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Hoofdstuk 1: Inleidend hoofdstuk. 

1.1 Situering van het onderwerp. 

In het leven wordt elke van ons wel eens geconfronteerd met allerlei aandoeningen. Tal van 

courante ziektes steken soms de kop op, denk maar aan keelpijn, een griep of simpelweg een 

verkoudheid.  

 

Dergelijke kwaaltjes zijn op zich niet zo erg. Maar niemand kan ontkennen dat 

gezondheidsproblemen en ziekte onze manier van leven en ons functioneren kan beïnvloeden. 

Juist doordat deze gezondheidsproblemen een sterke invloed hebben op ons functioneren, 

wordt onze manier van leven sterk ingetoomd. 

Kortom, ziek zijn heeft altijd sociaaleconomische implicaties.  

Daarnaast mogen we ook niet uit het oog verliezen dat het ganse genezingsproces op zich ook 

een prijskaartje heeft. Medicijnen, een doktersconsultatie, een operatie … kosten dikwijls een 

heel pak geld. 

 

Maar voor heel wat mensen is de confrontatie met ziekte een dagdagelijkse realiteit. 

Chronisch zieken, kankerpatiënten en mensen met een handicap bijvoorbeeld, ondervinden 

een voortdurend ongemak van de problemen die hun gezondheidstoestand met zich 

meebrengt. Toch verlangen ook chronisch zieken, kankerpatiënten en gehandicapten ernaar 

een zo normaal mogelijk leven te leiden zoals elke andere medemens. 

 

Maar door de hoedanigheid ‘niet in een goede gezondheid te verkeren’ worden opnieuw 

enkele deuren gesloten en chronisch zieken komen opnieuw voor nieuwe belemmeringen 

terecht. En zo ontstaat de indruk bij mensen met langdurige gezondheidsproblemen dat zij 

dubbel gestraft worden. 

 

Een concrete uiting van de extra drempels waar men vaak mee wordt geconfronteerd, speelt 

zich af op het vlak van verzekeringen. Wanneer iemand een verzekering wordt geweigerd, of 

slechts onder zeer beperkte voorwaarden een verzekering wordt toegezegd, kan dit uiteraard 

enorme implicaties hebben op het leven van een individu. Maar de realiteit is echter dat het 
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leven is voor niemand vrij van risico’s is. Daarom is het voor iedereen belangrijk om toegang 

te hebben tot een goede verzekering tegen een aanvaardbare prijs. 

De types van verzekeringen waarmee zich problemen voordoen zijn heel divers, maar hier zal 

enkel worden ingegaan op de verzekeringen die de risico’s tengevolge van hun ziekte en 

gezondheid dekken. 

 

Een vraag die vooraf misschien eerst moet beantwoord worden is waarschijnlijk: wat moet nu 

precies begrepen worden onder een verzekering? 

Een verzekering kan worden omschreven als een overeenkomst tussen een 

verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering tracht de verzekerde 

een risico af te dekken dat hij zelf niet kan of wil dragen.  

 

Een definitie die wat dieper graaft vinden we terug in de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst.  

De Belgische wetgever definieert een verzekeringsovereenkomst als volgt: een overeenkomst 

waarbij de verzekeraar er zich tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover 

een verzekeringnemer toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren 

indien er zich een onzekere gebeurtenis voordoet.  

 

De wetgever verdeelt de verzekeringen bovendien onder in twee soorten: de 

schadeverzekering, waarbij de verzekerde gedekt wordt tegen vermogensschade, en de 

persoonsverzekering, waarbij het risico van het zich voordoen van het verzekerde voorval is 

gelegen in de persoon van de verzekerde of begunstigde. De persoonsverzekering is een 

verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft. De belangrijkste 

persoonsverzekering is de ziektekostenverzekering
1
. Ook de hospitalisatieverzekering wordt 

beschouwd als een persoonsverzekering. 

 

Juist omdat bij chronisch zieken en gehandicapten de ziektekosten hoog kunnen oplopen, is 

het belangrijk dat ze op een goede manier verzekerd zijn. Chronisch zieken en gehandicapten 

zullen zich het best goed verzekeren tegen al deze ziektekosten en de kosten die het gevolg 

zijn van hun ziekte of handicap. Op elk van deze verzekeringen zal dieper worden ingegaan. 

 

                                                 
1
 Infra 13. 
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Een eerste hoofdstuk wordt gewijd aan de wettelijke verplichte ziekteverzekering, waarbij de 

ziektekostenverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit de doeken wordt 

gedaan. Vervolgens worden de specifieke maatregelen voor chronisch zieken besproken. 

 

In een volgend hoofdstuk wordt er gesproken over de niet-verplichte verzekering, 

voornamelijk de hospitalisatieverzekering. In dit hoofdstuk komen de twee voornaamste 

spelers die zich bevinden op deze markt aan bod, de ziekenfondsen en de private verzekeraars 

Een wordt ook nog een woordje gewijd aan de onderlinge concurrentie en de zorgverzekering. 

 

Daarna wordt een hoofdstuk besteed aan de bescherming van chronisch zieken. Verschillende 

wetgevende instrumenten die op één of andere wijze bescherming bieden aan chronisch 

zieken komen aan bod. Ook de discriminatie problematiek van chronisch zieken komt centraal 

te staan. 

 

And last but not least volgt er een hoofdstuk over de subsidiëring van de solidariteit. Een 

woordje uitleg over kanssolidariteit en gesubsidieerde solidariteit, over moral hazard en 

antiselectie, … vind je in dit hoofdstuk terug. 

1.2 Wetgevend kader. 

In het kader van dit onderwerp zal diverse wetgeving aan bod komen.  

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is de basis van alle wetten met 

betrekking tot de verzekeringen in België
2
. Deze wet zal dan ook doorheen de materie aan 

bod komen. 

 

Een tweede relevante wet is de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
3
. Deze wet is de basiswet die de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen organiseert en 

reglementeert. Deze wet valt uiteen in twee luiken: de ziektekostenverzekering en de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze luiken worden uitvoerig besproken
4
. 

 

                                                 
2
 Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S. 20 augustus 1992. 

3
 Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, B.S. 27 augustus 1994. 
4
 Infra 13-27. 
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De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 

ziekenfondsen is het wettelijk kader voor de ziekenfondsen
5
. Deze wet is vooral van belang in 

het kader van de aanvullende ziekteverzekeringen. 

 

De wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
6
 en de wet van 20 juli 2007 tot 

wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst
7
 vormen samen het wetgevend kader dat sinds kort 

de verzekeringen toegankelijker maken voor chronisch zieken. 

 

De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 

van de consument
8
, WHPC, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
9
 en de wet van 22 augustus 

2002 betreffende de rechten van de patiënt
10

 worden samen in één hoofdstuk behandeld omdat 

ze elk op hun beurt een soort van bescherming bieden aan chronisch zieken. 

 

Vervolgens wordt ingegaan op de problematiek van de discriminatie van chronisch zieken en 

gehandicapten. Betreffende deze problematiek is een nieuw wetgevend kader ingevoegd, 

namelijk de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
11

. 

1.3  Het begrip chronisch zieken en gehandicapten. 

België kent geen strikte omschrijving van het begrip “chronisch zieke”. 

