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Ziekte en invaliditeit

Benny De Cauwer

Voorjaar 2023

• Wat voorziet sociale zekerheid op vlak van ziekte/invaliditeit?

• De verzekeringsmarkt

• Gemeenschappelijke begrippen

• Hospitalisatie

• Gewaarborgd inkomen

• De Vlaamse sociale bescherming

• Varia

Programma
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Wat voorziet de sociale 
zekerheid?

3

• Binnen sociale zekerheid is er een fundamenteel verschil tussen de 3 stelsels:
- Stelsel van de werknemers (en hieronder vallen ook de contractuele ambtenaren)

- Stelsel van de zelfstandigen 

- Stelsel van de ambtenaren (statutair stelsel)

Onderscheid volgens de 3 stelsels
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• Gewaarborgd loon
- De werkgever betaalt eerst uit alvorens er tussenkomst is vanuit de sociale zekerheid

- Het gaat hier over een periode van een maand

Stelsel van de werknemers
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Stelsel van de werknemers
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Stelsel van de werknemers
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• Ziekte- en invaliditeitsuitkering
- Na het gewaarborgd loon

- Eerste jaar (periode van gewaarborgd loon inclusief) = primaire arbeidsongeschiktheid

- Na het eerste jaar spreekt men over invaliditeit 

Stelsel van de werknemers
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Stelsel van de werknemers (01/01/23)
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Met gezinslast Alleenstaande Samenwonend

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 60% x begrensd loon 60% x begrensd
loon

60% x 

begrensd loon

Maximum uitkering 102,42 EUR 102,42EUR 102,42EUR

Minimum regelmatige 
werknemers (vanaf 7e 

maand)
73,10 EUR 58,21EUR 49,91 EUR

INVALIDITEITSUITKERING 65% x 

begrensd loon

55% x begrensd
loon

40% x 

begrensd loon

Maximum 110,95 EUR 93,88EUR 68,28 EUR

Minimum regelmatige 
werknemers (vanaf 7e 

maand)
73,10 EUR 58,21 EUR 49,91 EUR
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• Arbeidsongeval
- Elk ongeval dat een WN tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat 

een letsel veroorzaakt.

- Wordt eveneens als een arbeidsongeval aanzien, het ongeval dat zich voordoet op weg van en naar het werk (= 
het normale traject van en naar de plaats van het werk).

- Een arbeidsongeval veronderstelt

- Een plotse gebeurtenis

- Eén of meer uitwendige oorzaken

- Het bestaan van een letsel

- Een causaal verband tussen ongeval en letsel

- Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

- Door het feit van de uitvoering van de overeenkomst

Stelsel van de werknemers

15

• Arbeidsongeval
- Uitkering

- Na gewaarborgd maandloon

- Betaald door de verzekeraar arbeidsongevallen

- Gebaseerd op een basisloon

- Begrenzing tot 53.087,42EUR/jaar (2023)

Stelsel van de werknemers
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Stelsel van de werknemers
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Stelsel van de werknemers
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Stelsel van de werknemers
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• Ziekte- en invaliditeitsuitkering
- Hier bestaat geen gewaarborgd loon … er is immers geen werkgever.

- Er is slechts recht op uitkering indien er 2 kwartalen sociale bijdragen zijn betaald

- Ook hier net zoals bij de werknemers is er een periode van primaire arbeidsongeschiktheid (1 jaar) en nadien 
spreekt men over invaliditeit.

Stelsel van de zelfstandigen
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• Het stelsel van de zelfstandigen kent geen regeling voor een arbeidsongeval.

• De enigste mogelijkheid om zich hiertegen te verzekeren bestaat in het afsluiten van 
een privé-verzekering … of blijven werken.

Stelsel van de zelfstandigen
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• In het stelsel van de ambtenaren bestaan er heel grote verschillen

Stelsel van de ambtenaren

25

• Ziekte en invaliditeitsuitkering
- Zolang je verlofdagen wegens ziekte hebt word je loon volledig doorbetaald.

- Als je ziektedagen op zijn  word je van rechtswege op disponibiliteit geplaatst met een loon dat gelijk is aan 60% 
van je laatste activiteitswedde.

- Dit kan terug 100% worden indien je langdurig en ernstig ziek wordt verklaard.

Stelsel van de ambtenaren
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• Arbeidsongevallen
- Vergelijkbaar met het stelsel van werknemers

- Ook voor ambtenaren is er dus in het geval van een arbeidsongeval een aanzienlijke terugval indien het inkomen 
hoog is.

Stelsel van de ambtenaren
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Stelsel van de ambtenaren
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Stelsel van de ambtenaren
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Stelsel van de ambtenaren
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Stelsel van de ambtenaren
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Mij overkomt niets …
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De verzekeringsmarkt
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Ziektekostenverzekering
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Ziektekostenverzekering
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Ziektekostenverzekering
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Gewaarborgd inkomen
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Gewaarborgd inkomen
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Gewaarborgd inkomen
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Gemeenschappelijke 
begrippen

77

• Wettelijke basis : deel 4 van de wet van 4 april 2014
- Doelstelling: toegankelijk maken voor iedereen en voor altijd

- Een groot deel van de uitgangspunten van de wet vinden hun oorsprong in ‘De wet Verwilghen’

• Uiteraard zijn ook een aantal andere elementen van diverse wetgevingen van 
toepassing denk daarbij bijvoorbeeld aan IDD, GDPR, …

Wettelijk kader
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• Het begrip ziekteverzekeringsovereenkomst bevat volgende zaken:
- Ziektekostenverzekering (hospitalisatie, ambulante zorgen, tandzorg, …)

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering

- Invaliditeitsverzekering

- Niet-verplichte zorgverzekering

Wettelijk kader

79

Art. 201. § 1. Onder ziekteverzekeringsovereenkomst wordt verstaan :
1° de ziektekostenverzekering die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, 

prestaties waarborgt met betrekking tot elke preventieve, curatieve of diagnostische 
medische behandeling welke noodzakelijk is voor het behoud en/of het herstel van de 
gezondheid;

2° de arbeidsongeschiktheidsverzekering die, in geval van ziekte of in geval van ziekte 
en ongeval, de vermindering of verlies van beroepsinkomen ten gevolge van de 
arbeidsongeschiktheid van een persoon geheel of gedeeltelijk vergoedt;

3° de invaliditeitsverzekering die een prestatie waarborgt in geval van ziekte of in geval 
van ziekte en ongeval;

4° de niet-verplichte zorgverzekering die in prestaties voorziet in geval van geheel of 
gedeeltelijk verlies van de zelfredzaamheid. 

Wettelijk kader
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040423&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.200
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040423&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0224
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• Vallen buiten deze omschrijving van de ziekteverzekeringsovereenkomst :
a) de tijdelijke reis- en hulpverleningsverzekeringen die de in het eerste lid bedoelde 

prestaties waarborgen;
b) de wettelijke arbeidsongevallenverzekering en de daarmee verbonden aanvullende 

ongevallenverzekeringen;
c) de ongevallenverzekeringen;
d) de solidariteitsprestaties die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit 

van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de 
sociale aanvullende pensioenstelsels;

e) de solidariteitsprestaties die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 15 december 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de 
sociale pensioenovereenkomsten. 

Wettelijk kader

81

• Het wettelijk kader maakt een onderscheid tussen beroepsgebonden en niet-
beroepsgebonden ziekteverzekeringen

• Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen

- Individueel gesloten polis

- Staat los van de beroepsactiviteit

• Beroepsgebonden ziekteverzekeringen

- Onderschreven door één of meerdere verzekeringnemers ten behoeve van één of meerdere personen die op het 
moment van de aansluiting bij de verzekering beroepsmatig verbonden zijn met de verzekeringnemer(s)

- In regel collectieve verzekeringen gesloten

- Door werkgevers

- In het voordeel van de werknemers (en hun familie)

• Verder is er ook een duidelijke definitie van hoofd- en bijverzekerden

Wettelijk kader
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• § 2. Onder beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst wordt verstaan : de 
ziekteverzekeringsovereenkomst die gesloten is door één of meerdere 
verzekeringnemers ten behoeve van één of meerdere personen die op het moment 
van de aansluiting bij de verzekering beroepsmatig met de verzekeringnemer(s) 
verbonden zijn.

§ 3. Onder hoofdverzekerde wordt verstaan : degene ten behoeve van wie de 
ziekteverzekeringsovereenkomst wordt afgesloten.

§ 4. Onder bijverzekerden wordt verstaan : de gezinsleden van de hoofdverzekerde 
die bij de ziekteverzekeringsovereenkomst worden aangesloten.

