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RICHTLIJNEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

 

1. AANSLUITINGSVOORWAARDEN 

 

De landsbonden leggen in hun statuten de voorwaarden vast voor de aansluiting bij de dienst 

voorhuwelijkssparen en houden daarbij rekening met het volgende principe: de aansluiting kan ten 

vroegste plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de rechthebbende van het spaargeld de leeftijd van 

veertien jaar bereikt en ten laatste in het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van zevenentwintig jaar 

bereikt. De uittreding van ambtswege vindt plaats op 31 december van het kalenderjaar waarin de 

rechthebbende van het spaargeld de leeftijd van dertig jaar bereikt. 

 

Indien de statuten het voorzien, kan de leeftijd tot dewelke de aansluiting kan plaatsvinden, verlaagd 

worden. In dat geval moeten de statuten echter vermelden dat de aansluiting ingevolge een mutatie van 

een spaarder die bij de dienst voorhuwelijkssparen van zijn oorspronkelijke landsbond overeenkomstig de 

statuten van deze landsbond ten laatste aansloot in het jaar waarin hij de leeftijd van zevenentwintig jaar 

bereikte, niet mag geweigerd worden op grond van alleen dit feit. 

 

2. JAARLIJKSE SPAARBEDRAGEN 

 

2.1. Het minimaal jaarlijks spaarbedrag was vastgelegd op 120 BEF (2,97 EUR) tot 31 december 1993. 

Van 1994 tot 2001 bedroeg het 600 BEF (14,87 EUR). Sedert 1 januari 2002 bedraagt het 

18,00 EUR. 

 

2.2. Het maximaal jaarlijks spaarbedrag was vastgelegd op 1.800 BEF (44,62 EUR) tot 31 december 

2001. Sedert 1 januari 2002 bedraagt het 48,00 EUR. 

 

Dit maximaal jaarlijks spaarbedrag kan ook gestort worden in het jaar van de aansluiting en het jaar 

van de uittreding, en dit onafgezien van de datum zelf van deze gebeurtenissen; de spaarder heeft 

aldus de mogelijkheid het maximaal spaarbedrag te storten in het jaar waarin hij de dienst verlaat en 

op dit bedrag eveneens te genieten van de statutair voorziene voordelen. 
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Indien een spaarder een hoger bedrag stort dan het maximaal jaarlijks spaarbedrag, worden de 

landsbonden verzocht aan de spaarder het bedrag terug te storten dat het maximaal jaarlijks 

spaarbedrag overschrijdt. Indien de stortingen uitzonderlijk aanleiding geven tot een overschrijding 

van het maximaal jaarlijks spaarbedrag voor het jaar X, hebben de landsbonden echter de 

mogelijkheid het ontvangen overschot aan het volgende jaar toe te kennen, op voorwaarde dat dit 

overschot niet groter is dan het maximaal jaarlijks spaarbedrag. Het in het volgende jaar opgevraagde 

bedrag moet natuurlijk verminderd worden met het overschot gestort in het jaar X. 

 

3. HET NIET STORTEN TIJDENS EEN BOEKJAAR VAN HET MINIMAAL JAARLIJKS 

SPAARBEDRAG  

 

3.1. De statuten van de landsbonden moeten vermelden dat indien het minimaal jaarlijks spaarbedrag niet 

werd bereikt tijdens het jaar X, de spaarder de mogelijkheid heeft een inhaalstorting te verrichten. In 

principe eindigt de termijn binnen dewelke de inhaalstorting dient te gebeuren op 31 december van 

het jaar X+1, en bij afwezigheid van deze inhaalstorting wordt de spaarder als ontslagnemend 

beschouwd op 31 december van het jaar X+1. 

 

Indien de statuten het voorzien, kan deze termijn echter worden ingekort voor zover een 

herinneringsbrief wordt verstuurd naar de spaarder tijdens het jaar X+1 en hij minstens over twee 

maand beschikt om zijn toestand te regulariseren. In het geval de herinneringsbrief wordt verstuurd 

tijdens het jaar X behoudt de spaarder de mogelijkheid om zijn toestand te regulariseren tot 

28 februari van het jaar X+1. 

