
Brussel, 29 september 2008

Omzendbrief : 08/09/D2

Toekenning door mutualistische entiteiten van voordelen in het kader van de dienst
"geboorte" of "adoptie"

Bij de omzendbrief 07/19 van 10 juli 2007 heeft de Raad van de Controledienst eraan herinnerd dat de
betaling van een premie (in natura of in geld) of de terugbetaling van een prestatie of van een gedane uitgave
in het kader van de dienst "geboorte" of "adoptie" alleen maar mogelijk is indien de persoon in kwestie op
het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de betaling van de premie of op het ogenblik waarop
de betrokken prestatie of uitgave werd verricht, de hoedanigheid van lid heeft en voldoet aan alle andere
statutaire voorwaarden.

Bij deze omzendbrief wenst de Raad, ingevolge het unaniem standpunt van het Nationaal Intermutualistisch
College over het verbod van het retroactief toekennen van bovenvermelde voordelen aan nieuwe leden, zijn
vroegere omzendbrief te preciseren door te stellen dat indien een persoon voor een gebeurtenis (de geboorte,
de adoptie), voor een prestatie of voor een uitgave een premie, een geschenk of een andere tegemoetkoming
verkregen heeft, hij voor dezelfde gebeurtenis, prestatie of uitgave geen voordeel meer mag bekomen van
een andere mutualistische entiteit bij verandering van ziekenfonds. Dit impliceert dat de statuten expliciet
moeten preciseren dat het recht op een premie, geschenk of tegemoetkoming verworven wordt op basis van
een eenduidig omschreven feit en dat dit voordeel enkel mag worden toegekend aan personen die op de
datum van dat feit bij de betreffende statutaire dienst zijn aangesloten.

Dienaangaande moeten in de statuten de drie volgende elementen nauwkeurig omschreven worden :

1. het eenduidig feit dat het recht op het voordeel opent. Het moet een feit zijn dat plaatsvindt op één
duidelijk te bepalen moment. Dienaangaande wordt verduidelijkt dat een periode waarin de ouders van
een voordeel kunnen genieten (bv. kortingbons toegekend aan ouders van een kind van 0 tot x jaar) aldus
geen eenduidig feit uitmaakt. Worden beschouwd als een eenduidig feit: de geboorte, de adoptie, een
aankoop (bv met kortingbons) of een uitgave (bv kraamzorg);

2. het lid dat het voordeel verwerft. Het kan zowel het kind, de moeder als de vader zijn;

3. het voordeel zelf. Het is mogelijk dat :
- een eenduidig feit aanleiding geeft tot de toekenning van een voordeel aan meerdere leden,

bijvoorbeeld een geschenk voor het kind, een premie voor de moeder en een premie voor de vader;
- zowel het ziekenfonds als de landsbond en een MOB waarbij het ziekenfonds aangesloten is een

voordeel toekennen;
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- los van de geboortedatum reële kosten van de ouders ten voordele van het kind terugbetaald worden
voor zover deze niet vooropgesteld worden als deel uitmakend van de geboortepremie;

- een voordeel wordt opgenomen over een bepaalde periode.

Het spreekt voor zich dat dit ook geldt voor dergelijke voordelen die door de mutualistische entiteiten niet in
een dienst "geboorte", "adoptie",…, maar bijvoorbeeld in een algemene statutaire bepaling zijn opgenomen.

Deze omzendbrief vervangt omzendbrief 07/19/D2 van 10 juli 2007 en treedt onmiddellijk in werking. De
Raad heeft evenwel beslist om aan de mutualistische entiteiten een termijn toe te kennen tot 1 januari 2009
teneinde desgevallend hun statuten aan te passen aan de voorschriften van deze omzendbrief.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN.


