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DE WET VAN 26 APRIL 2010 HOUDENDE 
DIVERSE BEPALINGEN INZAKE DE 
ORGANISATIE VAN DE AANVULLENDE 
ZIEKTEVERZEKERING
ZIJDELINGSE BLIKKEN OP DE ACADEMISCHE ZITTING VAN 
27 MAART 2014 INGERICHT DOOR DE CONTROLEDIENST 
VOOR DE ZIEKENFONDSEN TER GELEGENHEID VAN DE 
OPRUSTSTELLING VAN DE HEER CHRISTIAN LANGENDRIES

DOOR LAURENT GUINOTTE
Administrateur-generaal van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

 
 INLEIDING

Op 27 maart 2014 heeft de Controledienst voor de ziekenfondsen een academische 
zitting ingericht ter gelegenheid van de opruststelling van de heer Christian Lan-
gendries die gedurende meer dan 20 jaar de functie van administrateur-generaal van 
deze instelling waarnam. Dit bood de gelegenheid om vanuit verschillende invals-
hoeken de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie 
van de aanvullende ziekteverzekering ter sprake te brengen, omdat deze ongetwijfeld 
de belangrijkste hervorming was van de sector sedert de wet van 6 augustus 1990 
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Er waren er 
natuurlijk ook andere. Maar zij die deze gekend hebben, zijn het erover eens dat 
geen enkele andere zoveel veranderingen heeft veroorzaakt bij de mutualistische 
entiteiten en de Controledienst. De verschillende bijdragen in deze editie van het 
Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid getuigen, voor zover nog nodig, van de 
diepgaande veranderingen die deze hervorming aan de mutualistische wereld heeft 
opgelegd alsook van deze die in de toekomst nog zullen worden ontwikkeld.

We moeten eerlijk zijn: deze hervorming heeft een zekere spanning teweeggebracht 
tussen de sector en de Controledienst. Gelukkig heeft de dialoog uiteindelijk steeds 
de bovenhand gekregen en daardoor konden er oplossingen worden gevonden waar-
bij steeds het belang van de aangeslotenen, van de verzekerden en de naleving van de 
evenwichten van de wet van 2010 voor ogen werden gehouden.

Dit moet ons verheugen, want er blijven natuurlijk veel uitdagingen voor de ko-
mende jaren. Zo is er vooreerst het binnenkort van kracht worden van de Richtlijn 
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‘‘Solvency II’’, en de controle van de regels inzake MiFID. Dit is een belangrijke 
uitdaging voor een sector die nog maar net de nieuwe vereisten ingevolge de regle-
mentering op de verzekeringen heeft geïntegreerd.

Het is ook een stimulerende uitdaging voor de Controledienst die zo zijn bevoegd-
heden heeft zien toenemen. De Controledienst moet nu niet enkel de verworven 
ervaring op het vlak van de controle van de verzekeringsmaatschappijen van onder-
linge bijstand stabiliseren en consolideren, maar ook moderniseren en zijn nochtans 
recente kennis laten evolueren.

In deze context kan de Controledienst rekenen op de kwaliteitsvolle medewerking, 
die steeds hechter wordt, met de Nationale Bank van België en de FSMA. Hoewel 
elkeen weliswaar enige tijd nodig heeft gehad om zijn plaats te vinden, in het bijzon-
der ingevolge de zogenaamde hervorming ‘‘Twin Peaks’’, kunnen we stellen dat de 
uitwisselingen vandaag de dag frequent, regelmatig en efficiënt zijn.

De samenwerking met de bedrijfsrevisoren is ook zeer belangrijk. De gewoonten en 
het vertrouwen bestaan reeds. Men zal deze nog intenser moeten maken opdat de 
natuurlijke partners van de financiële toezichthouders, die de bedrijfsrevisoren zijn, 
ten volle hun rol zouden kunnen spelen, zowel naast de Controledienst als naast de 
verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, die zij controleren.

Overigens valt te noteren dat de wetgever recent de bevoegdheden van de Con-
troledienst heeft bevestigd via de uitvaardiging van de wet van 4 april 2014 op de 
verzekeringen. Behalve de herbevestiging van de huidige opdrachten van de Con-
troledienst, verduidelijkt de wet ook zijn bevoegdheden en zijn rol van toezichthou-
der ten volle op het vlak van de mutualistische ziektekostenverzekering. Dit is een 
duidelijk bewijs van vertrouwen en een aanmoediging om de inspanningen verder 
te zetten.

De lezer zal in de volgende bladzijden het standpunt vinden van zeer verschillende 
actoren inzake deze hervorming en de wijze waarop zij in werking wordt gesteld. In 
de eerste plaats vinden de lezers het standpunt van de Minister die belast was met 
Sociale Zaken en Volksgezondheid op het ogenblik van de academische zitting en 
die eveneens vier jaar eerder de wet van 26 april 2010 heeft verdedigd in het Parle-
ment. Zo zullen vervolgens de afgevaardigden van Assuralia, de heer Philippe Colle, 
en van Mutassur, de heer Alain Thirion, die respectievelijk de beroepsverenigingen 
van enerzijds de verzekeringsondernemingen en anderzijds de mutualistische verze-
keraars en hun verzekeringstussenpersonen zijn, het woord nemen. Het standpunt 
van de verbruiker-aangeslotene zal, wat dat betreft, toegelicht worden door de heer 
Jean-Paul Coteur, namens de vereniging Testaankoop. Ten slotte zal de heer Luc Van 
Cauter het standpunt van de FSMA vertolken. Om praktische redenen kon de bij-
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drage van de afgevaardigde van de Nationale Bank van België hier niet geïntegreerd 
worden. Indien de omstandigheden het toelaten, zal deze opgenomen worden in 
een volgende editie van het Tijdschrift. Op te merken valt dat hoewel de meeste 
sprekers identieke onderwerpen behandelen, de ingenomen standpunten dit niet 
zijn, wat het belang van de oefening aantoont. Het is ook een goede manier om te 
herinneren aan de nauwe banden tussen de sociale zekerheid, in het bijzonder de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de aanvullende verzekering en de “hospitalisatie-
verzekering”.

Ik wil hier eens te meer de verschillende auteurs danken omdat zij hebben aanvaard 
bij te dragen tot het welslagen van de academische zitting van 27 maart 2014 en 
omdat zij aanvaard hebben dat hun bijdrage wordt gepubliceerd.

In hun naam en in mijn eigen naam dank ik ook de heer Pierre Vandervorst die 
het idee aanbracht van deze publicatie, alsook het Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid, dat toeliet dit project te concretiseren.