 

De statuten moeten in geval van inhaalstortingen eveneens verduidelijken wat het maximaal bedrag 

is dat uitgevoerd mag worden als inhaalstorting, onverminderd de bepaling opgenomen onder punt 

3.2, alsook de eventueel verschuldigde intrestvergoeding en het niveau van deze intrestvergoeding. 

 

Tot slot dienen de statuten ook te vermelden of een afwijking kan worden toegestaan op voormelde 

regularisatietermijn in geval van overmacht1.  In deze hypothese zijn eveneens de bepalingen van 

toepassing die van kracht zijn in geval van inhaalstortingen, met uitzondering evenwel van de 

intrestvergoeding voor dewelke de statuten dienen te verduidelijken of een intrestvergoeding wordt 

gevraagd in alle gevallen of in geen enkel geval. Indien de landsbonden echter deze afwijking in 

geval van overmacht voorzien, dienen zij een lijst van de gevallen en de motivering ervan ter 

beschikking te houden van de Controledienst. 

 

3.2. De inhaalstorting moet ten minste van die aard zijn dat het minimaal jaarlijks spaarbedrag voor het 

betreffende jaar wordt bereikt, vermeerderd met de eventuele intrestvergoeding en mag niet tot 

gevolg hebben dat het maximaal jaarlijks spaarbedrag voor het betreffende jaar overschreden wordt, 

vermeerderd met de eventuele intrestvergoeding. 

 

3.3. Indien de landsbonden beslissen een intrestvergoeding toe te passen, moet het bedrag van deze 

intrestvergoeding berekend worden volgens de modaliteiten vermeld in punt 6 infra en met maximaal 

de intrestvoet vastgelegd onder punt 7.1 infra. 

 

3.4. Iedere ontslagnemende spaarder behoudt de mogelijkheid zich opnieuw aan te sluiten als nieuwe 

spaarder voor zover is voldaan aan de aansluitingsvoorwaarden vastgelegd in de statuten. 

                                                      
1  Onder "overmacht" dient te worden verstaan een gebeurtenis buiten de wil van de betrokkene die deze gebeurtenis 

niet kon voorzien of voorkomen en die de uitvoering van zijn verbintenis onmogelijk maakt. 
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4. STATUTAIRE VOORDELEN – RECHTEN VAN DE SPAARDER 

 

De landsbonden bepalen vrij in hun statuten de voordelen van de spaarders, rekening houdend met het 

financieel en actuarieel evenwicht van de dienst, en leven hierbij de hieronder vermelde principes na. 

 

4.1. Voor elke spaarder moet er een billijke verhouding zijn tussen de verrichte stortingen en de 

toegekende voordelen2. 

 

4.2. De spaarder (of zijn erfgenamen in geval van zijn overlijden) moet steeds ten minste het gestorte 

spaarbedrag ontvangen, vermeerderd met een intrest berekend volgens de modaliteiten vermeld in 

punt 6 infra en met de intrestvoet vastgelegd onder punt 7.2 infra. 

 

4.3. Overeenkomstig artikel 9, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen worden de rechten van de rechthebbenden 

vastgelegd in de statuten. 

 

 De intresten vermeld in de statuten zijn verworven rechten; zij mogen niet verminderd worden 

tijdens de aansluiting. Tot een daling van de intresten kan echter steeds beslist worden door de 

algemene vergadering voor de nieuwe aansluitingen. Voor de spaarders die ten vroegste zijn 

aangesloten vanaf 1 juli 2010, kunnen de statuten bovendien voorzien dat de algemene vergadering 

steeds kan beslissen tot een daling van de intresten in de loop van de aansluiting. Deze eventuele 

daling van de intresten kan echter enkel toegepast worden op de gespaarde kapitalen vanaf de datum 

van de wijziging van de intresten. 

