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Omschrijving van de notie "nieuw voordeel" in de zin van artikel 4bis
van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen

Het voormalig artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en
landsbonden van ziekenfondsen bepaalde dat een ziekenfonds een dienst van de aanvullende
verzekering in de zin van artikel 3, eerste lid, b) en c) van deze wet, slechts mocht inrichten na
voorafgaandelijk de goedkeuring van de raad van bestuur van de landsbond waarbij het
ziekenfonds is aangesloten, te hebben gekregen.
Gelet op het feit dat bepaalde voordelen van de aanvullende verzekering evenwel binnen een
dienst in de zin van voormeld artikel 3, eerste lid, b) en c) kunnen worden gegroepeerd en dat
de groepering van deze voordelen een mogelijkheid en geen verplichting is, was er een verschil
in behandeling wat betreft de noodzaak de goedkeuring van de raad van bestuur van de
landsbond te verkrijgen tussen de mutualistische entiteiten die deze mogelijkheid gebruikten
en deze die dat niet deden, wat niet objectief te rechtvaardigen was. Om deze reden is de Raad
ermee akkoord gegaan om, op vraag van de sector, artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990
in die zin te wijzigen dat de invoering van elk nieuw voordeel waartoe wordt beslist door een
ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge bijstand die geen verzekeringen mag
aanbieden, de instemming moet hebben van de raad van bestuur van de landsbond waarbij de
desbetreffende entiteit is aangesloten, alvorens ze ter goedkeuring aan de Controledienst kan
worden voorgelegd. Deze wijziging zou derhalve voorzien in een uniforme definitie van de notie
“nieuw voordeel” voor alle mutualistische entiteiten en een gelijke behandeling voor iedereen
waarborgen.
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Artikel 37 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, dat in
werking is getreden op 1 oktober 2018 in toepassing van het koninklijk besluit van 30 juli 20181,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2018, heeft derhalve artikel 4bis als
volgt gewijzigd:
"Een ziekenfonds mag slechts voorzien in een nieuw voordeel in het kader van een dienst bedoeld
in artikel 3, eerste lid, b) en c), van deze wet, op voorwaarde dat het vooraf met het oog hierop
de goedkeuring van de raad van bestuur van de landsbond waarbij het aangesloten is, heeft
verkregen.
De Koning bepaalt op voorstel van de Controledienst wat dient verstaan te worden onder een
nieuw voordeel bedoeld in het eerste lid.".
In toepassing van artikel 70, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 is deze bepaling eveneens van
toepassing op de maatschappijen van onderlinge bijstand die geen verzekeringen mogen
aanbieden.
Het voornoemde koninklijk besluit van 30 juli 2018 definieert het begrip "nieuw voordeel" als
volgt:
"Onder het begrip "nieuw voordeel" zoals bedoeld in artikel 4bis, eerste lid, van de wet van
6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, dient te
worden verstaan ieder voordeel dat aan leden kan toegekend worden naar aanleiding van een
gebeurtenis die:
1° hetzij voordien volgens de statuten nog geen aanleiding gaf tot het toekennen van enig
voordeel aan deze leden;
2° hetzij voordien volgens de statuten reeds aanleiding kon geven tot het toekennen aan deze
leden van een voordeel van een andere aard.".
Concreet houdt dit in dat het voorafgaand akkoord van de Landsbond nodig is voor de
uitbreiding van een bestaande dienst die voorziet in:
o de uitbreiding van een voordeel voor nieuwe situaties.
Voorbeelden:
- de uitbreiding van een tussenkomst in sportkampen naar een tussenkomst in
jeugdkampen;
- de uitbreiding van een tussenkomst in homeopathie en osteopathie naar een
tussenkomst in hippotherapie;
- de uitbreiding van een lijst van ernstige ziektes waarvoor in een tussenkomst wordt
voorzien;
- de uitbreiding van het territoriale toepassingsgebied van een dienst;
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Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot uitvoering van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende
de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van de artikelen 37 en 54 van de wet van
17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

3
o de uitbreiding van een voordeel voor een nieuwe categorie van leden.
