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PLAATSEN VAN VERWIJZINGEN NAAR DE WEBSITE VAN DE CONTROLEDIENST OP DE
WEBSITE VAN DE MUTUALISTISCHE ENTITEITEN

1.

Inleiding
Om een betere voorlichting van de leden te verzekeren over het bestaan en de rol van de
Controledienst, heeft de Raad van de Controledienst, na akkoord van het Technisch Comité,
beslist om te voorzien dat er op de website van de mutualistische entiteiten een verwijzing naar
de website van de Controledienst wordt geplaatst.

2.

Mutualistische entiteiten waarop deze omzendbrief van toepassing is
Deze omzendbrief is van toepassing op de landsbonden van ziekenfondsen en de ziekenfondsen,
alsook op de andere maatschappijen van onderlinge bijstand dan die bedoeld in artikel 43bis, § 5
en in §§ 6, 7 en 8 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen, dat wil zeggen de maatschappijen van onderlinge bijstand die
geen verzekeringsproducten mogen aanbieden, voor zover, wanneer het gaat over die laatste, ze
over een eigen website beschikken.
Ook de HZIV en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail vallen in het toepassingsgebied
van deze omzendbrief, maar enkel wat betreft de verplichting opgenomen in het derde lid van
punt 3 van deze omzendbrief.

3.

De manier waarop naar de website van de Controledienst moet worden verwezen
De websites van de mutualistische entiteiten bedoeld in punt 2 hierboven moeten in het kader
van de verplichtingen inzake de publicatie van hun statuten op internet over een specifiek tabblad
‘Statuten’ beschikken, dat toegankelijk is op de homepagina van de website waarop de statuten
worden gepubliceerd.

2.Om een zekere uniformiteit tussen de mutualistische entiteiten en een zekere zichtbaarheid van
de verwijzing naar de website van de Controledienst te verzekeren, wordt daarom aan de
betreffende entiteiten gevraagd om een link naar de website van de Controledienst op te nemen
op de pagina van hun website gewijd aan de publicatie van de statuten van de betreffende
entiteit. Die link zal vergezeld gaan van een tekst waarin de controlebevoegdheid van de
Controledienst ten opzichte van voormelde entiteiten wordt vermeld.
Nog omwille van de uniformiteit en de zichtbaarheid, zullen voormelde entiteiten, alsook de Kas
der geneeskundige verzorging van HR Rail, onderaan de homepage van hun website, in de
voetregel, de vermelding “Onderworpen aan de controle van de CDZ” plaatsen met een hyperlink
naar de website van de Controledienst. De Controledienst zal met de HZIV onderzoeken hoe en
waar op haar website een verwijzing kan worden geplaatst naar de bevoegdheden van de
Controledienst1.
4.

Termijn om de websites aan te passen
De betreffende mutualistische entiteiten hebben tot 31 december 2020 de tijd om hun website
in overeenstemming te brengen met het in de omzendbrief bepaalde.

De Voorzitter van de Raad,

B. LAMBRECHTS

1

Dit komt voort uit het feit dat niet alle opdrachten van de HZIV noodzakelijkerwijs onderworpen zijn aan de controle van de
CDZ.

