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WOORD
		VOORAF
Wie in coronajaar 2020 terugblikt op 2019, bekruipt een vreemd gevoel.
2019 lijkt eindeloos veraf en vooral zorgeloos.
Nochtans was 2019 een jaar met belangrijke gebeurtenissen. En dan denken we vooral
aan de verkiezingen van 26 mei, waarbij de toenmalige regeringspartijen allemaal verlies optekenden. Dat verlies gaf als hoopvol perspectief dat er in ons land opnieuw
plaats zou zijn voor een progressiever en socialer politiek project. Met het aantreden
van de regering-De Croo en minister Vandenbroucke krijgen we in 2020 een tastbare
invulling van die hoop.
Ons ziekenfonds voltooide in 2019 heel wat opgestarte projecten. Daarvan vind je
een illustratieve selectie terug in ons jaarverslag. Andere ontwikkelingen en digitaliseringsprojecten spelen zich achter de schermen af, maar zijn niet minder belangrijk.
Mijn oprechte dank en waardering gaat dan ook naar eenieder – ongeacht zijn of haar
functie – die mee hielp aan de versterking en innovatie van onze ziekenfondswerking.
Paul Callewaert
Algemeen secretaris Socialistische Mutualiteiten

PROJECTEN
• Da’s toch niet oké?! Betaalbaarheid
zorg aangekaart naar aanleiding van
verkiezingen
• Processen aangepast aan de
overheveling van bevoegdheden naar
Vlaanderen
• Een groot dansfeest georganiseerd
met S-Sport//Recreas
• Elektronische tandartsbriefjes
(e-attest) mogelijk gemaakt
• Van ziekenfonds veranderen?
Gegevens worden nu elektronisch
uitgewisseld
• S-Plus voerde campagne over
geestelijke gezondheid bij 50- tot
70-jarigen
• 330 000 euro aan foutief aangerekende supplementen gerecupereerd

• Wat is goed genoeg? Kinderzorg en
VIVA-SVV maakten een boekje voor
jonge ouders
• Het is oké om jezelf te zijn: via een
Insta-soap staken we jongeren een
hart onder de riem
• Een indrukwekkend symposium
georganiseerd over de uitdagingen
van genetica
• VFG leerde jongeren en volwassenen
filosoferen over geluk en
(im)perfectie
• Fundamenten gelegd voor de verzelfstandiging van onze zorgdiensten
in 2020.
• ...

CIJFERS
VERPLICHTE VERZEKERING
Balanstotaal
		
Uitbetaalde uitkeringen 		
Betalingen gezondheidszorgen
Netto-administratiekosten
		

1 291 683 184,25
3 384 458 647,96
€
8 348 346 576,84
€
304 619 857,17

€

€

VERPLICHTE VERZEKERING - OVERNAMEDECREET VLAANDEREN
€

Balanstotaal 		
Betalingen Gezondheidszorgen
Netto-administratiekosten

€

14 365 418,00
79 249 301,18
€
2 329 594,39

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Balanstotaal MOB Solidariteit
Balanstotaal Aanvullende Verzekeringen
Terugbetalingen en tussenkomsten
Terugbetalingen Jongerensparen 		

8 375 669,75
270 776 086,18
€
14 906 565,65
€
14 505 049,23
€

€

MOB ZORGKAS
Balanstotaal 				
Uitbetalingen aan leden 		
Betalingen aan zorgenverstrekkers

48 025 227,65
200 236 292,56
€
370 551 080,54
€

€

VMOB SOHO
Balanstotaal 				
Premies 				
Terugbetalingen			

€

153 423 224,16
70 523 608,98
€
47 233 686,49
€

ZIEKENFONDS

3,2 MILJOEN

LEDEN

VMOB SOHO

Z O RG

524
362
VERZEKERDEN

KAS
810

924 700 LEDEN

NVSM COLLEGA’S
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