Wettelijk kader

83

• We bekijken achtereenvolgens volgende elementen:
- Duur van het contract

- Onbetwistbaarheid van vooraf bestaande ziektes en aandoeningen

- Verbod op eenzijdige wijziging van de algemene voorwaarden

- Toegankelijkheid voor chronische zieken en personen met een handicap

Niet beroepsgebonden ziekteverzekering
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• Duurtijd
- Basisprincipe = duur van de polis is levenslang

- Opzeg is bijgevolg verboden op vervaldag of bij schade

- Contract kan alleen maar worden beëindigd bij:

- Opzeg door de VN  op de vervaldag of bij afsluit van een collectieve polis

- Niet-betaling van de premie

- Bedrog vanwege de verzekerde

- Opzettelijk verzwijgen met als gevolg nietigheid van het contract met behoud van premie

- Indien een polis zou afgesloten zijn bij een Maatschappij voor onderlinge bijstand (MOB) kan indien men zijn 
lidmaatschap mutualiteit opzegt een einde gemaakt worden aan de polis.

- Bij gewaarborgd inkomen is er stopzetting op de normale pensioenleeftijd 

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen

85

Art. 203. § 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 59, 60, 65, 69, 70, 71, 72 en 
81 en behoudens in geval van bedrog, worden de in artikel 201, § 1, 1°, 3° en 4°, 
bedoelde ziekteverzekerings-overeenkomsten voor het leven aangegaan. De in artikel 
201, § 1, 2°, bedoelde ziekteverzekeringsovereenkomsten gelden ten minste tot de 
leeftijd van 65 jaar of tot een jongere leeftijd, wanneer deze de normale leeftijd is 
waarop de verzekerde zijn beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet.

§ 2. Onverminderd de toepassing van artikel 85, § 3, kunnen de overeenkomsten 
worden aangegaan voor een beperkte duurtijd op uitdrukkelijk verzoek van de 
hoofdverzekerde en indien deze daar belang bij heeft.

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de ziekteverzekerings-
overeenkomsten die op bijkomende wijze worden aangeboden bij een hoofdrisico dat 
niet levenslang is. 

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040423&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.202
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040423&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0227
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• Onbetwistbaarheid vooraf bestaande ziekten of aandoeningen
- Onopzettelijke verzwijging mag niet worden ingeroepen

- Indien bij het sluiten van het contract

- Er geen symptomen waren

- Er wel symptomen waren maar pas gediagnosticeerd meer dan twee jaar na het sluiten van het contract

- Concreet gevolg

- Dekking van alle ziekten en aandoeningen die meer dan 2 jaar na het afsluiten worden gediagnosticeerd

- Betwisting is dus enkel mogelijk gedurende de eerste twee jaren

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen

87

Art. 205. Zodra een termijn van twee jaar verstreken is te rekenen van de 
inwerkingtreding van de ziekteverzekeringsovereenkomst, kan de verzekeraar zich niet 
meer beroepen op artikel 60 met betrekking tot het onopzettelijk verzwijgen of het 
onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens door de verzekeringnemer of de 
verzekerde, wanneer deze gegevens betrekking hebben op een ziekte of aandoening 
waarvan de symptomen zich op het ogenblik van het sluiten van de 
verzekeringsovereenkomst reeds hadden gemanifesteerd en deze ziekte of aandoening 
niet gediagnosticeerd werd binnen diezelfde termijn van twee jaar.

De verzekeraar kan zich niet beroepen op een onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk 
onjuist mededelen van gegevens, wanneer deze gegevens betrekking hebben op een 
ziekte of aandoening die zich op het ogenblik van het sluiten van de 
verzekeringsovereenkomst nog op geen enkele wijze had gemanifesteerd. 

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040423&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.204
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040423&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0229
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Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen

89

- Meedelen van gegevens door de verzekeringnemer

- Er rust een informatieplicht op de verzekeringnemer

- Verzekeraar zal aan de hand van een vragenlijst polsen naar de gezondheidstoestand

- Er mag niet gevraagd worden naar genetische info. Zelfs als deze zou gevraagd worden mag de verzekeraar 
hier niets mee doen.

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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Art. 58. De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem 
bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet 
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico 
door de verzekeraar. Hij moet de verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen 
die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Genetische gegevens 
mogen niet worden meegedeeld.

Indien op sommige schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord en 
indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, kan hij zich, behalve in geval van 
bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen. 

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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Art. 61. De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde die erom verzoekt de 
geneeskundige verklaringen afleveren die voor het sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst nodig zijn. Deze verklaringen beperken zich tot een beschrijving van de huidige 
gezondheidstoestand.
Deze verklaringen mogen uitsluitend aan de adviserend arts van de verzekeraar worden 

bezorgd. Deze mag de verzekeraar geen informatie geven die niet-pertinent is gezien het risico 
waarvoor de verklaringen werden opgemaakt of betreffende andere personen dan de 
verzekerde.
Het medisch onderzoek, noodzakelijk voor het sluiten en het uitvoeren van de 

overeenkomst, kan slechts steunen op de voorgeschiedenis van de huidige 
gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde en niet op technieken van genetisch 
onderzoek die dienen om de toekomstige gezondheidstoestand te bepalen.
Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestemming van de verzekerde te bezitten, 

geeft de arts van de verzekerde aan de adviserend arts van de verzekeraar een verklaring af 
over de doodsoorzaak.
Wanneer er geen risico meer bestaat voor de verzekeraar, bezorgt de adviserend arts de 

geneeskundige verklaringen, op hun verzoek, terug aan de verzekerde of, in geval van 
overlijden, aan zijn rechthebbenden. 

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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• Eenzijdig wijziging van de algemene voorwaarden
- Deze is niet toegestaan tenzij onder volgende situaties:

- Automatische indexatie op basis van

- Index der consumptieprijzen

- Medische index, indien hoger

- Objectieve criteria goedgekeurd door de NBB

- Verzwaring of vermindering van het risico zoals

- In gewaarborgd inkomen

Ander sociaal statuut

Ander beroep of hoger inkomen.

• Bij wederzijds akkoord kan er aanpassing zijn van zowel technische grondslag als tarief 
maar wel enkel onder de conditie dat het gaat om wijzigingen in het belang van de 
klant.

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen

93

Art. 204.§ 1. Behoudens wederzijds akkoord van de partijen en op uitsluitend verzoek van de 
hoofdverzekerde alsmede in de in paragrafen 2, 3 en 4 vermelde gevallen, kan de verzekeraar 
de technische grondslagen van de premie en de dekkingsvoorwaarden, na het sluiten van een 
ziekteverzekeringsovereenkomst niet meer wijzigen.
De wijziging van de technische grondslagen van de premie en/of dekkingsvoorwaarden bij 

wederzijds akkoord van de partijen, zoals bepaald bij het eerste lid, kan enkel in het belang 
van de verzekerden gebeuren.
[1 Niettegenstaande het eerste lid, kan de verzekeraar, in het belang van de verzekerden en 

mits akkoord van de verzekeringnemer, omwille van de toepassing van nieuwe regelgeving, de 
ziekteverzekeringsovereenkomst wijzigen.]1

§ 2. [2 De premie, de vrijstelling en/of de prestatie mogen worden aangepast op de jaarlijkse 
premievervaldag op grond van het indexcijfer der consumptieprijzen.]2

§ 3. [2 De premie, de vrijstelling en/of de prestatie mogen worden aangepast op de jaarlijkse 
premievervaldag, op grond van één of verschillende specifieke indexcijfers aan de kosten van 
de diensten die gedekt worden door de private ziekteverzekeringsovereenkomsten, indien en 
voor zover de evolutie van dat of deze indexcijfers het indexcijfer der consumptieprijzen 
overschrijdt.]2

Niet beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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De Koning, op gemeenschappelijk voorstel van de ministers tot wier bevoegdheid de verzekeringen 
en de sociale zaken behoren en na raadpleging van het Federaal kenniscentrum voor de 
gezondheidszorg (hierna "het Kenniscentrum") bepaalt de wijze waarop die indexcijfers worden 
opgebouwd. Hiertoe :

- selecteert Hij een geheel van objectieve en representatieve parameters;
- bepaalt Hij de berekeningswijze van deze parameters;
- bepaalt Hij het respectieve gewicht van deze parameters in het of de indexcijfers.
Deze methode kan worden geëvalueerd door het Kenniscentrum op gemeenschappelijke vraag van 

de ministers die bevoegd zijn voor Verzekeringen en de Sociale Zaken.
Op basis van de door de Koning vastgestelde methode gaat de FOD Economie over tot de 

berekening en publiceert hij de waarde van het of de indexcijfers jaarlijks in het Belgisch Staatsblad 
op basis van de cijfers die zijn gekend op 30 juni. De publicatie van het resultaat gebeurt ten laatste 
op 1 september. De wijze van samenwerking tussen het Kenniscentrum en de FOD Economie wordt 
bepaald door een protocol tussen deze twee instellingen.