Sommige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabetes, zijn weliswaar als dusdanig erkend, 

maar een volledige opsomming is alsnog moeilijk op te stellen. Bovendien is het niet 

                                                 
5
 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 28 

september 1990. 
6
 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 31 mei 2007. 
7
 Wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S. 10 augustus 2007. 
8
 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 

B.S. 29 augustus 1991. 
9
 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
10

 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002. 
11

 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 mei 2007. 
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eenvoudig om objectieve maatstaven te hanteren bij het bepalen van wat nu juist een 

chronische ziekte is.  

 

Het Vlaamse patiëntenplatform hanteert alvast volgende, eerder brede, definitie:  

'Een chronisch zieke is een persoon die lijdt aan een aandoening die de persoon fysiek en/of 

psychisch aantast, diagnostisch al dan niet kan vastgesteld worden, een langdurige zorg en/of 

medische controle kan inhouden, zichtbare en/of onzichtbare beperkingen veroorzaakt, geen 

zekerheid geeft op geheel of gedeeltelijk herstel, progressief, fluctuerend (=wisselend) of 

stabiel kan verlopen, al dan niet kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van 

autonomie, een vermindering van de levenskwaliteit veroorzaakt en ernstige gevolgen heeft 

op medisch, en/of sociaal, en/of financieel vlak voor de betrokkene en zijn omgeving.’ 

 

De socialistische mutualiteit heeft het over klassieke chronische aandoeningen zoals reuma, 

diabetes, CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoening), MS (Multiple Sclerose), 

hart- en vaatziekten…, over chronische aandoeningen waarvan geen erkende lichamelijke 

oorzaak kan worden vastgesteld, over aangeboren ziekten, zoals spierziekten, 

mucoviscidose…, en over psychiatrische aandoeningen zoals chronische depressie, 

schizofrenie en dementie… 

 

Maar de wetten, die specifiek handelen over chronisch zieken
12

, bepalen niet wat precies 

begrepen moet worden onder het begrip ‘chronisch zieke’. Er is dus geen juridisch algemeen 

aanvaarde definitie voor handen. 

 

Maar als het aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Onkelinx ligt, wordt hier 

snel verandering in gebracht. Zij stelde immers een programma voor de verbetering van de 

levenskwaliteit van personen met chronische ziekten (2009-2010) op. Daarin staat beschreven 

dat chronisch zieken en de verenigingen van chronisch zieken ‘de nood aan officiële 

erkenning van de patiënt die aan een chronisch ziekte lijdt’ het belangrijkste vinden. 

Er bestaan reeds verschillende welbepaalde voorzieningen voor specifieke categorieën van 

chronisch zieken (diabetici, incontinente personen, aidspatiënten, personen met verminderde 

zelfredzaamheid, …). Op die manier genieten ze een onrechtstreekse erkenning als personen 

met een bepaalde chronische ziekte. 

                                                 
12

 Infra 48, infra 53. 
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Maar de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil volledig tegemoetkomen aan de 

noden en wensen van chronische zieken en pleit voor een officiële erkenning van ‘personen 

met een chronische ziekte’. Op die manier zullen deze personen een beter sociale 

bescherming genieten. In haar concreet voorstel worden volgende personen officieel erkend 

als chronisch zieken:  

 

- alle personen die in het kader van de wetgeving betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging, vergoedingen ontvangen of elke 

andere vorm van tegemoetkoming voor een chronische ziekte; 

- alle personen die lijden aan een zeldzame/weesziekte (ziekte die minder dan 

een persoon op 2000 treft); 

- alle personen die lijden aan een ongeneeslijke en degeneratieve chronische 

ziekte waarvoor de criteria door het College van Geneesheren-directeurs van 

het Riziv zullen worden uitgewerkt. 

 

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen wordt belast met de 

voorbereiding van de wettelijke basis voor de erkenning als ‘persoon met een chronische 

ziekte’ en van de procedure die moet worden gevolgd om die erkenning te krijgen. 

Het RIZIV wordt ook belast met de samenstelling van de lijst van gegevens waarover ze 

momenteel beschikken om een persoon met een chronische ziekte te identificeren. 

Door deze lijst zal een vereenvoudiging plaatsvinden en zal het aantal personen dat wordt 

erkend als chronisch zieke worden opgetrokken.  

Momenteel hangt de erkenning als chronisch zieke af van twee cumulatieve criteria: de graad 

van zelfredzaamheid van de patiënt en het bedrag van de gezondheidsuitgave als gevolg van 

de ziekte. Aan de hand van deze criteria is het niet mogelijk om alle chronisch zieken te 

erkennen die geconfronteerd worden met erg zware kosten als het gevolg van hun ziekte.  

 

Het statuut van chronisch zieke is nog steeds in voorbereiding op het niveau van de Dienst 

Gezondheidszorgen van het RIZIV. 

In januari 2009 werd in Nederland een nieuwe wet goedgekeurd. Deze wet bevat 

administratieve criteria om chronisch zieken te identificeren. Voldoen ze aan deze criteria, 

dan zullen ze het statuut van chronisch zieke krijgen. 

De idee is om in België dezelfde richting uit te gaan. Aan de hand van administratieve 

criteria, zonder medische onderzoeken, het statuut van chronisch zieke te verlenen.  
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Eind april zijn de stuurgroep ‘Prioriteit aan chronische ziekten’ en de verantwoordelijken van 

het RIZIV samengekomen. Zij kwamen tot het akkoord om niet te werken met één lijst van 

pathologieën maar met een lijst van administratieve criteria, naar Nederlands voorbeeld.  

Een voorbeeld van een administratieve voorwaarde is: wanneer iemand meer dan 2/3 

vermogen om te werken heeft verloren dan zal deze persoon als chronisch zieke worden 

erkend. De naam van de ziekte zal nooit van belang zijn. Belangrijk is ook dat de erkenning 

van chronisch zieke telkens zal gegeven worden zonder nieuwe formaliteiten, zoals een 

medisch onderzoek, te vragen aan de betrokkenen.  

Deze werkgroep heeft een dergelijke lijst met administratieve voorwaarden aangevraagd aan 

het RIZIV. Nu is het aan het RIZIV om dergelijke criteria te identificeren en samen te vatten. 

Het RIZIV heeft dan ook op zijn beurt gevraagd om te wachten met een wetsontwerp tot 

september 2009, zodat zij nauwkeurig en efficiënt te werk kunnen gaan. 

Dit is de denkwijze tot nu toe. Hoe de wet in het najaar er effectief zal uitzien, is nog 

afwachten. 
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Hoofdstuk 2: De verplichte ziekteverzekering. 

2.1 Historiek en juridisch kader. 

Aan het systeem van de wettelijke verplichte ziekteverzekering gaat een lange geschiedenis 

vooraf. Deze geschiedenis vangt ongeveer midden de 19
de

 eeuw aan.  

 

Vroeger was er enkel sprake van de zogenaamde “vrije ziekenbeurzen”. Deze hulpkassen 

hadden tot doel een solidariteit tot stand te brengen voor de gevolgen van ziekte en 

invaliditeit. Deze maatschappijen inden bijdragen bij hun leden en verdeelden de steun onder 

degenen die deze steun konden gebruiken. Deze eerste financiële initiatieven tegen ziekte en 

overlijden ware van private aard. Meestal ging het initiatief uit van arbeiders, die aan hun 

werkmakkers of buurtbewoners vroegen om regelmatig een deel van hun loon af te staan. Op 

die manier kwam er geld in de kas om bij te springen wanneer iemand financieel in de 

problemen zat. Soms ging het initiatief ook uit van sociaalvoelende patroons, die hun 

werknemers niet in de kou wilden laten staan wanneer ze in de problemen geraakten. 

