselot 9000 GENT 

BUYST Tanja 9840 DE PINTE 

PLASSCHAERT Evi 7864 DEUX-ACREN 

CABUY Catheline 2100 DEURNE 

WULLUS Björn 3020 HERENT 

DE CALUWE Joke 2870 PUURS 

CARLY Lieselot 8610 KORTEMARK 

VAN DER SPEETEN Ann 9406 OUTER 

JEURISSEN Els 3500 HASSELT 

JANSSEN Peggy 2400 MOL 

LONGUEVILLE Michelle 2018 ANTWERPEN 

JANSSENS Jessica 2640 MORTSEL 

DE MEYER Evelien 9000 GENT 

DE BACKER Nathalie 3960 BREE 

VAN BOUWEL Niko 9100 SINT-NIKLAAS 

DE BORGER Hilde 9100 SINT-NIKLAAS 
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PEENE Stephanie 9900 EEKLO 

BOVYN Aurélie 9600 RONSE 

HARDY Ilse 2800 MECHELEN 

VERLEYEN Noortje 9040 SINT-AMANDSBERG 

FAES Mieke 2018 ANTWERPEN 

BECKERS Willem 2018 ANTWERPEN 

SASS Krista 2930 BRASSCHAAT 

BIGALI Priscilla 2610 WILRIJK 

TRENSON Eline 9940 EVERGEM 

SCHRAM Wendy 2950 KAPELLEN 

CROMBEZ Charlot 8750 ZWEVEZELE 

DESCAMPS Johanna 8540 DEERLIJK 

VAN KNIPPENBERG Micha 3520 ZONHOVEN 

DEGRYSE Siegrid 
  

VANDENBERGHE Kristine 2650 EDEGEM 

VANDENBERGHE Kristine 2520 RANST 

VANGELDER Isabel 3012 WILSELE 

DEKEYZER Niko 2323 WORTEL 

VAN DER BRUGGEN Maité 9690 KLUISBERGEN 

DE RYCKE Miriam 2100 DEURNE 

VAN HECKE Jo 9402 MEERBEKE 

BROCHE Julie 2580 PUTTE 

BREDA Hilde 9000 GENT 

CRIEL Sabine 9032 WONDELGEM 

LATRE Lies 3370 BOUTERSEM 

SIMONS Marion 5527 NL-AR Hapert 

PILLEN Maaike 8200 SINT-ANDRIES 

DESCHEEMAEKER Mie-Jef 1982 WEERDE 

SWEERE Ilka 2370 ARENDONK 

WENMEEKERS Desiree 3140 KEERBERGEN 

GOBERT Bart 8810 LICHTERVELDE 

LAMMERTYN Lieve 8510 BELLEGEM 
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LEMAHIEU Bianca 8200 BRUGGE 

DE STAERCKE Freddy 9571 HEMELVEERDEGEM 

MOYSON Caroline 2650 EDEGEM 

SCHERAY Isabelle 2800 MECHELEN 

SCHERAY Isabelle 2018 ANTWERPEN 

MOONS Ludmilla 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 

DECLOEDT Francine 8020 HERTSBERGE 

BAEYENS Anouck 8310 SINT-KRUIS BRUGGE 

BARBE Lucia 9040 SINT-AMANDSBERG 

VAN BEVEREN Anne 9000 GENT 

SOENEN Anouchka 8750 ZWEVEZELE 

JACOBS Carine 8310 ASSEBROEK 

DE BACKER Astrid 9200 DENDERMONDE 

DENS Leen 3290 DIEST 

GRAULUS Sanne 3090 OVERIJSE 

COPPENS Lieve 2060 ANTWERPEN 

COOL Lieve 9050 GENTBRUGGE 

STOCKMAN Roselien 1853 GRIMBERGEN 

DE SMET Martine 2930 BRASSCHAAT 

VAN DEN BERGH Riet 2440 GEEL 

VERCRUYSSE Bea 2800 MECHELEN 

TIJS Eveline 9040 SINT-AMANDSBERG 

HERMANS Mieke 2500 LIER 

VAN CRAEN Wilfried 9090 MELLE 

VAN AGTMAAL Miriam 9000 GENT 

VAN REUSEL Lieve 2470 RETIE 

STOFS Anna 9000 GENT 

MEUTERMANS Mia 1731 ZELLIK 

VAN HUFFEL Patrice 2100 DEURNE 

PENNE Isabelle 3000 LEUVEN 

SIERSACK Lydia 2300 TURNHOUT 

GEIRNAERT Trui 9881 AALTER-BELLEM 

RENDERS Alfons 3210 LINDEN 
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COLE Willy 2000 ANTWERPEN 

DE FLEURQUIN Dirk 2600 BERCHEM 

REYSEN Annemie 3000 LEUVEN 

ROLLE Ingrid 9040 SINT-AMANDSBERG 

GIELIS Guy 3200 AARSCHOT 

STAESSENS Maria Magdalena 9160 LOKEREN 

DAUWE Sabine 3140 KEERBERGEN 

VAN GELDER Marleen 2930 BRASSCHAAT 

CASTERMANS Joke 3090 OVERIJSE 

SWYNGEDOUW Tine 3010 KESSEL-LO 

MERCKX Mieke 9681 MAARKEDAL-NUKERKE 

VAN WATERSCHOOT Tom 2820 RIJMENAM 

SEGERS Peter 9100 SINT-NIKLAAS 

PRINS Björn 9800 DEINZE 

LUYTEN Walter 2300 TURNHOUT 

DE RIDDER Nele 9270 KALKEN 

VANDERAUWERA Marleen 2500 LIER 

BIERNAUX Tine 2940 STABROEK 

VRANCKEN Philippe 2600 BERCHEM 

VERMORGEN Stef 9111 BELSELE 

DESAEVER Heidi 2150 BORSBEEK 

VERCOUTERE Annemie 2970 s GRAVENWEZEL 

WULLAERT Veerle 2322 HOOGSTRATEN 

SCHOBRE Paul  3201 AARSCHOT 

DE BELDER Elke 2850 BOOM 

MEEUWISSEN Hilde 3000 LEUVEN 

MENNES Herman 2170 MERKSEM 

VAGANEE Katleen 2800 MECHELEN 

DEPLOIGE Marie-Hélène 3000 LEUVEN 

VAN HUYCK Karin 3404 NEERLANDEN 

   

GREGOIRE Nicole 2970 SCHILDE 

HAMMENECKER Klaar 2890 SINT-AMANDS 
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LEDEGEN Lies 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

BEYERS Lieve 2140 BORGERHOUT 

   

MATTHE An 2580 PUTTE 

LAMMENS Mieke 3140 KEERBERGEN 

DE KINDER Jozef Gunter 3000 LEUVEN 

VEREECKEN Kathy 3000 LEUVEN 

HERMANS Anne 3150 HAACHT 

VAN COILLIE Bart 3945 HAM 

NORRE Jan 3000 LEUVEN 

DE BACKER Hermien 2600 BERCHEM 

BOETS Dagje 2950 KAPELLEN 

LEONARD Ann 2550 KONTICH 

KUIJPERS Meja 1850 GRIMBERGEN 

VAN DEN BRANDE Christ'l 9040 ST-AMANDSBERG 

DUTHOIT Rita 8200 BRUGGE 

CORNELIS An 9000 GENT 

DEBAST Cynthia 2550 KONTICH 

BORET Filip 8000 BRUGGE 

BEUGNIES Ingeborg 9900 EEKLO 

DECUYPERE Ingrid 1750 LENNIK 

HEYNDRICKX Paul 9270 LAARNE 

JONCKHEERE Annelien 8680 KOEKELARE 

WILMS Mieke 2300 TURNHOUT 

DEPREITERE Sofie 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

DUMERY Jan 8000 BRUGGE 

COENE Elke 2140 ANTWERPEN 

CAUS Jan 2100 DEURNE 

FLORIZOONE Fabienne 8660 DE PANNE 

VAN STEENBERGHE Carine 9032 WONDELGEM 

PETIT Geert 1501 BUIZINGEN 

VERCRUYSSEN Eric 2930 BRASSCHAAT 

WILDEMEERSCH Katarina 8400 OOSTENDE 
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GRANDSARD Danielle 2300 TURNHOUT 