Voorbeelden:
- de verhoging van de vroeger voorziene leeftijdsgrens;
- de uitbreiding van de tussenkomst van een dienst "pedicure" die zich slechts richt tot
personen boven de 65 jaar naar eveneens diabetici ongeacht hun leeftijd;
- de uitbreiding van de tussenkomst van een dienst die zich slechts richt tot personen met
een sociaal statuut in de zin van artikel 37, §§ 1 en 2, en 19, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, naar eveneens personen die geen dergelijk sociaal statuut hebben.
Dit betekent eveneens dat er geen voorafgaand akkoord van de landsbond nodig is voor:
o de verhoging van een reeds bestaand voordeel.
Voorbeelden:
- de verhoging of de afschaffing van een maximumplafond voor een tegemoetkoming;
- de uitbreiding van het aantal vergoedbare zittingen voor de dienst psychotherapie;
o de aanpassing van de voorwaarden om van een voordeel te kunnen genieten zolang dit
niet als gevolg heeft dat een nieuwe gebeurtenis aanleiding geeft tot een voordeel of dat
het voordeel wordt uitgebreid naar een nieuwe categorie van leden.
Voorbeeld:
- de uitbreiding van de lijst van types van gewrichtsprothesen die in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming in het kader van een dienst "tegemoetkoming
gewrichtsprothesen" indien er reeds, voor een welbepaalde aandoening,
gewrichtsprothesen in aanmerking kwamen voor een dergelijke tegemoetkoming.
De statuten kunnen evenwel in een strengere regeling voorzien en bepalen dat er ook een
voorafgaand akkoord van de raad van bestuur van de landsbond nodig is voor aanpassingen in
de aangeboden diensten en verrichtingen waarvoor krachtens de voorgestelde definitie geen
voorafgaand akkoord van de landsbond nodig is. (Voorbeeld: voor iedere verhoging van het
bedrag van een reeds bestaand voordeel).
Daarnaast wordt opgemerkt dat de voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur
van de landsbond ook vereist is indien diensten/voordelen worden overgedragen van een
ziekenfonds naar een maatschappij van onderlinge bijstand of omgekeerd, alsook ingeval van
een fusie tussen ziekenfondsen, in welk geval er derhalve van uitgegaan wordt dat deze
diensten/voordelen dan worden beschouwd als nieuwe diensten/voordelen in hoofde van de
entiteit die deze dienst overneemt.
Indien evenwel diensten/voordelen worden overgedragen van een ziekenfonds of een
maatschappij van onderlinge bijstand naar een landsbond of omgekeerd, is een
voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur van de landsbond niet nodig omdat
in een dergelijk geval de landsbond zich nog zal uitspreken over het nieuw voordeel of zich
reeds erover uitgesproken heeft.
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Indien statutenwijzigingen beslist worden waarbij wordt voorzien in een nieuw voordeel in de
zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 of in de aanpassing van een voordeel
waarvoor krachtens de voorgestelde definitie geen voorafgaand akkoord van de landsbond
nodig is, maar wel op basis van een strengere regeling in de statuten, moet in het dossier
"statutenwijzigingen" dat aan de Controledienst wordt overgemaakt, het voorafgaandelijk
akkoord van de raad van bestuur van de landsbond bijgevoegd worden. Slechts van zodra de
Controledienst in het bezit is van het bewijs van een dergelijk akkoord, zal de wettelijke termijn
waarbinnen de Raad van de Controledienst zich over het dossier "statutenwijzigingen" moet
uitspreken, een aanvang nemen.
Wat betreft de inwerkingtreding wordt de aandacht gevestigd op het feit dat:
− zoals reeds bovenvermeld artikel 37 van de wet van 17 juli 2015 in werking is getreden op
1 oktober 2018;
− de verplichting tot het verkrijgen van het voorafgaand akkoord van de raad van bestuur
van de landsbond waarbij het ziekenfonds is aangesloten, van toepassing is voor alle
nieuwe voordelen waarvan wordt overwogen ze toe te kennen in functie van de
beschikbare middelen, vanaf een datum die na 30 september 2018 valt:
• zelfs indien de algemene vergadering van het ziekenfonds vóór 1 oktober 2018
plaatsgevonden heeft;
• behalve indien de algemene vergadering van het ziekenfonds voor de dag van de
publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad heeft plaatsgevonden.
Voorbeelden:
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Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 00/14 van 21 december 2000 m.b.t. de praktische
toepassing van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990.
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