Het is pas later, dankzij de wet van 3 april 1851 op de maatschappijen van onderlinge 

bijstand, dat deze hulpkassen de mogelijkheid hadden rechtspersoonlijkheid aan te nemen en 

zo vlotter deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 

 

Deze laatste wet wordt door een nieuwe wet van 23 juni 1894 gewijzigd. Deze nieuwe wet 

versoepelde de strenge erkenningsvoorwaarden, wat een vereiste was voor het verkrijgen van 

overheidssubsidies. Het is dankzij deze wet dat het de hulpkassen toegelaten is zich te 

verenigen in verbonden. Zo ontstonden de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, de 

Landsbond van de Neutrale Mutualiteiten, het Nationaal Verbond van de Socialistische 

Mutualiteiten, de Nationale Bond der Liberale Mutualiteiten en de Landsbond van de 

Verbonden der Beroepsmutualiteiten van België. Het zijn deze landsbonden die nog steeds 

actief zijn in de ziekteverzekering. 

 

Vervolgens duurde het tot aan de Tweede Wereldoorlog, toen Achiel Van Acker met een 

nieuw plan naar voren kwam, dat er zich een echte verandering voordeed. Dit plan werd 

uitgevoerd in de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 

der arbeiders. Deze wet legde in eerste instantie de beginselen vast van een verplichte ziekte- 



De verzekeringsdekking van chronisch en ongeneeslijke zieken en gehandicapten 14

en invaliditeitsverzekering. De bestaande ziekenfondsen werden behouden maar hun rol 

verminderde wel doordat zij alleen maar voor de betalingen dienden in te staan en niet meer 

voor de inning van de bijdragen. Dat laatste gebeurt in het nieuwe systeem door de 

Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid. 

 

In 1963 werd opnieuw een nieuwe wet uitgevaardigd, de zogenaamde wet- Leburton. De wet 

van 9 augustus 1963 houdende instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 

verzekering tegen ziekte en invaliditeit voerde heel wat vernieuwingen in. Qua verzekering 

voert deze wet een organieke scheiding in tussen de verzekering voor geneeskundige 

verzorging en de uitkeringsverzekering. Door deze splitsing is het mogelijk om het 

toepassingsveld van beide te individualiseren. Door deze wet werd ook onder andere het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering opgericht. De wet stelde de verplichte 

ziekteverzekering ook open voor de hele bevolking. Zo traden in 1964 de zelfstandigen toe, 

weliswaar enkel voor grote risico’s.  

 

Deze wet van 9 augustus 1963 vormt de basis voor de wettelijke verplichte ziekteverzekering, 

zij het dat die als ziektewet werd gecoördineerd door de wet van 14 juli 1994
13

. 

Deze laatste wet bevat regels die het recht op geneeskundige verzorging, dat door artikel 23 

van de Grondwet wordt gewaarborgd, beogen te vrijwaren. Deze bepalingen raken dan ook de 

openbare orde
14

. 

 

Doordat deze bepalingen van openbare orde zijn, kan er niet van worden afgeweken en 

hebben ook chronisch zieken recht op geneeskundige verzorging. 

 

De ziekteverzekering is subsidiair. De ziekteverzekering zal weigeren tussen te komen in de 

schade tengevolge van ziekte, letsel, functionele stoornissen of overlijden, wanneer deze 

schade kan gedekt worden krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde 

wetgeving of het gemeen recht
15

. 

                                                 
13

 Hierna Ziektewet genoemd. 
14

 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische socialezekerheidsrecht, Gent, X, 2008, 164.  
15

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 164. 
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2.2  Eerste luik: Ziektekostenverzekering. 

Het eerste luik van de wettelijke verplichte ziekteverzekering is de ziektekostenverzekering. 

De ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandeling, het 

gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak 

vergoedt. Kortom de ziektekostenverzekering staat in voor de geneeskundige verzorging van 

mensen, voor de terugbetaling van ziektekosten. Onder ziektekosten wordt zoal begrepen: 

dokterskosten, geneesmiddelen, medische analyses, ziekenhuisopname, paramedische 

verzorging, ... Deze ziektekostenverzekering zal deze kosten grotendeels terug betalen. 

De systemen van sociale zekerheid kunnen verdeeld worden in twee ideaaltypen: het 

Bismarck-model en het Beveridge-model.  

 

Het Belgische stelsel van ziektekostenverzekering kent meer een Bismarckiaans karakter en 

kent minder Beveridgiaanse kenmerken. De benadering van Bismarck gaat uit van een 

systeem waar de uitkeringen gerelateerd zijn aan het (laatst verdiende) loon. De groep die in 

de regelingen worden meegenomen zijn dus vooral werkenden. De organisatie is in handen 

van werknemers- en werkgeversorganisaties. De benadering of typering van Beveridge gaat 

uit van gratis gezondheidszorgen voor alle burgers, die worden verstrekt in instellingen van de 

overheid die werken met overheidspersoneel
16

.  

2.2.1 Personeel toepassingsgebied. 

Artikel 1 van de Ziektewet stelt dat de ziektekostenverzekering een verplichte verzekering is. 

Een reden voor deze strikte regelgeving is het beschermen van de mensen tegen zichzelf. 

Verzekeringen kosten immers geld en men merkt pas dat men ze nodig heeft als het te laat is. 

Iedereen is dus verplicht een dergelijke ziektekostenverzekering af te sluiten. 

 

Het uitgangspunt in België is dat de gehele actieve bevolking verzekerd is tegen het risico 

gezondheidszorgen. Maar het toepassingsgebied van de Ziektewet werd in de praktijk zodanig 

uitgebreid dat het resultaat is dat toch alle burgers gedekt zijn
17

. Iedereen die in orde is met de 

toepassingsvoorwaarden die de wet voorschrijft, heeft recht op terugbetaling van de 

ziektekosten.  

                                                 
16

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 166. 
17

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 166. 
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De ziektekostenverzekering vertrekt van het gezin, niet van het individu. Niet enkel degenen 

met een persoonlijke aanspraak, maar ook personen ten laste hebben recht op 

tegemoetkomingen
18

. 

 

Drie groepen van rechthebbenden vallen onder het toepassingsgebied van de Ziektewet
19

: 

 

- de werknemers, ambtenaren en degene die daarmee worden gelijkgesteld 

- de zelfstandigen en degenen die daarmee worden gelijkgesteld  

- de residuaire categorieën 

 

Gerechtigde werknemers en gelijkgestelden
20

: tot de gerechtigden van deze categorie behoren 

actieve werknemers
21

 en ambtenaren, inactieve of gewezen werknemers
22

 en ambtenaren
23

 en 

nabestaanden van werknemers
24

. 

Gerechtigde zelfstandigen en gelijkgestelden
25

: tot deze categorie behoren actieve 

zelfstandigen, inactieve of gewezen zelfstandigen, nabestaanden van zelfstandigen en 

kloosterlingen. 

Residuaire categorieën
26

: deze groep bestaat uit personen die aanspraak kunnen maken op een 

tegemoetkoming zonder dat zij nochtans enige band hebben of gehad hebben met het 

arbeidsproces. Het betreft studenten van het hoger onderwijs, personen met een handicap en 

residenten.  