SIAU Inge 8820 TORHOUT 

FRERE Barbara 8310 BRUGGE 

BULCKAERT Johan 8755 RUISELEDE 

SCHOUTTEET Ria 8200 BRUGGE-SINT-MICHIELS 

UYTTENHOVE Natalie 8500 KORTRIJK 

VANLERBERGHE Martien 9770 KRUISHOUTEM 

LAUWERS Kristel 8500 KORTRIJK 

VELLEKOOP Rob 2990 WUUSTWEZEL 

VERGAERDE Luc 8520 KUURNE 

FRAEYE Sofie 9160 LOKEREN 

HOLZKEN Wendy 2800 MECHELEN 

VAN PELT Ellen 2018 ANTWERPEN 

CREVITS Jozefa 8680 KOEKELARE 

DECOSTER Björn 8310 SINT-KRUIS 

CLAEYS Véronique 9050 GENTBRUGGE 

HEIRBAUT Bart 2627 SCHELLE 

CAFMEYER Ingrid 9600 RONSE 

VAN BIESEN Katrien 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS 

VAN DE VOORT Myriam 2370 ARENDONK 

   

DEKEYSER Lieve 3053 HAASRODE 

VEREECKEN Sabina 3070 KORTENBERG 

VAN CAELENBERG Geert 9930 ZOMERGEM 

VANDAMME Ines 8211 AARTRIJKE 

CLAES Veerle 2600 BERCHEM 

DEVRIESE Joost 8200 BRUGGE 

BARBIER Yves 3321 OUTGAARDEN 

GEERDENS Sylvie 3560 LUMMEN 

PLASCH Lieve 1703 SCHEPDAAL 

NOELS Kristina 2490 BALEN 

SWINNEN Saren 3110 ROTSELAAR 

SAVELS Eliane 8310 ASSEBROEK 
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DEWULF Rob 2990 GOOREIND-WUUSTWEZEL 

SAMPERMANS Katleen 3700 TONGEREN 

HERMANS August 3500 HASSELT 

PALMERS Leen 3560 LUMMEN 

COX Christiane 3510 KERMT 

VANHECKE Els 8520 KUURNE 

   

SPLINGAER Greet 3560 LUMMEN 

REYNDERS Corinne 3110 ROTSELAAR 

VAN PAESSCHEN Saskia 1982 WEERDE 

BOOTS Mieke 3500 HASSELT 

VAN DEN BRANDE Sara 3360 BIERBEEK 

EYSSEN Tine 2370 ARENDONK 

VAN DE MAELE Martine 8800 ROESELARE 

PRISHNEE Datta 3078 EVERBERG 

FIEVEZ Babette 3770 RIEMST 

LOOSE Valerie 8200 SINT-MICHIELS 

VELGHE Pascale 9080 LOCHRISTI 

VAN DAMME Kries 8755 RUISELEDE 

VAN GEYTE Cindy 9860 SCHELDEWINDEKE 

RAES Beatrijs 8200 BRUGGE 

REYNDERS Nancy 2600 BERCHEM 

COTTYN Lieve 2018 ANTWERPEN 

REIJMERS Ellen 2018 ANTWERPEN 

VAN DAELE Mieke 2018 ANTWERPEN 

VAN DOOREN Erik 9200 DENDERMONDE 

BARBEZ Cathérine 8400 OOSTENDE 

COENJAERTS Carola 3500 HASSELT 

BELET Marleen 3500 HASSELT 

KELLENS Greet 3520 ZONHOVEN 

D'HOOGHE Doris 9981 SINT-MAGRIETE 

CALLEEUW Melissa 8210 ZEDELGEM 

BERTELS Jen 2610 WILRIJK 
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TAILDEMAN Annemie 9000 GENT 

JACOBS Mireille 9000 GENT 

VERMEERSCH Marie-Rose 8211 AARTRIJKE 

VAN ACKER Marijke 1000 BRUSSEL 

ARENS Ilse 1500 HALLE 

LUST Ann 8700 TIELT 

CROMMAR Claudine 9000 GENT 

   

SCHUERMANS Manon 2470 RETIE 

BIJTEBIER Sabine 8200 BRUGGE 

STARCKX Tinne 2360 OUD-TURNHOUT 

NUYTKENS Alexandra 2000 ANTWERPEN 

BLOQUIAUX Ann 2270 HERENTHOUT 

PETITJEAN Frieda 2830 TISSELT 

BOUTELEGIER Nele 3140 KEERBERGEN 

VANDERMARLIERE Hilde 2018 ANTWERPEN 

LEEN Kim 2800 MECHELEN 

VANDENBOGAERDE Ignace 9000 GENT 

PALUSELLI Christa 9040 SINT-AMANDSBERG 

DEHOUCK Bert 3500 HASSELT 

KEULEMANS Christel 2811 HOMBEEK 

VERSTRAETEN Karen 2970 SCHILDE 

D'HALLEWIN Annelore 8510 KORTRIJK 

DERRE Geert 9031 DRONGEN  

STALPAERT Mieke 9185 MOERBEKE 

DE CONINCK Bart 2390 WESTMALLE 

AERTS Patrick 3500 HASSELT 

DONVIL Els 2100 DEURNE 

DESMET Mattias 8510 KORTRIJK-MARKE 

VERSCHUEREN Ria 3010 KESSEL-LO 

   

TUERLINCKX Johan 8400 OOSTENDE 

WINTER Chris 2800 MECHELEN 
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KEYAERTS Suzanne 1930 NOSSEGEM 

VAN WYNSBERGHE Myriam 8570 VICHTE 

PATTIJN Nathalie 8540 DEERLIJK 

BLAUWBLOEME Katja 9620 ZOTTEGEM 

VAN DE VENNE Caroline 2530 BOECHOUT 

VERBELEN Els 2920 KALMTHOUT 

BANKEN Mylene 3001 HEVERLEE 

VAN DER HEYDEN Janna 9050 GENTBRUGGE 

DE MUYNCK Nico 8830 HOOGLEDE 

VILAS ARRAS Joeri 2500 LIER 

DE PREE Wendy 2820 RIJMENAM 

VAN DIERDONCK Els 8700 TIELT 

SCAUT Lies 3970 LEOPOLDSBURG 

MOMMEN Linda 3520 ZONHOVEN 

TACK Veerle 3010 KESSEL-LO 

WILLEMYNS Vincent 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 

PIETERS Marie-Christine 3290 DIEST 

VERMEIREN Jaak 2930 BRASSCHAAT 

VAN TENDELOO Liesbet 2860 SINT KATELIJNE WAVER 

VANDEWEYER Annie 2400 MOL 

COSAERT Dirk 8720 WAKKEN 

BOUCKAERT Mattias 3000 LEUVEN 

JANSSENS Marie-Helene 9040 GENT 

VERHAERT Patsy 3271 ZICHEM 

HAJJI Hasna 2018 ANTWERPEN 

DESPIEGELAERE Hendrik 8377 NIEUWMUNSTER 

PANNIER Christine 3000 LEUVEN 

DE BRUYN Anne-Catherine 9521 SINT LIEVENS HOUTEM 

DU RY Hanneke 2970 S GRAVENWEZEL 

BOEL Karine 9473 WELLE/DENDERLEEUW 

KOOIMAN Dinette 2640 MORTSEL 

VAN RENSBERGEN Leen 3200 GELRODE 

THIJS Vivianne 2300 TURNHOUT 
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VERVAET Marijke 9190 STEKENE 

