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Toekenning van tussenkomsten
Toepassing van de statuten in deze periode van de
gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die
in dat kader werden genomen
Verlangen van de entiteiten om de leden niet te
benadelen

1.

Deze mededeling is gericht aan de landsbonden van ziekenfondsen, aan de ziekenfondsen en aan
de maatschappijen van onderlinge bijstand, met inbegrip van de VMOB's. Ze heeft dus geen
betrekking op de HZIV en op de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

2.

De huidige gezondheidscrisis is uitzonderlijk. Er werd een ministerieel besluit van 18 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
uitgevaardigd (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2020, editie 3). Dat ministerieel besluit werd
daarna vervangen door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (Belgisch Staatsblad
van 23 maart, editie 2). In dat kader werden de ziekenhuizen ertoe geleid een reeks maatregelen
te nemen, waaronder die de consultaties en de niet dringende operaties stop te zetten. Bovendien
zijn samenscholingen verboden, wat ook een impact kan hebben op bepaalde zorgen aan personen,
zoals het stopzetten en uitstellen van niet dringende ambulante behandelingen.

3.

De sector van de VMOB's heeft via Mutassur de Controledienst op de hoogte gebracht van de
moeilijkheden die voortkomen uit de huidige situatie en van de negatieve impact op de verzekerde
leden van een strikte toepassing van de statuten.

4.

Bij wijze van voorbeeld heeft de sector van de VMOB’s de bepalingen met betrekking tot de
terugbetalingen van pre- en posthospitalisatiezorgen aangehaald. Bepaalde voorbereidende
zorgen werden immers uitgevoerd met het oog op een hospitalisatie die voor onbepaalde tijd werd
uitgesteld. Bovendien werden bepaalde medische prestaties in verband met een hospitalisatie die
al achter de rug is ook uitgesteld. Rekening houdend met de statutaire bepalingen met betrekking
tot de prestaties die aanleiding kunnen geven tot de terugbetalingen voorzien door de statuten,
zouden de zorgen/prestaties in kwestie niet terugbetaald kunnen worden omdat ze ofwel te lang
voor een operatie, ofwel te lang na een hospitalisatie hebben plaatsgevonden.

5.

De Controledienst deelt de bezorgdheid van de VMOB's om de verzekerde leden niet te benadelen
door hen een terugbetaling voor dergelijke prestaties te weigeren. De leden zijn immers in niets
verantwoordelijk voor de gevolgen van de gezondheidscrisis.

6.

Bovendien zouden de klassieke mutualistische entiteiten in het kader van de toepassing van de
bepalingen met betrekking tot bepaalde ‘verrichtingen’, met name die die een tussenkomst zouden
voorzien voor de kosten verbonden aan prestaties die vergelijkbaar zijn met die aangehaald door
de VMOB's, ook geconfronteerd kunnen worden met dit type van problemen.

7.

De Controledienst is daarom van oordeel dat er een algemeen standpunt ingenomen dient te
worden wat het verlangen van de mutualistische entiteiten betreft om over te gaan tot een
uitvoering van hun statutaire bepalingen waarbij de uitzonderlijke omstandigheden die we nu
kennen in overweging genomen worden.

8.

Bijgevolg, gezien de bijzondere omstandigheden van de gezondheidscrisis waarop de
Controledienst evenmin had kunnen anticiperen als de mutualistische entiteiten, heeft de Raad van
de Controledienst beslist om de sector te informeren dat hij zich niet verzet tegen een soepele
toepassing te goeder trouw van de statutaire bepalingen.

9.

Dit principe van uitvoering te goeder trouw is een algemeen principe voor de toepassing van de
overeenkomsten, opgenomen in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. De wetgeving
betreffende de verzekeringen verwijst ook naar dit principe, met name in artikel 3 van de wet van
4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

10. Het is evenwel de verantwoordelijkheid van elke entiteit die zo te werk wil gaan om erover te waken
dat deze mogelijkheid op een redelijke manier wordt toegepast en om de nodige maatregelen te
nemen om misbruiken te vermijden en om de terugbetalingen toe te kennen in de geest van de
statuten.
11. Hoewel de Controledienst niet van plan is om a priori elk geval van terugbetaling te onderzoeken,
vraagt hij dat de entiteiten in staat zouden zijn om elke financiële tussenkomst in de kost van
prestaties te rechtvaardigen.
12. De entiteiten die zo te werk zullen gaan, worden verzocht om een inventaris op te maken van de
verschillende situaties die ze hebben ondervonden en van het gevolg dat eraan gegeven werd, om
de Controledienst daarvan op de hoogte te brengen en om nota te nemen van alle nuttige
vaststellingen om een balans te kunnen opmaken van dit ‘experiment’.
13. Tot slot spreekt het voor zich dat de beslissing van de Raad, die met spoed genomen moest worden
zonder de evolutie van de situatie en de reële impact van dit standpunt te kennen, tijdelijk is en
slechts zolang van toepassing blijft als de uitzonderlijke maatregelen genomen door de regering die
elke samenscholing verbieden. Buiten deze uitzonderlijke situatie blijft het principe immers dat de
mutualistische entiteiten geen terugbetalingen mogen toekennen in situaties die niet in lijn zouden
zijn met de toepasbare statutaire bepalingen.
De Voorzitter van de Raad,

B. LAMBRECHTS

