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DIENST HOSPITALISATIE - JURIDISCHE ANALYSE

De Controledienst heeft op 1 januari 2005, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire
bepalingen, een volledige analyse verricht van de diensten "hospitalisatie" ingericht door de
mutualistische entiteiten. Hij heeft vastgesteld dat sommige statutaire bepalingen betreffende de diensten
"hospitalisatie" in strijd waren met de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen, alsook met sommige omzendbrieven genomen in uitvoering van
dezelfde wet. Bovendien heeft hij vastgesteld dat de terminologie aangewend in sommige statutaire
bepalingen op die van privé-verzekeringscontracten lijkt. De resultaten van deze analyse en de aldus
vastgestelde tegenstrijdigheden werden op 21 april, 14 juli, 7 november en 8 december 2005 voorgelegd
aan het Technisch comité, ingesteld bij de Controledienst.

De Raad van de Controledienst heeft het derhalve noodzakelijk geacht om bij deze omzendbrief,
goedgekeurd tijdens de zitting van 6 maart 2006, te herinneren aan de diverse wettelijke en reglementaire
bepalingen van toepassing op de statutaire diensten "hospitalisatie".

1. Artikel 2 van de wet van 6 augustus 1990

De omzendbrief 00/11 van 21 december 2000, gewijzigd bij de omzendbrief 01/08 van 11 mei 2001,
somt voordelen op die in strijd zijn met de mutualistische doelstellingen zoals bepaald door de artikelen 2,
§ 1, en 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen.

Terwijl de statuten per 1 januari 2002 met de voormelde omzendbrief in overeenstemming dienden te
worden gebracht, werd vastgesteld dat er, in het kader van de dienst "hospitalisatie", nog bepalingen
bestonden die in strijd waren met deze omzendbrief, zoals :

de toekenning van de vrijstelling van bijdrage gedurende een bepaalde periode aan een lid aangesloten
bij de dienst "hospitalisatie" naar aanleiding van zijn huwelijk of samenwonen;
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de afschaffing van de wachttijd voor de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van een lid
aangesloten bij de dienst hospitalisatie (al dan niet een bepaalde tijd), die zelf binnen een bepaalde
termijn na het huwelijk of het samenwonen aansluit.

2. Artikelen 3bis en 3ter van de wet van 6 augustus 1990

2.1. Aanvang van de aansluiting

Wanneer de aansluiting bij de dienst hospitalisatie facultatief is, mag de aansluiting bij de voormelde
dienst op ieder ogenblik gebeuren en dient de aanvangsdatum van deze aansluiting bijgevolg duidelijk in
de statuten te worden vermeld (bv. de eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening van de
aansluitingsaanvraag), met dien verstande dat deze aanvangsdatum van de aansluiting niet mag
voorafgaan aan wat artikel 3bis, tweede lid, 1°, b), en 2°, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990,
bepaalt.

Wanneer de aansluiting bij de dienst hospitalisatie verplicht is, dient eveneens artikel 3bis, tweede lid,
1°, b), en 2°, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 te worden toegepast en dient derhalve een
duidelijk onderscheid te worden gemaakt naar gelang de hoedanigheid van het lid dat aansluit bij de
mutualistische entiteit ingevolge mutatie of overgang (gerechtigde of persoon ten laste die de
hoedanigheid van gerechtigde verwerft).

2.2. Aansluitingsduur

Hierbij wordt eraan herinnerd dat de aansluiting bij de diensten van de facultatieve aanvullende
verzekering en de vrije verzekering voor een onbepaalde duur geldt.

Bijgevolg zijn bijvoorbeeld de bepalingen van de dienst "hospitalisatie" die voorzien in een aansluiting
voor een bepaalde duur of voor een minimumperiode of nog in een "beding van stilzwijgende verlenging"
of in een vervaldatum,… in strijd met dit principe.

2.3. Betaling van de bijdrage

Overeenkomstig artikel 3bis, eerste lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, zijn de bijdragen
per maand verschuldigd.

Dit principe belet niet dat de statuten kunnen bepalen dat de bijdragen voor de dienst "hospitalisatie"
enerzijds vooraf gestort worden en anderzijds voor een periode van één, drie, zes of twaalf maanden, voor
zover echter artikel 3bis, derde lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 desgevallend nageleefd
wordt.

