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Publiciteit die gewag maakt van het behoud van verworven rechten bij mutatie of transfer

Bij het recent onderzoek van klachten ingediend bij de Controledienst heeft de Raad vastgesteld dat
sommige ziekenfondsen in hun reclame vermelden dat de personen die beslissen zich bij hen aan te
sluiten, alle bij hun vroegere ziekenfonds verworven rechten behouden.

De onduidelijke bewoording van deze publicitaire berichten laat veronderstellen dat de bij het vroegere
ziekenfonds verworven rechten niet enkel voor de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en
uitkeringen behouden blijven, maar ook voor alle diensten en voordelen van de vrije en aanvullende
verzekering. Dit is echter meestal niet het geval, vermits niet alle entiteiten dezelfde diensten inrichten
waarbij identieke voordelen worden toegekend en omdat er soms een wachttermijn dient vervuld te
worden om van de diensten te kunnen genieten. Deze reclame heeft derhalve een bedrieglijk karakter
vermits zij tot vergissing kan leiden bij deze personen, en bijgevolg hun gedrag kan beïnvloeden en
andere mutualistische entiteiten nadeel kan berokkenen.

Teneinde in de toekomst dergelijke inbreuken op artikel 43quater van de wet van 6 augustus 1990 te
vermijden, wordt aan de mutualistische entiteiten die onder om het even welke vorm van publicitaire
mededeling (brieven, informatiebrochures, mutualistische pers, website, ...) verwijzen naar het behoud
van verworven rechten van leden bij een mutatie of een transfer, gevraagd erin te preciseren welke de
eventuele beperkingen zijn op het behoud van deze rechten (bijvoorbeeld dat dit enkel slaat op de
verplichte verzekering of eveneens sommige benoemde diensten van de vrije en aanvullende verzekering
of alle diensten ervan behalve de opgegeven uitzonderingen, de te lopen wachtperiodes opgeven, …).

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN.
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