
VERKIEZING VAN EEN NIEUWE ALGEMENE VERGADERING 
LIBERALE MUTUALITEIT VAN OOST-VLAANDEREN 

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING 

Waarover gaat het ? 

De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bepaalt dat de 
Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur in 2022 volledig vernieuwd moeten worden. 

De leden en hun personen ten laste die aan de voorwaarden voldoen, zullen in de loop van het eerste semester 
van 2022 kunnen deelnemen aan de mutualisDsche verkiezingen die door hun ziekenfonds worden georganiseerd.        
Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij zich kandidaat stellen voor de Algemene Vergadering van het 
ziekenfonds. 

De vertegenwoordigers van deze Algemene Vergadering kiezen de bestuurders in de Raad van Bestuur van het 
ziekenfonds. Onder bepaalde voorwaarden zullen zij zich bovendien kandidaat kunnen stellen om lid van de Raad 
van Bestuur te worden. 

Het mandaat van lid van de Algemene Vergadering is onbezoldigd. 

Wat zijn de voorwaarden om verkiesbaar te kunnen zijn ? 

1.  StemgerechDgd zijn. Dit wil zeggen : 
 - gerechDgde zijn van het ziekenfonds of de hoedanigheid van persoon ten laste van een gerechDgde  
           ervan hebben; 
 - meerderjarig of ontvoogd zijn; 
 - gedomicilieerd zijn in België 

2. indien het een gerechDgde betreN, moet die in regel zijn met de mutualiteitsbijdragen; 

3. indien het een persoon ten laste betreN, moet de gerechDgde van wie deze persoon ten laste is, in regel zijn 
    met de mutualiteitsbijdragen; 

4.  van goed gedrag en zeden zijn en niet ontzet zijn uit de burgerrechten; 

5. op het moment van de oproep tot kandidaatstelling sedert minstens 2 jaar aangesloten zijn bij de Liberale 
      Mutualiteit van Oost-Vlaanderen;  

6.  geen personeelslid zijn van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen; 

7. niet ontslagen zijn als personeelslid zijn van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen of van de Landsbond  
      van Liberale Mutualiteiten omwille van een ernsDge tekortkoming. 

8.  geen persoon ten laste zijn van een personeelslid van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen of ook niet  
      op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 

9. nooit uitgesloten geweest zijn als lid van de Algemene Vergadering van de Liberale Mutualiteit van  



     Oost-Vlaanderen. 

10.  nooit afgezet geweest zijn als bestuurder van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen in een voorgaande 
legislatuur wegens een aan het ziekenfonds berokkend nadeel 

Welke is de kiesomschrijving waarbinnen men zich kandidaat kan stellen ?  

Met het oog op de verkiezingen van de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering wordt de Liberale 
Mutualiteit van Oost-Vlaanderen ingedeeld in 3 kiesomschrijvingen: 
-arrondissementen Aalst - Oudenaarde 
-arrondissementen Gent - Eeklo 
-arrondissementen Sint-Niklaas - Dendermonde 

Men kan slechts kandidaat zijn in de kiesomschrijving waar men gedomicilieerd is. 
Leden en de personen ten laste die niet gedomicilieerd zijn in één van bovenvermelde kiesomschrijvingen, 
behoren tot de kiesomschrijving waar de hoofdzetel van het ziekenfonds is gevesDgd, zijnde het arrondissement 
Gent - Eeklo. 

Binnen elke kiesomschrijving verkiezen de leden en hun personen ten laste die stemgerechDgd zijn, het aantal 
vertegenwoordigers dat in verhouding staat tot het ledenaantal dat tot deze kiesomschrijving behoort. 

Enkel in de kiesomschrijvingen waar het aantal kandidaten groter is dan het aantal toe te kennen effecDeve 
mandaten, zal er tot een stemming moeten overgegaan worden. 

Hoe kan men zich kandidaat stellen als lid van de Algemene Vergadering van de Liberale Mutualiteit 
van Oost-Vlaanderen ? 

Dit bericht geldt als oproep tot de kandidaten 

De leden en de personen ten laste die zich kandidaat wensen te stellen voor de Algemene Vergadering van het 
ziekenfonds Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen, dienen hun kandidatuur UITERLIJK OP 30 NOVEMBER 2021 
per aangetekende brief te richten aan de voorzi`er van het ziekenfonds 

De Heer Voorzi`er, Roland Cornelis 
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen 
Brabantdam 109 
9000 Gent 

Per kandidaat dient er een aangetekende zending te zijn. 

De poststempel zal als bewijs dienen. 

De aangetekende brief moet de volgende gegevens beva`en : 

volledige naam 
geboortedatum 
rijksregisternummer 
datum van aansluiDng bij het ziekenfonds 
voor personen ten laste die zelf kandidaat zijn: de naam van de gerechDgde bij wie men ten laste staat 
adres van domicilie 
kiesomschrijving waarvoor men kandidaat is (wordt bepaald door de plaats van domicilie) 



Bij de kandidaturenbrief moeten volgende stukken gevoegd worden: 

MoDvaDebrief waarin men moDveert waarom men kandidaat wenst te zijn voor de Algemene Vergadering van de 
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen. 

Beoordeling van de kandidaturen 

De Voorzi`er van het ziekenfonds zal de kandidaturen beoordelen op basis van de verkiesbaarheidsvoorwaarden.  

De afgewezen kandidaten zullen uiterlijk op 31 december 2021 per aangetekende brief in kennis worden gesteld 
van de gemoDveerde beslissing om de kandidaatstelling te weigeren. 

Klachten of betwisDngen kunnen per aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen volgend op de datum 
waarop de betwiste beslissing is ingetreden, worden voorgelegd aan de Controledienst van Ziekenfondsen en 
Landsbonden van Ziekenfondsen  
Sterrenkundelaan 1  
1210 Brussel  
T.a.v. de Heer Voorzi`er. 

Tot zover onze nuege informaDe betreffende de eerste fase van de mutualisDsche verkiezingen. In de 
eerstvolgende nummers van 2022 gaan we dieper in op de tweede fase, met name de mededeling van de 
definiDeve kandidatenlijsten en de prakDsche gegevens in verband met de eigenlijke stemverrichDngen. 

De informa+e inzake de oproep zoals werd vermeld in het verstuurde ledenblad edi+e september - oktober 2021 is inmiddels 
achterhaald. Enkel de informa+e opgenomen in dit ar+kel op de website is van toepassing. 


