ARTIKEL 4bis VAN DE WET VAN 6 AUGUSTUS 1990 BETREFFENDE DE
ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN – PRAKTISCHE
TOEPASSING
(omzendbrief 00/14 van 21 december 2000)

1. Inleiding
De wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen, verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000, heeft in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen een artikel 4bis ingevoegd, dat als volgt luidt:
"Een ziekenfonds mag een dienst bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), slechts inrichten op
voorwaarde dat het vooraf met het oog hierop de goedkeuring van de raad van bestuur van de
landsbond waarbij het aangesloten is, heeft verkregen."

2. Praktische toepassing
2.1. Nieuwe dienst
Op een vraag van een volksvertegenwoordiger bij de beraadslaging van het ontwerp van wet in de
Commissie van Sociale zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers1, heeft de Minister van
Sociale Zaken gepreciseerd dat artikel 4bis enkel betrekking heeft op de diensten die in de toekomst
zullen ingericht worden en niet op de diensten die reeds bestaan op het ogenblik van het van kracht
worden van de wet.
Uit dit antwoord kan men afleiden dat men onder "nieuwe dienst", een dienst dient te verstaan die de
algemene vergadering van een ziekenfonds beslist in te richten en die onder een
nomenclatuurnummer2 valt dat nog niet vermeld is in de statuten van dit ziekenfonds.
Indien het er daarentegen om gaat een bijkomend voordeel te voorzien binnen een reeds bestaande
dienst gaat het niet om een "nieuwe dienst", maar om een wijziging van deze dienst.
2.2. Goedkeuring door de Controledienst
Vermits de goedkeuring, door de Controledienst, van de statutaire bepalingen inzake een nieuwe
dienst, inzonderheid bedoeld door artikel 3, 1ste lid, b) en c) van voornoemde wet van 6 augustus 1990,
de erkenning van deze dienst inhoudt (art. 26, § 1, wet van 06.08.1990) en de goedkeuring van de raad
van beheer van de landsbond moet verkregen worden vóór de inrichting van deze dienst, moet het
dossier van de aanvraag tot goedkeuring van statutaire wijzigingen de door artikel 4bis vereiste
goedkeuring bevatten.
2.3. Overgangsmaatregel
Op zijn vergadering van 20 oktober 2000 heeft de Raad beslist dat de oprichting van nieuwe diensten,
die conform zijn met de bepalingen van voornoemde wet van 6 augustus 1990 en diens
uitvoeringsbesluiten, beslist door de algemene vergaderingen die plaatsvonden vóór 31 december
2000, zullen goedgekeurd worden onder voorbehoud dat de goedkeuring door de raad van bestuur
van de betrokken landsbond vóór de van kracht wording van deze diensten, hetzij algemeen gezien
vóór 1 januari 2001, aan de Controledienst wordt over gemaakt.
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Punt 2.2. zal van toepassing zijn voor de beslissingen van de algemene vergaderingen die
plaatsvonden na 31 december 2000.
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