 

 De aangroeipremies en de vaste premies daarentegen kunnen verminderd of zelfs afgeschaft worden 

indien (en enkel indien) het financieel en actuarieel evenwicht van de dienst in gevaar is, en dit voor 

alle rechthebbenden. Bijgevolg dient in de statuten te worden voorzien dat het bedrag van deze 

premies jaarlijks kan herzien worden in functie van het financieel en actuarieel evenwicht van de 

dienst voorhuwelijkssparen. 

 

4.4. De redenen van ontslag voor dewelke voordelen kunnen worden toegekend zijn: het huwelijk, het 

overlijden, het samenwonen, het bereiken van de leeftijd van uittreding van ambtswege, het verplicht 

ontslag wegens onregelmatig sparen en het vrijwillig ontslag. 

 

Onder huwelijk wordt verstaan het burgerlijk huwelijk, terwijl het samenwonen duidelijk moet 

worden omschreven in de statuten. 

 

4.5. De voordelen toegekend voor iedere andere vorm van ontslag dan het huwelijk mogen, bij identieke 

voorwaarden (gespaarde kapitalen en aantal jaren aansluiting identiek), nooit hoger zijn dan deze 

toegekend in geval van huwelijk. Binnen deze beperking mogen de landsbonden vrij de voordelen 

vastleggen die toegekend worden in geval van samenwonen en overlijden. Inzake het bereiken van 

de leeftijd van uittreding van ambtswege, mogen de toegekende voordelen niet hoger zijn dan 80% 

van de voordelen toegekend in geval van huwelijk. In geval van vrijwillig ontslag en in geval van 

verplicht ontslag wegens onregelmatig sparen ontvangt de rechthebbende de gespaarde bedragen 

vermeerderd met een intrest berekend volgens de modaliteiten vermeld in punt 6 infra en met de 

intrestvoet vastgelegd onder punt 7.2 infra. 

 

4.6. De datum die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de voordelen die worden 

toegekend bij huwelijk, is de datum van het burgerlijk huwelijk. De datum die in aanmerking wordt 

genomen voor de berekening van de voordelen die worden toegekend bij samenwonen, is de datum 

vanaf dewelke de spaarder voldoet aan de definitie van samenwonen die is weerhouden in de statuten 

van de landsbond bij dewelke hij is aangesloten. Op het ogenblik van de aanvraag tot terugbetaling 

wegens huwelijk of samenwonen baseert de landsbond zich op de meest recente gebeurtenis om de 

voordelen toe te kennen. 

 

 

                                                      
2  Onder "voordelen" dient men het geheel van de toegekende voordelen te verstaan: intresten op het kapitaal, 

aangroeipremies en vaste premies. 
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De eventueel gespaarde bedragen vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de spaarder voldoet aan 

de definitie van samenwonen die is weerhouden in de statuten van de landsbond bij dewelke hij is 

aangesloten, moeten natuurlijk worden terugbetaald. Hetzelfde geldt voor de bedragen die eventueel 

gespaard werden vanaf het jaar dat volgt op het jaar van het huwelijk. Bovendien moeten de 

landsbonden een samengestelde intrest op deze bedragen toekennen. Deze intrest dient te worden 

berekend volgens de modaliteiten vermeld in punt 6 infra en met de intrestvoet vastgelegd onder 

punt 7.2 infra tot de datum van de aanvraag tot terugbetaling zonder dat deze mag vallen na 

31 december van het jaar tijdens dewelke de spaarder de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. 

 

4.7. Voor de statutaire voordelen die toegekend worden in functie van de aansluitingsduur, wordt de  

 duur van de aansluiting die in aanmerking komt voor de berekening van de voordelen uitgedrukt in 

volledige jaren en is hij gelijk aan het verschil tussen het jaar van de gebeurtenis die aanleiding geeft 

tot de betaling van de voordelen en het jaar van de aansluiting. 

 

5. INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE MUTATIES 

 

De dienst voorhuwelijkssparen van de nieuwe landsbond mag geen nieuwe inschrijvingen weigeren, 

behalve indien hiertoe een reglementaire of statutaire uitsluitingsgrond bestaat die van toepassing is op 

alle spaarders (bijvoorbeeld onregelmatig sparen).  