HENS Natalie 2800 MECHELEN 

SCHALENBOURG Petra 3010 KESSEL-LO 

GRYSON Betty 3190 BOORTMEERBEEK 

ENGELEN Eva 2018 ANTWERPEN 

ZARIOUH Farida 2018 ANTWERPEN 

DE CLERCQ Vera 2540 HOVE 

DE LAENDER An 3110 ROTSELAAR 

LIENARD Kaat 2018 ANTWERPEN 

MATTHYS Kristel 3110 ROTSELAAR 

FASTENAEKELS Ria 1755 OETINGEN 

BRUYNINCKX Marleen 2500 LIER 

BUELENS Caroline 8400 OOSTENDE 

VAN HOOF Ellen 1982 ELEWIJT-ZEMST 

SYBERS Helena 2018 ANTWERPEN 

MATTELIN Els 8870 IZEGEM 

DRUPPEL Lieve 3000 LEUVEN 

VAN DER LINDEN Jacqueline 2018 ANTWERPEN 

BLOMME Lieve 8200 BRUGGE 

SMITS Hilde 9190 STEKENE 

DE CNODDER Sigrid 2520 BROECHEM 

THOMAS Conny 9090 MELLE 

EILERS Hilde 2140 BORGERHOUT 

BUNDERVOET Véronique 9050 GENTBRUGGE 

KONINGS Marleen 9050 LEDEBERG 

CLAESSENS Björn 8000 BRUGGE 

GOBYN Griet 8490 JABBEKE 

DE RUYTER Eve 9000 GENT 

VAN COPPENOLLE Bea 2550 KONTICH 

ROPER Kerstin 9170 SINT-GILLIS-WAAS 

MARCHANT Ine 9050 GENTBRUGGE 

GORREBEECK Melina 2170 MERKSEM 

DE ROECK Jidske 2600 BERCHEM 
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CORNELIS Christel 1700 DILBEEK 

DEFOUR Koen 9050 GENTBRUGGE 

DE DECKER Koen 3500 HASSELT 

RONDAGS Gertie 9170 SINT PAUWELS 

REYNIERS Caroline 2280 GROBBENDONK 

DERESE Marijke 3000 LEUVEN 

TANT Danny 9260 SCHELLEBELLE 

KLAASEN Nans 2360 OUD-TURNHOUT 

VANTHUYNE Kris 8310 ASSEBROEK 

VAN HAVER Hermine 2000 ANTWERPEN 

DE BLOCK Ria 9160 LOKEREN 

VRANCKEN Sabine 1570 TOLLEMBEEK 

VELGHE Dominique 9040 GENT 

PELCKMANS Lien 2018 ANTWERPEN 

DE LAERE Carmen 8900 IEPER 

ULENAERS Isabelle 2440 GEEL 

GUNST Siska 8210 VELDEGEM 

NEVEN Sylvie 3070 KORTENBERG 

VERHEYEN Peter 3910 NEERPELT 

CARLIER Sarah 3500 HASSELT 

BOGAERTS Catherine 8800 ROESELARE 

VAN DE VONDEL Annemie 2000 ANTWERPEN 

POLIMENI Antonietta 3520 ZONHOVEN 

BUSEYNE Hilde 8000 BRUGGE 

MERTENS Patsi 1831 DIEGEM 

VAN DEN BERGH Diane 9130 KIELDRECHT 

BEQUE Luc 9050 GENTBRUGGE 

DENS Marleen 8310 SINT-KRUIS 

BOGEMANS Kathleen 9450 HAALTERT 

KLOECK Ann 2970 SCHILDE 

NUYTS Marleen 8951 DRANOUTER 

DE MEY Luc 9160 LOKEREN 
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VAN DER AA Sven 3040 LOONBEEK 

LEENKNEGT Mattijs 8930 MENEN 

CUYPERS Annelies 9300 AALST 

WILLEMS Liselot 9200 DENDERMONDE 

VRANCKEN Veerle 8200 SINT-ANDRIES BRUGGE 

QUINET Irgen 2230 HERSELT 

SCHOEVAERTS Kristien 1982 WEERDE 

TRAVERSIER Trees 8310 SINT-KRUIS 

DERIJCKERE Isabelle 9000 GENT 

VANLANGENAEKER Lieven 3600 GENK 

DE GROOT Elke 2830 WILLEBROEK 

DEPOORTER Ilse 9230 WETTEREN 

WILLEMAERS Anouk 2610 WILRIJK 

BONGAERTS Birgit 2018 ANTWERPEN 

DE MAEYER Skrallan 2800 MECHELEN 

VAN GUTSHOVEN Hanne 1083 GANSHOREN 

HILDERSON Michael 3690 ZUTENDAAL 

GOVAERTS Jean-Marie 9160 LOKEREN 

DE LANGE Bert 1790 ESSENE 

MADDENS Stefanie 8870 IZEGEM 

DE RAEDT Natalie 9170 SINT-PAUWELS 

BIELEN Freddy 3110 ROTSELAAR 

VANDENBROEKE Myriam 2980 ZOERSEL 

MERLEVEDE Vero 3010 KESSEL-LO 

VANHAECKE Sofie 8730 BEERNEM 

GEUENS Marianne 2800 MECHELEN 

VANAERSCHOT Greet 3071 ERPS-KWERPS 

VAN HOOF Eef 2290 VORSELAAR 

GYDE Isabel 8000 BRUGGE 

VAN DEN EEDEN Jan 2170 MERKSEM 

BOSMANS Messina 3560 LUMMEN 

GODDERIS Lieven 9800 DEINZE 

STAQUET Sigrid 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
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VAN DEN DRIESSCHE Els 9880 AALTER 

PELGRIMS Sabine 9120 BEVEREN 

POELS Petra 9120 BEVEREN 

PIRON Nathalie 9300 AALST 

LANGMANS Joke 1840 LONDERZEEL 

LERSBERGHE Annik 2800 MECHELEN 

ZAGHEDEN Mohsen 8900 IEPER 

VANDENAMEELE Patricia 8970 POPERINGE 

DIERICK Nadine 9250 WAASMUNSTER 

   

RYMEN Leentje 3560 LUMMEN 

VAN EEMEREN Katrien 2018 ANTWERPEN 

VANHAMEL Patricia 3520 ZONHOVEN 

SCHEVERNELS Maya 3500 HASSELT 

DE BACKER Maïke 1770 LIEDEKERKE 

OOSTHUYSE Sabine 3740 BILZEN 

VAN INGELGHEM Anne 2250 OLEN 

DESCHUYTENEER Isabelle 9890 GAVERE 

VERMEULEN Reinhilde 3700 TONGEREN 

ALIBERTIS Marco 2610 WILRIJK 

DE BRUYN Cindy 9280 LEBBEKE 

DE BELDER Gerd 2970 SCHILDE 

KONINGS Lief 2920 KALMTHOUT 

GRUPPING Inge 2180 GROBBENDONK 

JANSSEN Sonia 2920 KALMTHOUT 

COUWBERGHS Annik 2600 BERCHEM 

PEERAER Viviane 2350 VOSSELAAR 

MALEF Inge 2160 WOMMELGEM 

DESMYTER Hilde 2460 KASTERLEE 

EMMERECHTS Chris 2800 MECHELEN 

BOESMANS Els 2890 OPPUURS 

CUVELIER Martine 8660 DE PANNE 

BAETEN Nika 8540 DEERLIJK 
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ALLARD Elke 2340 BEERSE 

PHILLIPS Ann 2800 MECHELEN 

RAU Erika 1050 BRUSSEL 

VERTOMMEN Heleen 3300 VISSENAKEN 

NEUKERMANS Rose-Marijke 9200 DENDERMONDE 

WIELOCKX Bert 2400 MOL 

VERCAIGNE Anja 2370 ARENDONK 

COOLS Wendy 2800 MECHELEN 

NAUWYNCK Heidi 8800 ROESELARE 

DEPOORTER Ann 1050 BRUSSEL 

AUGUSTEYNS Marleen 2160 WOMMELGEM 

BAUKELAND Magda 8340 DAMME 

OGIERS Kristel 2920 KALMTHOUT 

VANDE BROEK Sylvia 2500 LIER 

DE VUYST Lien 8020 OOSTKAMP 

MOREL Katia 1800 PEUTIE 

LIEVENS Ariane 2240 ZANDHOVEN 

CLAES Gerda 2970 SCHILDE 

BOSMANS Kathleen 2140 BORGERHOUT 

VAN DE BROEK Maarten 2490 BALEN 

DE COCK Vera 8953 WIJTSCHATE 

VERVAET Lutgarde Marie 9140 TEMSE 

THYS Wendy 9000 GENT 

DELBEECKE Sonja 8900 IEPER 

VAN CAUWENBERGH Els 2870 RUISBROEK-PUURS 

VAN LOOVEREN Peggy 2900 SCHOTEN 

CLAUS Hadewych 9800 DEINZE 

GOVAERS Wanda 2018 ANTWERPEN 

MARTIN Vanessa 2018 ANTWERPEN 

ADRIAENSENS Eva 9200 DENDERMONDE 

DE BRUYN An 9400 APPELTERRE 

DEHONDT Marleen 1081 BRUSSEL 

VAN DEN BROECK Wim 9190 STEKENE 
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LENJOU Anne-Marie 9160 LOKEREN 

