OMZENDBRIEF 00/11 VAN 21 DECEMBER 2000 – PRAKTISCHE MODALITEITEN
(omzendbrief 01/08 van 11 mei 2001)

In de omzendbrief 00/11 van 21 december 2000 werd aan de landsbonden van ziekenfondsen,
ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand medegedeeld dat bepaalde voordelen, die
strijdig zijn met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en
de landsbonden van ziekenfondsen, uiterlijk vóór 1 januari 2002, uit hun statuten dienden te worden
geschrapt.
Deze omzendbrief heeft aanleiding gegeven tot heel wat vragen vanwege de landsbonden van
ziekenfondsen, de ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand.
Teneinde de inhoud van deze omzendbrief toe te lichten, worden de volgende punten verduidelijkt:
1. de voordelen welke in strijd moeten geacht worden met de artikelen 2 en 3 van de bovenvermelde
wet van 6 augustus 1990, betreffen alle voordelen, in geld of in natura die vermeld worden onder
punt 5 van de bijlage 1 van de omzendbrief 99/17 van 14 december 1999 betreffende de
classificatie van diensten, behalve de geboorte-, adoptie- en overlijdenspremies. Niettemin dient te
worden opgemerkt dat het mogelijk is dat de geviseerde voordelen, strijdig met de artikelen 2 en 3
van bovenvermelde wet van 6 augustus 1990, momenteel in de statuten vermeld zijn onder een
ander classificatienummer. Vanzelfsprekend dienen ook dan deze voordelen uit de statuten te
worden geschrapt;
2. wat de categorie 61 van de classificatie betreft, dienen onder "invaliden" zowel de personen erkend
als invaliden, als de personen erkend als gehandicapten, te worden begrepen.
Indien in een laatste fase vastgesteld wordt dat nog andere voordelen dan deze hierboven vermeld
strijdig zijn met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990, zal de Controledienst, met het oog
op de afschaffing van deze en naargelang hun verspreidheid, hetzij een bijkomende omzendbrief
uitvaardigen, hetzij de (het) betrokken landsbond, ziekenfonds of maatschappij van onderlinge
bijstand verzoeken deze toestand te regulariseren.
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