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Collectieve verzekeringsovereenkomst “gezondheidszorgen"
 

1. Definities 
  
1.1 Collectieve verzekeringsovereenkomst 
  
 De verzekeringsovereenkomst wordt gevormd door het onderhavige 

document, alsook door de eventuele bijlagen. 
  
1.2 Verzekeringsnemer 
  
 De onder punt 3.1. vermelde rechtspersonen en / of entiteiten, 

vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, die de collectieve 
verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar aangaat. 

  
1.3 Verzekeraar 
  
 De verzekeringsmaatschappij, aan wie de opdracht werd gegund. 
  
1.4 Verzekerden 
  
 De verzekerden zijn de personen die aangesloten zijn bij deze 

overeenkomst en op wie het risico rust. 
  
1.5 Verpleeginrichting 
  
 Een instelling die wettelijk erkend is als ziekenhuis en waar gebruik 

wordt gemaakt van wetenschappelijk beproefde diagnostische en 
therapeutische middelen, met uitzondering van medico-pedagogische 
instellingen, gesloten psychiatrische instellingen, geriatrische 
instellingen, instellingen voor de loutere huisvesting van bejaarden, 
herstellenden of kinderen en van rustoorden, ziekenhuizen en gedeelten 
van ziekenhuizen die een "bijzondere erkenning als rust- en 
verzorgingstehuis" verkregen hebben (K.B. nr 59 tot wijziging van 
art.5 van de wet van 27 juni 1968 tot wijziging van de wetgeving op de 
ziekenhuizen). 

  
 Inzake het volgen van kuren is er enkel tussenkomst voorzien, in geval 

van therapeutische behandeling welke uitgevoerd wordt in een 
instelling die beantwoordt aan de hiervoor bepaalde voorwaarden en 
indien de verzekeraar in het begin van de behandeling hiervoor 
schriftelijk heeft toegestemd. 

  
 Voor tuberculose is de waarborg enkel verworven voor behandeling in 

een sanatorium. 
  
1.6 Hospitalisatie 
  
 Het medisch noodzakelijk verblijf in een verpleeginrichting waarvoor 

een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het 
verblijf in van minstens één nacht, als het concept “one-day-clinic", 
d.w.z. dat er wordt afgeweken van het criterium van hospitalisatie van 
minstens één nacht mits volgende voorwaarden vervuld zijn: 
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 er effectief gebruik wordt gemaakt van de operatiezaal of van de 

gipskamer of er effectief een hospitaalbed gebruikt is met uitsluiting 
van verblijf in de wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimte voor 
externe consultatiediensten van het ziekenhuis; 

 en  
 

 dat het over prestaties gaat in het kader van maxi- en miniforfaits 
alsook in het kader van forfaits A, B, C, D opgenomen in de Nationale 
overeenkomst tussen de Verpleeginrichtingen en de Dienst voor 
Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering; 

   
 en  
 dat dientengevolge de onderhoudskosten van een dag volledig door het 

R.I.Z.I.V worden betaald. 
 

1.7 Ambulante zorgen 
  
 Medische zorgen verleend zonder dat er hospitalisatie is. 
  
1.8 Ongeval 
  
 Een ongeval is een schielijk en abnormaal gebeuren, rechtstreeks 

veroorzaakt door de plotselinge werking van een uitwendige kracht 
vreemd aan de wil van de verzekerde en die een lichamelijk letsel 
toebrengt. 

  
1.9 Ongeval van het privé-leven 
  
 Een ongeval van het privé-leven is ieder ongeval dat niet als een 

arbeidsongeval wordt beschouwd. 
  
1.10 Arbeidsongeval 
  
 Een arbeidsongeval is een ongeval dat naar toepassing van de Belgische 

wetgeving op de arbeidsongevallen als arbeidsongeval wordt beschouwd. 
  
1.11 Ziekte 
  
 De ziekte is een aantasting van de gezondheid die een andere oorzaak 

heeft dan een ongeval, vastgesteld door een geneesheer wettelijk 
bevoegd om zijn kunde uit te oefenen hetzij in België, hetzij in het 
land waar de zieke zich bevindt op het ogenblik van de vaststelling 
van de ziekte. 

  
1.12 Wettelijke tussenkomst 
  
 Onder wettelijke tussenkomst wordt verstaan: 
 - voor de kosten gemaakt in België : elke terugbetaling voorzien door 

de Belgische sociale wetgevingen die van toepassing zijn voor de 
personeelsleden; 

 - voor de kosten gemaakt in het buitenland : elke terugbetaling 
voorzien door een met het betrokken land gesloten overeenkomst 
inzake de sociale zekerheid van de personeelsleden of, bij 
ontstentenis daarvan, een bedrag gelijk aan de terugbetaling 
bepaald in de Belgische sociale wetgevingen die van toepassing zijn 
voor de personeelsleden. 
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 Onder Belgische sociale wetgevingen van toepassing voor de 

personeelsleden bij ziekte of ongeval wordt verstaan: 
 - de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en 

invaliditeit; 
 - de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen; 
 - de wetgeving betreffende de beroepsziekten. 
  
1.13 Prothese 
  
 Een apparaat dat geheel of gedeeltelijk een orgaan of een lidmaat 

vervangt. Ook implantaten worden beschouwd als prothese. 
  
1.14 Orthopedisch toestel 
  
 Een apparaat bestemd om lichamelijke afwijkingen te corrigeren. 
  

1.15 Geneesmiddel  
  
 Ieder product dat uitsluitend in de apotheek wordt verkocht, dat 

voorgeschreven is door een geneesheer, en dat als dusdanig 
geregistreerd is door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft. 