LOIX Linda 3500 HASSELT 

VAN BAVEL Kathleen 2320 HOOGSTRATEN 

HOLVOET Kim 9250 WAASMUNSTER 

VANELVEN Annelies 3300 TIENEN 

VERHAEREN Greet 9070 HEUSDEN 

DE JONGHE Ilse 2600 BERCHEM 

BOUVEZ Vanessa 2650 EDEGEM 

VAN LIER Lieve 3000 LEUVEN 

DEMUYNCK Ingrid 3000 LEUVEN 

VAN OOSTERWYCK Myriam 2500 LIER 

EELEN Hilke 2540 HOVE 

DE WULF Marianne 9030 MARIAKERKE 

PIERRE Anouk 2600 BERCHEM 

VERCAUTEREN Els 2018 ANTWERPEN 

SWINNEN Elisha 3581 BERINGEN 

BAETENS Anke 3000 LEUVEN 

   

VAN DER KELEN Ann 1500 HALLE 

HULLEBUSCH Cindy 8800 ROESELARE 

VEERING Lia 9506 WAARBEKE 

STERKENS Liesbeth 1910 KAMPENHOUT 

BUKKEMS Jan 2520 OELEGEM 

NYS Sophie 2400 MOL 

GOOSSENS Sarie 3350 DRIESLINTER 

VERHEYEN Linda 2180 EKEREN 

SANNEN Ellen 2100 DEURNE 

CELIS Annemie 8800 ROESELARE 

OOSTHUYSE Sabine 3945 HAM 

BERAT Margo 2580 PUTTE 

VANDER HEYDEN Mieke 1020 LAKEN 

DIERCKX Els 2600 BERCHEM 

VAN DEN EEDEN Jan 2390 WESTMALLE 
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VANDENBOGAERDE Ignace 8870 IZEGEM 

VAN HUYCK Karin 3300 TIENEN 

VAN DEN EEDEN Jan 9170 SINT-PAUWELS 

VAN DEN EEDEN Jan 2970 SCHILDE 

VAN DEN EEDEN Jan 3600 GENK 

VANDENBROEKE Myriam 2300 TURNHOUT 

CLAEYS Véronique 3700 TONGEREN 

   

   

DRUPPEL Lieve 3000 LEUVEN 

FRERE Barbara 8310 ASSEBROEK 

VAN PUYENBROECK Bert 9280 LEBBEKE 

VRANCKEN Philippe 2980 ZOERSEL 

REYSEN Annemie 3500 HASSELT 

DESPIEGELAERE Hendrik 8300 KNOKKE-HEIST 

TUERLINCKX Johan 8480 ICHTEGEM 

VAN DEN BERGH Diane 9190 STEKENE 

VERHEYEN Peter 2300 TURNHOUT 

BOOTS Mieke 3583 BERINGEN-PAAL 

MAES Sophie 3190 BOORTMEERBEEK 

DE CONINCK Bart 2600 BERCHEM 

SCHOUTTEET Ria 9000 GENT 

BULCKAERT Johan 8870 IZEGEM 

WILDEMEERSCH Katarina 9000 GENT 

VAN STEENBERGHE Carine 9820 MERELBEKE 

DEPREITERE Sofie 3070 KORTENBERG 
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Lijst geldig vanaf 01 januari 2023 
 
 
Groep i  
Vaccins voor kinderen en jongeren 
- Bexsero 
- Menveo 
- Nimenrix 
- Trumenba 
- Rotarix 
- Rotateq 
 
Groep ii 
Vaccins voor alle Rechthebbenden 
- Apexxnar 
- Prevenar 13 
- Pneumovax 23 
- Cervarix 
- Gardasil 9 
- Vaxneuvance 
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Lijst geldig vanaf 1 januari  2023 
 
 

Slaapcentrum Adres 

A.Z. St.-Dimpna Geel 
J.B.Stessensstraat 2 

2440 Geel 

AZ Delta Roeselare 
Rode-Kruisstraat 20 

8800 Roeselare 

Jessa Ziekenhuis 

Campus Virga Jesse 

Stadsomvaart 11 

3500 Hasselt 

Multidisciplinair Slaapcentrum UZA 
Drie Eikenstraat 655 

2650 Edegem 

Slaapcentrum AZ Sint-Jan campus Brugge 
Ruddershove 10 

8000 Brugge 

UZ Leuven 

Multidisciplinair centrum voor slaapmonitoring 
(campus Gasthuisberg) 

Herenstraat 49 

3000 Leuven 

A.Z. Sint Blasius  Kroonveldlaan 50 

9200 Dendermonde 

Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Buitenring Sint Denijs 30 

9000 Gent 

  

UZ Brussel – centrum voor Slaaponderzoek Campus 
Jette  

Laarbeeklaan 101 

1090 Brussel 

Multidisciplinair centrum voor Slaapgeneeskunde 
Imeldaziekenhuis 

Imeldalaan 9 

2820 Bonheiden 
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Lijst geldig vanaf 01 januari 2023 

Goed Hulpmiddelen CVSO 1500 Halle Ninnofsesteenweg 17 

Goed Hulpmiddelen CVSO 1770 Liedekerke Affligemstraat 538 

Goed Hulpmiddelen CVSO 1861 Meise Wilgenlaan 1 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2060 Antwerpen Van De Wervestraat 57 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2110 Wijnegem Turnhoutsebaan 363 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2170 Merksem Oude Bareellei 33 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2300 Turnhout Paterstraat 85 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2400 Mom Baron Van Eetveldeplein 3 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2440 Geel Stationsstraat 162 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2500 Lier A. Vanderpoortenlaan  21 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2610 Wilrijk Boomsesteenweg 439 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 259 

Goed Hulpmiddelen CVSO 2920 Kalmthout Kapellensteenweg 73 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3000 Leuven K. Leopold I-straat 34 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3080 Tervuren Melijndreef 7 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3190 Boortmeerbeek Leuvensestwg 290 

Goed Hulpmiddelen CVSO 

3270 

Scherpenheuve

l Mannenberg 257 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3350 Linter St.-Truidensesteenweg 5 

Goed Hulpmiddelen CVSO 

3390 

Sint-Joris-

Winge Leuvensestwg 204 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3500 Hasselt Gouv. Roppesingel 75 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3581 Beringen Koolmijnlaan 262 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3600 Genk Jaarbeurslaan 19 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3740 Bilzen Wedersoet  4 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3800 St.-Truiden Kattenstraat 11 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3900 Overpelt Ringlaan 204 

Goed Hulpmiddelen CVSO 3960 Bree Bocholterkiezel 48 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8200 Brugge Legeweg 154 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8300 Knokke Natiënlaan 173 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8400 Oostende Rosmolenstraat 5 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8500 Kortrijk Min. Tacklaan 43 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8600 Diksmuide IJzerlaan 21 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8620 Nieuwpoort Louisweg 46 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8630 Veurne Iepersesteenweg 99 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8700 Tielt Kasteelstraat 61 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8790 Waregem Wijmeriestraat 7 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8800 Roeselare Brugsesteenweg 371 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8870 Izegem Roeselaarsestraat 62 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8900 Ieper Albert Dehemlaan 8 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8930 Menen Bruggestraat 148 

Goed Hulpmiddelen CVSO 8970 Poperinge Europalaan  9 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9050 Gentbrugge Land van Rodelaan 11 
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Goed Hulpmiddelen CVSO 9100 Sint Niklaas Grote Markt 37 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9120 Beveren Ciamberlanidreef 82 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9160 Lokeren Grote Kaai 12 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9200 Dendermonde Oude Vest 146 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9230 Wetteren Wegvoeringstraat 2 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9300 Aalst St. Jorisstraat 27 