Residenten zijn personen die zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke 

personen, met uitzondering van degenen die rechthebbenden zijn of kunnen zijn op 

ziektekostentegemoetkoming in een andere Belgische of buitenlandse regeling. Dit is het 

sluitstuk dat bewerkstelligt dat nagenoeg de hele Belgische bevolking verzekerd is in de 

ziektekostenregeling. 

 

De personen ten laste van de voornoemde categorieën hebben eveneens recht op 

                                                 
18

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 167. 
19

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 167. 
20

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 167. 
21

 Art 32, 1° Ziektewet. 
22

 Art 32, 2°-11° Ziektewet. 
23

 Art 32, 9° Ziektewet. 
24

 Art 32, 16° en 20° Ziektewet. 

 
25

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 167.  

 
26

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 167. 
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tegemoetkoming in de ziektekosten
27

. 

 

Kortom in België zullen alle ingezetenen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de 

ziektekosten, ook chronisch zieken. Zij zullen immers onder één van de voornoemde 

categorieën van rechthebbenden vallen. Een chronisch of ongeneeslijke zieke persoon kan 

behoren tot de categorie van actieve, gewezen of inactieve werknemers, tot de categorie van 

actieve, gewezen of inactieve zelfstandigen, kan een nabestaande zijn, kan behoren tot de 

residuaire categorie of ten slotte kan de chronische zieke een persoon ten laste zijn zoals een 

echtgenoot, een kind, … 

Daarom wordt hieronder eerst de ziektekostenverzekering besproken, die voor iedereen, ook 

voor chronische zieken, geldt. 

2.2.2 Toekenningsvoorwaarden. 

Vooraleer een chronisch zieke recht heeft op tussenkomst van de ziekteverzekering in de 

kosten van gezondheidszorgen moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Dit is niet alleen 

voor chronisch zieken zo maar voor iedereen. 

 

A. Inschrijving bij een ziekenfonds. 

 

Opdat je een tegemoetkoming in de ziektekosten kan claimen, moet de rechthebbende 

aangesloten zijn bij een ziekenfonds of ingeschreven zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering
·. 

Iedereen is vrij in de keuze van ziekenfonds. Er zijn er in alle geuren 

en kleuren. De ziekenfondsen zijn op nationaal vlak gegroepeerd in zogenaamde 

landsbonden
28

. 

De uitvoering van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt 

dus toevertrouwd aan de Hulpkas en aan de 5 landsbonden van ziekenfondsen: de Christelijke 

Mutualiteit, de Socialistische Mutualiteit, de Onafhankelijke Mutualiteit, de Neutrale 

Mutualiteit en de Liberale Mutualiteit. Zeggen dat iedereen vrij is in de keuze van zijn 

ziekenfonds is maar gedeeltelik waar. Enkel de gerechtigden kunnen kiezen, personen ten 

laste worden automatisch aangesloten bij het ziekenfonds van de gerechtigden. Er is ook nog 

                                                 
27

 Art 32, 17° Ziektewet. 
28

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 170.  
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een derde keuze van instelling waaraan de uitvoering van de verplichte verzekering kan 

worden toevertrouwd: de kas der geneeskundige verzorging van de NMBS. 

 

Lidmaatschap van een ziekenfonds is verplicht als men: 

 

- men begint te werken 

- nog studeert en 25 jaar wordt 

- een werkloosheidsuitkering ontvangt. 

 

B. Wachttijd. 

 

De tweede voorwaarde voor het recht op de ziektekostentegemoetkoming is het doorlopen 

van een wachttijd
29

.  

De wachttijd is een termijn gedurende dewelke nieuwe rechthebbenden geen aanspraak 

kunnen maken op een tegemoetkoming, maar wel bijdragen dienen te betalen. De 

achterliggende gedacht achter de wachttijd is dat men ervan uit gaat dat men pas beroep mag 

doen op een tegemoetkoming wanneer men voorafgaandelijk reeds minimale bijdragen heeft 

betaald en wanneer vermeden is dat een risico zou worden ten laste genomen dat reeds bestaat 

op het ogenblik van de aansluiting bij de verzekering
30

. 

 

De Koning kan echter wel bepaalde personen vrijstellen van de verplichting een wachttijd 

door te maken
31

. 

 

De wachttijd mag maximum 6 maanden bedragen
32

. De wachttijd is vervuld zodra het 

minimumbedrag is bereikt
33

. 

 

Op te merken valt ook dat personen ten laste die omschakelen naar een zelfstandige 

gerechtigde de wachttermijn niet dienen te doorlopen. 

 

                                                 
29

 Art 121, §2 Ziektewet. 
30

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 171. 
31

 Bijvoorbeeld socialebijstandtrekkers, gepensioneerden, weduwnaars en wezen zijn vrijgesteld van de 

verplichting een wachttijd door te maken. 
32

 Art 121, §2 Ziektewet 
33

 Art 121, §2 Ziektewet. 
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C. Voldoende bijdrage leveren. 

 

Tijdens de wachttijd, maar ook daarna
34

, moeten de bijdragen bestemd voor de 

ziektekostenverzekering, betaald worden. Deze bijdragen moeten een bepaald bedrag 

bereiken
35

. Is dat niet het geval dan kan het ziekenfonds een aanvullende bijdrage vragen
36

. 

De bijdragen dienen betaald te zijn in de wachttijd en in het tweede kalenderjaar voorafgaand 

aan dat waarin hij om tegemoetkoming verzoekt. 

 

Deze sociale bijdrage wordt van je loon afgehouden
37

. Het afhouden van deze sociale bijdrage 

gebeurt door je werkgever, dus hier hoef je zelf niets voor te doen. 

Deze bijdragen worden niet rechtstreeks aan het ziekenfonds betaald. Deze bijdragen worden 

aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
38

 of aan de socialeverzekeringskas
39

 betaald. De 

werknemers ontvangen van hun werkgever een bijdragebescheiden, als bewijs van 

bijdragebetaling. De zelfstandigen ontvangen dit van hun socialeverzekeringskas. De 

gerechtigden dienen deze bijdragebescheiden af te leveren aan hun ziekenfonds. 

Als je werkgever weigert dergelijk bijdragebescheiden af te geven, moet je dit melden aan het 

RIZIV. 

2.2.3 Tegemoetkomingen. 

De Ziektewet bepaalt dat de ziektekostenverzekering tegemoet komt in de kosten van 

geneeskundige verstrekking
40

. Dit betreft zowel preventieve en curatieve geneeskundige 

verzorging.  

In de Ziektewet vinden we een limitatieve opsomming
41: 

gewone geneeskundige hulp, 

verlossingen, prothesen, geneesmiddelen, ziekenhuisopnames, revalidatie, afleveren van 

organen, palliatieve verzorging, zorgprogramma’s reproductieve geneeskunde, … 

                                                 
34

 Je moet ook daarna je bijdragen verder blijven betalen opdat je het recht op ziektekostentegemoetkoming kunt 

behouden. 
35

  De bijdragen worden berekend op 4 maal bedrag van het gewaarborgde minimum maandinkomen/jaar. 
36

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 172. 
37

 Als de zogenaamde RSZ-bijdragen. 
38

 Voor werknemers. 
39

 Voor zelfstandigen. 
40

 Art 34 Ziektewet. 
41

 Art 34, eerste lid Ziektewet 



De verzekeringsdekking van chronisch en ongeneeslijke zieken en gehandicapten 20

De lijst wordt alsmaar groter maar bepaalde ziektekosten zijn uitdrukkelijk uitgesloten, zoals 

prestaties met een esthetisch doel of met een wetenschappelijk oogmerk, of zijn gewoonweg 

niet vernoemd, zoals ziekenvervoer
42

. 

