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AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN STATUTEN 

OF STATUTAIRE WIJZIGINGEN –  

BIJDRAGETABELLEN VIA DE SOFTWARE "ETAC" 

 

 

(Bemerking: Deze omzendbrief is niet van toepassing op de verzekeringsMOB's) 

 

 

 

1.  INLEIDING 

 

Vanaf 1 januari 2013 dienen de bijdragetabellen te worden overgemaakt aan de Controledienst met 

behulp van de vernieuwde versie 4 van de software Etac die werd aangepast ingevolge de nieuwe 

organisatiestructuur van de aanvullende verzekering opgelegd door de wet van 26 april 2010 houdende 

diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) .  De uitgevoerde 

aanpassingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de definiëring van de ledencategorieën, de integratie 

van de nieuwe classificatiecodes voor de verrichtingen en de diensten "noch noch", alsook het feit dat 

de inrichting van facultatieve diensten niet verder toegelaten is. 

 

Onderhavige omzendbrief heeft tot doel de praktische modaliteiten vast te leggen volgens dewelke de 

overdracht naar de Controledienst van de bijdragetabellen in het kader van een aanvraag tot 

goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen dient te gebeuren. 

 

Er wordt aan herinnerd dat enkel de via het programma Etac elektronisch aangemaakte tabel geldt als 

de officiële bijdragetabel en dat deze tabel wordt beschouwd als integrerend deel uitmakend van de 

statuten.  Het gebruik van het programma Etac is echter niet van toepassing voor de zorgkassen, 

hetgeen betekent dat deze maatschappijen van onderlinge bijstand de bijdragen rechtstreeks dienen te 

vermelden in de tekst van de statutaire bepalingen. 
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2. TOEPASSING 

 

Telkens bij de Controledienst een dossier wordt ingediend inzake aanvraag tot goedkeuring van 

statuten of statutaire wijzigingen waarbij eveneens één of meerdere wijzigingen worden doorgevoerd 

aan de bijdragetabel, dient een (nieuw) Etac-bestand te worden overgemaakt en dit eveneens binnen 

de 30 kalenderdagen na de datum van de algemene vergadering of de raad van bestuur die overging 

tot de goedkeuring van de wijzigingen aan de bijdragetabel.  Er wordt hierbij opgemerkt dat de 

wettelijke termijnen binnen dewelke de Controledienst zich moet uitspreken over het ingediende 

dossier pas een aanvang nemen van zodra ook het correct opgestelde Etac-bestand, alsook het 

bijhorende verzendingsborderel zijn overgemaakt.  Met voormelde wijzigingen van de bijdragetabel 

worden bedoeld wijzigingen inzake: 

- de ledencategorieën; 

- de totale bijdrage(n) en/of de bijdrage(n) per classificatiecode; 

- de vermelding van de derde entiteiten waarmee een samenwerkingsakkoord is afgesloten voor de 

inrichting van de diensten "noch noch" en verrichtingen, met inbegrip van wijzigingen van de 

benaming van de derde entiteiten(1); 

- de artikels in de statuten waarnaar verwezen wordt; 

- de vermelding van de "andere verplichte bijdragen" in het deel B van de bijdragetabel (bijdragen 

voor de landsbond en MOB's). 

 

3. LAY-OUT VAN DE BIJDRAGETABELLEN 

 

a) Globale structuur 

 

De bijdragetabel bestaat uit twee delen.  In deel A dienen alle verrichtingen en diensten "noch noch" 

te worden vermeld die door de mutualistische entiteit zelf worden ingericht. In deel B dienen de 

verrichtingen en diensten "noch noch" te worden vermeld die worden ingericht door andere 

mutualistische entiteiten (landsbond, ziekenfonds en MOB's) waarvoor de aansluiting eveneens 

verplicht is. Indien alle diensten van de landsbond of de MOB opgegeven in deel B aangeboden 

worden aan de leden van het ziekenfonds, wordt evenwel gevraagd om uitsluitend de benaming 

van de landsbond of de MOB te vermelden.  Er wordt ook opgemerkt dat, omwille van het feit dat 

de aansluiting in hoofde van het lid bij de zorgkas waartoe het ziekenfonds behoort, facultatief is, 

deze zorgkassen niet mogen vermeld worden in deel B.  Tenslotte mogen in deel B evenmin de 

verzekeringsMOB's worden vermeld. 

 

Hoewel enkel in deel A de verschuldigde bijdragen dienen vermeld te worden, wordt opgemerkt 

dat de mutualistische entiteit op eenvoudige aanvraag van haar leden ertoe gehouden blijft hen de 

volledige tabel van de bijdragen te leveren, met inbegrip van de bijdragen ten gunste van voormelde 

andere mutualistische entiteiten. 

 

b) Rubriek Abis 

 

In deze rubriek kan facultatief de totale bijdrage (ziekenfonds + landsbond + MOB) worden 

vermeld. 

