Jaarverslag
&
Blikvangers in 2012

Januari
Vanaf 2012 vallen de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen onder de
wetgeving op de verzekeringsmaatschappijen. Dit is een gevolg van Europese
regelgeving.
Onze terugbetalingen voor brillen en
lenzen worden opgetrokken tot 100 euro
om de 4 jaar en mits voorschrift van de
oogarts. Zonder voorschrift wordt er
toch 50 euro uitgekeerd.

Februari
Ons kantoor in Kortenberg wordt zowel
binnen als buiten grondig gerenoveerd.

Titels in andere media: ‘Zijn de Waalse
mensen zieker en zwakker dan Vlaamse?’
(‘t Pallieterke); ‘Ziekteverzekering:
Gezondheidszorg duurder in Wallonië’
(GvA); ‘Onkelinx verwerpt cijfers Vlaams
Ziekenfonds’ (Artsenkrant).
‘Spaart u al voor uw kinderen?’ Met deze
slagzin zetten we onze dienst voorhuwelijkssparen in de kijker bij duizenden
Vlamingen. Dankzij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds kan men immers een
mooi spaarpotje aanleggen voor zoon- of
dochterlief. Sparen kan nog steeds vanaf
de 14de verjaardag en tot 48 euro per jaar.
De intresten kunnen oplopen tot 170 %!

Mei
Op 10 mei wordt de vzw Hulpmiddelenwinkel, intussen omgedoopt tot vzw
ComfoPlus, opgericht. ComfoPlus heeft
tot doel om onze leden advies te verstrekken over allerhande (mobiliteits)hulpmiddelen en dit zowel in verhuur als verkoop.

Het Franstalige weekblad ‘Le Vif/
L’Express’ merkt de sterke groei en
Vlaamse visie van het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds op en wijdt hier twee volle
pagina’s aan.

Maart
Onder het motto ‘Wij zullen doorgaan’
viert het Vlaams Nationaal Zangfeest, met
onze commercieel directeur Erik Stoffelen
als voorzitter, haar 75ste verjaardag.

April
Begin april openden we onder grote
belangstelling ons nieuwe kantoor in de
Antwerpsestraat 24 te Diest, op de grens
tussen het Hageland en de Kempen en op
een boogscheut van de provincie Limburg.
We zijn er elke dinsdag open tussen 15 en
18 uur.
Knack staat uitvoerig stil bij de cijfergegevens over 2011 bij de Neutrale Ziekenfondsen. Hieruit blijkt dat de uitgavenkloof
tussen Vlaanderen en Wallonië weer
groter wordt.

Voor onze jaarlijkse seniorendag trekken
we op 22 mei naar Kortrijk. Thema is
‘vlas’, een veelzijdige plant die aan de basis
ligt van de welvaart in deze regio.

Juni
De Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen organiseren van maandag 18 tot vrijdag 22 juni
een midweek voor diabetespatiënten type
II in Hoge Duin.
23 juni 2012: feestelijke opendeur van
de vernieuwde zetel in Lier. Een succesvolle en zonnige dag met meer dan 1.000
aanwezigen!

FEESTELIJKE
oPENDEUr
van de

vErNIEUWDE
zETEL LIEr
zaTErDag 23 JUNI
vaN 10 ToT 18 UUr
(officiële opening om 11 uur)

Programma
Muzikale omlijsting door DOMINO en de Vlaamse Drumband Kempenland.
Kinderanimatie door Jeugdtip, grimeerstand, springkasteel en klimmuur.
Doorlopend rondleidingen met tentoonstelling en bodega.
Hulpmiddelen in de kijker.
maak kans op leuke prijzen:
Luchtballonvaart voor twee of verwenweekend in de Ardennen.
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IEDErEEN WELKom!
antwerpsestraat 145 - Lier
Vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. Op 200 meter
van het station van Lier (parkeergelegenheid aan het Leopoldplein).

Juli
Veronique Van Moer wordt aangesteld als
nieuw diensthoofd voor onze Dienst Maatschappelijk Werk ter vervanging van Lut
Luyten die in 2013 met brugpensioen gaat.
Vanaf 1 juli wordt een preventieve hartscreening door het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds gedeeltelijk terugbetaald.
Ook het PronoKaldieet wordt opgenomen
in ons terugbetalingspakket.

Augustus
Tijdens de vakanties genieten 1.457 kinderen en jongeren van het uitgebreid aanbod
van Jeugdtip, en dit zowel in het binnenals buitenland.

September
Van maandag 17 tot vrijdag 21 september
organiseren wij een midweek voor mensen
met astma. De midweek vindt plaats in het
vakantie- en wellnessdomein ‘Dennenheuvel’, gelegen aan de rand van Bomal-surOurthe en vlakbij Durbuy, het kleinste
stadje van de wereld.

Oktober
Begin oktober overschrijden we de kaap
van 65.000 leden (titularissen).

November
Eveline Van Cauwenberghe wordt aangetrokken om een beheersovereenkomst
met de Vlaamse Overheid te realiseren
in het kader van gezondheidspromotie en
preventie.

December
Na een carrière van 44 jaar neemt
Paul Van Kerckhoven als directeur externe
relaties zijn welverdiend pensioen op.
Hij was werkzaam voor
Multipen (sociale kas
voor zelfstandigen), het
sociaal secretariaat
Sodiwe en het Vlaams
& Neutraal
Ziekenfonds. Voor zijn jarenlange
verdienste wordt Paul tot eredirecteur
van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
benoemd. Hij blijft ook tijdens zijn
pensioen lid van het directiecomité.

Rekeningen 2012
Globaal overzicht 2012
Gezondheidszorgen
(kliniekrekeningen, doktersbriefjes, geneesmiddelen…)
Uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit…)
Administratieve uitgaven
Aanvullende verrichtingen
Vlaamse zorgverzekering
Hospitalisatieverzekeringen
Voorhuwelijkssparen

135.846.274,22
43.412.690,45
8.594.961,59
2.890.302,00
2.848.365,00
1.764.553,63
751.565,73

Totaal

196.108.712,62

Rekening administratiekosten 2012
Inkomsten		8.745.160,07
Uitgaven		8.594.961,59
Goederen en diensten
2.699.298,69
Personeelskosten
5.603.426,34
Afschrijvingen
244.658,32
Andere bedrijfskosten
47.578,24
Financieel resultaat		

150.198,48

Resultaten eigen diensten 2012		

Totale reserve

Aanvullende verrichtingen
Administratiekosten
Dienst Maatschappelijk Werk

127.075,55
150.198,48
-26.111,71

730.929,04
4.415.885,61
29.933,10

Werkkapitaal

251.162,32

5.176.747,75

Geografische
spreiding







Antwerpen
Vlaams-Brabant en Brussel
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Wallonië en buitenland

62,42 %
17,27 %
9,57 %
8,07 %
1,66 %
1,01 %

Leden

Verdeling per leeftijd

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds telde op 31 december 2012
65.300 titularissen in regel met de wettelijke ziekteverzekering.
Het aantal personen ten laste bedroeg 31.270. Dit brengt ons
globaal ledentotaal op 31 december 2012 op 96.570.

15,1 % van onze leden zijn zelfstandigen; 84,9 % valt onder
de algemene regeling (loontrekkenden).
In totaal tellen we niet minder dan 128 verschillende
nationaliteiten onder onze leden.

Tijdens het jaar 2012 groeide ons ziekenfonds met 3.016
titularissen aan, of een netto vooruitgang met 4,88 %!

Historische ledenevolutie 1916 - 2012
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