Goed Hulpmiddelen CVSO 

9420 Erpe-Mere 

Oudenaardsesteenwe

g 310 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9700 Oudenaarde Deinzestraat 156 

Goed Hulpmiddelen CVSO 9800 Deinze Karel Picquélaan 5 

Goed Hulpmiddelen CVSO 

9900 Eeklo Raverschootstraat 

292A bus 

1 

Hulpmiddelencentrale nv 9800 Deinze E3-Laan 87 

     

Goed Farma CVSO 1000 Brussel Montoyerstraat 58 

Goed Farma CVSO 1000 Brussel Stevinstraat 50 

Goed Farma CVSO 1080 

Sint-Jans-

Molenbeek Jef Mennekensplaats 4 

Goed Farma CVSO 1730 Asse  Dendermondsesteenweg  26 

Goed Farma CVSO 1800 Vilvoorde  Leuvensesteenweg  1 

Goed Farma CVSO 1820 Steenokkerzeel  Fuérisonplaats  6 bus 1  

Goed Farma CVSO 1981 Hofstade  Tervuursesteenweg  64 

Goed Farma CVSO 2000 Antwerpen  Nationalestraat  119 

Goed Farma CVSO 2100 Deurne  Herentalsebaan  106 

Goed Farma CVSO 2180 Ekeren  Markt  16 

Goed Farma CVSO 2200 Herentals  Hofkwartier  5 

Goed Farma CVSO 2220 Hallaar  Leopoldlei  92 

Goed Farma CVSO 2220 

Heist-op-den-

Berg  

Boudewijnlaan  3 

Goed Farma CVSO 2220 Heist-op-den-

Berg 

Frans Coeckelbergsstraat 6 

Goed Farma CVSO 2260 Westerlo  Sint Lambertusstraat  33A 

Goed Farma CVSO  2300 Turnhout Steenweg op Merksplas 44 

Goed Farma CVSO  2300 Turnhout Kursaalpoort 6 

Goed Farma CV – SO 2310 Rijkevorsel Hoek  16 

Goed Farma CVSO 2350 Vosselaar  Heilanders  27  

Goed Farma CVSO 2400 Mol  Baron Van Eetveldeplein  3  

Goed Farma CVSO 2430 Vorst-Laakdal  Smissestraat  5  

Goed Farma CVSO 2440 Geel  Stationsplein  2  

Goed Farma CVSO 2450 Meerhout  Violetstraat  1  

Goed Farma CVSO 2460 Lichtaart  Leistraat  12  

Goed Farma CVSO 2500 Lier  Antwerpsesteenweg  146 bus 1  

Goed Farma CVSO 2500 Lier  Grote Markt  26  

Goed Farma CVSO 2500 Lier  Mechelsesteenweg  115  

Goed Farma CVSO 2530 Boechout  G. Gezellestraat  14  

Goed Farma CVSO 2550 Kontich  Mechelsesteenweg  3  

Goed Farma CVSO 2560 Nijlen  Statiestraat  8A  
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Goed Farma CVSO 2580 Putte  Peulisstraat  10  

Goed Farma CVSO 2590 Berlaar  Stationsstraat  125 bus 1  

Goed Farma CVSO 2640 Mortsel  Antwerpsestraat  291  

Goed Farma CVSO 2660 Hoboken  Verenigde Natieslaan  45  

Goed Farma CVSO 2800 Mechelen  Battelsesteenweg  463  

Goed Farma CVSO 2800 Mechelen  Antwerpsesteenweg  1  

Goed Farma CVSO 2800 Mechelen  Brusselsesteenweg  48  

Goed Farma CVSO 2800 Mechelen  Bruul  121  

Goed Farma CVSO 2800 Mechelen  Ijzerenleen  25  

Goed Farma CVSO 2800 Mechelen  Sint-Katelijnestraat  142  

Goed Farma CVSO 2800 Mechelen Liersesteenweg  435 

Goed Farma CVSO 2800  Mechelen  Antwerpsesteenweg  259  

Goed Farma CVSO 2812  Muizen  Leuvensesteenweg  645  

Goed Farma CVSO 2820  Bonheiden  Mechelsesteenweg  127  

Goed Farma CVSO 2830  Willebroek  A. Van Landeghemstraat  53  

Goed Farma CVSO 2850  Boom  Grote Markt  2  

Goed Farma CVSO 2860  Sint-Katelijne-

Waver  

Markt  18  

Goed Farma CVSO 2870  Puurs  Hoogstraat  94  

Goed Farma CVSO 2880  Bornem  Boomstraat  49  

Goed Farma CVSO 2930  Brasschaat  Lage Kaart  245  

Goed Farma CVSO 3000  Leuven  Brusselsestraat  82  

Goed Farma CVSO 3000  Leuven  Petermannenstraat  17  

Goed Farma CVSO 3000  Leuven  Vaartstraat  1  

Goed Farma CVSO 3001  Heverlee  Sint-Jansbergesesteenweg  11  

Goed Farma CVSO 3010  Kessel-Lo  D. Mellaertsstraat  123  

Goed Farma CVSO 3010  Kessel-Lo  Leuvensestraat  42  

Goed Farma CVSO 2800  Mechelen  Antwerpsesteenweg  259  

Goed Farma CVSO 3050 Oud-Heverlee Dorpsstraat 2/0001 

Goed Farma CVSO   3200  Aarschot  Leuvensesteenweg  124  

Goed Farma CVSO 3200 Aarschot Schaluin  87A 

Goed Farma CVSO   3290  Diest  Koning Albertstraat  49  

Goed Farma CVSO   3500  Hasselt  Grote Markt  3  

Goed Farma CVSO   3582  Beringen  Koolmijnlaan  239  

Goed Farma CVSO   3600  Genk  Gildelaan  43  

Goed Farma CVSO   3620  Lanaken  Stationsstraat  1  

Goed Farma CVSO 3630 Maasmechelen Joseph Smeetslaan 92 

Goed Farma CVSO   3700  Tongeren  Maastrichtersteenweg  224 bus 2  

Goed Farma CVSO   3840  Borgloon  Gillebroek  2  

Goed Farma CVSO   3910  Pelt  Marktplein  6  

Goed Farma CVSO   3990  Peer  Markt  37  

Goed Farma CVSO   8310  Sint-Kruis-

Brugge  

Brieversweg  281  

Goed Farma CVSO   8500  Kortrijk  Doorniksestraat  24  

Goed Farma CVSO   8800  Roeselare  Brugsesteenweg  1  

Goed Farma CVSO   8900  Ieper  Grote Markt  3  

Goed Farma CVSO   9080  Lochristi  Dorp West  9  
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Goed Farma CVSO   9100  Sint-Niklaas  Nieuwstraat  22  

Goed Farma CVSO   9100  Sint-Niklaas  Kapelstraat  100 A  

Goed Farma CVSO 9112 Sinaai-Waas Dries  27B 

Goed Farma CVSO   9120  Beveren  Ijzerhand  76  

Goed Farma CVSO   9140  Temse  Oeverstraat  14  

Goed Farma CVSO   9160  Lokeren  Lepelstraat  13  

Goed Farma CVSO   9230  Wetteren  Wegvoeringsstraat  64  

Goed Farma CVSO 9270 Kalken Kalkendorp 33 

Goed Farma CVSO 9300 Aalst Vlaanderenstraat 3A 

Goed Farma CVSO   9600  Ronse  Delhayeplein  16  

Goed Farma CVSO   9700  Oudenaarde  Sint Jozefplein  3  

Goed Farma CVSO   9770  Kruisem  Nieuwstraat  7  

Goed Farma CVSO 9800 Aalter Lostraat 37 

Goed Farma CVSO   9900  Eeklo  Boelare  21  
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Lijst geldig vanaf 1 januari 2023 

 

Producten per categorie 

Badkamer 

Badopstap 

Badplank 

Badzit 

Douchekruk 

Douchezit 

Badsteun 

Douchestoel/toiletstoel 

Doucherolstoel 

Badlift 

Keuken 

Antislip bokaalhouder 

Antislip matje 

Antiterugvloeirietjes 

Bestek 

Borden en bordranden 

Broodsmeerplank 

Drinkbekers 

Flesopener 

Multi-opener (voor bokalen, 
flessen, conservenblikken, 
drankblikjes) 

