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Transfers van reserves naar de diensten dagvergoedingen
(classificatiecodes 10, 11 en 12) en hospitalisatie

(classificatiecodes 200, 201, 210 en 211)

1. Inleiding

Naar aanleiding van de wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende
de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen waarin een aantal bepalingen zijn opgenomen
die betrekking hebben op de diensten dagvergoedingen en hospitalisatie, heeft de Raad tijdens zijn
zitting van 1 oktober 2007, na advies van het Technisch comité verleend op 20 september 2007,
onderstaande principes vastgelegd voor wat betreft de transfers van reserves naar voormelde diensten.

2. Principes van toepassing op transfers van reserves naar de diensten dagvergoedingen (codes 10,
11 en 12) en hospitalisatie (codes 200, 201, 210 en 211)

a) Transfers van reserves binnen dezelfde entiteit vanuit een andere dienst van de aanvullende
verzekering (met inbegrip van het administratief centrum)

Deze transfers kunnen enkel aanvaard worden in het kader van een door de Controledienst
goedgekeurd herstelplan of wanneer het reserves betreft die worden overgedragen ingevolge de
ontbinding van een dienst.

b) Inbreng van geld door een derde

Er is slechts sprake van een transfer van reserves wanneer het geld afkomstig is van een derde
entiteit waarnaar geldstromen bestaan die geheel of gedeeltelijk voortkomen uit de aan de leden
gevraagde bijdragen. In dit geval geldt hetzelfde principe als voor de transfers van reserves binnen
eenzelfde mutualistische entiteit (cf. punt a) supra).
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Indien daarentegen het geld afkomstig is van andere derde entiteiten, kan het slechts gaan om een
lening of een liberaliteit en wordt eraan herinnerd dat, wat de liberaliteiten betreft, conform
artikel 41 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen de toelating van de Controledienst ter zake slechts vereist is wanneer de operatie
betrekking heeft op een bedrag van meer dan 12.500 EUR, aangepast aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen.

Bij deze gelegenheid wordt er ook aan herinnerd dat elke aanvraag tot overdracht van reserves ter
goedkeuring dient voorgelegd aan de Controledienst overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in de
omzendbrief 01/03/D1-D2 van 11 mei 2001.

3. Toepassingsdatum

Onderhavige omzendbrief is onmiddellijk van toepassing.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN
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