 

De nieuwe landsbond kent de voordelen toe die zijn voorzien in zijn statuten voor de nieuwe 

aansluitingen (de datum van mutatie is bepalend voor de aard van de toe te kennen voordelen), maar met 

erkenning van de anciënniteit die de spaarders hadden bij de vroegere landsbond. 

 

5.1. In geval van individuele mutatie zijn de landsbonden onderling de volgende praktische 

modaliteiten overeengekomen, gebaseerd op de huidige praktijken van de sector: 

 

"De mutaties van voorhuwelijkssparen worden door de betrokkene geïnitieerd (= de begunstigde of 

de debiteur). 

 

Een mutatie van voorhuwelijkssparen kan plaatsvinden op vier momenten van het jaar: bij het begin 

van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). 

 

De volgende stappen dienen te worden gevolgd: 

 

1. Aanvraag tot mutatie van het voorhuwelijkssparen door het lid bij zijn nieuwe ziekenfonds. 

Hiertoe ondertekent de betrokkene een formulier. 

2. Het nieuwe ziekenfonds maakt de aanvraag tot mutatie van het voorhuwelijkssparen over aan 

zijn landsbond. 

3. De nieuwe landsbond verzendt uiterlijk op de 5de dag van de maand die voorafgaat aan de 

mutatie van het voorhuwelijkssparen de ondertekende aanvraag tot mutatie van het 

voorhuwelijkssparen naar de vroegere landsbond (indien de 5de dag van de maand een 

zaterdag, zondag of feestdag is, wordt dit de eerstvolgende werkdag), en dit per gewoon 

schrijven. 

4. De vroegere landsbond maakt zo snel mogelijk (liefst voor de datum van de mutatie en uiterlijk 

binnen de 45 kalenderdagen die volgen op de 5de dag van de maand die voorafgaat aan de 

mutatie van het voorhuwelijkssparen) aan de nieuwe landsbond de nodige informatie over 

alsook de gespaarde bedragen. 

 

Van zodra de mutatie van het voorhuwelijkssparen effectief wordt (op de 1ste dag van het kwartaal) 

verzekert de nieuwe dienst voorhuwelijkssparen de behandeling van het spaardossier (vorderen en 

uitbetalen)." 

 

De landsbonden worden eraan herinnerd dat iedere wijziging aan deze bepalingen aan de 

Controledienst moet worden voorgelegd met het oog op de aanpassing van deze omzendbrief. 

 

Bovendien betaalt de landsbond bij dewelke de spaarder was aangesloten aan de landsbond naar 

dewelke hij muteert de bedragen die voor het voorhuwelijkssparen werden gestort, vermeerderd met 

een intrest berekend volgens de modaliteiten vermeld in punt 6 infra en met de intrestvoet vastgelegd 

onder punt 7.3 infra. 
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5.2. In geval van collectieve mutatie moeten de technische voorzieningen betreffende de leden die 

muteren berekend worden op basis van enerzijds de voordelen van de vroegere landsbond en 

anderzijds de voordelen van de nieuwe landsbond. Bovenop het aandeel in de gespaarde kapitalen 

van de groep spaarders die collectief muteren, moet een bedrag getransfereerd worden dat 

overeenstemt met het laagste resultaat van deze twee berekeningen.  

 

6. WIJZE VAN BEREKENING VAN DE SAMENGESTELDE INTREST 

 

De samengestelde intrest moet op jaarbasis berekend worden, zonder rekening te houden met de 

effectieve datum van de storting van de spaargelden. De duur tijdens dewelke de intrest moet worden 

toegekend op de spaargelden is gelijk aan het verschil tussen het jaar waarin de inhaalstorting plaatsvond 

en het jaar waarin de spaarbedragen door de spaarder hadden moeten gestort worden of het verschil 

tussen het jaar waarin zich de gebeurtenis voordoet die aanleiding geeft tot de betaling van de voordelen 

(verplicht ontslag, mutatie, …) en het jaar waarin de spaarbedragen door de spaarder werden gestort (of 

hadden moeten worden gestort in geval van een inhaalstorting). 

 

De berekeningswijze van de te betalen intrest wordt uiteengezet aan de hand van een voorbeeld in bijlage 

aan deze omzendbrief. 