Bovendien dient opgemerkt dat, ingevolge het maandelijkse karakter van de bijdrage, het recht op
prestaties van de diensten van de aanvullende en vrije verzekering in hoofde van de leden per maand
ontstaat. Bijgevolg is bijvoorbeeld een statutaire bepaling die voorziet dat het lid zijn bijdragen moet
betaald hebben voor het heel betrokken kalenderjaar alvorens aanspraak te kunnen maken op de
terugbetaling van de prestaties van de dienst "hospitalisatie", in strijd met artikel 3bis, eerste lid, van de
voornoemde wet van 6 augustus 1990.

2.4. Verandering in hoofde van het lid

Gelet op het onbepaalde karakter van de aansluitingsduur, enerzijds, en op het feit dat de bijdragen per
maand verschuldigd zijn, anderzijds, vangt de aanvraag van het lid om een ander voordeel (dekking) van
de dienst "hospitalisatie", ingericht door de mutualistische entiteit, te kunnen genieten, in principe aan op
de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door de betrokken mutualistische entiteit van deze
aanvraag. De statuten mogen evenwel bepalen dat deze overgang slechts aanvangt op het einde van de
termijn van een hospitalisatiedekking die geldt op het moment van de veranderingsaanvraag en in geval
van verandering naar een beter voordeel, na het vervullen van een wachttijd.



3.-

Wanneer de bijdrage verschuldigd voor de dienst "hospitalisatie" varieert in functie van het aantal
personen ten laste van de gerechtigde en/of van de leeftijdscategorie van de gerechtigde en van de
personen te zijnen laste, vangt de wijziging van het bedrag van de verschuldigde bijdrage, bij gebrek aan
specifieke statutaire bepalingen dienaangaande, eveneens aan op de eerste dag van de maand die volgt op
de gebeurtenis die deze wijziging tot gevolg heeft (toepassing van artikel 3bis, eerste lid, van de
voornoemde wet van 6 augustus 1990).

2.5. Einde van de aansluiting

2.5.1. Mutatie of overgang

Bij mutatie of overgang van het lid naar een andere mutualistische entiteit, is artikel 3ter, 2° en 3°, van
de voornoemde wet van 6 augustus 1990 van toepassing. Bijgevolg moet de dekking van de dienst
"hospitalisatie" gewaarborgd blijven, voor zover het betrokken lid in regel is met de bijdragen, m.a.w.
tot :

op het einde van de maand tijdens dewelke de persoon, die ten laste was van een gerechtigde
aangesloten bij de dienst hospitalisatie van de mutualistische entiteit, zich inschrijft als gerechtigde bij
een andere mutualistische entiteit;
op het einde van het kwartaal dat voorafgaat aan de inwerkingtreding van de aansluiting van een
persoon die niet bedoeld wordt in het vorige punt bij een andere mutualistische entiteit.

2.5.2. Opzegtermijn

De onbepaalde duur van de aansluiting bij de diensten van de facultatieve aanvullende verzekering en
van de vrije verzekering, waaronder de dienst "hospitalisatie", houdt eveneens in dat het lid op ieder
ogenblik zijn aansluiting bij de voormelde diensten kan beëindigen.

Teneinde de mutualistische entiteit toe te laten een ontslag uit de dienst "hospitalisatie" te registreren,
kunnen de statuten voorzien in een opzegtermijn, die aanvangt op de eerste dag van de maand die volgt
op de ontvangst door de betrokken mutualistische entiteit van het verzoek tot ontslag. Deze termijn zal
één maand niet mogen overschrijden.

Overigens zou het wenselijk zijn dat de statuten zouden voorzien dat in geval van een ontslag uit de
dienst "hospitalisatie", het toegekende voordeel voor de lopende hospitalisaties tot op de laatste dag van
de aansluiting bij deze dienst gewaarborgd is en dit onverminderd de toepassing van artikel 48bis, § 1,
eerste lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990.

2.5.3. Overlijden van de gerechtigde

Bij overlijden van de gerechtigde eindigt de aansluiting bij de diensten van de aanvullende en vrije
verzekering op de laatste dag van de maand van het overlijden.

Om sociale redenen aanvaardt de Raad van de Controledienst evenwel dat de statuten van de
mutualistische entiteiten mogen bepalen dat, indien een persoon die ten laste was van de overleden
gerechtigde en die gehospitaliseerd wordt op het ogenblik dat de aansluiting overeenkomstig het vorige
lid normaal zou beëindigd worden, het voordeel van de dienst "hospitalisatie", voor deze persoon, kan
blijven duren tot op het einde van de voormelde hospitalisatie.