 

Belangrijk om te weten is dat vroeger de zelfstandigen enkel verzekerd waren voor grote 

risico’s, werknemers voor kleine
43

 en grote risico’s. Indien een zelfstandige zich wou 

verzekeren tegen deze kleine risico’s dan diende hij beroep te doen op de vrije verzekering 

aangeboden door ziekenfondsen. Maar sinds 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen verplicht 

verzekerd tegen alle risico’s. 

 

Alle geneeskundige verstrekkingen, limitatief opgesomd in artikel 34 Ziektewet, zijn het 

voorwerp van de nomenclatuur
44

. Opdat een medische prestatie in aanmerking kan genomen 

worden voor terugbetaling, dient deze prestatie erkend te zijn. Deze erkende geneeskundige 

verstrekkingen zijn samengebracht in de nomenclatuur. Elke prestatie heeft een 

codenummer
45

. Dat codenummer bepaalt de terugbetaling. Wat je dus van je ziekenfonds 

terugkrijgt, hangt niet af van het bedrag dat je bij de dokter hebt betaald, maar wel van de aard 

van de geleverde prestatie. 

Prestaties die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur worden niet terugbetaald. 

Het is wel zo dat voor prestaties, waarvoor in het concrete geval geen tegemoetkoming is 

voorzien,  men zich kan wenden tot het bijzonder solidariteitsfonds
46

. 

 

Hoeveel betaal je nu voor geneeskundige verstrekkingen? In beginsel bepalen de artsen vrij 

hun honorarium. Maar tussen artsen en ziekenfondsen kunnen er akkoorden i.v.m. 

terugbetalingstarieven worden afgesloten. Artsen die deze akkoorden aanvaarden, noemt men 

‘geconventioneerde’ artsen. Deze artsen verbinden zich ertoe de overeengekomen tarieven te 

eerbiedigen
47

. Artsen die deze akkoorden niet hebben aanvaard, noemt men ‘niet-

geconventioneerde’ artsen. Zij mogen hogere honoraria aanrekenen dan de officiële.  

                                                 
42

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 175. 
43

 Gewone geneeskundige hulp, kleine chirurgische ingrepen, prothesen,… 
44

 Art 35 Ziektewet. 
45

 Bv. 10 10 76 = raadpleging in de spreekkamer van de erkende huisarts. 
46

 Bv. voor dure geneeskundige verstrekkingen die betrekking hebben op zeldzame aandoeningen die de vitale 

functies aantasten, een erkende wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid bezitten, het experimentele 

stadium voorbij zijn, en voorgeschreven zijn door een gespecialiseerde arts en waarvoor geen alternatief bestaat. 
47

 Opgelet: in het geval de patiënt kiest voor een éénpersoonskamer zonder dat dit om medisch redenen 

noodzakelijk is, dan kan de arts vrij zijn honorarium bepalen. 
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Deze akkoorden worden meestal collectief afgesloten, en dit voor een periode van minstens 

twee jaar. Deze akkoorden worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
48

. 

Het bindende karakter van deze akkoorden en overeenkomsten volgt niet uit de 

wilsovereenstemming tussen de partijen, maar ingevolge de reglementaire binding die de wet 

daaraan verbindt. 

 

Meestal dekt de ziektekostenverzekering niet de totaliteit van de ziektekosten. Een gedeelte 

van de kosten wordt ten laste van de rechthebbende gelaten. Dit gedeelte is het zogenaamd 

‘persoonlijk aandeel’ of ‘remgeld’. Dit persoonlijk aandeel heeft als doel overconsumptie 

tegen te gaan. Gemiddeld bedraagt het remgeld 21 procent
49

.  

Voor bepaalde categorieën van personen is er een bijzondere regeling voor handen. 

WIGW’s
50

, sociale bijstandtrekkers, langdurig werklozen, minstens 65% arbeidsongeschikte 

kinderen betalen een geringer persoonlijk aandeel dan de gewone rechthebbende. 

De maximumfactuur is ook een bijzondere regeling die verder wordt besproken. 

 

Voor gewone geneeskundige verstrekkingen is de tegemoetkoming van 

ziektekostenverzekering wettelijk bepaald op 75%. De resterende 25% moet de patiënt zelf 

betalen. De tegemoetkoming bedraagt echter 90% of 85% wanneer het gaat om de 

raadpleging van geneesheren-specialisten
51

. 

 

Voor geneesmiddelen kan je alleen rekenen op tegemoetkoming van de ziekteverzekering 

wanneer deze door de dokter zijn voorgeschreven. De patiënt betaalt aan de apotheker alleen 

zijn eigen aandeel, het remgeld. De grootte van tegemoetkoming verschilt naargelang het gaat 

om farmaceutische specialiteiten
52

, dan wel om magistrale bereidingen
53

. De specialiteiten 

worden slechts terugbetaald wanneer zij zijn opgenomen op de ‘lijst van de vergoedbare 

farmaceutische specialiteiten’
54

. 

De geneesmiddelen worden bovendien ingedeeld in vijf categorieën ( A, B, C, Cs en Cx)
55

. 

                                                 
48

  Dit brengt voor iedere geneesheer een vermoeden van toetreding met zich mee, indien hij  niet binnen dertig 

dagen met een aangetekende brief zijn weigering tot toetreding betekent. 
49

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 178.  
50

 Weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen. 
51

 Art 37, §1 Ziektewet. 
52

 Dit zijn geneesmiddelen die onder een merknaam op de markt zijn gebracht. 
53

 Dit zijn geneesmiddelen die een apotheker op basis van een voorschrift zelf samenstelt. 
54

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 180. 
55

 Art 35, §1, tweede lid Ziektewet. 
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Wat de ziekenhuisverpleging betreft ziet de kostprijsregeling er enigszins anders uit. De 

Koning bepaalt de prijs per verpleegdag en per ziekenhuis. Bij een ziekenhuisopname komen 

vier soorten kosten kijken: ligdagprijs, medische verzorging
56

, geneesmiddelen en varia
57

. Bij 

de berekening van de totale ligdagprijs spelen twee factoren een rol: het aantal dagen en het 

soort kamer ( gemeenschappelijke kamer, tweepersoonskamer, éénpersoonskamer). 

 

De terugbetaling van de ziektekosten gebeurt dus door de landsbonden van de ziekenfondsen 

of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Om een tegemoetkoming te verkrijgen, 

moet de rechthebbende een getuigschrift voor verstrekte hulp kunnen voorleggen. 

2.3 Tweede luik: Arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Het tweede luik van de ziekte- en invaliditeitsverzekering betreft de uitkeringen voor 

arbeidsongeschiktheid. Deze uitkeringen hebben tot doel de loonderving op te vangen ingeval 

van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of ongeval. Ben je, als werknemer of 

zelfstandige, wegens ziekte of ongeval niet meer in staat te werken, kan je beroep doen op een 

vervangingsinkomen van het ziekenfonds. 

Zo zal een chronisch zieke die niet meer in staat is te werken, aanspraak kunnen maken op 

een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

 

Op dit vlak heeft het vastbenoemd overheidspersoneel
58

 een apart statuut dat niet onder de 

ziekteverzekering valt. Tijdelijke benoemde ambtenaren worden gezien als werknemers. 

