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Circulaire  CBFA_2010_04  dd.  2 februari 2010 
 

Specifieke indexcijfers voor de andere dan beroepsgebonden 
ziektekostenverzekeringen 

Toepassingsveld: 

De verzekeringsondernemingen die onderworpen zijn aan de wet van 9 juli 1975 en die tak 2 - 
Ziekte beoefenen. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Deze circulaire regelt de inzameling van de gegevens die dienen voor de berekening van de 
specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst. 

 

 
Mevrouw, 
Mijnheer, 

1. Inleiding 

Deze circulaire heeft als voorwerp de uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 1 februari 2010 
tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, § 3, van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst. 

Overeenkomstig dit artikel is de verzekeraar ertoe gehouden aan de CBFA de bruto schadelast mee te 
delen per kostentype en per leeftijdsklasse, zoals bepaald in artikel 2 van datzelfde besluit, voor de 
andere dan de beroepsgebonden ziektekostenverzekeringen. 

De verzekeraar deelt eveneens het aantal verzekerden per waarborg en per leeftijdsklasse mee. 

2. Rapporteringswijze 

Voor de rapportering van de voormelde gegevens aan de CBFA dienen de ondernemingen gebruik te 
maken van de tabel in bijlage CBFA_2010_04-1 aan deze circulaire. 

Deze tabel vormt een aparte werkcollectie in de CSSR toepassing. 

De rapportering van de tabel dient via deze toepassing te gebeuren in de maanden maart, juni, 
september en december. De tabel dient beschikbaar te worden gesteld op de 5de kalenderdag van de 
rapporteringsmaand. De gegevens hebben betrekking op het derde kalenderkwartaal voorafgaand aan 
de maand van rapportering. Zo bevat bijvoorbeeld de rapportering in de maand december de gegevens 
betreffende het eerste kwartaal van hetzelfde jaar . 

De gegevens betreffen telkens uitsluitend het beschouwde kwartaal, dus zonder cumul met de gegevens 
van vorige periodes. 
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Met de bruto schadelast wordt het factuurbedrag verminderd met de tussenkomst van het RIZIV bedoeld. 

Een keer per jaar dienen de ondernemingen de gegevens gedefinieerd in bijlage CBFA_2010_04-2 en 
voor het volledig (i.e. op cumulatieve basis) kalenderjaar aan de CBFA via CSSR mee te delen. De 
rapportering dient uiterlijk per 30 april volgend op het kalenderjaar te worden gerapporteerd. 

3. Tussenkomst van de revisoren 

Zoals eveneens bepaald in artikel 4 van bovenvermeld koninklijk besluit, maakt de onderneming de 
gegevens over aan de CBFA na certificatie door haar erkende revisor. 

De tussenkomst van de revisoren slaat voornamelijk op: 

 de verzameling van de vereiste gegevens en de maatregelen van interne controle met betrekking 
tot de opstelling van de vereiste rapporteringen, 

 de overeenstemming van de gerapporteerde gegevens met de boekhouding en de inventarissen. 

Het verslag van de revisor dient via e-corporate aangeleverd te worden in de maanden maart, juni, 
september en december. Het verslag dient beschikbaar te worden gesteld tegen de 20ste kalenderdag 
van de rapporteringsmaand en heeft betrekking op het derde kalenderkwartaal voorafgaand aan de 
maand van rapportering. 

De erkende revisor is er onverwijld toe gehouden aan de CBFA elke gebeurtenis of elk feit mede te delen 
dat de certificering van de gegevens verhindert. 

4. Eerste rapportering 

Uitzonderlijk dienen voor de eerste rapportering de gegevens tegen 15 februari 2010 te worden 
meegedeeld houdende de gegevens vanaf het eerste trimester 2007 tot en met het eerste trimester 2009 
(voor elk trimester afzonderlijk zoals vermeld in bijlage CBFA_2010_04-1). De rapportering betreffende 
de gegevens van het tweede trimester 2009 dient beschikbaar gesteld te worden op de 5de kalenderdag 
van de maand maart 2010. 

Voor de jaarlijkse rapportering zoals vermeld in bijlage CBFA_2010_04-2 wordt er geen tussenkomst van 
de erkende revisor verwacht. 

Voor de trimestriële rapportering zoals vermeld in bijlage CBFA_2010_04-1 vangt de tussenkomst van de 
erkende revisor aan voor de gegevens vanaf het eerste trimester 2009. De eerste certificatie dient tegen 
15 februari 2010 meegedeeld te worden. 

Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul SERVAIS 
 
 
Bijlagen:  - CBFA_2010_04-1 / Ziektekostenverzekering, andere dan de beroepsgebonden (Trimestrieel) ; 

 - CBFA_2010_04-2 / Ziektekostenverzekering, andere dan de beroepsgebonden (Jaarlijks). 

 

http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2010/cbfa_2010_04-1.ashx
http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2010/cbfa_2010_04-2.ashx