De Koning kan de regelmaat van de berekening en bekendmaking van de waarde van het of de 
indexcijfers verhogen.

De personen en instellingen die beschikken over de gegevens die nodig zijn voor de berekening 
moeten deze meedelen aan het Kenniscentrum en de FOD Economie als deze instellingen ze vragen.
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[2 Elke verzekeringsonderneming past de indexatiebedingen en -modaliteiten in de 
overeenkomsten, automatisch aan in overeenstemming met deze paragraaf en met de 
uitvoeringsbesluiten, inbegrepen hun latere wijzigingen. Ze worden aangepast binnen een 
termijn van 2 jaar vanaf de inwerkingtreding van deze besluiten en van iedere latere wijziging 
ervan. De verzekeringsonderneming informeert de verzekeringnemer over de gewijzigde 
indexatiemethode en de modaliteiten ervan door middel van een vermelding op het 
vervaldagbericht.

De wijzigingen die voortvloeien uit de aanpassing van de bestaande overeenkomsten aan 
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, kunnen de opzegging van de overeenkomst door de 
verzekeringsnemer niet rechtvaardigen.]2

[3 Met het oog op de berekening van de specifieke indexcijfers bedoeld in het eerste lid delen 
de verzekeringsondernemingen de bruto-schadelast per waarborg en per leeftijdsklasse voor 
de ziektekostenverzekering andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekering, mee. Deze 
gegevens hebben betrekking op de facturen vóór april voor de schadegevallen die zich 
hebben voorgedaan in de periode tussen 1 oktober van het tweede jaar voorafgaand aan deze 
rapportering en 30 september van het jaar voorafgaand aan deze rapportering.

De Koning kan de elementen waarop de gegevens, bedoeld in het vorige lid, betrekking 
hebben, verder uitwerken.]3
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§ 4. De toepassing van dit artikel laat artikel 41 van deze wet en [2 artikel 504 van de wet van 
13 maart 2016]2 onverlet.
§ 5. De premie, de vrijstellingstermijn en de dekkingsvoorwaarden mogen op redelijke en 

proportionele wijze worden aangepast :
1. aan de wijzigingen in het beroep van de verzekerde wat de niet-verplichte 

ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de invaliditeitsverzekering en 
de zorgverzekering betreft en/of
2. aan de wijzigingen in het inkomen van de verzekerde wat de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en de invaliditeitsverzekering betreft en/of
3. wanneer deze laatste verandert van statuut in het stelsel van sociale zekerheid wat de 

ziektekostenverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft, voor zover deze 
wijzigingen een betekenisvolle invloed hebben op het risico en/of de kosten of de omvang van 
de verleende dekking.
----------
(1)<W 2015-10-26/06, art. 87, 003; Inwerkingtreding : 09-11-2015>
(2)<W 2016-03-13/07, art. 728, 004; Inwerkingtreding : 23-03-2016; zie ook art. 756>
(3)<W 2017-04-18/03, art. 54, 007; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
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• Toegankelijkheid voor chronische zieken en personen met een handicap
- Algemeen principe: tot 65 jaar heeft iedereen recht op een ziektekostverzekering

- Vertrekken vanuit een gewoon tarief

- Je kan wel uitsluitingen (limitatieve lijst) formuleren wanneer de verzekeraar niet dient tussen te komen. 
Indien de VN hiermee niet akkoord is zal er geen polis ontstaan.

- Er bestaat een bemiddelingscommissie ziektekostverzekering (Ombudsman)
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Art. 206. De kandidaat-verzekerde die chronisch ziek of gehandicapt is en de leeftijd van 
vijfenzestig jaar niet heeft bereikt, heeft recht op een ziektekostenverzekering, met dien 
verstande dat de kosten die verband houden met de ziekte of de handicap welke bestaat op 
het ogenblik van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, onverminderd de toepassing 
van artikel 205 van de dekking mogen worden uitgesloten. De premie moet deze zijn die 
aangerekend zou worden aan dezelfde persoon indien hij of zij niet chronisch ziek of 
gehandicapt was.
Onverminderd de toepassing van de artikelen 58 en 61 wat de informatie met betrekking tot 

de genetische gegevens betreft, wordt aan de verzekeringsovereenkomst een document 
gehecht dat nauwkeurig de bedoelde ziekte of handicap alsmede de kosten bepaalt die van de 
dekking uitgesloten zijn of slechts beperkt worden gedekt. De Koning bepaalt het model van 
het document.
Onverminderd de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken worden de geschillen met 

betrekking tot de kosten die van de dekking uitgesloten zijn of slechts beperkt gedekt worden, 
eerst voorgelegd aan een door de Koning bij een besluit vastgelegd na overleg in de 
Ministerraad, opgericht bemiddelingsorgaan. 
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• Verderzetting van een niet beroepsgebonden ziekteverzekering

Art. 207. § 1. De hoofdverzekerde brengt de verzekeraar, schriftelijk of elektronisch op 
de hoogte van het tijdstip waarop een bijverzekerde de verzekeringsovereenkomst 
verlaat en van diens nieuwe verblijfplaats.

Op basis van deze gegevens doet de verzekeraar de bijverzekerde binnen de dertig 
dagen een verzekeringsaanbod dat in overeenstemming is met de artikelen 203 en 204. 
De verzekeraar informeert de bijverzekerde dat het aanbod ook geldt voor de leden van 
zijn gezin. Hij kan niet inroepen dat het risico reeds verwezenlijkt is.

De bijverzekerde beschikt over een termijn van zestig dagen om het 
verzekeringsaanbod schriftelijk of elektronisch te aanvaarden. Bij het verstrijken van 
deze termijn vervalt het recht om het aanbod te aanvaarden.

§ 2. De verzekeringsovereenkomst die de bijverzekerde heeft aanvaard, gaat in op het 
tijdstip waarop hij het voordeel van de vorige verzekering verliest.
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• We bekijken achtereenvolgens volgende elementen:
- Duurtijd van het contract

- Recht op 

- Individuele verderzetting

- Voorfinanciering (wachtpolis/continuïteitsverzekering)

- Informatieplicht

Beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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• Duurtijd van het contract
- In tegenstelling tot mijn niet-beroepsgebonden contract is er hier geen levenslange dekking

- Een collectief contract kan immers worden beëindigd:

- Door opzegging tegen vervaldag maar niet bij schade

- Als gevolg van het faillissement van de VN (werkgever)

- Veranderen van werkgever

- Altijd bij het bereiken van de pensioenleeftijd

- Een aangesloten werknemer moet worden geinformeerd over zijn rechten.
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• Recht van individuele verderzetting
- Na twee jaar aansluiting zonder onderbreking

- Via een collectieve verzekering

- Mag verspreid zijn over meerdere maatschappijen/bedrijven

- Voorwaarde vervalt bij collectief ontslag

- Zonder medische formaliteiten

- Afschaffing wachttijd

- Aanvraag binnen vastgetelde termijnen na stopzetting collectieve polis

- Met gelijkwaardige voorwaarden

- Met behoud van de voornaamste waarborgen

- Aangepaste premie
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Art. 208. § 1. Behalve in geval hij het voordeel van de beroepsgebonden 
ziekteverzekeringsovereenkomst verliest omwille van de bedoelde redenen in de artikelen 59, 60, 
69, 70, 72 en 79 en, in het algemeen, in geval van bedrog, heeft elke persoon die bij een 
beroepsgebonden verzekering is aangesloten het recht om deze verzekering individueel geheel of 
gedeeltelijk voort te zetten wanneer hij het voordeel van de beroepsgebonden verzekering verliest, 
zonder een bijkomend medisch onderzoek te moeten ondergaan noch een nieuwe medische 
vragenlijst te moeten invullen.

Daartoe moet de hoofdverzekerde gedurende de twee jaren die aan het verlies van de voortgezette 
beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst vooraf gaan, ononderbroken aangesloten 
geweest zijn bij een of meer opeenvolgende ziekteverzekeringsovereenkomsten die bij een 
verzekeringsonderneming zoals bedoeld in deze wet waren aangegaan.