2.6. Terugbetaling van de bijdrage

Artikel 3bis, derde lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 bepaalt dat indien bijdragen door
een persoon betaald zijn voor een dienst van de vrije en aanvullende verzekering, die een periode
betreffen waarin hij niet meer aangesloten is bij deze dienst, de mutualistische entiteit de niet-
verschuldigde bijdragen moet terugbetalen binnen de drie maanden na het einde van de aansluiting.

Dit betekent dat deze terugbetaling automatisch dient te gebeuren, zonder dat het lid hier uitdrukkelijk
moet om verzoeken.
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3. Artikel 9 van de wet van 6 augustus 1990

3.1. Rechten en plichten van de leden

Overeenkomstig artikel 9, § 1, eerste lid, 4°, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, moeten de
statuten van een mutualistische entiteit de diensten vermelden die ingericht worden, de voordelen die
hierbij worden toegekend en de voorwaarden waaronder zij worden verleend.

Bijgevolg dient vermeld welke types pathologieën effectief gedekt of uitgesloten worden van de
tussenkomst van de dienst hospitalisatie (bv.: ziekte van Alzheimer) en/of welke ziekenhuisdiensten
uitgesloten worden van terugbetaling. Aldus is een eenvoudige verwijzing naar de codes van
Volksgezondheid, die door het lid niet gekend zijn, onvoldoende.

3.2. Wachttijd

Artikel 9, § 2, eerste lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 bepaalt dat de statuten geen
bepalingen kunnen bevatten die voor de persoon die zich aansluit bij een mutualistische entiteit zouden
voorzien in een wachtperiode om te kunnen genieten van een dienst van de vrije en aanvullende
verzekering, bij dewelke deze persoon toetreedt door het enkele feit van zijn aansluiting bij de
mutualistische entiteit, indien hij op de datum bedoeld in artikel 3ter, 2° of 3°, naargelang het geval, reeds
genoot van een dekking voor een gelijkaardige dienst.

Bijgevolg moet in de gevallen waarbij de aansluiting bij de dienst "hospitalisatie" in hoofde van het lid
aangesloten bij de mutualistische entiteit verplicht is, de vervulling van een wachttijd om de voordelen te
kunnen genieten van de voormelde dienst uitdrukkelijk voorzien in een uitzondering voor de personen die
reeds bij hun vroegere mutualistische entiteit effectief een dekking genoten voor een gelijkaardige dienst.

3.3. Statutaire wijzigingen

Krachtens artikel 9, § 3, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, moeten de statuten van een
mutualistische entiteit die in strijd zijn met een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling (koninklijk
besluit of omzendbrief van de Controledienst) dienovereenkomstig aangepast worden tijdens de eerste
algemene vergadering die bijeengeroepen wordt na de publicatie van deze nieuwe bepaling of in geval
van volmacht toegestaan door deze wet, tijdens de eerste raad van bestuur die wordt samengeroepen na de
bedoelde publicatie. De aandacht wordt hierbij gevestigd op het feit dat indien de voormelde wijzigingen
niet doorgevoerd worden, de betrokken statutaire bepalingen nietig zijn.

Bovendien kan de Raad van de Controledienst, naast het feit dat de statutaire wijzigingen in werking
treden op de datum bepaald door de algemene vergadering zelf (of de raad van bestuur in geval van
volmacht bedoeld door artikel 15, § 3, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990) en ten vroegste op
de datum van de voormelde algemene vergadering (omzendbrief 01/03 van 11.05.2001), eveneens in het
kader van een herstelplan bijvoorbeeld, aan een mutualistische entiteit vragen om de statuten te wijzigen
op de datum die hij bepaalt.

Hieruit volgt dat een bepaling die voorziet dat zonder uitzondering de statutaire bepalingen betreffende
de dienst hospitalisatie slechts éénmaal per jaar kunnen gewijzigd worden, met inwerkingtreding op
1 januari van het jaar dat volgt op de beslissing van de algemene vergadering, evenals elke gelijkaardige
bepaling, uit de statuten moet geschrapt worden.

