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Vrije en aanvullende verzekering – Verwijzing naar het begrip verjaardag

Ingevolge de omzendbrief 00/11 van 21/12/2000, gewijzigd bij de omzendbrief 01/08 van 11/05/2001,
dienden de landsbonden van ziekenfondsen, de ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge
bijstand ten laatste voor 1 januari 2002 uit hun statuten een reeks premies te schrappen die strijdig zijn
met de mutualistische doelstellingen, zoals omschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van
6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
Bij het recente onderzoek van klachten, ingediend bij de Controledienst, heeft de Raad vastgesteld dat
sommige mutualistische entiteiten echter nog gewag maken van het begrip verjaardag in het kader van
reclame voor sommige geboden voordelen.
Teneinde iedere dubbelzinnigheid terzake te vermijden, heeft de Raad tijdens zijn zitting van
8 november 2002 en na advies van het Technisch Comité dd. 7 november 2002, beslist dat iedere
verwijzing naar dit begrip verjaardag, zelfs op indirecte wijze en onder iedere mededelingsvorm
(briefwisseling, informatiebrochures, mutualistische pers, website, iedere andere vorm van reclame, …)
aan het betrokken voordeel het karakter zal verlenen van een door voornoemde omzendbrief verboden
voordeel.
De Raad vraagt bijgevolg aan de landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van
onderlinge bijstand voor uiterlijk 1 januari 2003 iedere verwijzing naar het begrip verjaardag in iedere
vorm van mededeling te schrappen.
Gelet op het feit dat sommige diensten en voordelen van de vrije en aanvullende verzekering in verband
staan met de leeftijd van de leden, spreekt het vanzelf dat deze omzendbrief niet verbiedt naar het begrip
leeftijd te verwijzen. Een dergelijk verbod zou de mutualistische entiteiten overigens verhinderen hun
leden te informeren over de voorwaarden waaronder de door de mutualistische entiteiten geboden
voordelen toegekend worden.
Deze omzendbrief vervangt omzendbrief 02/16/AD van 27 september 2002.
De Voorzitter van de Raad

N. JEURISSEN.
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