§ 2. De verzekeringnemer of, in geval van faillissement of vereffening, de curator respectievelijk de 
vereffenaar van de verzekeringnemer, brengt de hoofdverzekerde ten laatste dertig dagen na het 
verlies van het voordeel van de beroepsgebonden verzekering schriftelijk of elektronisch op de 
hoogte van het precieze tijdstip van dit verlies en van de mogelijkheid om de overeenkomst 
individueel voort te zetten. Daarbij informeert hij de hoofdverzekerde over de termijn waarbinnen 
deze en, in voorkomend geval, de medeverzekerden het recht op individuele voortzetting kunnen 
uitoefenen. De verzekeringnemer of, in geval van faillissement of vereffening, de curator 
respectievelijk de vereffenaar maakt de hoofdverzekerde tegelijkertijd de contactgegevens over van 
de betrokken verzekeringsonderneming. 
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De hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de medeverzekerde, beschikken over een 
termijn van dertig dagen om de verzekeraar schriftelijk of elektronisch kennis te geven van zijn 
voornemen om de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk 
individueel voort te zetten. De termijn begint te lopen op de dag van de ontvangst van het 
schrijven waarin de verzekeringnemer of, in geval van faillissement of vereffening, de curator 
respectievelijk de vereffenaar van de verzekeringnemer, de hoofdverzekerde schriftelijk of 
elektronisch ervan in kennis stelt dat hij kan beslissen de beroepsgebonden 
ziekteverzekeringsovereenkomst waarvan hij het voordeel verloren heeft, individueel voort te 
zetten. De hoofdverzekerde en in voorkomend geval de medeverzekerde hebben het recht die 
termijn met dertig dagen te verlengen, op voorwaarde dat de verzekeraar daarvan schriftelijk 
of elektronisch in kennis wordt gesteld. Overeenkomstig het eerste lid moet de werkgever 
hem in kennis stellen van dat recht. Deze termijn verstrijkt in elk geval honderdenvijf dagen na 
het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering.
De verzekeraar beschikt over een termijn van vijftien dagen om de hoofdverzekerde en, in 

voorkomend geval, de medeverzekerde schriftelijk of elektronisch een verzekeringsaanbod te 
doen dat in overeenstemming is met de artikelen 203 en 204. De verzekeraar kan niet 
inroepen dat het risico reeds verwezenlijkt is.

Beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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Tegelijk met het bezorgen van zijn aanbod stelt de verzekeraar de hoofdverzekerde en, 
in voorkomend geval, de medeverzekerde in kennis van de dekkingsvoorwaarden, 
inzonderheid de gedekte prestaties, de uitsluitingen en de aangiftetermijn. Voorts 
herinnert hij de hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de medeverzekerde aan de 
termijn van dertig dagen waarover hij beschikt om het aanbod schriftelijk dan wel 
elektronisch te aanvaarden.

De hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de medeverzekerde, beschikken over 
een termijn van dertig dagen om het verzekeringsaanbod schriftelijk of elektronisch te 
aanvaarden. Deze termijn begint te lopen op de dag van de ontvangst van het in het 
derde lid bedoelde aanbod van de verzekeraar. Bij het verstrijken van deze termijn 
vervalt het recht op individuele voortzetting. 
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§ 3. Wanneer de medeverzekerde het voordeel van de beroepsgebonden verzekering verliest 
om een andere reden dan het verlies van het voordeel van die verzekering door de 
hoofdverzekerde, beschikt de medeverzekerde over een termijn van honderdenvijf dagen te 
rekenen van het tijdstip waarop hij voornoemd voordeel verliest om de verzekeraar schriftelijk 
of elektronisch in kennis te stellen van zijn voornemen om het recht op individuele 
voortzetting uit te oefenen.
De verzekeraar beschikt over een termijn van vijftien dagen om hem schriftelijk of 

elektronisch een verzekeringsaanbod te doen dat in overeenstemming is met de artikelen 203 
en 204. De verzekeraar kan niet inroepen dat het risico reeds verwezenlijkt is.
De medeverzekerde beschikt over een termijn van dertig dagen om het verzekeringsaanbod 

schriftelijk of elektronisch te aanvaarden. Deze termijn begint te lopen op de dag van de 
ontvangst van het in het tweede lid bedoelde aanbod van de verzekeraar. Bij het verstrijken 
van deze termijn vervalt het recht op individuele voortzetting.
§ 4. De verzekeringsovereenkomst die de verzekerde heeft aanvaard, gaat in op het tijdstip 

waarop hij het voordeel van de beroepsgebonden verzekering verliest. 
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Art. 209. § 1. De verzekeraar licht de verzekeringnemer in over de mogelijkheid voor de 
verzekerde om individueel een bijkomende premie te betalen. De verzekeringnemer bezorgt 
die informatie onmiddellijk aan de hoofdverzekerde.
De betaling van die bijkomende premies, mits zij jaar na jaar ononderbroken werden betaald, 

heeft tot gevolg dat de in artikel 211 bedoelde premie in geval van individuele voortzetting 
berekend wordt rekening houdend met de leeftijd waarop de verzekerde de bijkomende 
premies is beginnen te betalen.
De leeftijd die in aanmerking komt voor de berekening van de in artikel 211 bedoelde 

premie, wordt proportioneel opgetrokken in geval van en in functie van de tijdelijke 
onderbreking van de betaling van de in het tweede lid bedoelde bijkomende premies.
§ 2. Indien de verzekeraar nagelaten heeft de in paragraaf 1 opgelegde informatieplicht na te 

komen, wordt de premie voor de individueel voortgezette ziekteverzekeringsovereenkomst in 
afwijking van artikel 211 berekend rekening houdend met de leeftijd van de hoofd- of 
medeverzekerde op het ogenblik van zijn aansluiting bij de beroepsgebonden verzekering, De 
bewijslast inzake de nakoming van de in paragraaf 1 bedoelde informatieplicht berust bij de 
verzekeraar. 
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Indien de verzekeringnemer nagelaten heeft de in paragraaf 1 bedoelde informatie te 
bezorgen aan de hoofdverzekerde, is de verzekeringnemer aan de verzekeraar het 
verschil verschuldigd tussen de premie die berekend wordt op grond van de leeftijd 
welke bereikt is op het ogenblik van de uitoefening van het recht op individuele 
voortzetting en de premie die berekend wordt op grond van de leeftijd van de 
hoofdverzekerde op het ogenblik van zijn aansluiting bij de beroepsgebonden 
verzekering. De premie voor de individueel voortgezette 
ziekteverzekeringsovereenkomst, die aangerekend wordt aan de hoofdverzekerde, 
wordt ook in dat geval, in afwijking van artikel 211, berekend rekening houdend met de 
leeftijd van de hoofdverzekerde, op het ogenblik van zijn aansluiting bij de 
beroepsgebonden verzekering. De bewijslast inzake het bezorgen van de in paragraaf 1 
bedoelde informatie berust bij de verzekeringnemer. 
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Art. 210. § 1. De individueel voortgezette ziekteverzekeringsovereenkomst biedt minstens 
waarborgen die gelijksoortig zijn met die welke geboden worden door de voortgezette 
beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereen-komst.
De waarborgen van de individuele ziektekostenverzekering worden als gelijksoortig 

beschouwd indien de volgende elementen van de beroepsgebonden ziektekostenverzekering 
worden overgenomen :
1° de keuze van de kamer : het al dan niet geheel of ten dele terugbetalen van de kosten die 

gedragen zijn in een één-, twee- of meerpersoonskamer;
2° de terugbetalingsformule : het (ten dele) terugbetalen van de werkelijk gedragen kosten, 

of het vergoeden van de kosten op grond van het RIZIV-terugbetalingsniveau in het raam van 
de wettelijke ziektekostenverzekering, of het voorzien in een forfaitaire tegemoetkoming;
3° de pre- en posthospitalisatie : het al dan niet ten laste nemen van de ambulante kosten 

die verband houden met de hospitalisatie en die voorvallen in een welbepaalde termijn vóór 
of na de hospitalisatie; in de mate dat deze ambulante kosten gedekt zijn, dient de termijn 
minstens één maand te bedragen vóór de hospitalisatie en drie maanden na de hospitalisatie;
4° de zware ziekten : het al dan niet ten laste nemen van de ambulante kosten die verband 

houden met zware ziekten.

Beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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De waarborgen van de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering worden als 
gelijksoortig beschouwd indien deze, net als de beroepsgebonden 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, voorzien in de uitkering van eenzelfde percentage 
van het geleden inkomstenverlies, dan wel in eenzelfde vast bedrag, dat in voorkomend 
geval beperkt wordt tot het effectief geleden inkomensverlies. De individuele 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, die de beroepsgebonden 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voortzet, geldt tot de pensioengerechtigde leeftijd of 
tot een jongere leeftijd, wanneer deze de normale leeftijd is waarop de verzekerde zijn 
beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet.

De waarborgen van de individuele invaliditeitsverzekering worden als gelijksoortig 
beschouwd indien ze voorzien in de uitkering van eenzelfde vast bedrag dan wel in een 
vergoeding die berekend wordt op grond van dezelfde parameters als die welke in 
aanmerking genomen worden in de beroepsgebonden invaliditeitsverzekering. 

Beroepsgebonden ziekteverzekeringen

111

De waarborgen van de individuele zorgverzekering worden als gelijksoortig beschouwd 
indien ze net als de beroepsgebonden zorgverzekering, voorzien in de uitkering van 
eenzelfde vast bedrag, dan wel in een identieke vergoeding van de kosten die het gevolg 
zijn van het geheel of gedeeltelijk verlies van de zelfredzaamheid.

§ 2 Onverminderd artikel 203, § 1, gebeurt de individuele voortzetting van de 
beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst zonder instelling van een nieuwe 
wachttermijn. De waarborg kan niet worden beperkt en geen bijpremie kan worden 
opgelegd wegens de evolutie van de gezondheidstoestand van de verzekerde tijdens de 
duur van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. 

Beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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Art. 211.Bij de berekening van de premie voor de individueel voortgezette 
ziekteverzekeringsovereenkomst wordt alleen rekening gehouden met :
1° de leeftijd van de verzekerde op het ogenblik van de individuele voortzetting, 

onverminderd artikel 209, § 1;
2° [1 wat betreft de ziektekostenverzekering, de elementen ter beoordeling van het risico, 

zoals die bestonden en beoordeeld werden op het ogenblik waarop de verzekerde is 
toegetreden tot een beroepsgebonden ziektekostenverzekerings-overeenkomst en voor zover 
hij ononderbroken aangesloten is gebleven bij een of meer opeenvolgende 
ziektekostenverzekeringsovereen-komsten; voor de andere ziekteverzekeringen, de 
elementen ter beoordeling van het risico, zoals die bestonden en beoordeeld werden op het 
ogenblik van het toetreden tot de voortgezette beroepsgebonden 
ziekteverzekeringsovereenkomst;]1

3° het stelsel en het statuut van sociale zekerheid waaraan de verzekerde is onderworpen;
4° wat betreft de ziektekostenverzekering, de invaliditeitsverzekering en de zorgverzekering, 

alsook het beroep van de verzekerde;
5° wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het beroep en het beroepsinkomen 

van de verzekerde. 

Beroepsgebonden ziekteverzekeringen

113

• Voorfinanciering hospitalisatie
- Recht van de aangesloten werknemers en bijkomende verzekerden

- Kan ook bij langdurig vertrek naar het buitenland

- Bij middel van een individuele verzekering (wachtpolis/continuïteitspolis)

- Voordelen op het einde van de beroepsgebonden verzekering

- Toepassing van tarief op leeftijd bij de aanvang van de voorfinanciering

- Geen medische formaliteiten

- Geen wachttijd

- Aanleg reserve voor latere goedkopere premies

- Je kan nooit geweigerd worden

- Hoeft niet bij dezelfde maatschappij als de collectieve verzekering

Beroepsgebonden ziekteverzekeringen
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• Deel van de strafwet 

• Uitbreiding bescherming discriminatie die reeds bestond

- Antiracismewet en genderwet

• Naar aanvullend verbod op discriminatie van

- Seksuele geaardheid

- Leeftijd

- Geloof of levensbeschouwing

- Handicap

Antidiscriminatie

119

• Verbod op discriminatie op basis van
- Geslacht: geen tariefsegmentatie

- Gezondheid

- Geen weigering op basis van ziekte

- Wel uitsluiting van gerelateerde kosten of meerpremie

- Gerechtvaardigde tariefsegmentatie op basis van leeftijd voor hospitalisatie en gewaarborgd inkomen

Antidiscriminatie en ziekteverzekeringen
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119

120
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Art. 44. Elke segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de 
dekking moet objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen 
voor het bereiken van dat doel moeten passend en noodzakelijk zijn.

Antidiscriminatie en ziekteverzekeringen

121

Art. 45. § 1. De verzekeraar publiceert op zijn website per type van 
verzekeringsovereenkomst zoals vermeld in artikel 43, § 1, de criteria die hij gebruikt in 
het kader van de segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van 
de dekking. Op de website van de verzekeraar wordt op een duidelijke en voor de 
verzekeringnemer begrijpelijke wijze toegelicht waarom deze criteria worden 
gehanteerd.

§ 2. De Koning kan bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, genomen 
na advies van de FSMA, aanduiden, desgevallend per type van 
verzekeringsovereenkomst, welke segmenteringscriteria mogen worden gehanteerd 
door de verzekeraar, dan wel aanduiden, desgevallend per type van 
verzekeringsovereenkomst, welke segmenteringscriteria niet mogen worden 
gehanteerd. 

Antidiscriminatie en ziekteverzekeringen

122

121
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Art. 46. § 1. In haar aanbod aan de verzekeringnemer vermeldt de verzekeraar welke 
segmenteringscriteria hij heeft gebruikt bij de bepaling van de tariefvoorwaarden van de 
overeenkomst en de omvang van de dekking. Deze informatie wordt op individuele 
wijze en op een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze gegeven.

Bij de toelichting van de gebruikte segmenteringscriteria maakt de verzekeraar een 
onderscheid tussen :

- de criteria die worden gebruikt om de voorwaarden te bepalen die zullen gelden bij 
aanvang van de overeenkomst; en

- de criteria die in de toekomst een impact kunnen hebben op de 
contractsvoorwaarden.

§ 2. Wanneer de verzekeraar beslist om gedurende de looptijd van de 
verzekeringsovereenkomst omwille van een gewijzigd risico aan de verzekeringnemer 
een voorstel tot wijziging van de tariefvoorwaarden of de verleende dekking over te 
maken, moet hij dit, onverminderd eventuele andere wettelijke verplichtingen, 
uitdrukkelijk, schriftelijk en op gemotiveerde wijze voorleggen aan de verzekeringnemer. 

Antidiscriminatie en ziekteverzekeringen

123

Het voorstel en de motivering moet op individuele wijze en op een duidelijke en voor de 
verzekeringnemer begrijpelijke wijze aan de verzekeringnemer worden medegedeeld. In de 
motivering vermeldt de verzekeraar in het bijzonder de bij de beoordeling van het gewijzigde 
risico gehanteerde gegevens, al dan niet meegedeeld door de verzekeringnemer, en de door 
hem gehanteerde segmenteringscriteria die hebben geleid tot het voorstel. Het voorstel licht 
ook, op een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze, toe wat er gebeurt 
met de lopende verzekeringsovereenkomst naargelang de verzekeringnemer al of niet beslist 
om op het voorstel in te gaan.
§ 3. Wanneer de verzekeraar beslist om een verzekering gedurende de looptijd ervan op te 

zeggen omwille van een gewijzigd risico, moet hij, onverminderd eventuele andere wettelijke 
verplichtingen, dit uitdrukkelijk, schriftelijk en op gemotiveerde wijze meedelen aan de 
verzekeringnemer, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 57, §§ 3, 4 en 5.
Deze beslissing en de motivering moet op individuele wijze en op een duidelijke en voor de 

verzekeringnemer begrijpelijke wijze aan de verzekeringnemer worden medegedeeld. In de 
motivering vermeldt de verzekeraar in het bijzonder de bij de beoordeling van het risico 
gehanteerde gegevens, al dan niet meegedeeld door de verzekeringnemer, en de door hem 
gehanteerde segmenteringscriteria die hebben geleid tot de beslissing. 

Antidiscriminatie en ziekteverzekeringen
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§ 4. Wanneer een verzekeraar beslist om een verzekering te weigeren moet dit door de 
verzekeraar uitdrukkelijk, schriftelijk en op gemotiveerde wijze worden medegedeeld 
aan de verzekeringnemer.

Deze beslissing en de motivering moet op individuele wijze en op een duidelijke en 
voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze aan de verzekeringnemer worden 
medegedeeld. In de motivering vermeldt de verzekeraar in het bijzonder de bij de 
beoordeling van het risico gehanteerde gegevens, al dan niet meegedeeld door de 
verzekeringnemer, en de door hem gehanteerde segmenteringscriteria die hebben 
geleid tot de beslissing.