 

Is de arbeidsongeschiktheid te wijten aan een arbeidsongeval of een beroepsziekte, val je 

onder een speciale reglementering
59

. Is de chronische ziekte of gehandicap het gevolg van een 

arbeidsongeval of beroepsziekte dan val je dus niet onder hieronder besproken 

ziekteverzekering. 

                                                 
56

 Rekening houdend met al dan niet-geconventioneerde artsen. Bij een éénpersoonskamer kunnen de 

supplementen oplopen tot 100% en meer. 
57

 Drank, telefoon, koelkast, televisie,… 
58

 Zijnde ambtenaren. Deze krijgen hun wedde doorbetaald.  
59

 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
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2.3.1 Personeel toepassingsgebied. 

In tegenstelling met wat in de ziektekostenverzekering het geval is, zijn enkel de 

rechthebbenden zelf gerechtigd en niet tevens de personen ten laste. Wel verschilt het bedrag 

van de uitkering naargelang de gerechtigde al dan niet personen ten laste heeft
60

. 

 

Maar vooreerst dient te worden opgemerkt dat de regeling bij 

arbeidsongeschiktheidsverzekering verschilt naargelang het gaat om werknemers en 

naargelang het gaat om zelfstandigen. Het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in 

de werknemersregeling is vastgesteld op ene percentage van het gederfde loon, terwijl het in 

de zelfstandigenregeling gaat om forfaitaire bedragen. Ten tweede hanteren de werknemers- 

en zelfstandigenregeling  een verschillend begrip arbeidsongeschiktheid
61

. 

 

Voor de vastbenoemde statutaire leden van het overheidspersoneel maakt de bescherming 

tegen het risico arbeidsongeschiktheid deel uit van hun statuut, terwijl tijdelijk benoemde 

ambtenaren worden gezien als werknemers. 

 

Rechthebbende werknemers zijn de werknemers die krachtens de R.S.Z.- Wet
62

 onder het 

toepassingsgebied van de ziekteverzekering, sector van de uitkeringen
63

. Ook gewezen 

werknemers vallen hieronder. Niet-actieven vallen hier niet onder want bij hen valt er geen 

inkomen weg
64

. 

Art 86 §3 Ziektewet bepaalt dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering ook van toepassing is op 

zelfstandigen zoals bedoeld in art 33 eerste lid 1° Ziektewet en op vrijwillig onderworpenen 

beoogd in artikel 7, 1° van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 

statuut der zelfstandigen. 

Indien de chronisch of ongeneeslijke zieke een al dan niet gewezen werknemer is, of hij is een 

zelfstandige, hij maakt aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wel mag de 

chronisch zieke geen niet-actieve zijn want in dit geval valt er door de ziekte of handicap geen 

inkomen weg. 

 

                                                 
60

 Infra 27. 
61

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 188. 
62

 De wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 
63

 Art 86 Ziektewet. 
64

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 188. 
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Opgelet: is de arbeidsongeschiktheid van de chronisch of ongeneeslijke zieke het gevolg van 

een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan valt de chronisch zieke onder een speciale 

regeling, de arbeidsongevallenwet, en niet onder de ziekteverzekering. 

 

Naast deze regeling, is er ook nog de regeling van de sociale bijstand. Het systeem van de 

sociale bijstand houdt in dat de betrokkenen geen bijdrage dienen te betalen. De financiering 

van de uitkeringen staat immers los van elke bijdragebetaling en dus ook van het 

verzekeringsbeginsel. Zij valt ten laste van de openbare overheid en is afhankelijk gesteld van 

de bestaansmiddelen. 

De voorwaarden om beroep te doen op socialebijstandsvoorzieningen zijn: onvoldoende 

bestaansmiddelen, werkelijke verblijfplaats in België en de nationaliteitsvoorwaarde. 

Het gaat dus om personen die niet in staat zijn om zelf in een inkomen te voorzien. 

Chronisch en ongeneeslijke zieke die voldoen aan deze voorwaarden, kunnen dan aanspraak 

maken op een tegemoetkoming aan personen met een handicap
65

. 

De wet voorziet in drie tegemoetkomingen aan personen met ene handicap: de 

inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden. 

 

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een tegemoetkoming voor personen met een 

handicap tussen 21 en 65 jaar, wiens verdienvermogen verminderd is tot 1/3 omwille van een 

lichamelijke of psychische toestand
66

.  

Het bedrag verschilt naar gelang van de categorie waartoe de betrokkene behoort: A, B en C. 

Categorie A ontvangt het basisbedrag, categorie B ontvangt 50% meer en categorie C 

ontvangt 100% meer
67

. 

 

De integratietegemoetkoming is een vergoeding voor personen tussen de 21 en 65 jaar die 

omwille van verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben. 

De zelfredzaamheid wordt in punten uitgedrukt, gemeten aan de hand van een handleiding en 

een medisch-sociale schaal volgens de welke rekening moet gehouden worden met de 

verplaatsingsmogelijkheden, mogelijkheid om voedsel te nuttigen, persoonlijk hygiëne, de 

mogelijkheid zich aan te kleden,… 
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 Wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
66

 Art 2 §1 Wet 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
67

 Art 6 §1 Wet 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
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De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vergoedt personen, ouder dan 65 jaar, voor de 

bijkomende kosten wegens verminderde zelfredzaamheid. 

De gehandicapte mag geen recht hebben op een inkomensvervangende of 

integratietegemoetkoming.  

Het bedrag varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid. 

2.3.2 Toekenningsvoorwaarden. 

De toekenningsvoorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen grotendeels 

parallel met die van de ziektekostenverzekering. 

 

A. Aansluiting bij een ziekenfonds. 

 

Om aanspraak te kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet de 

rechthebbende aangesloten zijn of ingeschreven zijn bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas 

voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De regeling hiervoor stemt overeen met die van de 

ziektekostenverzekering
68

. 

 

B. Wachttijd. 

 

Zoals in de ziektekostenverzekering is de tweede voorwaarde het doormaken van een 

wachttijd
69

. Ook bedraagt de wachttijd 6 maanden. 

 

C. Bijdragen. 

 

De gerechtigde moet bovendien het bewijs leveren dat de bijdragen werden betaald
70

. Deze 

bijdragen dienen een bepaald bedrag te bereiken
71

 of dienen anders door persoonlijke 

bijdragen te worden aangevuld. 

De bijdragen dienen betaald te worden in de wachttijd en in het tweede en derde kwartaal
72

 

voorafgaand aan dat waarin hij om tegemoetkoming verzoekt; meer bepaald dient hij in elk 
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 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 188. 
69

 Art 128, 1° Ziektewet. 
70

 Art 128, 2° Ziektewet. 
71

 De bijdragen worden berekend op 4 maal bedrag van het gewaarborgde minimum maandinkomen/jaar 
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van die kwartalen gedurende 120 dagen of gelijkgestelde de hoedanigheid van gerechtigde te 

hebben behouden en moeten voor deze periode de bijdragen zijn betaald
73

. 

 

D. Minimum omvang prestaties
74

. 

 

Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering is er een bijkomende voorwaarde en moet de 

gerechtigde bovendien 120 arbeidsdagen of 400 uren in het tweede en derde kwartaal hebben 

gewerkt. 

2.3.3 Voorwaarden voor het recht op een uitkering. 

A. Werknemers. 

 

 De Ziektewet schrijft drie voorwaarden voor vooraleer de gerechtigde aanspraak kan maken 

op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
75

. 

