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Vrije en aanvullende verzekering  
 

Aanmoedigingen tot mutatie en voordelen tot aanzetting van personen ten laste om 
gerechtigde leden te worde n in de schoot van hetzelfde ziekenfonds  

 
 

 
Overeenkomstig het artikel 43quinquies, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst, na advies 
van het Technisch comité d.d. 14 juli 2005, tijdens zijn vergadering van 27 juli 2005 de voorwaarden 
bepaald waaronder de toekenning van voordelen, in het kader van diensten bedoeld door de 
artikelen 3, eerste lid, b) en c) en 7, § 4, van dezelfde wet, wordt beschouwd als de toekenning van 
voordelen tot aanmoediging van individuele mutaties of van voordelen die personen, ingeschreven als 
personen ten laste bij een ziekenfonds, aanzetten om lid van dit ziekenfonds te worden.  

 
Werden aldus weerhouden als dergelijke voordelen en worden dan ook verboden:  

 
1. de toekenning door de mutualistische entiteit zelf (via haar diensten of het administratief centrum), 

door een rechtspersoon waarmee zij een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, door een 
maatschappij van onderling bijstand bedoeld door artikel 43bis van voornoemde wet van 
6 augustus 1990 of door elke andere derde, van voordelen in het kader van diensten bedoeld door de 
artikelen 3, eerste lid, b) en c), en 7, § 4, van deze wet, bij of ingevolge de inschrijving van een 
nieuw lid en zulks ongeacht het voordeel bestemd is voor dit nieuwe lid en/of voor een ander lid van 
dezelfde mutualistische entiteit; 

 
2. de tenlasteneming door de nieuwe mutualistische entiteit, door een rechtspersoon waarmee zij een 

samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, door een maatschappij van onderling bijstand bedoeld door 
artikel 43bis van voornoemde wet van 6 augustus 1990 of door elke andere derde, van de betaling 
van bijdragen die nog zouden verschuldigd zijn aan de vorige mutualistische entiteit voor een dienst 
bedoeld door artikel 3, eerste lid, b) en c) van de wet van 6 augustus 1990, met inbegrip van de 
bijdragen voor de zorgverzekering; 

 
3. de tenlasteneming door een derde van bijdragen voor een dienst bedoeld door artikel 3, eerste lid, b) 

en c) van de wet van 6 augustus 1990 bij of wegens de inschrijving van een nieuw lid; 
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4. de vrijstelling van de betaling van bijdragen of de inning van een verminderde bijdrage bij of 

ingevolge de inschrijving van een nieuw lid of de inschrijving in de hoedanigheid van gerechtigde 
van een persoon die de hoedanigheid had van persoon ten laste in de schoot van dezelfde 
mutualistische entiteit, voor een dienst bedoeld door artikel 3, eerste lid, b) en c), van de wet van 
6 augustus 1990, voor een bepaalde periode gedurende dewelke de voordelen niettemin worden 
toegekend, en zulks ongeacht of deze vrijstelling bestemd is voor deze persoon en/of voor een ander 
lid van dezelfde mutualistische entiteit; 

 
5. voor de dienst bedoeld door artikel 27bis van de wet van 6 augustus 1990, de bepaling van de 

bijdrage voor een lid: 
 

a) in functie van de duur gedurende dewelke een activiteit als zelfstandige reeds werd uitgeoefend 
en zulks indien het betrokken lid op het ogenblik van zijn aansluiting bij deze dienst in de 
betrokken entiteit reeds sedert tenminste zesendertig maanden zijn activiteit als zelfstandige 
uitoefende;  

 
b) en/of in functie van de datum van aansluiting bij deze dienst in de betrokken entiteit; 

 
6. voor de andere diensten dan deze bedoeld door artikel 27bis, het voorzien, op grond van de duur van 

de aansluiting, in verschillen in de bijdragen aan de leden gevraagd voor de eerste twee jaar van hun 
aansluiting; 

 
7. de toekenning door de mutualistische entiteit zelf, door een rechtspersoon waarmee zij een 

samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, door een maatschappij van onderling bijstand bedoeld door 
artikel 43bis van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 of door elke andere derde, van voordelen 
in het kader van een dienst bedoeld door de artikelen 3, eerste lid, b) en c), en 7, § 4, van deze wet, 
op voorwaarde dat beide echtgenoten of samenwonenden en/of hun eventuele personen ten laste lid 
zijn of worden van de dienst in kwestie; 

 
8. het afhankelijk maken van de aansluiting of het behoud van aansluiting van de leden bij sommige 

diensten van de vrije en aanvullende verzekering van de aansluiting, bij de desbetreffende diensten, 
van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende titularis van het betrokken lid en van de eventuele 
personen ten laste van die echtgeno(o)t(e) of samenwonende titularis. Het betreft het geval bedoeld 
in de omzendbrief 02/01 van 30 januari 2002 dat eveneens een strijdigheid met het principieel 
verbod tot dubbele aansluiting inhoudt; 

 
9. onverminderd artikel 9, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990, de vrijstelling van wachttijd 

voor een dienst bedoeld door artikel 3, eerste lid, b) en c), van de wet van 6 augustus 1990, voor het 
kind waarvan een ouder (deze waarvan het kind niet ten laste is in de verplichte verzekering) reeds 
bij deze dienst was aangesloten en waarvan de andere ouder zich met dit kind bij de bedoelde dienst 
van dezelfde entiteit aansluit; 

 
10. onverminderd artikel 9, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990, de vrijstelling van wachttijd 

toegekend bij of ingevolge de inschrijving in de hoedanigheid van gerechtigde van een persoon die 
de hoedanigheid had van persoon ten laste bij dezelfde entiteit, voor de aansluiting bij een dienst 
bedoeld door artikel 3, eerste lid, b) en c), van de wet van 6 augustus 1990, terwijl deze persoon als 
persoon ten laste niet bij deze dienst was aangesloten. 

 
Deze omzendbrief vervangt omzendbrief 02/08 van 16 september 2002, gewijzigd bij 

omzendbrief 03/21 van 18 augustus 2003. 
 
Deze omzendbrief treedt in werking op 1 januari 2006. De mutualistische entiteiten dienen bijgevolg 

hun statuten in overeenstemming met artikel 9, § 3, van de wet van 6 augustus 1990, aan te passen. 
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Ten slotte herinnert de Raad alle mutualistische entiteiten eraan dat de toekenning van geschenken of 

premies die niet mogen toegekend worden in toepassing van artikel 2 en 3 van de wet van 
6 augustus 1990 of die niet in de statuten zijn opgenomen in toepassing van artikel 9, § 1, eerste lid, 4°, 
van deze wet, aanleiding kan geven tot het uitspreken van een administratieve sanctie wegens schending 
van voornoemde artikelen, alsook tot een administratieve geldboete van 1.500 tot 7.500 euro wegens 
toekenning van door de Raad niet-goedgekeurde voordelen. 
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