Indien de bekendmaking van de weigeringsgrond ernstige schade zou kunnen 
toebrengen aan het bedrijf van de verzekeraar of indien de bekendmaking van deze 
weigeringsgrond zou leiden tot een schending van een wettelijke geheimhoudingsplicht, 
moet de verzekeraar, mits naleving van de in het volgende lid omschreven voorwaarden, 
de specifieke weigeringsgrond niet meedelen in zijn weigeringsbeslissing.

Antidiscriminatie en ziekteverzekeringen

125

Als het niet mededelen van de weigeringsgrond aan de kandidaat-verzekeringnemer niet kan 
worden verantwoord door de naleving van een wettelijke geheimhoudingsplicht, kan de 
verzekeraar zich enkel beroepen op de in het vorige lid omschreven uitzondering op de 
motiveringsplicht indien de weigeringsgrond waarop de beslissing steunt, is opgenomen in 
een limitatieve lijst van vertrouwelijke weigeringsgronden die op voorhand werd meegedeeld 
aan en goedgekeurd door de FSMA. Bovendien houdt de verzekeraar gecentraliseerd in één 
van zijn Belgische vestigingen, dan wel, indien hij geen Belgische vestiging heeft, in zijn binnen 
de EER gelegen hoofdkantoor of op een andere voorafgaandelijk door de FSMA goedgekeurde 
plaats, een lijst bij van de door hem geweigerde verzekeringen waarvan de specifieke 
weigeringsgrond niet meegedeeld is in de weigeringsbeslissing, met vermelding van de 
relevante weigeringsgrond, zoals deze werd opgenomen in de vooraf aan de FSMA 
overgemaakte lijst met vertrouwelijke weigeringsgronden, dan wel met verwijzing naar de 
relevante wettelijke basis voor de geheimhoudingsplicht.
§ 5. De Koning kan, bij een in de Ministerraad overlegd besluit genomen na advies van de 

FSMA, bijkomende regels opleggen aangaande de precieze inhoud van de motivering vermeld 
in de voorgaande paragrafen, de wijze waarop de beslissing moet worden meegedeeld en de 
termijnen waaraan de verzekeraars zich moeten houden.

Antidiscriminatie en ziekteverzekeringen
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Recht om vergeten te worden

129

Recht om vergeten te worden
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• Volgende begrippen verdienen wat extra uitleg:
- Wachttijd

- Carenztijd of ERT (eigen risico termijn)

- Afkoop van de carenztijd of ERT

Betaling van de prestatie

134

133

134
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• Wachttijd
- 1-malig per overeenkomst

- Vangt aan bij de start van het contract

- Een vooraf bepaalde vaste periode

- Geen prestatie verschuldigd binnen deze periode

- Geen wachttijd bij:

- Ongeval

- Acute infectieziekten

- Overschakeling tussen verzekeringsmaatschappijen

- Gebruikelijk bij

- Hospitalisatieverzekering

- Tandverzorging

- Gewaarborgd inkomen

Betaling van de prestatie

135

• Carenztijd/ERT
- Per schadegeval

- Geen prestatie verschuldigd binnen deze termijn

- Bij hervalling binnen een bepaalde periode, en het gaat om dezelfde aandoening, geen nieuwe periode

- Gebruikelijk bij

- Gewaarborgd inkomen

- De duurtijd van de periode heeft een effect op de premie

- Bij eventuele wijziging van periode kan er medische acceptatie zijn.

Betaling van de prestatie
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• Afkoop carenztijd/ERT
- De oorspronkelijke periode blijft behouden

- MAAR bij overstijgen van de periode zal er een betaling zijn vanaf de eerste dag

- Uiteraard zal er voor deze ’optie’ een extra premie worden aangerekend

Betaling van de prestatie

137

• Bepaalde dekkingen worden beperkt in de tijd
- Gewaarborgd inkomen

- Tot pensioenleeftijd of

- 60 jaar

- Zolang de hoofdpolis loopt (AVOR/AVIR)

• Soms ook levenslange dekkingen
- Hospitalisatieverzekeringen

Maximumduur van de polis

138

137

138



21-2-2023

70

• Individueel
- Individueel gesloten op het hoofd van een of meerdere personen

• Collectieve verzekering
- Gesloten door groep personen zoals

- Personeel van een onderneming

- Leden van een vereniging

- Voordelen

- Goedkopere premie

- Soms andere formules met andere/ruimere dekkingen

- Geen medische acceptatie hospitalisatieverzekeringen

Individuele of collectieve verzekering

139

• Er kunnen zich verschillende ongeschiktheden voordoen:
- Fysiologische

- Economische

- Psychologische

Verzekerde ongeschiktheid
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• Fysiologische ongeschiktheid
- Het gaat hier om een zuivere aantasting van de fysische integriteit zonder rekening te houden met het 

economische

- De graad wordt bepaald volgens de OBSI-schaal 

- De invaliditeit kan tijdig of bestendig zijn.

Verzekerde ongeschiktheid

141

• Economische ongeschiktheid
- Vermindering van de arbeidsgeschiktheid ten gevolge van een fysiologische invaliditeit

- De graad van invaliditeit zal bepaald worden door 2 elementen:

- De aard van het beroep

- De mogelijkheid om een ander beroep uit te oefenen, rekening houdend met kennis en ervaringen, 
maatschappelijke stand en dit in normale economische omstandigheden

Verzekerde ongeschiktheid
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• Psychologische ongeschiktheid
- Verzekeraars gaan hier op een verschillende wijze mee om gaande van volledige uitsluiting tot beperkte dekking

- Er moet bijvoorbeeld een fysisch waarneembaar gevolg zijn

- Er zal bijvoorbeeld een beperking in de tijd zijn of een bepreking van waar de verzorging dient te gebeuren

Verzekerde ongeschikteheid

143

144

143

144



21-2-2023

73

145

146

145

146



21-2-2023

74

148

147

148



21-2-2023

75

149

150

149

150



21-2-2023

76

151

152

151

152



21-2-2023

77

153

154

153

154



21-2-2023

78

155

156

155

156



21-2-2023

79

157

• Indien een polis zowel fysiologische als economische ongeschiktheid verzekert en de 
toegekende graad van invaliditeit zou verschillend zijn dan  zal de verzekeraar zijn 
vergoeding baseren op de hoogste van de twee.

• Indien er een invaliditeitsgraad wordt toegekend van meer dan 66%/gelijk aan of 
hoger dan 67% dan staat dit voor de verzekeraar gelijk aan 100%

Verzekerde ongeschiktheid
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• Ten gevolge van:
- Ziekte en/of

- Ongeval

• Definitie van een ongeval
- Plotse gebeurtenis

- Oorzaak buiten het organisme

Oorzaak van de ongeschiktheid

159

• De prestatie van de verzekeraar
- Is definitief na consolidatie (eventueel kan al met voorschotten gewerkt worden)

- De prestatie van de verzekeraar staat in relatie tot de graad van invaliditeit

- In bepaalde gevallen is er een ondergrens voor de toekenning van een uitkering (kan verschillen per verzekeraar)

Prestatie van de verzekeraar

160

159
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• Uitsluitingen kunnen zich baseren op verschillende bronnen
- Op basis van de wet/KB

- Op basis van contractuele overeenkomst

Uitsluitingen

161

• Volgende wettelijk uitsluitingen kunnen we terugvinden in de globale verzekeringswet 
(wet van 4 april 2014)
- Opzet

- Oorlog (tenzij anders bedongen)

• Merk op dat terrorisme niet mag worden uitgesloten  (wet van 01/04/07)

Uitsluitingen
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• Contractuele uitsluitingen
- Aandoeningen die reeds gediagnostiseerd waren voor afsluiten

- Tenzij de verzekeraar ze toch zou aanvaarden

- Grove schuld (limitatief te omschrijven!)