Snijplank 

(Vlees)scharen 

Warmhoudbord 

Medicatie 

Pillendoos 

Pillenvergruizer 

Pillensplijter 

Mobiliteit 

Draaischijf 

Krukkenhouder 

Transferbeugel 

Transferhulp 
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Transferpaal 

Transferplank 

Zitstok 

Autoslide 

Kruk/wandelstok 

Autoglide 

Handybar 

Oprijgoten 

Drempelbrug 

Transferplank 

Liftmat 

Toilet 

Bedpan 

Toiletbeschermer 

Toilethulp 

Toiletstoel 

Toiletverhoog 

Urinaal 

Intieme reiniger 

Toiletstoel/zitkussen 

Varia 

Elastische schoenveters 

Handvat/penverdikker 

Helping hand 

Kaartenhouder 

Kledinghulp 

Leesloep 

Penverdikker 

Stoelverhoger 

Knopenhaak 

Kousenaantrekker 

Schaar 

Schoenlepel 

Tubeknijper 

Warmtekussen 

Bed- en meubelverhoger 

Leeshulpmiddel 

Veiligheid 
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Antiglijdlaken 

Glijdlaken 

Handgrepen 

Positioneringskussen 

Oprijgoot 

Steeklaken 

Positioneren 

Bedsponde 

Bedbeugels 

Valpreventie 

Zijsponde 

Verzorging 

Antidecubitus 

Haarwasbak 

Slab 

Verlengde haarborstel 

Verlengde haarkam 

Verlengde badborstel 
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Toelichting: 
 
Deze lijst bevat de door de MOB Diensten & Verrichtingen CM-Vlaanderen erkende centra voor 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 dienst of voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend is 
als vergunde zorgaanbieder voor kortdurende woonondersteuning;  

• een dienst of voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend is 
als MFC (multifunctionele centrum) en de module verblijf voor minderjarigen met een handicap 
(kortdurend) aanbiedt; 

 

Lijst geldig vanaf 01 januari 2023 

 

ALBA Britse Soldatlaan 24 1050 Anderlecht 

SENIORIE BIZET Franshalsstraat 90 1070 Anderlecht 

RESIDENTIE TEN PRINS Prins Van Luiklaan 38 1070 Anderlecht 

CLOS BIZET Bergensesteenweg 909 1070 Anderlecht 

PARC ASTRID Neerpedestraat 288 1070 Brussel 

SENIOR WESTLAND Adolf Willemynsstraat 224 1070 Brussel 

RESIDENTIE DE FUCHSIAS Fuchsiasstraat 26-28 1080 Molenbeek 

RESIDENTIE PALOKE Palokestraat 40 1080 Brussel 

HOME SECQUOIA Jean Dubrucklaan 63 1080 Brussel 

NOUVELLE RESIDENCE CLASSIS Van Overbekelaan 160 1083 Brussel 

MAGNOLIA Leopold Istraat 314 1090 Jette 

HOME WIART Carton de Wiartlaan 126 1090 Brussel 

NEW HOME 
Colonelbourgstraat 143 -
145 

1140 Evere 

SINT-JOZEF Marnestraat 89 1140 Evere 

RESIDENCE LES BRUYERES Jean Vanhaelen 2 a 1160 Oudergem 

TER KAMEREN Terhulpsesteenweg 169 1170 Brussel 

Residentie Chateau D'or Goudenkasteelstraat 12 1180 Ukkel 

LES JARDINS DE LONGCHAMP Winston Churchillaan 255 1180 Ukkel 

Sint-Lambrechtstehuis Karrestraat 27 1200 
Sint-
Lambrechts-
Woluwe 

RESIDENTIE LUCIE LAMBERT Nachtegaalstraat 211 1501 Buizingen 

PALMYRA Zennebeemd 15 1620 Drogenbos 

WZC ZENNEHART Pastoor Bolsstraat 90 1652 Alsemberg 

QUIETAS Bezenberg 10 1700 Dilbeek 



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

154 
 

DILHOME Dr. J. Appelmanslaan 100 1700 Dilbeek 

WZC HEYDEVELD Ringlaan 28 1745 Opwijk 

RIETDIJK Bolwerkstraat 7 1800 Vilvoorde 

OASE Tramlaan 14 1860 Meise 

MOUTERSHOF Zep 7 1861 Meise 

ATRIUM Arthur Dezangrélaan 19 1950 Kraainem 

RESIDENTIE APFELBAUM-LAUB Marialei 2 2018 Antwerpen 

SINT-JOZEF Waarlooshofstraat 9 2020 Antwerpen 

BREMDAEL Ernest Claesstraat 54 2200 Herentals 

HET VLASPAND Vlaspand 4 2260 Westerlo 

PAREL DER KEMPEN Verlorenkost 22 2260 Westerlo 

PERWIJSHOF WZC Gevaertlaan 9 2260  Westerlo 

WCZ DE WIJNGAARD Schransstraat 55 2280 Globbendonk 

PRINSENHOF Helhoekweg 18 2310 Rijkevorsel 

BINNENHOF Albertstraat 2 2330 Merksplas 

HOF TER DENNEN Regtenboom 15 2350 Vosselaar 

’T SMEEDESHOF Oude Arendonksebaan 38 2360 Oud-Turnhout 

KMSI vzw DE HOGE HEIDE WOON EN 
ZORGCENTRUM 

De Lusthoven 55 2370 Arendonk 

DE WINDE Werfstraat 9-11 2431 Laakdal 

LAARSVELD Laarsveld 28 2440 Geel 

WZC ANNADAL Boekweitbaan 36 2470 Retie 

NETHEHOF Gerheide 180 2490 Balen 

AVONDVREDE A. Franckstraat 34 2530 Boechout 

ZORGHOTEL DRIE EIKEN Drie Eikenstraat 655 2650 Edegem 

RVT DE WIJTSHAGE ’s Herenbaan  170 2840 Reet 

WOON_ EN ZORGCENTRUM 
RESIDENTIE Félicité 

Vlinderlei 11 2900 Schoten 

SINT-MICHAEL Moerkantsebaan 81 2910 Essen 

RVT SALVE Rustoordlei 75-77 2930 Brasschaat 

RVT KLEINE KASTEELTJES Kleine Kasteeltjesweg 1  2960 Brecht 

WZC HERTOG JAN Leuvensesteenweg 348 3070 Kortenberg 

RESIDENTIE YASMINA Langeweg 36 3090 Overijse 

VOORTBERG Vondel 21 3272 Testelt 

    

HUYZE HONIGHSDRIES WZC Prins De Merodelaan 1 3271 
Scherpenheuvel-
Zichem 

HUIZE ZEVENBRONNEN Walshoutemstraat 75 3401 Landen 

RESIDENTIE DE BLEUK Endepoelstraat 4 3540 Herk De Stad 

FREDERICKXHOF Ringlaan 21 3560 Lummen 
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Rustoord Sint-Cecilia Parkstraat 9 3570 Alken 

ZORGHUIS LIMBURG Hazerikstraat 13 3582 Koersel 

HUIZE UILENSPIEGEL Socialestraat 4 3600 Genk 

Woon- en zorgcentrum OCMW - WZC 
Heyvis 

Rijksweg 106 3630 Maasmechelen 

Het Park Neeroeteren Spilstraat 15 3680 
Maaseik 
(Neeroeteren) 