  
1.16 Vrijstelling 
  
 Deel van de terugbetaalbare kosten dat ten laste blijft van de 

verzekerde en waarvan het bedrag wordt bepaald in punt 7. 
  
1.17 Wachttijd 
  
 Periode die begint te lopen vanaf de datum van inwerkingtreding van de 

verzekering voor de verzekerde. 
De duur van de wachttijden is vastgelegd in punt 5. 

  
1.18 Verzekeringsjaar 
  
 De periode begrepen tussen de aanvangsdatum van de overeenkomst en de 

datum van de eerste jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst en 
daarna, elke nieuwe periode van één jaar die daarop volgt. 
Het verzekeringsjaar is hetzelfde voor alle aangeslotenen, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van hun verzekering. 

  
1.19 Schadejaar 
  
 Het schadejaar is de periode die aanvangt op de eerste dag van de 

hospitalisatie en eindigt 365 dagen later. 
  
1.20 Voorafbestaande aandoeningen 
  
 Voorafbestaande aandoeningen zijn ziekten, ongevallen, zwangerschappen 

of bevallingen die zich hebben voorgedaan voor de aansluitingsdatum 
van de verzekerde bij deze collectieve verzekeringsovereenkomst. 

 



 6

 
2. Voorwerp van de overeenkomst 
  
2.1 Hoofdwaarborg "hospitalisatie" 
  
 De prestaties van de verzekeraar bestaan in de terugbetaling van de 

tijdens de hospitalisatie van de verzekerde, in een 
verpleeginrichting gemaakte kosten voor een medisch noodzakelijke 
behandeling ingevolge een ziekte, een arbeidsongeval, een ongeval 
van het privé-leven, een zwangerschap of een bevalling. 
De terugbetaling omvat de kosten voor opneming, voor verblijf (met 
inbegrip van de supplementen aangerekend voor een één- of 
tweepersoonskamer), voor erelonen en ereloonsupplementen van de 
geneesheren, voor onderzoeken en behandelingen, voor geneesmiddelen 
en de kosten voor prothesen en implantaten. 
 

  
 Er wordt eveneens terugbetaling verleend: 
 . de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een 

gehospitaliseerd, verzekerd kind jonger dan 14 jaar; 
 . de vervoerskosten wegens dringende medische redenen; 
 . tot 250 euro per verzekerde en per schadejaar, voor de 

verblijfskosten van de orgaan- of weefseldonor voor zover de 
transplantatie medisch gerechtvaardigd is; 

 . tot 500 euro gedurende maximaal twaalf dagen, voor de kosten voor 
kraamhulp; 

 . tot 2.500 euro per verzekerde, de kosten voor palliatieve zorgen 
en de overlijdenskosten. 

   
2.2 Thuisbevalling, poliklinische bevalling en kraamhulp: 
  
 De verzekering is eveneens van toepassing op de medische kosten voor 

thuisbevalling, poliklinische bevalling en kraamhulp. Bijgevolg 
moeten bij thuisbevalling en poliklinische bevalling de waarborgen 
van het hoofdstuk “pre- en posthospitalisatie" vermeld hiervoor, 
eveneens verworven zijn, met inbegrip van de medische kosten voor de 
pasgeborene. 
 
Onder kraamhulp dient te worden verstaan de kosten na een bevalling 
die in rekening gebracht worden door een erkende 
kraamzorginstelling. Het betreft de door deze instelling 
gefactureerde kosten voor de zorg die thuis verstrekt wordt door een 
bevoegde kraamverzorger aan de moeder, de pasgeborene en het gezin. 

  
2.3 Bijkomende waarborg "pre- en posthospitalisatie" 
  
 Deze bijkomende waarborg voorziet in de terugbetaling van de kosten 

van medisch noodzakelijke, ambulante zorgen die tijdens de twee 
maanden vóór en de zes maanden na de gedekte hospitalisatie verleend 
of voorgeschreven zijn door een geneesheer en opgenomen zijn in de 
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen van de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, evenals van de door de 
geneesheer tijdens die periode voorgeschreven geneesmiddelen. 
 
Deze kosten worden gevoegd bij de kosten gemaakt tijdens de 
hospitalisatie, zonder aanleiding te geven tot het toepassen van een 
nieuwe vrijstelling. 
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2.4 Kosten voor ambulante zorgen in geval van "ernstige ziekten" 
  
 In geval van kanker of leukemie bevestigd door een anatomo-

pathologisch onderzoek, alsook voor tuberculose, multiple sclerose, 
ziekte van Parkinson, difteritis, kinderverlamming, meningitis-
cerebrospinalis, pokken, brucellose, vlektyfus, paratyfus, tyfus, 
encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, 
virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, nieraandoeningen waarvoor 
dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, amyotrofische lateraal 
sclerose, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, 
malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, 
mucoviscidose verbindt de verzekeraar er zich toe de werkelijk voor 
de behandeling gemaakte kosten van ambulante zorgen terug te 
betalen, d.w.z. alle kosten betreffende de bijzondere zorgen 
toegediend aan huis, de kosten voor ontledingen of onderzoeken 
vereist door de ziekte, de huurkosten voor allerlei bijzonder 
materieel, de voor die ziekte voorgeschreven geneesmiddelen en, in 
voorkomend geval, alle andere kosten waarmee de verzekeraar zich 
vooraf akkoord heeft verklaard. 
 
 
De kosten voor vervoer worden terugbetaald met een maximum van 133 
euro per verzekerde per schadejaar. 

  
2.5 Gemeenschappelijke bepalingen voor de waarborgen 

"hospitalisatie", "pre- en posthospitalisatie" en "ernstige 
ziekten" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 

De waarborg geldt uitsluitend voor de kosten die rechtstreeks 
verband houden met de oorzaak van de hospitalisatie of met de in 
2.4. vermelde "ernstige ziekten". 
 
Voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot 
hospitalisatie, wordt de terugbetaling beperkt tot de kosten gemaakt 
gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van hospitalisatie 
van vierentwintig maanden, te rekenen vanaf het begin van de eerste 
hospitalisatie. 
 
Aanvullende premie  
 
De aanvullende premie dekt de supplementen en de ereloonsupplementen 
van de geneesheren in geval de rechthebbende gekozen heeft in een 
eenpersoonskamer te worden opgenomen zonder dat zijn 
gezondheidstoestand of de technische noodwendigheden van onderzoek, 
behandeling of toezicht zulks vergen.  
 
De verzekerde kan tot 3 maanden na de tijdige aansluiting kiezen om 
de aanvullende premie te betalen.  
 
De keuze voor de aanvullende premie kan beindigd worden op de 
jaarlijkse vervaldag mits het versturen van een schriftlijk verzoek 
hiertoe aan de verzekeraar uiterlijk één maand volgend op de 
ontvangst van de premieafrekening bezorgd door de verzekeraar.  
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3. Aansluiting - Aanvaarding van risico's 
  
3.1 Hoofdverzekerden 
  
   
  Alle personeelsleden, behalve deze die zich in de administratieve 

stand non-activiteit bevinden, van: 
  • de 13 departementen; 
  • de hierna opgesomde entiteiten en agentschappen van de Vlaamse 

Overheid :  
Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA), Studiedienst 
van de Vlaamse Regering (SRV), Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV), Agentschap voor Facilitair 
Management (AFM), Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO), 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Centrale Accounting 
(CenACC), Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL), Vlaams Agentschap 
voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade : 
FIT), Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), 
Toerisme Vlaanderen (TVL), Agentschap Ondernemen (AO), Instituut 
voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), Agentschap voor 
Onderwijscommunicatie (AOC), Agentschap voor Onderwijsdiensten 
(AgODi), Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS), Agentschap voor Kwaliteitszorg in 
Onderwijs en Vorming behalve de leden van de inspectie- en 
begeleidingsdiensten van het Onderwijs, Inspectie Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin (Inspectie WVG), Jongerenwelzijn (JWZ), 
Kind en Gezin (K&G),  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC 
Rekem), Openbaar Pschiatrische Zorgcentrum Geel (OPZ Geel), 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Zorg en 
Gezondheid (Z&G), Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke 
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO), Kunsten 
en Erfgoed (K&E), Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassen 
(SCWJV), Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), Vlaams Agentschap voor 
Ondernemingsvorming – Syntra Vlaanderen, Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Vlaams 
Subsidieagentschap  voor Werk en Sociale Economie(VSAWSE), 
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV), Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Agentschap voor Natuur en 
Bos(ANB), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG), Vlaams Energieagentschap (VEA), Agentschap voor Wegen en 
Verkeer (AWVV), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en 
Kust (MDK),De Scheepvaart (DS), Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), 
Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
(Inspectie RWO), Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (RO-
Vlaanderen), Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Wonen-
Vlaanderen; 

  • het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden; 
GO !  Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; 
het  eigen vermogen van het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek; 
het ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos 
het eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en  
Bosonderzoek 
het eigen vermogen van Flanders Hydraulics  
het eigen vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed 
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  • de kabinetten van de Vlaamse ministers. 
 

  • de (adjunct)provinciegouverneurs, de(adjunct)arrondissements-
commissarissen en de gewestelijke ontvangers 

   
  • de rechtsopvolgers van deze entiteiten, zolang zij deel uitmaken 

van de Vlaamse Overheid en voorzover het gaat om publieke 
rechtspersonen; 
 

  • de door de Vlaamse Overheid opgerichte entiteiten die door de 
Vlaamse minister van Bestuurszaken worden aangeduid; 

    
   
  • De gedetacheerden naar de hierboven vernoemde entiteiten. 
   
  • De personeelsleden die in het buitenland werken en verblijven. 
   
   
 - De aansluiting vindt automatisch plaats op de datum van 

indiensttreding doch ten vroegste op de aanvangsdatum van de 
polis. De mobiliteit tussen de verschillende rechtspersonen en/of  
entiteiten binnen de Vlaamse Overheid wordt aanzien als een nieuwe 
indiensttreding. 
De kabinetten worden voor de toepassing van deze bepaling aanzien 
als afzonderlijke entiteiten.  
Ook de statutaire indiensttreding van contractuele personeelsleden 
wordt aanzien als een indiensttreding. 

   
 - De aansluiting gebeurt zonder medische formaliteiten. 
 
 
3.2 Nevenverzekerden 
  

3.2.1 Gezinsleden 
  
 - Omschrijving: 
   
  . de echtgenoot of echtgenote; 
  . de officieel samenwonende partner die geen familiebanden heeft 

met de hoofdverzekerde; 
  . de kinderen van de hoofdverzekerde, van de echtgenoot, van de 

echtgenote of van de samenwonende partner, welke kinderbijslag 
genieten; 

  . de kinderen van de hoofdverzekerde, van de echtgenoot, van de 
echtgenote of van de samenwonende partner die geen 
kinderbijslag genieten op voorwaarde dat zij niet gehuwd zijn 
en onder hetzelfde dak wonen als de hoofdverzekerde, of wegens 
studieredenen elders verblijven; 

  . 
 
 
 
 
 
 

de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden 
ouders die ten laste zijn van het gescheiden of van het van 
tafel en bed gescheiden gezinslid op voorwaarde dat de 
hoofdverzekerde verplicht is alimentatiegeld te betalen of in 
geval van co-ouderschap. 
De kleinkinderden die ten laste zijn van de hoofdverzekerde, 
an de echtgenoot, echtgenote of van de samenwonende partner.  v
 

 - De aansluiting is niet verplicht. 
   
