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Tussenkomsten van de mutualistische entiteiten in de kostprijs van de aansluiting bij een 

sportclub 

 

 

Ingevolge klachten ingediend tussen mutualistische entiteiten omdat sommigen voordelen in verband met de 

geboorte en de adoptie toekenden aan personen die op het ogenblik van de geboorte of de adoptie geen lid 

waren, wat deze personen tot mutatie aanzette, had de Raad, in het kader van dossiers "statutenwijzigingen", 

het standpunt ingenomen dat een financiële tussenkomst in de kostprijs van de aansluiting bij een sportclub 

slechts mag toegekend worden voor de maanden aansluiting bij een sportclub tijdens dewelke de persoon 

effectief lid is van de betrokken mutualistische entiteit. Dit standpunt van de Raad was conform met 

artikel 3, eerste lid, b), van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 

ziekenfondsen, krachtens hetwelk de mutualistische entiteiten slechts aan hun leden en hun personen ten 

laste financiële tussenkomsten of uitkeringen mogen toekennen ter preventie van ziekte of wanneer zich een 

toestand voordoet krachtens dewelke het fysiek, psychisch en sociaal welzijn, bedoeld door artikel 2 van 

voornoemde wet, kan worden bevorderd. 

 

De sector was evenwel de mening toegedaan dat dit standpunt van de Raad moeilijk in de praktijk kon 

toegepast worden vermits het inderdaad tot gevolg had dat een dergelijke tussenkomst zou toegekend worden 

hetzij op het einde van de aansluitingsperiode bij de desbetreffende sportclub, hetzij eerder, maar dan met de 

verplichting een gedeelte van de toegekende tussenkomst terug te vorderen indien de betrokken persoon de 

mutualistische entiteit had verlaten voor het einde van deze periode. 

 

De Raad wenst u dienaangaande mee te delen dat hij tijdens zijn zitting van 31 mei 2010, op vraag van de 

mutualistische sector en na advies van het Technisch Comité, beslist heeft zijn standpunt met betrekking tot 

tussenkomsten van de mutualistische entiteiten in de kostprijs van de aansluiting bij een sportclub te herzien. 

 

De Raad wenst bovendien de aandacht te vestigen op het feit dat: 

 

 aangezien de sector van oordeel is dat dit standpunt de enige praktische oplossing is om een dubbele 

tegemoetkoming te vermijden, alle mutualistische entiteiten het standpunt moeten innemen dat men lid 

van de betreffende entiteit en in regel met de bijdragen dient te zijn op de dag van de betaling van het 

lidgeld van de sportclub. Vermits sommige mutualistische entiteiten al hun algemene vergadering hebben 

gehouden voor de goedkeuring van de statutenwijzigingen die op 1 juli 2010 in werking treden, heeft de 

Raad beslist dat het nieuwe standpunt slechts verplicht wordt voor de betalingen van het lidgeld bij een 

sportclub vanaf 1
 
januari 2011; 
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 2.- 

 het nieuwe standpunt echter mag ingenomen worden vóór 1 januari 2011. Dit mag evenwel niet ertoe 

leiden, in geval van verandering van aansluiting, vóór 1 januari 2011, van een entiteit die reeds het 

nieuwe standpunt toepast, naar een entiteit die het stelsel van de evenredige tussenkomst toepast, dat het 

lid twee tegemoetkomingen ontvangt wegens de betaling van dezelfde aansluitingsbijdrage bij een 

sportclub; 

 

 de statutaire bepalingen die ter zake door hem werden goedgekeurd onder voorbehoud van een wijziging 

om te voldoen aan zijn vroegere standpunt, namelijk dat een financiële tussenkomst in de kostprijs van de 

aansluiting bij een sportclub slechts mag toegekend worden voor de maanden aansluiting bij een 

sportclub tijdens dewelke de persoon effectief lid is van de betrokken mutualistische entiteit, bijgevolg als 

zijnde goedgekeurd worden beschouwd, voor zover zij overeenstemmen met het nieuwe standpunt van de 

Raad; 

 

 de mutualistische entiteiten die een tussenkomst toekennen in de kostprijs van de aansluiting bij een 

sportclub, in de dossiers van de betrokkenen, een bewijs van de datum van betaling van de bijdrage voor 

de sportclub ter beschikking moeten houden van de controleurs van de Controledienst. 
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