WOONZORGCENTRUM AURORA Aniciuspark 9 3700 Tongeren 

Ark Van Noë Rode Kruislaan 128 3740 Bilzen 

HUIZE LIEVE MOENSSENS Lieve Moenssenslaan 3 3650 Dilzen 

TRIAMANT HASPENGOUW  Halingenstraat 76  3806  Velm  

TRIAMANT BREE Meeuwerkiezel 88 3960 Bree 

SENIORENHEIM HOF 
BUTGENBACH 

Zum Walkerstal 15 4750 Bütgenbach 

LES ORCHIDEES MOESKROEN Menenstraat 15 7700 Moeskroen 

HOME EMMAUS Chaussée de la Libération 
9 

7750 Orroir 

INSTITUT SAINT-JOSEPH Rue du Calvaire 1  7760 Celles 

LA ROSERAIE DE CELLES Rue Provinciale 119 7760 Celles 

MILITZA BRUGGE  Noorweegse Kaai 24  8000  Brugge  

HUYZE DEN HOORN  Groenestraat 10 8340 Moerkerke 

GEZONDHEIDSCENTRUM 
KONINKLIJKE VILLA 

Koningstraat 79 8400 Oostende 

VZW ZORGHUIS Pater Pirelaan 6 5 8400 Oostende 

ZORGHOTEL WELLINGTON 
Nieuwpoortsesteenweg 
112C 

8400 Oostende 

RVT SINT MONICA Ooievaarslaan 3 8400 Oostende 

DE ZEE-LINDE Maria Hendrikalaan 20 8420 De Haan 

DUNEPANNE Maria Hendrikalaan 5 8420 De Haan 

WESTDUIN Badenlaan 62 8434 Middelkerke 

TER ZANDE Driftweg 141 8450 Bredene 

HOF DEMEERSSEMAN Melkerijstraat 28 8480 Ichtegem 

Residentie Christoff Oude Dorpsweg 21A 8490 Varsenare 

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 

BENAJA H. Deberghstraat 37 A 8640 Vleteren 

SINT-BERNARDUS Koninklijke Baan 18 8660 De Panne 

DEKEN DARRAS Schependomstraat 4 8700 Tielt 
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ACROPOLYS Oscar Verschuerestraat 3 8790 Waregem 

WZC 'T HOF Dr. Roelenslaan 2 8810 Lichtervelde 

ZORGHOTEL YPRIS de Stuersstraat 21 8900 Ieper 

RESIDENTIE MARIE-PAULIE Leopoldstraat 126 8930 Menen 

SINT-GERARDUS Grote Molenstraat 46 8930 Menen 

HET PARDOEN Akademiestraat 1 8940 Wervik 

TER BEKE Beselarestraat 1 8940 Wervik 

NACHTZORG WZBW WERVIK Steenakker 30 8940 Wervik 

TRIAMANT GELUWE  Wervikstraat 1  8940  Wervik  

HUIZE PROVENTIER Doornstraat 4 8970 Poperinge 

WZC SINT-JOZEF Kraaiveldstraat 8 8980 Zonnebeke 

ZORGHUIS GENT Eedverbondkaai 61 9000 Gent 

OLV TER RIVE 
Sint-Pietersnieuwstraat 
115 

9000 Gent 

MILITZA bvba Groenvinkstraat 2 9041 Oostakker 

RUSTOORD ENNEA Lepelhoekstraat 17-19 9100 Sint-Niklaas 

TER LOKEREN Zelebaan 97 9160 Lokeren 

VLASHOF Sparrenhofdreef 1B 9190 Stekene 

DE MOUTERIJ Nieuwbeekstraat 30 9300 Aalst 

CROMBEEN Kerkstraat 3 9420 Burst 

DE PASTORIJ Pastorijweg 2 9450 Denderhoutem 

RESIDENTIE RODENBACH Rodenbachstraat 97 9470 Denderleeuw 

STIL GELUK Leopoldlaan 52 9500 Ophasselt 

TER LEEN Kloosterstraat 42 9550 Herzele 

TRIAMANT RONSE  O. Delghustraat 4  9600  Ronse  

DE RAEVE Heldenlaan 72 9620 Zottegem 

RUSTOORD DE VLAMME De Vlamme 24 9620 Zottegem 

VZW BRUGGENPARK Bruggenhoek 36 9620 Zottegem 

VZW DE BRON Godveerdegemstraat 69 9620 Zottegem 

TRIAMANT AUNOVE  Faliestraat 1  9620  St-Marie-
Oudenhove  

HOME ’T NEERHOF Nieuwstraat 67 9660 Brakel 

HUYZE SINT-JOZEF – DE VLAAMSE 
ARDENNEN 

Kromstraat 5 9667 Horebeke 

RUSTHUIS SINT-LEONARD LouiseMariestraat 19 9680 Maarkedal 

RUSTOORD DE MEERSPOORT Meerspoort 30 9700 Oudenaarde 

DE CEDER vzw Parijsestraat 34 9800 Deinze 

SENORIE GOLF RESIDENTIE vzw Bosstraat 66 9830 
Sint-Martens-
Latem 

Huis Coppens Schietspoelstraat 16 9900 Eeklo 

Lovenbos Grote Baan 190 9920 Lovendegem 
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SINT –BERNARDUS Assenedestraat 18 9968 Bassevelde 

DE WARANDE RES. Koningin Astridlaan 19 9990 Maldegem 

 

  



 
 

Statuten CM Vlaanderen vanaf 01-01-2023 

158 
 

 

 

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 centrum voor dagverzorging 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 2019 

 

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 

1150 Sint-Pieters-
Woluwe 

CPAS WOLUWE SAINT LAMBERT 
(OCMW) 

Rue de la Charrette 27 1200 Sint-
Lambrechts 

WZC OLV SERVICE FLAT “DE 
VARENT” 

Gasthuisstraat 57 - 62 1760 Roosdaal 

WZC MONNIKENHOF 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 

RUSTHUIS OL-VROUW VAN TROOST 
VZW 

Nazarethpad 107 2240 Zandhoven 

WOONZORGCENTRUM WEDBOS J.B. Stessenstraat 71 2440 Geel 

TER VEST Rozenstraat 11 2490 Balen 

RVT SINT-ANNA Floralienlaan 400 2600 Berchem 

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 

SINT-ANNENDAEL Vestenstraat 1 3290 Diest 

ZORGHUIS LIMBURG Hazerikstraat 13 3582 Koersel 

RUSTHUIS DE VISSERIJ 
DAGVERZORGINGSCENTRUM 

Visserijstraat 10 3590 Diepenbeek 

WOONZORGCENTRUM Bloesemhof Graethempoort 3 a 3840 Borgloon 

ROZEMARIJN Koning Leopold III laan 4 8200 Sint-Andries 
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’T PANDJE Mentenhoekstraat 4 8870 Izegem 

RVT DE SAMARITAAN Glorieuxstraat 7-9 9681 Maarkedal 

WLZC DE MEERSPOORT Meerspoort 30 9700 Oudenaarde 

WOON- EN ZORGCENTRUM HEILIG 
HART 

Marlboroughlaan 3 9700 Oudenaarde 

HOME VIJVENS Kloosterstraat 18 9750 Zingem 
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Lijst geldig vanaf 1 juli 2022  
 