4. Artikel 15 van de wet van 6 augustus 1990

De mutualistische entiteiten dienen eraan herinnerd dat de statutaire wijzigingen tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren (artikel 15 van de wet van 6 augustus 1990). Deze kan evenwel,
krachtens artikel 15, § 3, eerste lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, de bevoegdheid om de
de bijdragen aan te passen delegeren aan de raad van bestuur.
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In die zin moet een statutaire bepaling die, bijvoorbeeld, voorziet dat een wijziging van de voorwaarden
van de dienst "hospitalisatie" gebeurt volgens de modaliteiten bepaald door "de directie van de
mutualistische entiteit" geschrapt worden omdat ze tegenstrijdig is met voornoemd artikel 15.

5. Artikel 38 van de wet van 6 augustus 1990

Artikel 38 van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 bepaalt dat de bedragen door de mutualistische
entiteiten betaald voor geneeskundige verstrekkingen die onder de bevoegdheid vallen van de diensten
van de vrije en aanvullende verzekering die zij inrichten, noch voor afstand noch voor beslag vatbaar zijn.

Dit principe van onvervreemdbaarheid en onoverdraagbaarheid verbiedt de mutualistische entiteit om
iedere compensatie uit te voeren tussen het bedrag van de verschuldigde tussenkomsten in het kader van
de diensten van de vrije en aanvullende verzekering (waaronder de dienst "hospitalisatie") enerzijds, en
ofwel het bedrag van de bijdragen die nog door het lid verschuldigd zouden zijn, ofwel elke schade die
zou voortvloeien, voor de betrokken mutualistische entiteit, uit een niet-naleving door het lid van zijn
statutaire verplichtingen, anderzijds.

Bij niet-betaling van de verschuldigde bijdragen zijn de algemene statutaire bepalingen (bv. schorsing
van het recht op prestaties, herinneringsprocedure en uitsluiting uit een of meerdere diensten van de vrije
en aanvullende verzekering) van toepassing.

Inzake de schade die zou voortvloeien, voor de mutualistische entiteit, uit een niet-naleving door het lid
van zijn statutaire verplichtingen, dienen de mutualistische entiteiten die het wensen of waarvan de
statuten dit type bepalingen bevatten, het begrip schade te definiëren en duidelijk het
verminderingspercentage dat zal toegepast worden op de tussenkomsten van de statutaire diensten te
bepalen.

6. Artikel 43quinquies van de wet van 6 augustus 1990

De omzendbrief 05/08 van 9 augustus 2005 betreffende de aanmoedigingen tot mutatie en voordelen tot
aanzetting van personen ten laste om gerechtigde leden te worden in de schoot van hetzelfde ziekenfonds
wordt hier uitdrukkelijk in herinnering gebracht.

7. Artikel 48 van de wet van 6 augustus 1990

Artikel 48, § 1, tweede en derde lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 bepaalt dat in geval
van stopzetting van een dienst van de vrije en aanvullende verzekering, de algemene vergadering van de
mutualistische entiteit beslist over de bestemming van de eventuele reservefondsen van de ontbonden
dienst, onder voorbehoud echter dat deze reservefondsen bij voorrang aangewend moeten worden ten
gunste van de leden waarvan het recht op prestaties inging vóór de stopzetting van de dienst.

Een statutaire bepaling die, bijvoorbeeld, voorziet dat indien de mutualistische entiteit beslist om de
dienst "hospitalisatie" stop te zetten, de werking van de voormelde dienst opgeheven wordt, ook voor de
lopende hospitalisaties, is in strijd met artikel 48, § 1, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 en
moet dus geschrapt worden.

8. Artikel 48bis van de wet van 6 augustus 1990

In uitvoering van artikel 48bis, § 1, eerste lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, verjaart de
vordering tot betaling van financiële tussenkomsten en uitkeringen in het kader van de diensten van de
vrij en aanvullende verzekering twee jaar na het einde van de maand waarin het recht op betaling is
ontstaan.



6.-

Wat betreft de dienst "hospitalisatie" vangt de verjaringstermijn van de vordering tot betaling van de
tussenkomsten van de dienst hospitalisatie aan vanaf het einde van de maand waarin het lid de
hospitalisatiefactuur ontvangt (die hij of zij, krachtens de statuten, moet overmaken aan de mutualistische
entiteit om de tussenkomst van de dienst "hospitalisatie" te kunnen genieten en waarop de mutualistische
entiteit zich kan baseren om het bedrag van de verschuldigde tussenkomst te bepalen).