 

De werknemer dient alle werkzaamheden te hebben onderbroken. Vrijwillerswerk wordt niet 

beschouwd als een werkzaamheid
76

. De wet voorziet evenwel in de mogelijkheid om met 

voorafgaande toelating van de adviserende geneesheer, tijdens de arbeidsongeschiktheid, een 

beroepsactiviteit te hervatten, op voorwaarde dat de betrokkene een vermindering van zijn 

vermogen van ten minste 50% behoudt
77

.  

 

Die onderbreking moet het rechtstreekse gevolg zijn van het intreden of verergeren van letsels 

of functionele stoornissen. 

 

Ten slotte moet het vermogen tot verdienen van de werknemer verminderd zijn tot een derde 

of minder, de graad van arbeidsongeschiktheid moet minstens 66% bedragen om te worden 

vergoed
78

. 

                                                                                                                                                         
72

  Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden de bijdragen berekend op basis van kwartalen, bij de 

ziektekostenverzekering op jaarbasis. De reden hiervoor is dat je ziektekosten permanent hebt en uitkering 

slechts occasioneel. 
73

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 189.  
74

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 189 
75

 Art 100, §1 Ziektewet. 
76

 Art 100, §1, tweede lid Ziektewet. 
77

 Art 100, §2 Ziektewet. 
78

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 190.  
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B. Zelfstandigen. 

 

Bij de zelfstandigen wordt de arbeidsongeschiktheid niet geëvalueerd in functie van 

verdienvermogen. De evaluatie gebeurt uitsluitend op grond van criteria verbonden aan de 

persoonlijke activiteit van een zelfstandige
79

. 

Bij zelfstandigen is er sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer hij wegens letsels of 

functionele stoornissen een einde heeft moeten maken aan het volbrengen van de taken die 

verband houden met zijn beroepsbezigheid als zelfstandige. Bovendien mag hij geen andere 

beroepsbezigheid uitoefenen (noch als werknemer, noch als zelfstandige)
80

. 

In de periode van invaliditeit moet de zelfstandige bovendien ook erkend worden als 

ongeschikt om het even welke beroepsbezigheid uit te oefenen
81

. 

 

C. Verplichtingen van de gerechtigden. 

 

Als je in dienstverband werkt, moet je eerst en vooral je werkgever van je ziek zijn op de 

hoogte brengen. Wanneer de werkgever aangesloten is bij een erkende dienst voor 

geneeskundige controle, moet de gerechtigde enkel bij deze dienst aangifte doen. De aangifte 

gebeurt door middel van een geneeskundig getuigschrift. 

 

Tevens moet de gerechtigde het ziekenfonds op de hoogte brengen door middel van een 

getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, dat via de post wordt opgestuurd.  

 

De tijd die je voor dit alles krijgt, verschilt naargelang de situatie. In principe moet dit 

gebeuren uiterlijk de tweede kalenderdag na het begin van de arbeidsongeschiktheid. Deze 

termijn wordt verlengd tot 7 dagen voor arbeiders of 28 dagen voor bedienden, die recht 

hebben op een gewaarborgd week- of maandloon. 

Als zelfstandige heb je 28 dagen de tijd om het ziekenfonds op de hoogte te brengen van je 

arbeidsongeschiktheid. 

 

Ten slotte dient de gerechtigde zich aan de controle te onderwerpen vanwege de werkgever en 

ook vanwege het ziekenfonds. 

                                                 
79

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 195. 
80

 Art 19, eerste lid, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen. 
81

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 195. 
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2.3.4 Grootte van de uitkering. 

De arbeiders hebben bij ziekte of ongeval de eerste 7 dagen, recht op gewaarborgd loon, en 

worden gewoon doorbetaald door de werkgever. De bedienden hebben de eerst 30 dagen recht 

op gewaarborgd maandloon. De uitkering begint te lopen na de periode van gewaarborgd 

loon. 

 

A. Werknemers. 

 

De omvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering varieert naargelang van de duur van de 

arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt berekend op een percentage van het gederfde loon, 

zijnde het gemiddelde dagloon
82

. 

 

De periode van één jaar volgend op het begin van de arbeidsongeschiktheid wordt de periode 

van primaire ongeschiktheid genoemd. De eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid 

ontvangt de gerechtigde een vergoeding die gelijk is aan 60% van het gederfde loon. Dit 

laatste speelt enkel een rol voor degene die geen recht hebben op gewaarborgd loon. Vanaf de 

31
ste

 dag is zij gelijk aan 60% van het gederfde loon, voor gerechtigden met gezinslast of die 

alleenstaande zijn en gelijk aan 55% voor gerechtigden die samenwonen met een persoon die 

over een eigen inkomen beschikt
83

. 

Wanneer de arbeidsongeschiktheid voortduurt na de periode van één jaar, dan begint het 

tijdvak van de invaliditeit. Deze invaliditeitsuitkering bedraagt 65% van het gederfde loon 

wanneer de gerechtigde personen ten laste heeft, 50 % of 40% van het loon als hij geen 

personen ten laste heeft, naargelang het gaat om alleenstaanden die een enig inkomen 

verliezen, dan wel om samenwonenden
84

. 

Let wel zowel bij de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering als voor de 

invaliditeitsuitkering bestaan er minima
85

. 
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 Dit is het loon waarop de werknemer normaal recht zou hebben op het tijdstip waarop het risico dat aanleiding 

geeft tot de toekenning van een uitkering, zich voordoet. 
83

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 192.  
84

 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 193. 
85

 De invaliditeitsuitkering moet minstens gelijk zijn aan het leefloon voor niet-regelmatige werknemers en aan 

het minimum gewaarborgd rustpensioen voor regelmatige werkers. 
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B. Zelfstandigen. 

 

Bij zelfstandigen is de eerste maand primaire ongeschiktheid niet vergoedbaar
86

. 

De volgende elf maanden primaire ongeschiktheid ontvangt de gerechtigde per dag een 

forfaitair bedrag, dat verschilt naargelang hij al dan niet personen ten laste heeft
87

. 

Na het eerst jaar arbeidsongeschiktheid, begint de periode van invaliditeit. De bedragen van 

de invaliditeitsuitkering zijn tevens forfaitaire dagbedragen, die verschillen naargelang de 

gerechtigde personen ten laste heeft, alleenstaande is of samenwoont met iemand met een 

eigen beroepsinkomen
88

 
89

. 

2.4 Specifieke maatregelen voor chronische zieken. 

Wie chronisch of ongeneeslijk ziek is, wordt vaak geconfronteerd met hoge uitgaven voor 

zorg- en hulpverlening. Hoewel de ziekteverzekering voor de meeste prestaties een 

tegemoetkoming voorziet, moeten chronisch zieken toch voor heel wat kosten nog zelf 

instaan. Financiële moeilijkheden zijn dan het rechtstreekse gevolg van die ziekten, en de 

daaruit voortvloeiende kosten. Om die reden zijn verschillende instrumenten naar voren 

gebracht om dergelijke specifieke situaties te verzachten. Zo werden een reeks werkzame 

mechanismen in de Ziektewet ingeschreven die chronisch zieken een handje helpen.  

Zo zijn er enkel maatregelen die openstaan voor iedereen, maar die vooral interessant zijn 

voor chronisch zieken
90

. Daarnaast zijn er ook maatregelen die specifiek gericht zijn op 

chronische zieken. 