 - Bij aansluiting zijn volgende opties mogelijk  

- hoofverzekerde  
- hoofdverzekerde en partner  
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- hoofdverzekerde en kinderenen/kleinkinderen1  
- hoofdverzekerde en gezin2   

Pasgeborenen worden automatisch aangesloten vanaf de geboorte 
wanneer de kinderen/kleinkinderen zijn  aangesloten. 

   
 

 - De dag van recht op aansluiting is: 
  . Voor de echtgenoot of de echtgenote : de dag van het huwelijk; 
  . voor de samenwonende partner : de dag van aanvang van de 

officiële samenwoonst; 
  . Voor een kind : de geboortedag 
     
  maar ten vroegste op de dag van aansluiting van de 

hoofdverzekerde. 
   
 - Bij tijdige aansluiting (aansluiting binnen de drie maand volgend 

op het recht van aansluiting) vindt de aansluiting plaats op de 
dag van recht op aansluiting.  
Personen die elders hun dekking verliezen zijn tijdig aangesloten 
voor zover de aansluiting plaats vindt uiterlijk de dag volgend op 
het verlies van deze dekking 

   
 - Bij laattijdige aansluiting (aansluiting na de drie maand volgend 

op het recht van aansluiting) vindt de aansluiting plaats op de 
dag van ontvangst van de aansluitingsaanvraag door de verzekeraar. 

   
 - Tijdige aansluitingen zijn niet afhankelijk van medische 

formaliteiten. Laattijdige aansluitingen zijn afhankelijk van de 
gunstige beoordeling van een medische vragenlijst door de 
verzekeraar. 
 
 

3.2.2 Gepensioneerden 
  
 Bij de pensionering kan de hoofdverzekerde de dekking als 
nevenverzekerde verderzetten, zowel voor zichzelf als voor zijn 
reeds aangesloten gezinsleden. Hiertoe dient hij een schriftelijk 
verzoek te richten aan de verzekeraar, vóór het einde van het 
trimester volgend op de pensionering. Wanneer de aanvraag tijdig 
is gebeurd, kan de verzekeraar de aanvraag tot verderzetting niet 
weigeren. 

  
De verzekeraar zal binnen de maand volgend op de datum dat hij 
door de betrokken entiteit van de Vlaamse Gemeenschap in kennis 
is gesteld van de pensionering van een personeelslid, dit 
gepensioneerd personeelslid schriftelijk in kennis stellen van 
deze bepalingen inzake verderzetting.  
 

3.2.3 Weduwen en weduwnaars 
  
 Bij het overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerde 
nevenverzekerde kan de dekking verdergezet worden voor zijn reeds 
aangesloten gezinsleden. Hiertoe dient de weduwe, weduwnaar of 
samenwonende partner een schriftelijk verzoek te richten aan de 
verzekeraar, binnen de drie maanden volgend op de eerstvolgende 
vervaldag van de polis. Wanneer de aanvraag tijdig is gebeurd, 
kan de verzekeraar de aanvraag tot verderzetting niet weigeren. 

  
 
 

                                                           
1 Kinderen/kleinkinderen die elders een hospitalisatieverzekering genieten moeten niet bij de polis worden 
aangesloten 
2 Gezinsleden die elders een hospitalisatievezekering genieten moeten niet bij de polis worden aangesloten  
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3.2.4. De gepensioneerden, weduwen en weduwnaars die op 30 september 
2009 aangesloten zijn bij de op dat ogenblik door de Vlaamse 
Gemeenschap afgesloten hospitalisatieverzekering, krijgen de 
mogelijkheid om zich op eigen kosten bij deze polis aan te 
sluiten, zonder verdere formaliteiten. 

  
 
 

3.3 Algemene bepalingen 
  
 - De verzekering van een facultatieve verzekerde kan slechts 

beëindigd worden op de jaarlijkse vervaldag mits het versturen 
van een schriftelijk verzoek hiertoe aan de verzekeraar binnen de 
maand volgend op de ontvangst van de premieafrekening bezorgd 
door de verzekeraar. Latere heraansluiting is niet meer mogelijk, 
tenzij de reden van beëindiging als oorzaak een aansluiting bij 
een gelijksoortige verzekering op verplichte basis heeft. 
 

 - De aansluiting bij onderhavige overeenkomst voor de 
personeelsleden tewerkgesteld bij één van de organisatie-
entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap vermeld in punt 3.1 die 
reeds een collectieve polis “Gezondheidszorgen" hadden afgesloten 
samen met hun gezinsleden vindt plaats op de dag volgend op de 
beëindiging van de vroegere collectieve polis. 
Indien de aansluiting van de gezinsleden gebeurt binnen de drie 
maand volgend op de eerstvolgende vervaldag wordt de aansluiting 
beschouwd als tijdig. Eventuele wachttijden of uitsluitingen uit 
deze vorige polissen worden kwijtgescholden. 
Gebeurt de aansluiting na de drie maand volgend op de 
eerstvolgende vervaldag wordt de aansluiting beschouwd als 
laattijdig, met als gevolg medische formaliteiten, wachttijden en 
uitsluiting van voorafbestaande aandoeningen. Deze gaan in op de 
dag van aansluiting bij onderhavige verzekeringsovereenkomst. 
Voor de verzekerden die reeds aangesloten waren bij een 
“collectieve polis gezondheidszorgen" van één van de organisatie-
entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap vermeld in punt 3.1 wordt 
continuïteit in de waarborgen gegarandeerd voor lopende 
schadegevallen. 