• ’T Leebeekje vzw  E. de Deynestraat 2E 9000 Gent 

• Accent Actief Spermalie Snaggaardstraat  9 8000 Brugge 

• Ajok vzw   Postbus   40 9000 Gent 

• Albezon (vzw Apart)  Brandstraat  3 9000 Gent 

• Appelsien   Grote Markt  47 9100 Sint-Niklaas 

• Autisme Limburg vzw  Beekstraat  8 3630 Maasmechelen 

• BaNaKa vzw   Van Goethemstraat 84 9820 Merelbeke 

• Bataclan aslb    Avenue Général Bernheim 31 1040 Brussel 

• Bekina    Wildendries   6 9404 Aspelare 

• Boenk Gent   Heiebreestraat   43 9031 Drongen 

• Brailleliga vzw   Engelandstraat  57 1060 Brussel 

• DaCelfDoen   Heiendestraat  2 9160 Lokeren 

• De Boomhut vzw  Grensstraat  128 2950 Kapellen 

• De Kreek vzw    Bijzondere Weg  8 3360 Lovenjoel 

• De Zonnebloemblaadjes vzw Kroonstraat  3 8930 Menen 

• Diabetes liga Vlaanderen Ottergemsesteenweg    456 9000     Gent 

• Dyade vzw (De Kabane)  Vlaartbekerstraat 12A 8400 Oostende 

• Een stapje in de wereld Albrecht Rodenbachstraat 45 3010 Kessel-Lo 

• Fantasstisch vzw  Haesendonckstraat 53  1800 Vilvoorde 

• Fielgoed   Magerstraat  49 9070 Destelbergen 

• Fonkelster   Moeresteenweg  66 8660 Adinkerke 

• Funfabriek   Osseven  12 2350 Vosselaar  

• Hartekamp vzw   Heirweg Zuid  75 8770 Ingelmunster 

• Het Balanske   Halensebaan   2 3390 Tielt-Winge 

• HPS Vlaanderen   G. De Craeyerstraat  11 b 101 9000  Gent 

• Iktic Tourettevereniging vzw Opoeterseweg  43 3680 Maaseik 

• Jassper vzw   Beversestraat   118 8530 Harelbeke 

• Jekali     Gebroeders Boellaan 31 9140 Temse 

• Jong vzw   Antwerpsesteenweg 195 9040 Sint-Amandsberg 

• Jong-Fevlado vzw  Stropkaai  38 9000 Gent 

• Joepie vakantiekampen  Schooldreef   5 8730 Beernem 

• Kaïnkamp vzw   Groenstraat   76 2610 Wilrijk 

• Kedokids (Piramime vzw) H.Consciencestraat 17 2300 Turnhout 

• KHioo vzw   Koutermanstraat 16 3570 Alken 

• KIDS vzw   Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt 

• Kinderen Ado en Diabetes vzw Vrijheidslaan  51 3960 Bree 

• Kiwanis - Joehoe  Wijnendalestraat 215 8600 Diksmuide 

• Leergoed   Huilaertstraat  10 8610 Kortemark 

• Love in action   Menensesteenweg  251 8940 Wervik 

• Meer mij   Petegemstraat  52 9870 Machelen – Zulte 

• Nowedo vzw   Polderstraat  76A 8310 Sint-Kruis Brugge 

• Oepekka   Meersstraat  14D 3320 Meldert 

• Oranje vzw   Kartuizersstraat  51 8310 Sint-Kruis 

• ORKA (vzw ReumaNet)  Bresserdijk  75 2400 Mol 

• Overleie Revalidatiecentrum Overleiestraat   57 8500 Kortrijk 

• Pinocchio vzw   Bruynstraat  200 1120 Neder-over-Heembeek 

• Pirlewiet   Sint-Salvatorstraat 30 9000 Gent 

• Samenlevingsopbouw  Sint-Jacobsnieuwstraat 50 9000 Gent 

• Saying goodbye   Gerbodelaan  6 8501 Bissegem 

• Spina Bifida Hydrocephalus Spiegel   13 9860 Oosterzele 

• Stapke in de wereld  Dellestraat  34 3020 Herent 

• StralendHB   Goudbergstraat  106 8560 Wevelgem 

• Thebe vzw   Oude baan  203A 3630 Maasmechelen 
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• T’Hope – Jakedoe  Gitsestraat  53 8800 Roeselare 

• Totaal vzw   Pallieterlaan   14 1850 Grimbergen 

• VLK vakantiekamp  Koningsstraat  27 1210 Brussel 

• Wemelkamp   Guido Gezellelaan 133 2640 Mortsel 

• WVA vzw   Rijselstraat   98 8900 Ieper 

• Yieha! vzw   Antwerpsesteenweg 39 b1 9000 Gent 

• Zjoef    Noordelaan   4 1730 Zellik 
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Lijst geldig vanaf 1 juli 2022 
 

• AHVH vzw   Grisarstraat                  38 1070     Brussel 

• De Axolotl   Kasteelstraat  7 9860 Moortzele 

• Diabetes liga Vlaanderen Ottergemsesteenweg    456 9000     Gent 

• G-basketbalteam Eaglestars Halensebaan                 2 3390     Tielt-Winge 

• Hartezorg vzw   Heerweg-Zuid               80 9052     Zwijnaarde 

• Hartvriendenkring  
Klein Brabant vzw  Omgangstraat               116 2880     Bornem 

• Harva hartvereniging  Wichelsesteenweg        89 9340     Lede 

• Het Balanske   Halensebaan                 2 3390     Tielt-Winge 

• Kloppend Hart vzw  Briekestraat                 12 8900     Ieper 

• MS Liga Vlaanderen vzw Boemerangstraat            4 3900     Overpelt 

• OK vzw    Noordstraat                  193 b4 8800     Roeselare 

• O-Kido-ki   Rodelos   1A 9700     Oudenaarde 

• SUST vzw – UZ Gent  De Pintelaan                 185 9000     Gent 

• REGO Limburg   Salvatorstraat   20 3500 Hasselt 

• Vos Pajottenland vzw  Sint-Alenalaan   93 1700 Dilbeek 

• VVSA vzw   Kapucijnenlaan  19 9200 Dendermonde 

• VPL    Diestsevest  33 / 302 3000 Leuven 

• Zucht voor Lucht – UZ Gent De Pintelaan                 185 9000     Gent 
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Erkende beweegsportgroep Deze sporten vallen hier ook onder: 

American Football  

Atletiek 
Alle kamp- en loopnummers - Sprint – Verspringen – 
Hoogspringen – Kogelstoten  

Badminton  

Baseball Softbal 

Basketbal  

Boksen Thai boksen 

Dansen 
Ballet – Volksdansen – Zumba – Stijldansen - Dans in 
(kunst)academie – NIA – Ballroomdansen – Actuele dansen 

Duatlon / Triatlon  

Fitness 

Aerobic – Aquagym – Aquajogging – BBB – Bodystyling – Fat 
Burner – Figuurtraining – Hydrobic – Spieroefeningen – Pilates – 
Spinning – Step – Stretching – Tae Bo – Striding – Alle 
groepslessen in Fitness 

Gevechtsporten 
Aikido - Jiu-Jitsu – Judo – Karate – Budo Budo – Capoeira – 
Capoeri Budu – Hapkido – Kung Fu – Wing Tsun – Kendo – 
Taekwondo – Taichi – Wushu – Krav Maga - Worstelen 

Gewichtheffen  

Golf  

Gymnastiek Acrogym – Trampoline – Tumbling – Turnen – Rope Skipping 

Handbal  

Hockey Floorball - Ijshockey 

Ijsschaatsen Kunstschaatsen - snelschaatsen 

Kaatsen  

Klimmen Alpinisme – muurklimmen - bergbeklimmen 

Korfbal  

Krachtbal  

Motorcross Motorrijden 

Mountainbike  

Rugby Zwerkbal 

Schermen  

Tennis Tafeltennis 

Voetbal Minivoetbal - zaalvoetbal 

Volleybal Bossaball - netbal 

Watersporten Duiken - Roeien – Waterpolo – Zwemmen – Zeilen - Surfen 

WTC (= Wielertoeristenclub) 

Yoga Zwangerschapsyoga 
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• FEMMA vzw 

• FERM vzw 
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Overzicht van de betoelaging door het Ziekenfonds van socio-sanitaire structuren zoals bedoeld in artikel 
1, 5°van het K.B. van 12 mei 2011. 
 

Betoelaagde entiteit 
(statutair artikel - code) 

Overwogen toelage 
2021 

Overwogen toelage 
2022 

Overwogen toelage 
2023 

Kazou vzw (artikel 68 – code 
38) 

5.050.253,78 
4.964.951,78 4.964.951,78 

Wiegwijs vzw (artikel 68 – 
code 38) 

500.000,00 
500.000,00 500.000,00 

Samana vzw (artikel 68 – 
code 38) 

8.027.044,00 
7.816.631,00 7.816.631,00 

KVG vzw(artikel  68 – code 
38) 

201.279,17 
201.279,17 201.279,17 

Okra vzw ((artikel  68 – code 
38) 

1.032.756,77 
1.182.756,77 1.182.756,77 

Femma vzw (artikel  68 – 
code 38) 

50.000,00 
50.000,00 50.000,00 

FERM vzw (artikel 68 – code 
38) 

85.000,00 
85.000,00 

 
85.000,00 

 

markant vzw (artikel  68 – 
code 38) 

7.500,00 
7.500,00 7.500,00 

SO/SB CM Vlaanderen 
(artikel 68 – code 38) 

210.000,00 
6.935.659,00 6.893.503,00 

Beweging vzw  500.000,00 500.000,00 

VIIF   9.478.553,00 2.464.501,00 
 

 
 