 

7. INTRESTVOET 

 

7.1. Intrestvoet toe te passen in geval van inhaalstorting 

 

De maximaal toe te passen intrestvoet is deze van toepassing op het ogenblik waarop de regularisatie 

wordt gevraagd. Deze maximale intrestvoet wordt door de Controledienst vastgelegd met verwijzing 

naar de technische rentevoet die wordt gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen. 

 

Voor de bedragen die worden gevorderd vanaf 1 januari 2012 (dus voor de bedragen die moesten 

betaald worden in 2011), mag deze niet hoger zijn dan 3,75% per jaar. 

 

7.2. Intrestvoet toe te passen in geval van verplicht of vrijwillig ontslag en op de eventueel 

gespaarde bedragen na het jaar van huwelijk of samenwonen 

 

Voor de aansluitingen tot 31 december 2010, is deze intrestvoet vastgelegd op 2,75% per jaar. Voor 

de aansluitingen vanaf ten vroegste 1 januari 2011, mag deze niet lager zijn dan 1,50% per jaar noch 

hoger dan 2,75% per jaar. 

 

7.3. Intrestvoet toe te passen in geval van individuele mutatie 

 

De toe te passen intrestvoet is deze van toepassing op het ogenblik van de mutatie. Deze intrestvoet 

wordt door de Controledienst vastgelegd met verwijzing naar de technische rentevoet die wordt 

gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen. 

 

Vanaf 1 april 2011 bedraagt deze 3,75% per jaar. 

 

8. FINANCIEEL BEHEER VAN DE DIENST VOORHUWELIJKSSPAREN 

 

Op het vlak van de boekhouding mogen de niet opgevorderde schulden aan de spaarders van 30 jaar en 

ouder en aan de ontslagnemende leden wegens onregelmatig sparen als opbrengsten in de 

resultatenrekening ingeboekt worden (rekening "709 – Overige technische opbrengsten") indien de 

landsbonden het bewijs kunnen leveren dat zij het nodige hebben ondernomen om de ontslagnemende 

spaarders terug te vinden. De landsbonden dienen echter hun verplichtingen ten opzichte van de leden te 

blijven naleven zolang de verjaringstermijn niet is verlopen. 

 

Vermits artikel 48bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 

van ziekenfondsen geen specifieke verjaringstermijn voorziet voor de dienst voorhuwelijkssparen, is hier 

de verjaringstermijn voorzien door het Burgerlijk Wetboek voor de persoonlijke rechtsvorderingen van 

toepassing. 
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Overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek verjaren alle persoonlijke 

rechtsvorderingen na een termijn van tien jaar. Deze termijn gaat in vanaf het ontstaan van de 

persoonlijke rechtsvordering, dit wil zeggen de datum van het huwelijk, van het samenwonen, van het 

bereiken van de leeftijd van uittreding van ambtswege, van het vrijwillig ontslag, van het verplicht 

ontslag wegens onregelmatig sparen of van het overlijden. Teneinde volledig te zijn, dient hieraan 

toegevoegd dat overeenkomstig artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek de verjaring niet van toepassing 

is op de minderjarigen en de onbekwaamverklaarden. In sommige gevallen kan de rechtsvordering dus 

gedurende meer dan tien jaar uitgeoefend worden (tot tien jaar na het einde van de minderjarigheid of de 

onbekwaamheid). 

 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 06/10/D1 van 16 mei 2006. 

 



Bijlage  

 

Voorbeelden van berekening van de samengestelde intrest (cf. punt 6) 

 

1. Inhaalstortingen 

 

Een spaarder heeft nagelaten zijn spaargeld te storten tijdens het boekjaar 2010. In 2011 beslist hij zijn 

toestand te regulariseren en het maximaal jaarlijks spaarbedrag te storten. 

 

Indien de landsbond bij dewelke hij is aangesloten regularisaties toestaat mits de betaling van een 

intrestvergoeding van 2,75% per jaar en bovendien ermee instemt dat het maximaal jaarlijks spaarbedrag 

wordt gestort, zal het lid in werkelijkheid een bedrag van 49,32 EUR (48,00 EUR x 1,0275) dienen te 

storten, ongeacht het ogenblik waarop hij in dat jaar zijn toestand regulariseert. 