 
 

4. Aanvang van de overeenkomst - Duurtijd - Opzegging 

 

  
 De overeenkomst is gesloten voor een duur van 4 jaar en neemt een 

aanvang op 1 oktober 2009. 
  
  
 
5. Verplichtingen van de verzekeraar - Wachttijden 
  
5.1 Hoofdverzekerden 
  

5.1.1 Er zijn geen wachttijden. 
  

5.1.2 De voorafbestaande aandoeningen zijn gedekt. 
  

5.2 Nevenverzekerden 
  

5.2.1 Er zijn geen wachttijden bij tijdige aansluiting. 
 
Bij laattijdige aansluiting geldt een wachttijd van 3 maanden 
voor ziekte en 12 maanden voor bevallingen. De wachttijden 
beginnen, voor iedere verzekerde, op de datum van zijn 
aansluiting. 
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De kosten met betrekking tot een hospitalisatie die een aanvang 
neemt tijdens een wachttijd worden door de verzekeraar niet 
terugbetaald. 

  
 Er is geen wachttijd voor: 
  

  . Ongevallen; 
  . de volgende acute infectieziekten : rode hond, mazelen, 

waterpokken, roodvonk, difteritis, kinkhoest, bof, 
kinderverlamming, meningitiscerebrospinalis, dysenterie, buik-
en paratyfus, vlektyfus, cholera, pokken, malaria, 
terugkomende koorts, encefalitis, miltvuur en tetanus. 

  
5.2.2 De voorafbestaande aandoeningen zijn gedekt, tenzij bij 

laattijdige aansluiting. 
  

  
 Soortgelijke verzekeringen 
  

 Personen die in aanmerking komen voor facultatieve aansluiting, 
maar die op de aanvangsdatum aangesloten waren bij een 
soortgelijke verzekering op collectieve of individuele basis 
kunnen overstappen bij de eerstvolgende vervaldag van de 
collectieve of individuele polis. 
Gebeurt de overstap binnen de drie maand volgend op de 
eerstvolgende vervaldag, dan zal de aansluiting beschouwd worden 
als een tijdige aansluiting en zullen de eventuele wachttijden of 
uitsluitingen uit de vorige polis kwijtgescholden worden. 
Gebeurt de aansluiting na de drie maanden volgend op de 
eerstvolgende vervaldag, dan zal de aansluiting beschouwd worden 
als een laattijdige aansluiting, met als gevolg medische 
formaliteiten, wachttijden en uitsluiting van voorafbestaande 
aandoeningen. Deze gaan in op de dag van aansluiting bij 
onderhavige verzekeringsovereenkomst. 

  
  

6. Keuze van de geneesheer en van de verpleeginrichting
  
 De verzekerde heeft de vrije keuze van: 
  
  - de geneesheren die wettelijk gemachtigd zijn te praktiseren; 
  - de verpleeginrichtingen; 
  - De kamer in de verpleeginrichting. 
  

7. Bedrag van de prestaties 
  
7.1 
 
 
 
 

Per verzekerde en per prestatie bedraagt de maximale tussenkomst van 
de verzekeraar drie maal de wettelijke tussenkomst. 
Tot deze kosten behoren ook : de verbruikte geregistreerde 
geneesmiddelen zonder ZIV tussenkomst binnen de waarborg 2.1 
 
Nieuwe medische technieken en materialen tijdens de hospitalisatie 
waarvoor geen tussenkomst is van het ziekenfonds worden terugbetaald 
aan 100% binnen de waarborg 2.1. Deze kosten worden terugbetaald met 
een maximum van 2.500 Euro per verzekerde en per schadejaar. 
Medische kosten zonder tussenkomst van het ziekenfonds binnen de 
waarborg 2.2 en 2.3 worden terugbetaald aan 100% binnen de 
respectievelijke waarborg. De tussenkomst is beperkt tot 2.500 euro 
per verzekerde en per schadejaar. 
Tot deze kosten behoren: 

  - acupunctuur, homeopathie, osteopathie, chiropractie; 
  - de verbruikte geregistreerde geneesmiddelen zonder 

ZIV-tussenkomst. 
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7.2 Op het bedrag van de door onderhavige overeenkomst gedekte 

kosten worden in mindering gebracht: 
  
  - de wettelijke tussenkomst; 
  - iedere vergoeding in uitvoering van gelijk welke andere 

verzekering met hetzelfde oogmerk of vanwege gelijk welke kas, 
fonds, organisme of instelling. 

  
 Indien de verzekerde de wettelijke tussenkomst om welke reden ook 

niet ontvangt of er geen recht op heeft, wordt er nochtans voor de 
berekening van de gewaarborgde verzekeringsprestaties rekening 
gehouden met een fictieve tussenkomst gelijk aan de wettelijke 
tussenkomst zoals bepaald door de Belgische sociale wetgevingen van 
toepassing voor de medewerkers bij ziekte of ongeval. 
 
Het aldus bekomen bedrag wordt in aanmerking genomen voor de 
toepassing van de vrijstelling en voor de vaststelling van de 
tegemoetkoming van de verzekeraar. 
Bij een ononderbroken hospitalisatie over twee schadejaren, wordt de 
vrijstelling slechts éénmaal toegepast voor deze hospitalisatie. 

  
7.3 De vrijstelling bedraagt, per verzekerde en per schadejaar : 125 

euro  
 
Voor de waarborgen beschreven in 2.4 is er geen vrijstelling. 
 
Bij een bevalling wordt er slechts één enkele vrijstelling 
afgetrokken voor de moeder en het kind, op voorwaarde evenwel dat de 
kinderen/kleinkinderen  sedert minstens 3 maanden verzekerd is door 
de onderhavige overeenkomst. 