Na het advies van het Technisch comité te hebben ingewonnen, besliste de Raad om in dit geval de
derde werkdag die volgt op de datum vermeld op de factuur vanwege de betrokken verzorgingsinstelling
als datum van ontvangst te beschouwen.

9. Verwijzingen naar privé-verzekeringscontracten

9.1. Contracten

De Raad herinnert aan zijn omzendbrief 04/11 van 16 april 2004 waarbij het verboden wordt om in het
kader van door mutualistische entiteiten georganiseerde diensten contracten af te sluiten met leden.
Vanzelfsprekend moeten de statuten in overeenstemming gebracht worden met deze omzendbrief.

9.2. Terminologie

In de statutaire bepalingen betreffende de diensten "hospitalisatie" werd het gebruik van termen zoals
verzekering en verzekerde, contract, polis, algemene en bijzondere voorwaarden, premies, waarborgen,
verzekeringsjaar, vervaldatum, toetreding en toegetredene, tarief, proefperiode, schadegeval,
polisvoorwaarden, … vastgesteld.

De mutualistische entiteiten worden verzocht om deze termen te vervangen door een meer
"mutualistische" terminologie, zoals dienst, aansluiting en aangeslotene, bijdragen, dekking, wachttijd,
statutaire voorwaarden,…

Wanneer er bovendien voor de dienst "hospitalisatie" in bijzondere voorwaarden voorzien wordt,
worden de mutualistische entiteiten dringend verzocht om deze in de statutaire bepalingen in te voegen.
In dezelfde zin wordt erop gewezen dat elk huishoudelijk reglement betreffende een statutaire dienst aan
de Controledienst moet meegedeeld worden (toepassing van artikel 9, § 1, eerste lid, 4°, van de
voornoemde wet van 6 augustus 1990).

10. Varia

10.1. Gecoördineerde wet van 14 juli 1994

De aandacht van de mutualistische entiteiten wordt erop gevestigd dat de verwijzingen naar de wet van
"9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering" gewijzigd zouden moeten worden door de verwijzing naar ofwel de voornoemde
gecoördineerde wet van 14 juli 1994, ofwel de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.

10.2. Geschillen

Ter informatie, alle betwistingen inzake de toepassing van de statutaire bepalingen betreffende de
diensten van de vrije en aanvullende verzekering vallen enkel onder de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank van de woonplaats van het lid (artikelen 580, 6°, en 628, 14°, van het Gerechtelijk
Wetboek). De dienst "hospitalisatie" vormt geen uitzondering op deze regel.

Statutaire bepalingen die voorzien dat enkel de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke
zetel van het ziekenfonds gevestigd is, bevoegd zijn, zijn bijgevolg strijdig.
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10.3. Arbitrage

Heelwat statuten bepalen dat in geval van geschil, de mutualistische entiteit aan het betrokken lid kan
voorstellen om beroep te doen op de arbitrageprocedure zoals bepaald door het Gerechtelijk Wetboek. De
aandacht van de mutualistische entiteiten wordt erop gevestigd dat, enerzijds, de artikelen 1676 t.e.m.
1723 van het Gerechtelijk Wetboek terzake toepasselijk zijn en dat krachtens artikel 1678, 2, van dit
wetboek, elke arbitrageovereenkomst afgesloten vóór het ontstaan van een geschil waarvan de
arbeidsrechtbank o.a. krachtens artikel 580 van hetzelfde wetboek kennis moet nemen, van rechtswege
nietig is.

Bovendien bepaalt artikel 1684 van het Gerechtelijk Wetboek dat , wanneer de meest gerede partij erom
verzoekt, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is voor de aanstelling van de "derde"
arbiter. De statutaire bepalingen die voorzien dat in geval van geschil tussen de geneesheer aangesteld
door de mutualistische entiteit en de geneesheer van het lid, een derde geneesheer zal aangesteld worden,
moeten aangepast worden opdat deze aanstelling kan gebeuren "in onderling akkoord tussen de partijen of
bij gebrek aan een akkoord, op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg".

11. Termijnen

Deze omzendbrief treedt in werking op 1 juli 2006. Bijgevolg worden de mutualistische entiteiten
verzocht om de aldus strijdige statutaire bepalingen te wijzigen tijdens hun eerstvolgende algemene
vergadering en dit ten laatste op 30 juni 2006.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN.


