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OMZENDBRIEF AAN DE KREDIETINSTELLINGEN

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Betreft : Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen
Ik vestig uw aandacht op artikel 131 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale
bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 1998, dat een artikel 43ter
invoegt in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen. De tekst van artikel 43ter gaat als bijlage.
Artikel 43ter, dat op 13 maart jl. in werking is getreden, heeft ook betrekking op de sector van
de kredietinstellingen. Het verbiedt immers elk geschreven of stilzwijgend akkoord dat de
promotie, distributie of verkoop van een bankproduct, zoals bepaald in de wet van
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, door de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen tot voorwerp heeft. Daarnaast verbiedt
het ook elk geschreven of stilzwijgend akkoord dat de promotie, distributie of verkoop tot
voorwerp heeft van een door de ziekenfondsen of de landsbonden van ziekenfondsen
ingerichte dienst, in het kader van beroepsactiviteiten die vallen onder de activiteiten van de
banksector zoals bepaald in de voornoemde wet van 22 maart 1993.
Gelieve met name de nodige aandacht te besteden aan het derde lid van artikel 43ter : hierin
worden de promotie, distributie of verkoop van de voornoemde producten of diensten op
onweerlegbare wijze vermoed het gevolg te zijn van een geschreven of een stilzwijgend
akkoord.
Ik stuur een kopie van deze brief naar uw revisor(en).
Hoogachtend,
De Voorzitter,

J.-L. Duplat.
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9 3. De oprichting van de Maatschappij van On
derlinge Bijstand ten gevolge van de groepering va: 1
diensten van ziekenfondsen treedt in werking vana f
1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de goed
keuring van de statuten door de Controledienst.
De groepering van diensten van ziekenfondser
moet tevens worden goedgekeurd door de algemenc
vergaderingvan de landsbond waartoe zij behoren. n,
Art. 131
Een artiket 431er, luidend ais vol@, wortlt in de.
zelfde wet ingevoegd :
s Art. 43fer. - Elk akkoord met een landsbond of
een ziekenfonds dat tot voorwerp heeft de promotie,
distributie of verkoop van een verzekeringsproduct,
zoals bepaald in de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst,
alsook van een
bankproduct, zoals bepaald in de wet van 22 maart
1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinsteliingen. is verboden, ook indien dnze producten
speciaal werden ontworpen voor of voorbehouden
zijn aan leden van een ziekenfonds of een landsbond.
1s cv~nccns verhodcn,, clk nkkoord dût tot vnorwcrp hceft dc promotie. distributie of vcrkoop van
een dirnst, ingericht door een landsbond of een ziekenfonds zoals bepaald in de artikelen 3 en 7.4 4. van
ondcrhnvigc wtt, in het kadcr van beroepsactiviteiten dir gcl~ecl of gcdecltelijk vallen binnen de wcrkingssfeer van de wet van 27 maart 1995 betrcffcnde
de vcrzekeringsbcmiddeling
en de distributie van
verzekcringen of ressorteren onder de activiteiten
van de bonksector zoals bepaald in de wet van
22 mnart 1993 bctreffende hct statuut van en hct
toezicht op de kredietinstellingen.
De promotic, distributie of de verkoop van de produkten of dicnsten, bcdoeld in hct eerste en het
twecde lici. wordcn op onweerlegbarc wijze vermoed
het gevolg te zijn van een geschrevcn of ecn stilzwijgend akkoord.
Bestaande akkoorden. bedoeld in het verste en het
tweede lid. zijn zonder uitwerking vanaf de eerste
dng van de vierdl: maand volgend op de inwerkingreding van dit artikel. ~1.
Art. 132
Artikcl 70. rj 2, van dczelfde wtt, wordt aangevuld
met het volgcnd lid :
(1Verkrijgt evencens de hocdanighcid van ., maatschnppij van ondcriingc? bijstand 1~dc entitcit dit
krnclrtcrrs nrtikol 43hi.5 vnn dcze wtt is ontstaan
ingcvolgc ecn grocpcring van dienstcn en minstens
ce11dicnst zonls Mc,cld in nrtikcl 3, b, orgnnisccrt. -.

8 3. La création d’une société mutuahste suite au
groupement de services de mutualités entre en vigueur à partir du 1” janvier de l’année civile qui suit
l’approbation des statuts par 1Dffrce de contrôle.
Le groupement de services de mutualités doit égafement être approuvé par l’assemblée générale de
I’uninn nationale dont elles font parties. -.
Art. 131
Un article 43fet-, libellé conimc suit, est insére
,dans la mCme loi :
u Art. 43ter. - Est interdit tout accord avec une
union nationale ou une mutualité ayant pour objet la
promotion, la distribution
ou la vente d’un produit
Tassurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative
sux assurances terrestres ou d’un produit bancaire
lu sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
lu controle des institutions
de crédit, même si ces
lroduits ont été spécialement conçus pour des memIres d’une mutualité ou d’une union nationale ou
eur sont réservés.
Est interdit également tout accord ayant pour obou la vente d’un
j et la promotion, la distribution
E;ervice organisé par une union nationale OU une
rmutualité au sens des articles 3 et 7, fi 4, de la
F)rCsentc loi, dans le cadre d’activités professionnel1es qui entrent totalement ou partiellement dans le
de la loi du 27 mars 1995 relatiC:hamp d’application
\ re a I’intcrmédiation
en assurances et a la distribut.ion d’assurances ou qui relève de l’activité bancaire
EIU sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
LIU contrôle des institutions de crédit.
La promotion,
luits et services
nées de manière
l’un accord écrit

.

la distribution ou la vente des provisés aux alinéas 1” et 2 sont présuirréfragable être effectuées en vertu
ou tacite.

Les accords existants vises aux alinéas 1” et 2
produire leurs effets le premier jour du
q uatrièmc mois qui suit l’entrée en vigueur du préSIcnt article. -.
CmessentJe

Art. 132
L’article 70, $ 2, dc la méme loi, est complété par
1’‘alinéa suivant :
« Obtient également In qualité de 11société mutua1:istc “, I’cntitc constituée en vertu de l’article 43bis
<1
le ccttc Ini suite au groupement de services et qui
(1rgnnisr ;IU moins un des services vises à l’article 3,
I:1.-.

DC la cotrsutmn sur le chiffre d’affaires des produits
pharrmxcufiqucs
Art. 133

Art. 133

Artrkcl 191, l.i*, van de wtt I~c~trcffcndc dc vcrplichte verzekering voor genceskundigc verzorging
en uitkeringen, gecotirdineerd op 14 juli 1994, gewij-

I,‘illtiClC
191, 1:i^. dc la loi rclntrve a l’assurance
1Migatoire soins de santé ct indcmnitfs, coordonnée
1c l,\ juillet 1994, modifié par l’arrêté royal du

.