8. Modaliteiten van uitbetaling 
  
 De verschuldigde bedragen worden binnen de 20 dagen na mededeling 

aan de verzekeraar van de bewijsstukken, waaronder de afrekeningen 
der wettelijke of andere terugbetalingen, aan de verzekerde 
uitbetaald; in geval van toepassing van punt 16 binnen de 20 dagen 
na de getroffen beslissing. 
 
De verzekeraar die tot betaling is gehouden of een betaling heeft 
verricht, treedt in alle rechten en vorderingen, die de verzekerde 
op aansprakelijke derden kan hebben. De verzekerde mag bijgevolg 
geen afstand doen van om het even welk verhaal op derden. 
 
De voorgelegde bewijsstukken blijven eigendom van de verzekeraar. 
 
 

9. Uitsluitingen 
  
 Zijn van de waarborg uitgesloten: 
  
9.1 de kosten die het gevolg zijn van: 
  
 - een oorlogsfeit; 
 - burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er 

niet aktief heeft aan deelgenomen; 
 - de opzettelijke daad van de verzekerde, of van een poging tot 

zelfmoord van de verzekerde, (er is echter wel dekking indien het 
een klaarblijkelijk gevolg is van ziekte en in geval van redding 
van personen of goederen); 

 - het niet-therapeutisch gebruik van verdovende middelen, 
toxicomanie, alcoholisme of langdurige en bestendige 
alcoholintoxicatie; 
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9.2 de kosten gedaan voor: 
  
 - de esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen, behalve voor 

plastische reparatieve heelkunde; 
 - niet wetenschappelijk beproefde behandelingen; 
 - de door de wettelijk verplichte verzekering niet gedekte 

kuurbehandelingen, badadditieven, cosmetische producten; 
 - de bijstand, de oppas en het onderhoud van de verzekerde; 
 - kosten van privé-aard (dranken, telefoon,...); 
 - sterilisatie en fertilisatiebehandelingen; 
 - de lopende hospitalisatie die begonnen is vóór de 

aansluitingsdatum; 
 - behandelingen uitgevoerd vóór de aansluiting van de verzekerde; 

  
 

 
  
9.3.  De supplementen en de ereloonsupplementen van de geneesheren 
  in geval de rechthebbende geëist heeft in een eenpersoonskamer te 

worden opgenomen zonder dat zijn gezondheidstoestand of de 
technische noodwendigheden van onderzoek, behandeling of toezicht 
zulks vergen, tenzij het aangesloten personeelslid een aanvullende  
premie van 166,66 euro (10% RIZIV-bijdrage inbegrepen) heeft betaald 
om dit risico te dekken. 

 
 
10. Verplichtingen van de verzekeringsnemer en van de 

verzekerden bij schadegeval 
  
10.1 Moeten aan de verzekeraar worden gemeld op door haar verstrekte 

formulieren, binnen de kortst mogelijke termijn, de opneming in een 
verpleeginrichting, de heelkundige ingrepen en de ongevallen. 

  
10.2 De originele onkostennota's die aanleiding kunnen geven tot een 

terugbetaling van de verzekeraar en de afrekeningen der 
terugbetalingen van wettelijke verzekeringsorganismen en van 
eventuele andere terugbetalingen, moeten binnen de kortst mogelijke 
termijn aan de verzekeraar worden overgemaakt. 

  
10.3 De verzekerde moet alles in het werk stellen om alle inlichtingen te 

verstrekken betreffende de ziekten, ongevallen, zwangerschappen of 
bevallingen die zich hebben voorgedaan en de gevolgen ervan. De 
verzekeraar heeft het recht de hun gedane verklaringen alsmede de 
antwoorden verstrekt naar aanleiding van hun vragen om inlichtingen 
te onderzoeken. 
De vereiste maatregelen moeten getroffen worden opdat hun 
afgevaardigden zo snel mogelijk toegang kunnen verkrijgen tot de 
verzekerde, en opdat de geneesheren van de verzekeraar hem kunnen 
onderzoeken en alle door haar nodig geachte opdrachten vervullen. 

  
 

  

11. Einde van de waarborg en van de prestaties 
  
11.1 De waarborgen eindigen: 
  
 - als hoofdverzekerde 
  . op het einde van het trimester volgend op het verbreken van de 

statutaire arbeidsverhouding / arbeidsovereenkomst tussen 
hoofdverzekerde en verzekeringsnemer; 

  . bij het overlijden van de hoofdverzekerde; 
  . bij bedrog of poging tot bedrog door de hoofdverzekerde. 
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 - als nevenverzekerde 
  . bij het vrijwillig beëindigen van de overeenkomst op vraag van 

de nevenverzekerde via een aangetekend schrijven aan de 
verzekeraar; 
De overeenkomst kan beindigd worden op de jaarlijkse vervaldag 
mits het versturen van een schriftlijk verzoek hiertoe aan de 
verzekeraar binnen één maand volgend op de ontvangst van de 
premieafrekening bezorgd door de verzekeraar.  

  . op het einde van het trimester volgend op het verbreken van de 
statutaire arbeidsverhouding / arbeidsovereenkomst tussen 
hoofdverzekerde en verzekeringsnemer, behoudens in geval van 
overgang van hoofdverzekerde naar nevenverzekerde bij 
pensionering; 

  . bij overlijden van de nevenverzekerde; 
  . bij bedrog of poging tot bedrog door de hoofdverzekerde of de 

nevenverzekerde; 
  . bij premiewanbetaling; 
  . bij verlies van hoedanigheid als nevenverzekerde. 
    