- (actieve) deelname aan rellen

- Dronkenschap

- Poging tot zelfmoord

- Opzettelijke daden

- Bepaalde beroepsactiviteiten

- Gebruik van motorvoertuigen

- Beoefenen van bepaalde sporten

- …

Uitsluitingen
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• Op vlak van fiscaliteit dienen we te kijken naar:
- Aangerekende premietaks

- Eventueel te betalen sociale bijdrage (RIZIV-bijdrage)

- Aftrekbaarheid van de betaalde premie

- Belastbaarheid van de uitkering

Fiscale aspecten

169

Fiscale aspecten

170

Gewaarborgd 
Inkomen

Gewaarborgd 
Inkomen

Hospitalisatie Hospitalisatie

Individueel Beroepsgebonden Individueel Beroepsgebonden

Premietaks

Fiscaal voordeel

Taxatie
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Medische index

171

Medische index
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177

Hospitalisatie
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• Remgeld
- Honoraria artsen en paramedici

- Verblijf in ziekenhuis

- Geneesmiddelen

• Ereloonsupplementen

• Supplementen boven wettelijk tarief

• ’Hotelkosten’

• …

Mutualiteit betaalt niet alles terug …

179

Ziekenhuisfactuur
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Ziekenhuisfactuur

Ziekenhuisfactuur
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Voorbeeld ziekenhuisfactuur
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187

• Diverse kosten:
- Niet medische kosten

- Rooming-in

• Andere verstrekkingen
- Medische verstrekkingen en benodigdheden die elders niet vermeld zijn: gipsmateriaal, bloedprodcuten, 

ontsmettende baden, ….

• Ziekvervoer
- Dringende trajecten per ambulance (vast tarief 61,41€ per traject – 2021)

- Ander vervoer (met deels tussenkomst vanuit mutualiteit

• BTW

- Bij een aantal specifieke ingrepen (bijvoorbeeld schoonheidsoperaties die niet worden terugbetaald door de 
verplichte ziekteverzekering).
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Op zoek naar een passend verzekeringscontract
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Aanvraag op basis van een voorstel
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• Vergoeding van schade
- Terugbetaling van kosten na tussenkomst RIZIV

- Onbeperkte of beperkte tussenkomst (2 à 3X RIZIV)

• Vast bedrag
- Vast bedrag per dag hospitalisatie

• Combinatie 

- Vergoeding van schade + vast bedrag per ligdag

Formules in hospitalisatie

234

233

234



21-2-2023

118

235

236



21-2-2023

119

Een hospitalisatiepolis kan verschillende waarborgen (al of niet samen te 
onderschrijven) bevatten:

• Hospitalisatiekosten in België

• Pre- en post hospitalisatiekosten

• Zware ziekten

• Palliatieve zorgen buiten een verpleeginstelling

• Alternatieve geneeskunde

• Hospitalisatie in het buitenland

Mogelijke waarborgen

237

• Hospitalisatiekosten in België
- Kosten gedurende de opname in een ziekenhuis in geval van 

- Ziekte

- Ongeval

- Bevalling (in sommige gevallen ook thuisbevalling)

- (mogelijks) terugbetaalde kosten

- Verblijf in het ziekenhuis

- Geneesmiddelen

- Prothesen die verband houden met de opname

- Sterilisatie/kunstmatige bevuchting

Mogelijke waarborgen
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• Hospitalisatiekosten in België
- Optioneel

- One day clinic

- Palliatieve zorgen in het ziekenhuis

- Niet gedekte kosten door het RIZIV

- Transportkosten

- Rooming-in

- Kosten voor de donor (bij transplantatie)

Mogelijke waarborgen

239

• Pre- en post hospitalisatiekosten
- Dekking van ambulante kosten verbonden aan de opname

- Beperkt in de tijd

- Soms facultatief te verlengen mits bijpremie

- Soms maar een % van de werkelijke kosten of beperking in aantal behandelingssessies

Mogelijke waarborgen
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• Zware ziekten
- De lijst van zware ziekten verschilt per maatschappij

- In geval van een collectieve polis zijn er meer mogelijkheden om de lijst te bepalen

- Dekking buiten ziekenhuis opname

- Vrijstellingen vaak niet van toepassing

- De lijst van zware ziekten wordt vaak aangevuld met een lijst van acute infectieziekten onder dezelfde criteria dan 
bovenstaande.

Mogelijke waarborgen

241

• Palliatieve zorgen buiten een verpleeginstelling
- Teneinde de mensen de kans te geven deze verzorging te ontvangen buiten een verpleeginstelling voorzien 

bepaalde polissen een extra waarborg: palliatieve buiten een verpleeginstelling.

Mogelijke waarborgen
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• Alternatieve geneeskunde
- Bepaalde alternatieve geneeskunde kan worden gedekt in een polis. We denken daarbij aan:

- Homeopathie

- Chiropraxie

- Osteopathie

- Acapuntuur

- Soms gaat men de tussenkomsten wel beperken.

Mogelijke waarborgen

243

• Hospitalisatie in het buitenland
- De dekking kan sterk verschillen 

- Dekking in de andere lidstaten van de EU (met uitzondering van de overzeese gebieden)

- Bij niet geplande hospitalisatie (spoedgeval) : zelfde dekking als in België

- Bij geplande hospitalisatie: beperking van de terugbetaling

- Beperking tot X maanden aansluitend in het buitenland

- Kan wereldwijd zijn

- Kan repatriëring bevatten indien medisch noodzakelijk

Mogelijke waarborgen
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Waarborgen (KBC)
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Waarborg pré en post
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Waarborgen 

Extra waarborgen (AG)
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Tarief (DKV)
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Tarief (DKV)

Krant (NB) 30/01/23
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Tariefaanpassingen (KBC)

Bijpremie voor bepaalde risico’s(DVV)

261
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Premiebetaling (KBC)

Segmentatiecriteria  (BNP)
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265

Begin en einde van een polis (KBC)
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Begin en einde van een polis (KBC)

Begin en einde van een polis (KBC)
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Begin en einde van een polis (AG)

• Algemeen
- Afhankelijk van de verzekeraar

- Doorgaans 3 maanden 

- Kan worden afgeschaft indien men voordien al verzekerd was in een polis met gelijkaardige dekkingen (te 
beoordelen door de verzekeraar)

• Bijzondere wachttijden

- Bevalling (9 – 12 maanden)

- Kosten voor tandzorg 

• Wachttijden worden meestal afgeschaft bij opname door ongeval en eventueel ook bij 
zware ziekten en acute infectieziekten

Wachttijden

270
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Pasgeborenen (AG)

Pasgeborenen (KBC)
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• Terugbetaling van de kosten na aftrek
- RIZIV tussenkomst

- Eventuele vrijstelling

• Onbeperkt of beperkt tot X keer RIZIV

• Prestaties zonder wettelijke tussenkomst

- Ofwel niet terugbetaald

- Ofwel terugbetaald tot een bepaald niveau

Verzekering ter vergoeding van schade

273

Formulering vergoeding (KBC)
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Beperking terugbetaling (KBC)

Dekkingsbeperkingen (KBC)

276

275

276
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Dekkingsbeperkingen DKV

277

• Maatschappijen hanteren de klassieke uitsluitingen (zelfmoordpoging, oorlog, opzet, 
…)

• Daarnaast toch sterke verschillen in verzekeringsvoorwaarden per maatschappij

- Verblijfkosten kuuroorden, badplaatsen, niet erkende instellingen, …

- Bepaalde medische prestaties i.v. m. (on)vruchtbaarheid

- Subjective of psychische functiestoornissen

- Hotelkosten

- Esthetische behandelingen

- Gedekt indien medisch noodzakelijk

- Vrijwillige ingrepen zijn niet gedekt

Uitsluitingen
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Uitsluitingen (KBC)

Uitsluitingen (KBC)
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Uitsluitingen (KBC)

Uitsluitingen (KBC)
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Uitsluitingen (DKV)

283

Territorialiteit (KBC)
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Territorialiteit (AG)

Territorialiteit (DKV)
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Verplichtingen van de klant (KBC)

287

Verplichtingen van de klant (DKV)
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Verplichtingen van de klant (AG)

Recht op verderzetting (AG)

289
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Recht op verderzetting (KBC)

Recht op verderzetting collectief contract (Baloise)
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291
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Schade (AG)

Schade (KBC)
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Schade (KBC)

Schade (KBC)
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Schadeaangifte AG
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301

• Heel wat maatschappijen werken ondertussen via een derdebetalersysteem

• Aan de hand van één of andere ‘lidmaatschapskaart’ (Assurcard, Medi-card, …)

• Niet betaalde kosten en vrijstelling worden uiteindelijk door de verzekerde betaald

• Ondertussen bestaan ook derdebetalersystemen bij de apotheek (vb. Assur-pharma)

Derdebetalersysteem
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301
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Terugbetalingstermijn (KBC)

Subrogatie (KBC)
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• Er bestaan diverse vormen van MAF
- De sociale MAF

- De inkomens-MAF

- Extra bescherming voor kinderen

- Extra bescherming voor chronisch zieken

- Extra bescherming in behartigenswaardige situatie

Maximumfactuur (MAF)

