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Vrije en aanvullende verzekering – verbod van dubbele aansluiting
– arrest van de Raad van State van 21 november 2002 (nr. 112.786)

Vanaf de oprichting van de Controledienst (zie jaarverslag 1991-1993, p. 28), heeft de Raad het standpunt
verdedigd volgens hetwelk dubbele aansluitingen in principe niet kunnen aanvaard worden in het kader
van de vrije en aanvullende verzekering.

Hij heeft dit standpunt meermaals bevestigd, inzonderheid in het kader van de omzendbrief 02/01 van
30 januari 2002 waarbij hij enerzijds herinnerde aan de uitzonderingen op dit principe en anderzijds aan
de mutualistische entiteiten vroeg uit hun statuten alle bepalingen te schrappen die strijdig zouden zijn
met voormeld verbod op dubbele aansluiting, en dit uiterlijk tegen 1 juli 2002.

Bij arrest nr. 112.786 van 21 november 2002 bevestigde de Raad van State dit standpunt van de Raad in
het kader van een beroep ingediend tegen een beslissing tot weigering van een statutenwijziging van een
maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld door artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Dit verbod op dubbele aansluiting
vloeit volgens de Raad van State effectief onder meer voort uit de artikelen 7, § 2, en 43bis van
voormelde wet van 6 augustus 1990. Vanzelfsprekend geldt dat principe voor alle diensten van de vrije en
aanvullende verzekering en dienen alle statutaire bepalingen terzake hiermee dan ook in
overeenstemming te zijn, zoals trouwens reeds vereist door voornoemde omzendbrief 02/01.

Ingevolge een klacht betreffende de schending van voornoemd principe, heeft de Raad eraan gehouden de
mutualistische entiteiten aan dit principe te herinneren en hen de inhoud van voornoemd arrest van de
Raad van State mede te delen, waarbij opgemerkt wordt dat de mutualistische entiteiten, waarvan de
statuten nog bepalingen bevatten die strijdig zijn met voornoemd principe, zich blootstellen aan
administratieve sancties.  Terzake wordt wel gepreciseerd dat de uitzonderingen op dit principe, bepaald
bij wet, koninklijk besluit of omzendbrief uiteraard van toepassing blijven.

Volledigheidshalve wordt tevens opgemerkt dat de Raad van State in voornoemd arrest eveneens
bevestigde dat een zorgkas opgericht onder de vorm van een maatschappij van onderlinge bijstand
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onderworpen is aan al de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake voorzien in voormelde wet van
6 augustus 1990 en derhalve onder de bevoegdheid van de Controledienst valt.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN.
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