  
11.2 Nochtans worden de hospitalisatie- en posthospitalisatiekosten 

terugbetaald die tijdens de overeenkomst worden gedaan, gedurende 
maximum 180 dagen: 

  
  . na de beëindiging of verbreking van de statutaire 

arbeidsverhouding / arbeidsovereenkomst, voor een op dat 
ogenblik gehospitaliseerde verzekerde; 

  . na het overlijden van de verzekerde hoofdverzekerde, voor een 
op dat ogenblik gehospitaliseerde nevenverzekerde. 
 

 
11.3. 
 
 

 
Bij een vroegtijdig einde van de waarborg, wordt het resterende 
gedeelte van de premie terugbetaald.  

11.4 Persoonlijke verderzetting 
  
 
 
 
 
 
  

Wanneer de verzekerde de dekking van deze polis niet langer geniet  
kan hij, indien hij minstens twee jaar bij een  hospitalisatiepolis 
aangesloten was, de dekking persoonlijk in stand houden. Deze 
instandhouding kan zonder medische formaliteiten en zonder 
wachttijden verwezenlijkt worden volgens de voorwaarden die door de 
maatschappij worden voorgesteld in het kader van haar contract 
persoonlijke verderzetting. Deze regeling is van toepassing voor 
zover de aanvraag om behoud van dekking ten laatste drie maanden 
na de stopzetting van de functie wordt ingediend en er geen 
onderbreking van dekking is. 
In geval deze polis zou worden opgezegd, maar dan wel voor zover zij 
niet wordt overgedragen naar een andere verzekeraar, zal de dekking 
eveneens kunnen worden behouden, indien de aanvraag daartoe binnen 
één maand na de opzegging wordt ingediend. 

  
  

12. Territoriale begrenzing 
  
 De overeenkomst geldt in de gehele wereld: 
  
 Buiten België wordt de waarborg beperkt tot drie maal de wettelijke 

tussenkomst. Onder wettelijke tussenkomst wordt verstaan elke 
terugbetaling voorzien door een met het betrokken land gesloten 
overeenkomst inzake de sociale zekerheid voor de personeelsleden of, 
bij ontstentenis daarvan, een bedrag gelijk aan de terugbetaling 
bepaald in de Belgische sociale wetgevingen die van toepassing zijn 
voor de personeelsleden. 



 16

  
 
13. Premies 
  
13.1 De netto jaarpremie bedraagt: 
  
 - voor de hoofdverzekerden jonger dan 65 jaar :  62,37  euro 

basisdekking  
 

  
 Voor de nevenverzekerden dienen de premies de volgende verhoudingen 

te respecteren 
  
 - voor de kinderen/ kleinkinderen jonger dan 25 jaar: één derde van 

de premie voor een hoofdverzekerde; 
 - voor de volwassenen tot de leeftijd van 65 jaar, met inbegrip van 

de kinderen vanaf 25 jaar: dezelfde premie als die voor de 
hoofdverzekerde; 

 - voor de volwassenen vanaf 65 tot 70 jaar: drie maal de premie 
voor een hoofdverzekerde; 

 - voor de volwassenen boven de 70 jaar: vier maal de premie voor 
een hoofdverzekerde. 

  
 De premies dienen verhoogd met de RIZIV-bijdrage en de eventueel 

verschuldigde verzekeringstaks. 
 
De premies voor de hoofdverzekerden zijn per trimester vooraf 
betaalbaar en worden gedragen door de verzekeringsnemer. 
 
De premies voor de nevenverzekerden zijn jaarlijks vooraf betaalbaar 
en worden door de verzekeraar geïnd via domiciliëring of 
overschrijving bij de verzekerden. Voor de personen welke aansluiten 
in de eerste helft van de maand (1ste tot en met 15de dag) wordt 
premie aangerekend voor de volledige maand. Voor de personen welke 
aansluiten in de tweede helft van de maand (16de tot en met laatste 
dag van de maand) wordt geen premie aangerekend voor deze maand. 
Voor de personen welke uittreden in de eerste helft van de maand 
wordt geen premie aangerekend voor deze maand. Voor personen welke 
uittreden in de tweede helft van de maand wordt premie aangerekend 
voor de volledige maand. 

  
13.2 De premies zijn betaalbaar op de zetel van de verzekeraar of haar 

lasthebber. De verzekeringsnemer is gehouden samen met de premies 
alle bestaande of toekomstige taksen en parafiscale lasten te 
betalen. 
De verzekeringsnemer wordt door een premieafrekening van de 
verzekeraar verwittigd van het te betalen premiebedrag. 

 
 
 

 

13.3 Bij niet-betaling uiterlijk vijftien dagen te rekenen vanaf de dag 
volgend op de afgifte ter post van een aangetekende brief, waarin de 
verzekeringsnemer herinnerd wordt aan de vervaldag van de premie en 
aan de gevolgen van niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de 
waarborg van rechtswege geschorst bij het verstrijken van voormelde 
termijn voor alle kosten gemaakt vanaf de datum van de schorsing. De 
waarborg wordt slechts opnieuw van kracht daags na de volledige 
betaling aan de verzekeraar van alle achterstallige premies, 
desgevallend vermeerderd met de intresten. De verzekeraar behoudt 
zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen gedurende de 
hierboven bedoelde schorsingsperiode. In dat geval wordt de 
opzegging van kracht na het verstrijken van de termijn van 15 dagen 
te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 
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14. Verklaring van aansluiting en vertrek 
  
14.1 Binnen de 15 dagen na de uitgifte van de polis zal de 

verzekeringsnemer aan de verzekeraar de lijst van de 
hoofdverzekerden bezorgen. Deze lijst vermeldt de naam, voornamen, 
geslacht, geboortedatum van de te verzekeren personen evenals de 
datum van indiensttreding van de hoofdverzekerde. 

