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BETREFFENDE DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN

(omzendbrief 00/11 van 21 december 2000)

Er wordt vooreerst aan herinnerd dat de Controledienst indertijd aan de landsbonden van
ziekenfondsen, de ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand mededeelde dat hun
statuten met gunstig advies aan de Minister van Sociale Zaken werden voorgelegd onder voorbehoud
van een nader onderzoek van een aantal algemene beginselen. Eén van deze beginselen betrof de
conformiteit van toegekende voordelen met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Na afloop van dit onderzoek heeft de Raad van de Controledienst, in zijn vergadering van
27 november 2000, in toepassing van het artikel 52, 1°, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990,
beslist dat o.a. de hierna vermelde voordelen, aangeboden door de landsbonden van ziekenfondsen, de
ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand of door rechtspersonen met wie zij een
samenwerkingsakkoord hebben gesloten in uitvoering van het artikel 43 van dezelfde wet, niet tot doel
hebben het fysiek, psychisch of sociaal welzijn van de leden te bevorderen en bijgevolg strijdig zijn
met de mutualistische doelstellingen, zoals bepaald door de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus
1990 :

- de huwelijkspremie;
- de samenwoningspremie;
- de scheidingspremie;
- de toelage voor priesterwijding;
- de premie voor plechtige communie;
- de verjaardagspremie;
- de premie voor huwelijksverjaardag, gouden bruiloft, …;
- de premie aan wezen;
- de premie voor 1 mei of kerstmis;
- de vakantiepremie met uitzondering van dewelke toegekend aan gehandicapten;
- de premie ingeval van pensioen;
- de premie voor aansluiting bij een ziekenfonds of maatschappij van onderlinge bijstand of bij een

dienst door deze aangeboden, inclusief de premie geboden aan de leden, personen ten laste, die
gerechtigde worden;

- de getrouwheidspremie;
- de premie eerste schooldag en de premie voor het einde van de studies;
- de premie toegekend aan de personen ten laste bij hun eerste inschrijving in het kader van de

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- de weduwetoelage;
- de premie toegekend aan de gerechtigde die zich inschrijft voor cursussen van sociale promotie;
- …

De Raad vraagt bijgevolg aan de betrokken landsbonden, ziekenfondsen en maatschappijen van
onderlinge bijstand deze voordelen uit hun statuten te schrappen uiterlijk vóór 1 januari 2002 en in
het kader van het dossier van aanvraag tot goedkeuring van statutaire wijzigingen aan de
Controledienst, de bestemming, overeenkomstig hun wettelijke opdrachten bepaald in artikel 3 van
voornoemde wet van 6 augustus 1990, mede te delen van de eventuele reserves van deze diensten, er
daarbij in het bijzonder op toeziend dat het artikel 48, § 2, van diezelfde wet nageleefd wordt.

Deze voordelen zullen eveneens vanaf de bovenvermelde datum niet (niet meer) mogen toegekend of
betaald worden via een rechtspersoon met wie de betrokken landsbond van ziekenfondsen, het
ziekenfonds of de maatschappij van onderlinge bijstand een samenwerkingsakkoord heeft gesloten.

Niettemin zijn de volgende premies conform aan de mutualistische doelstellingen, zoals bepaald door
de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990:
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- geboortepremie;
- adoptiepremie;
- overlijdenspremie;
- vakantiepremie voor gehandicapten.

De Raad benadrukt dat de toekenning van deze premies in overeenstemming dient te gebeuren met
artikel 43quinquies van voornoemde wet van 6 augustus 1990. Dit artikel bepaalt dat het de
maatschappijen van onderlinge bijstand, de ziekenfondsen en de landsbonden, alsmede de
rechtspersonen waarmee ze samenwerkingsakkoorden hebben gesloten, verboden is voordelen toe te
kennen die van aard zijn aan te zetten tot individuele mutaties, zoals bedoeld door de artikelen 255 tot
274 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, alsmede
voordelen toe te kennen die van aard zijn de personen, ingeschreven als personen "ten laste van een
lid" van een ziekenfonds, ertoe aan te zetten leden "titularis" te worden van hetzelfde ziekenfonds.
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