 

c) Ledencategorieën 

 

Volgende ledencategorieën zijn voorzien: 

 

• Mutualistisch gezin zonder personen ten laste 

• Mutualistisch gezin met personen ten laste 

• Mutualistisch gezin met verminderde bijdrage zonder personen ten laste 

• Mutualistisch gezin met verminderde bijdrage met personen ten laste  

 
(1)  Er wordt aan herinnerd dat in dit geval ook het samenwerkingsakkoord dient aangepast.  Ter zake wordt verwezen 

naar de bijzondere procedure omschreven in het punt 3 van de omzendbrief 08/11/D1 van 22 oktober 2008. 



 3.- 

Er wordt opgemerkt dat indien, zoals toegelaten door het artikel 67, eerste lid, e), van voormelde 

wet van 26 april 2010, een vrijstelling van de betaling van de bijdrage wordt verleend voor een 

mutualistisch gezin met een sociaal statuut in de zin van artikel 37, §§ 1, 2 en 19, van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, dit in de tabel in Etac tot uiting dient gebracht door de inbreng van 

een bijdrage van 0 EUR voor elke classificatiecode in de daartoe te creëren categorieën 

"mutualistisch gezin met verminderde bijdrage …". 

 

d) Classificatiecodes 

 

De mogelijke classificatiecodes zijn deze die werden vastgelegd in bijlage aan het rekeningenstelsel 

van de aanvullende verzekering.  De mutualistische entiteit heeft bovendien de mogelijkheid om 

de classificatiecodes 13, 14, 15, 37, 38, 93 en 95 verder uit te splitsen.  Indien voor een dienst 

"maatschappelijk werk" wordt voorzien in een bijdrage, dient deze dienst in de bijdragetabel te 

worden vermeld onder een afzonderlijke subcode van de classificatiecode 37, met de bijhorende 

bijdrage. 

 

e) Benaming van de diensten 

 

In de tweede kolom dient de benaming opgenomen van de diensten zoals vermeld in de statuten 

van de mutualistische entiteit. 

 

f) Artikel van de statuten 

 

In deze kolom dient het artikel (of dienen de artikels) te worden vermeld waarin de voordelen en 

modaliteiten van de betreffende dienst in de statuten zijn omschreven.  Indien de hiertoe voorziene 

ruimte onvoldoende is voor het vermelden van alle betrokken artikelnummers (technisch is er 

voorlopig een beperking tot 8 digits), kan "Div." worden vermeld. 

 

g) Bedrag van de bijdrage 

 

De op te geven bijdragen zijn jaarbijdragen.  De mutualistische entiteiten kunnen in hun statuten 

echter voorzien dat de bijdragen jaarlijks, trimestrieel of maandelijks worden geïnd.  Er dient 

opgemerkt dat overeenkomstig artikel 3bis van de wet van 6 augustus 1990 de bijdragen echter 

maandelijks verschuldigd blijven. 

 

Voor elke classificatiecode en subclassificatiecode dient de bijdrage voor een mutualistisch gezin 

met personen ten laste steeds hoger of gelijk te zijn aan de bijdrage voor een mutualistisch gezin 

zonder personen ten laste en mag evenmin de bijdrage voor een mutualistisch gezin met 

verminderde bijdrage hoger zijn dan de bijdrage voor de andere mutualistische gezinnen met 

dezelfde gezinssamenstelling (met of zonder personen ten laste).  Met betrekking tot deze principes 

zijn in het programma Etac blokkerende controles voorzien. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de jaarbijdrage voor alle ledencategorieën met betrekking 

tot de dienst “98/1 – Administratief centrum: verdeelcentrum” steeds gelijk moet zijn aan “0,00 

EUR”, hetgeen door het programma Etac automatisch wordt weergegeven. 

 

h) Rechtspersonen waarmee een samenwerkingsakkoord is afgesloten 

 

Onder deze rubriek dient per classificatiecode de benaming van de derde entiteit(en) te worden 

vermeld waarmee voor de inrichting van de dienst een samenwerkingsakkoord is afgesloten. 
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4. PRAKTISCHE MODALITEITEN 

 

Het overmaken van de bijdragetabel via Etac aan de Controledienst dient te gebeuren via e-mail.  Bij 

het doorsturen van het bestand dient telkens één origineel exemplaar van het automatisch afgedrukte 

verzendingsborderel via het dossier dat wordt ingediend in het kader van de goedkeuring van statuten 

of statutaire wijzigingen overgemaakt te worden aan de Controledienst. Dit borderel, dat onder meer 

voorziet in een aantal controlegetallen, dient ondertekend door de verantwoordelijken van, naargelang 

het geval, de landsbond, het ziekenfonds of de maatschappij van onderlinge bijstand. 

 

Wanneer een ziekenfonds of maatschappij van onderlinge bijstand moeilijkheden ondervindt bij het 

installeren of het gebruik van de laatste versie van het programma Etac, dient contact opgenomen te 

worden met de betreffende verantwoordelijke van de landsbond. De landsbond op zijn beurt kan bij 

technische moeilijkheden of gebruiksproblemen betreffende het programma Etac steeds terecht bij de 

Controledienst. 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 
 

 

 

 

 

 

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 12/06/D1 van 10 december 2012. 