  
14.2 De verzekeringsnemer verbindt zich ertoe aan de verzekeraar te 

bezorgen, ten laatste de 15de dag van iedere maand, een lijst met de 
ingetreden wijzigingen aan de voorgaande lijsten. 

  
 Deze wijzigingen zijn: 
 - de aansluiting van nieuwe hoofdverzekerden : deze moeten 

aangegeven worden in de eerste lijst van wijzigingen die volgt op 
de datum waarop zij de voorwaarden van aansluiting vervullen; 

 - de uittredingen van de hoofdverzekerden; 
 - de overlijdens van de hoofdverzekerden. 
  
  

15. Verval van de waarborg 
  
De verzekeringsnemer of de individueel betrokken verzekerde zullen verval 
van de waarborg oplopen: 
 - wanneer valse certificaten worden voorgebracht of in de verstrekte 

antwoorden valse verklaringen werden gedaan of feiten, die de 
beslissing van de verzekeraar zouden hebben beïnvloed, bewust werden 
verzwegen, 

 - indien door vrijwillige vertraging of het nalaten een ziektegeval 
tijdig aan de verzekeraar te melden, het niet meer mogelijk wordt 
met zekerheid na te gaan of een schadegeval al dan niet binnen de 
verzekeringswaarborg valt, 

 - in het algemeen, wanneer de verzekerde of de verzekeringsnemer hun 
contractuele verplichtingen niet nakomen. 
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16. Geschillen 
  
16.1 Geschillen 
  
 Ieder geschil met betrekking tot de uitvoering van onderhavige 

overeenkomst dat niet door onderling akkoord kan bijgelegd worden, 
kan ingesteld worden bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank. 

  
16.2 Geschillen van medische aard 
  
 Zo de kosten voor verpleging, de opneming in een ziekenhuis of de 

duur ervan de medische gerechtvaardigde maat overschrijden, is de 
verzekeraar gerechtigd haar prestaties te herleiden tot het medisch 
gerechtvaardigde. 
Met het akkoord van de verzekerde en de verzekeraar kan ieder 
geschil van medische aard dat niet tussen de geneesheer van de 
verzekerde en de geneesheer van de verzekeraar is bijgelegd, ter 
definitieve beslechting voorgelegd worden aan een derde geneesheer 
door de twee eerste geneesheren bij onderling akkoord aangesteld. 
Bij gebrek aan deze aanstelling zal de geneesheer-scheidsrechter op 
verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van de plaats van de maatschappelijke 
zetel van de verzekeraar worden aangeduid. 
 
Het ereloon van deze geneesheer-scheidsrechter wordt voor de helft 
geregeld door de verzekerde en voor de helft door de verzekeraar. 

  
  

17. Strafbedingen 
  
 De overeenkomst kan op iedere jaarvervaldag, mits in achtneming van 

een opzegtermijn van 6 maanden, door de verzekeringsnemer opgezegd 
worden bij ernstige tekortkomingen in de dienstverlening (zoals 
omschreven in de ingediende offerte). Dit na een schriftelijke 
ingebrekestelling van de verzekeraar. De verzekeraar is gehouden tot 
het vergoeden van de eventuele meerprijs die de verzekeringsnemer 
voor de resterende periode (tot 30 september 2013) aan de nieuwe 
verzekeraar moet betalen. 
 
De inschrijver moet voor de schaderegeling een doorlooptijd van 
gemiddeld 15 en maximaal 20 kalenderdagen garanderen. De doorlooptijd 
is de tijd die verloopt tussen de ontvangst van het volledige 
schadedossier en de terugbetaling van de kosten op rekening van de 
verzekerde. Bij het overschrijden van de gemiddelde doorlooptijd per 
schadejaar zal de verzekeraar een premieteruggave, ten belope van 
0,5% per dag boven de vooropgestelde 15 kalenderdagen, storten aan de 
verzekeringsnemer op de jaarpremie ten laste van deze laatste. 
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18. Premieherziening 
  
 Op het einde van elk verzekeringsjaar, wordt een technisch resultaat 

berekend door een vergelijking van de betaalde premies ten opzichte 
van de betaalde schades te maken en dit op de volgende wijze: 

  
 TS = P - S + IBNR (E-1) - IBNR(E), waar 
  
 P = de som van de technische premies (zonder lasten en kosten), 

geïnd tijdens het jaar E 
 S = de som der schaden, betaald tijdens het jaar E, verhoogd met de 

reserve voor de niet afgesloten schades; 
 IBNR (E-1) = de reserve voor de schades tijdens E-1 en niet 

aangegeven tijdens E-1 (op 30/09); 
 IBNR (E) = de reserve voor de schades tijdens E en nog niet 

aangegeven tijdens E (op 30/09) 
  
 De reserve IBNR is bepaald op de volgende wijze 
  voor het eerste jaar = één derde (1/3) van de schaden uitbetaald 

tijdens het betrokken jaar; 
  voor de andere jaren = één vierde (1/4) van de schaden uitbetaald 

tijdens het betrokken jaar. 
  
 Indien het technisch resultaat negatief is, resulteert dit in een 

premieherziening die aanvang neemt op 1 oktober van het jaar volgens: 
  
 80% P(E-1) x (1+a) +20% P (E-1), waar 
  
 P (E-1) = de premie van het afgelopen verzekeringsjaar; 
 A = -TS/P, tot maximaal de stijging van index “ziekenhuiszorgen en 

gelijkgestelde" berekend tussen 30/09/E-1 en 30/09/E. 
  

 
 Opgemaakt te Brussel op, in twee exemplaren. 
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