 

2. Verplicht ontslag wegens onregelmatig sparen 

 

Een spaarder stortte elk jaar sedert zijn aansluiting in 2002 tot 2010 het minimaal jaarlijks spaarbedrag en 

stort niets in 2011. 

 

Indien de landsbond bij dewelke hij is aangesloten, voorziet dat bij het niet storten tijdens een boekjaar de 

spaarder zijn toestand kan regulariseren tot 31 december van het volgende boekjaar en dat hij in geval van 

niet-regularisatie binnen deze termijn op deze datum als ontslagnemend wordt beschouwd, en indien deze 

spaarder zijn toestand niet regulariseert tegen uiterlijk 31 december 2012, zal hij als ontslagnemend 

worden beschouwd op 31 december 2012. De berekening van de intresten waarop hij recht heeft, gebeurt 

als volgt: 

 

Jaar van 

storting 

Gestort 

bedrag 

(in EUR) 

Berekening van de intrest Verschuldigde 

intrest 

(in EUR) 

2011 0,00 = 0 0,00 

2010 18,00 = 18,00 x 1,0275
2
 – 18,00 (ontslag op 31.12.2012) 1,00 

2009 18,00 = 18,00 x 1,0275
3
 – 18,00 1,53 

2008 18,00 = 18,00 x 1,0275
4
 – 18,00 2,06 

2007 18,00 = 18,00 x 1,0275
5
 – 18,00 2,61 

2006 18,00 = 18,00 x 1,0275
6
 – 18,00 3,18 

2005 18,00 = 18,00 x 1,0275
7
 – 18,00 3,76 

2004 18,00 = 18,00 x 1,0275
8
 – 18,00 4,36 

2003 18,00 = 18,00 x 1,0275
9
 – 18,00 4,98 

2002 18,00 = 18,00 x 1,0275
10

 – 18,00 5,61 

Total 162,00  29,09 

 

De landsbond moet hem dus de gespaarde kapitalen voor een bedrag van 162,00 EUR terugbetalen, 

vermeerderd met 29,09 EUR aan intresten. 
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3. Individuele mutaties 

 

Een spaarder heeft ieder jaar sedert zijn aansluiting in 2002 tot en met 2011 het maximaal jaarlijks 

spaarbedrag gestort en in dat jaar beslist hij te muteren naar een andere landsbond. In de hypothese dat de 

mutatie gebeurt op bijvoorbeeld 1 april 2011, gebeurt de berekening van de intresten die de vroegere 

landsbond van het lid moet storten aan de nieuwe landsbond, als volgt: 

 

Jaar van 

storting 

Gestort 

bedrag  

(in EUR) 

Berekening van de intrest Verschuldigde 

intrest 

(in EUR) 

2011 48,00 = 48,00 x 1,0375
0
 – 48,00 (mutatie in 2011) 0,00 

2010 48,00 = 48,00 x 1,0375
1
 - 48,00 1,80 

2009 48,00 = 48,00 x 1,0375
2
 - 48,00 3,67 

2008 48,00 = 48,00 x 1,0375
3
 - 48,00 5,61 

2007 48,00 = 48,00 x 1,0375
4
 - 48,00 7,62 

2006 48,00 = 48,00 x 1,0375
5
 - 48,00 9,70 

2005 48,00 = 48,00 x 1,0375
6
 - 48,00 11,86 

2004 48,00 = 48,00 x 1,0375
7
 - 48,00 14,11 

2003 48,00 = 48,00 x 1,0375
8
 - 48,00 16,44 

2002 48,00 = 48,00 x 1,0375
9
 - 48,00 18,86 

Total 480,00  89,67 

 

De oorspronkelijke landsbond moet dus aan de nieuwe landsbond het bedrag van 480,00 EUR (transfer 

van het gespaarde kapitaal) storten, vermeerderd met 89,67 EUR (intresten). 

 


