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Diensten "hospitalisatie" en "verzorging in het buitenland" – uitsluiting 

van tussenkomsten ingevolge het beoefenen van een gevaarlijke sport 
 

 
 
Sommige statuten van mutualistische entiteiten bevatten een bepaling die de tussenkomst van de dienst 
"hospitalisatie" of "verzorging in het buitenland" uitsluit in het geval van het beoefenen van gevaarlijke 
sporten. Terzake herinnert de Raad eraan dat in toepassing van artikel 9, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 
6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de statuten de 
voorwaarden dienen te vermelden waaronder de voordelen van de georganiseerde diensten worden 
toegekend en dat de statuten bijgevolg de lijst moeten vermelden van alle gevaarlijke sporten waarvoor de 
tussenkomst van de desbetreffende dienst wordt uitgesloten. 
 
Teneinde een snelle aanpassing van de lijsten van de gevaarlijke sporten waarvoor de tussenkomst 
uitgesloten wordt toe te laten, heeft de Raad, na advies van het Technisch Comité, op 13 oktober 2008 
beslist de raad van bestuur van een mutualistische entiteit toe te laten de lijst van de gevaarlijke sporten 
aan te passen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
- de beslissing van de raad van bestuur moet onmiddellijk aan de Controledienst worden overgemaakt 

via aangetekend schrijven, ondertekend door een verantwoordelijke van de mutualistische entiteit; 
- het voornoemde schrijven moet de datum van inwerkingtreding van deze beslissing vermelden; 
- en de wijzigingen moeten met terugwerkende kracht ingelast worden in de statuten op de volgende 

algemene vergadering. 
 
De Raad preciseert tenslotte dat, naar analogie met het punt 4 van de omzendbrief 08/06 van 
25 april 2008, de beslissingen van de raad van bestuur geen terugwerkende kracht mogen hebben. Met 
andere woorden, een mutualistische entiteit mag geen tussenkomst weigeren in geval van ziekte of 
ongeval ingevolge het beoefenen van een gevaarlijke sport alvorens deze door de raad van bestuur is 
toegevoegd aan de lijst van de gevaarlijke sporten. 
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