305

• De sociale MAF

Maximumfactuur (MAF)
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• De inkomens-MAF

Maximumfactuur (MAF)
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• Extra bescherming kinderen

Maximumfactuur (MAF)

309

• Extra bescherming chronisch zieken

Maximumfactuur (MAF)
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• Extra bescherming behartigenswaardige situaties

Maximumfactuur (MAF)

311

Maximumfactuur (MAF)
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• Individuele polis hospitalisatie
- Premie

- Taks van 9,25% (wachtpolis  0%)+ RIZIV- bijdrage 

- Premie is niet aftrekbaar

- Uitkering

- Niet belastbaar

Fiscale aspecten

313

• Beroepsgebonden polis
- Premie

- Taks: 9,25% + RIZIV-bijdrage

- Niet aftrekbaar

- Uitkering 

- Niet belastbaar

Fiscale aspecten
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Fiscale aspecten

315

Voorbeeld wachtpolis (Onafhankelijke Ziekenfondsen)

315
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Gewaarborgd inkomen
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323

• Een verzekering gewaarborgd inkomen waarborgt 
- Aan de verzekerde

- Gedurende een bepaalde periode

- Een vervangingsinkomen onder de vorm van een rente

- Bij tijdelijke of bestendige arbeidsongeschiktheid

- In gevolge

- Ziekte

- Ziekte en privé-ongeval

- Ziekte en alle ongevallen (24/24)

Definitie
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323
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• Enkel voor verzekerden die over een beroepsinkomen beschikken
- Als werknemer, zelfstandige of ambtenaar

- De inkomsten moeten bewezen worden (van belang om het maximum te verzekeren bedrag te kunnen bepalen).

- Bepaalde verzekeraars laten soms wel een forfaitair inkomen toe (huisvrouwen, meewerkende partners, …)

• Maximum tot de normale pensioenleeftijd
- Kan afgesloten voor andere periodes (vaste duurtijd 5 – 10 – 15)

- Kan tot brugpensioen/vervroegd pensioen

- VA kan polis niet vervroegd stopzetten (behalve in de situaties eerder voorzien: niet betaling premie, opzet)

Voor wie?

325

• De verzekerde kiest vrij de hoogte van de te verzekeren rente en de frequentie van 
uitbetaling.

• Er bestaan echter financiële acceptatievoorwaarden

- Gelimiteerd tot 80% van het inkomen

- Soms speciale regeling voor startende zelfstandigen

- Zelfstandige: belastingaanslag als bewijsmiddel

- Werknemers/ambtenaren: loonfiches

- In collectieve polissen zal de rente heel vaak beperkt worden tot 70 of 80% van het inkomen, na aftrek van de 
wettelijke tussenkomst.

Hoogte van de rente?

326
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• In verhouding met invaliditeitsgraad
- De fysiologische ongeschiktheid (OBSI)

- De economische ongeschiktheid

• Bij meerdere invaliditeitsgraden wordt de hoogste in rekening gebracht.

• Voorwaarde voor uitkering is wel dat er economische ongeschiktheid moet zijn.

• De meeste polissen voorzien naast de uitkering van een rente ook in een 
premievrijstelling.

Rente bij schade

327

• Mogelijke vormen van rentes:
- Constante rente

- Stijgende rente na schade

- Beide voorgaande vormen kunnen al of niet ook nog gekoppeld zijn aan index

Types rente

328

327
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• Het verval van de renteuitkering zal plaatsvinden 
- Op de einddatum bepaald in het contract

- Hoe dan ook op de pensioenleeftijd

- Invaliditeit beneden een bepaald percentage

- Overlijden

Einde van de rente
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• De tariefzetting zal gebeuren aan de hand van
- Risicofactoren verbonden aan de de verzekerde

- De gekozen verzekeringsmodaliteiten

Tariefzetting

349

• Factoren verbonden aan de verzekerde:
- Sociaal statuut

- Beroep

- Leeftijd

- Eventuele verhoogde risicofactoren zoals bepaalde sporten

- Medische voorgeschiedenis

Tariefzetting
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• De gekozen verzekeringsmodaliteiten:
- Duurtijd van de polis

- Type rente

- ERT 

- Afkoop ERT

- Hoogte van het te verzekeren kapitaal

- Al of niet koppeling met andere polissen

- Gedekt risico (ziekte, …)

Tariefzetting

351

Baloise

351
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Tariefvoorbeeld Xerius
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• Net zoals voor een polis met overlijdenskapitaal kunnen er ook hier medische 
formaliteiten zijn.

• Op basis van een algemeen rooster

- In functie van de instapleeftijd

- In functie van de te verzekeren rente

• Naast het algemeen rooster zijn er heel vaak specifieke vragenlijsten i.f.v. de 
uitgeoefende activiteit.

• Tijdens de looptijd van het contract kunnen bijkomende medische formaliteiten 
gevraagd worden bij verzwaring van het risico of indien de klant een hogere rente zou 
willen verzekeren.

Medische formaliteiten
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• Individuele polis
- Premie

- Taks: 9,25%

• Beroepsgebonden polis
- Premie

- Taks: 4,4% of 9,25% (eventueel 0%)

Fiscale aspecten: premietaks

368

367
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Fiscale aspecten: premie

369

(1) Premie betaald door werkgever of vennootschap: 
- premie gestort ter uitvoering van een collectieve of individuele toezegging die moet worden beschouwd als een 

aanvulling van de wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval of ongeval 
ofwel beroepsziekte of ziekte (art.52,3°, b, 4e streepje WIB) 

(2) Premie ‘individueel’ contract (verzekeringnemer = verzekerde) : 
- premie gestort ter verkrijging van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit (art.52, 

10° WIB) 

Fiscale aspecten: aftrekbaarheid en taxatie
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• Administratief standpunt inzake aftrek premie en taxatie uitkering 
- Enkel indien uit de polisvoorwaarden blijkt dat het specifiek ‘tot doel heeft’ een mogelijks inkomstenverlies te 

compenseren, is de premie aftrekbaar. In dat geval is een latere uitkering steeds belastbaar (ook al zou er in de 
praktijk ingevolge de arbeidsongeschiktheid geen inkomstenverlies zijn) (= type ‘1’). 

- A contrario: indien in het contract niet expliciet is opgenomen dat het tot doel heeft mogelijks inkomstenverlies 
te compenseren, en dat enkel is vermeld dat het contract economische en/of fysiologische invaliditeit verzekert, 
dan is de premie niet aftrekbaar, maar dan zijn de eventuele latere uitkeringen ook niet belastbaar (zelfs als er 
ingevolge de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid een werkelijk inkomstenverlies zou worden geleden) (= 
type ‘2’) 

→ indien geen werkelijke beroepskosten worden afgetrokken, best een contract ‘type 2’ 

Fiscale aspecten: aftrekbaarheid en taxatie

371

Fiscale aspecten

372

371

372



21-2-2023

187

373

374

373

374



21-2-2023

188

375

376

375

376



21-2-2023

189

RIZIV-contracten

377

RIZIV-contracten
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381

• Bij een ziekte of een invaliditeit is er niet enkel een inkomensterugval bij het 
slachtoffer maar kan deze er ook effectief zijn voor het bedrijf.

• Meer en meer zien we dan ook dat naast GI er omzetverzekeringen worden afgesloten

Gewaarborgd inkomen en omzetverzekering
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381
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Omzetverzekering

383

Gewaarborgd inkomen en omzetverzekering
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De Vlaamse sociale 
bescherming
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De Vlaamse sociale bescherming

387

De Vlaamse sociale bescherming
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De Vlaamse sociale bescherming

389

• Voorwaarden om een uitkering te krijgen
- Ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn

- In Vlaanderen of in Brussel wonen

- De laatste 5 jaar ononderbroken in VL of B wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van 
de EU of EER;

- Aangesloten zijn bij een zorgkas

- Voor residentiële zorg dient men te verblijven in een erkende residentiële voorziening

De Vlaamse sociale bescherming
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De Vlaamse sociale bescherming

391

Varia
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• Verzekeringen tandzorg

• Verzekeringen ambulante kosten

• Specifieke verzekeringen voor bepaalde aandoeningen (vb Feminaverzekering voor 
vrouwen met borstkanker)

Markttendenzen
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407

408

407

408



21-2-2023

205

409

410

409

410



21-2-2023

206

411

411

412



21-2-2023

207

Ombudsman verzekeringen
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Dank je wel voor jullie 
aandacht!
Benny De Cauwer
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