2.4.1 De verhoogde tegemoetkoming en het omnio-statuut. 

De verhoogde tegemoetkoming en het omnio-statuut bieden recht op een hogere terugbetaling 

in de ziekteverzekering. Zij kunnen onder andere rekenen op een verhoogde terugbetaling 

voor verzorging en geneesmiddelen en een meer voordelige regeling voor de voorschotten en 

persoonlijke bijdragen die ze bij opname in het ziekenhuis moeten betalen.  
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 Art 7 Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen. 
87

 Art 9 Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen.  
88

 Art 10 Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen. 
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 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., 196. 
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 Zoals de maximumfactuur. 
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A. De verhoogde tegemoetkoming.
91

 

 

De verhoogde tegemoetkoming is bestemd voor weduwen, wezen, invaliden, 

gepensioneerden, gehandicapten, de werklozen van 50 jaar en ouder die al minstens een jaar 

volledig werkloos zijn, kinderen met een verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een 

handicap, personen die recht hebben op ofwel een gedeeltelijk of volledig leefloon gedurende 

een ononderbroken periode van 3 maanden, ofwel gedurende 6 maanden binnen een 

referentieperiode van 12 opeenvolgende kalendermaanden, ofwel het gewaarborgd inkomen 

voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, ofwel één van de uitkeringen voor personen 

met een handicap, zoals vervangingsinkomen, integratietoelage, uitkeringen voor bejaarden. 

 

De voorwaarde voor het verkrijgen van deze verhoogde tegemoetkoming is dat het bruto 

belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 14.624,70 euro, te verhogen met 2.707,42 euro per 

persoon ten laste
92

. 

Deze verhoogde tegemoetkoming biedt tal van voordelen. Zo moet men bij uitgaven voor 

gezondheidszorg minder remgeld betalen. Het systeem van betalende derde wordt toegepast, 

wat betekent dat de zorgverlener rechtstreeks met het ziekenfonds afrekent. Voor 

de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag voor de medische kosten die 

men jaarlijks zelf moet betalen. Men komt in aanmerking voor andere voordelen zoals sociaal 

telefoontarief, korting bij de aankoop van een nieuwe koelkast of wasmachine en 

vermindering bij de NMBS en De Lijn.  

De rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming die onderworpen zijn aan de 

inkomensvoorwaarde moeten een verklaring op erewoord met betrekking tot hun inkomen 

doen. 

De verhoogde tegemoetkoming blijft behouden tot 31 december van het derde jaar na het jaar 

waarin u de verklaring op erewoord indiende en ondertekende bij uw ziekenfonds. Wanneer 

het bedrag van inkomsten wijzigt of het aantal personen ten laste wijzigt, dan moet binnen 

dertig dagen het ziekenfonds daarvan op de hoogte worden gebracht. Indien het ziekenfonds 

vaststelt dat er niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan, dan moet het ziekenfonds het 
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 Koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-

statuut 
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 Deze bedragen zijn van toepassing vanaf 01/09/2008. 
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recht op de verhoogde tegemoetkoming intrekken vanaf de eerste dag van het tweede kwartaal 

na de wijziging. 

 

B. Omnio-statuut.
93

 

 

Er zijn ook economisch zwakkeren
94

 die geen recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming omdat niet behoren tot de voorgeschreven categorieën van personen ook al 

beantwoorden ze aan de inkomstenvoorwaarde. Als oplossing voor deze personen is er het 

omnio-stauut. Het gaat voornamelijk om werknemers met een laag inkomen, 

éénoudergezinnen (vaak alleenstaande moeders) en langdurige werklozen jonger dan 50. 

Dit statuut geeft recht op dezelfde terugbetalingen als voor de rechthebbenden op de 

verhoogde tegemoetkoming. 

Opdat het omnio-statuut wordt verkregen, moet voldaan worden aan twee voorwaarden
95

: de 

inkomstenvoorwaarde en de gezinsvoorwaarde. Het bruto-belastbare jaarinkomen van de 

aanvrager mag niet hoger zijn dan 14.339,94 euro
96

. Dit plafondbedrag wordt verhoogd met 

2.654,70 euro per persoon die, naast de aanvrager, deel uitmaakt van het gezin. Het omnio-

statuut geldt voor het hele gezin
97

 zoals dat is samengesteld op 1 januari van het jaar van de 

aanvraag. 

Elk gezinslid kan het omnio-statuut aanvragen bij zijn/haar ziekenfonds voor het ganse gezin, 

zelfs als alle gezinsleden geen lid zijn van hetzelfde ziekenfonds. Er dient wel een verklaring 

op erewoord afgeleverd worden aan het ziekenfonds. 

Het omnio-statuut wordt toegekend vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de 

indiening van het volledige dossier. 

Huidig Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, stelt wel een 

vereenvoudiging van de toegang tot het omnio-statuut voor
98

: 
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 Koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-

statuut 
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 Arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken, … met een moeilijke financiële gezinssituatie. 
95

 Art 38 Koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van 

het OMNIO-statuut. 
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 Deze bedragen zijn vanaf toepassing vanaf 01/09/2008. 
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 Eén of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, al dan niet met familieband. 
98

 Programma voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met chronische ziekten (2009-2010). 



De verzekeringsdekking van chronisch en ongeneeslijke zieken en gehandicapten 32

“- het recht op de verhoogde tegemoetkoming en het recht op het Omnio-statuut worden 

samengesmolten tot één enkel en uniek statuut dat uitsluitend gebaseerd is op het criterium 

van het belastbare gezinsinkomen; 

- met de gehele en volledige samenwerking van de verzekeringsinstellingen en de FOD 

Financiën zal in een overgangsfase een procedure worden uitgewerkt om de 

verzekeringsinstellingen in staat te stellen onder hun leden de potentiële rechthebbenden op 

het Omnio-statuut op te sporen. De verzekeringsinstelling zal vervolgens de voormelde leden 

contacteren om na te gaan of ze al dan niet voldoen aan de inkomensvoorwaarde, enig 

criteriumvoor de toekenning van het statuut; 

- in een tweede fase, automatische toekenning van het Omnio-statuut, zonder dat daartoe 

stappen moeten worden ondernomen door het lid zelf, dankzij een perfecte samenwerking 

tussen de FOD Financiën en de verzekeringsinstellingen. Die doelstelling is eveneens 

opgenomen in het Federaal Plan voor de Armoedebestrijding, dat door de ministerraad is 

goedgekeurd.” 

2.4.2 De maximumfactuur. 

Het systeem van de maximumfactuur werd in 2001 als maatregel ingevoerd om de 

gezondheidszorg financieel toegankelijk te houden
99

.  

 

Het basisprincipe van de maximumfactuur is hetzelfde als bij franchise. Het komt er immers 

op aan de gezinsfactuur te beperken tot een bepaald plafond afhankelijk van de financiële 

draagkracht van het gezin. De maximumfactuur garandeert dat iemand per jaar, niet meer dan 

een bepaald bedrag aan remgeld betaalt voor noodzakelijke gezondheidskosten. Dit 

maximumbedrag noemt men een remgeldplafond. Zodra de wettelijke uitgaven voor 

gezondheidszorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt het gezin 

het remgeld van de daaropvolgende verstrekkingen volledig terugbetaald. 

Wat wel niet uit het oog mag verloren worden is dat telkens op 1 januari de maximumfactuur 

weer op nul wordt gezet, dus bij het begin van elk jaar start alles weer vanaf nul. 
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 Art 37quinquies-37quaterdecies Ziektewet en K.B. 15 juli 2002 tot invoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel 

III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994. 
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Een eerste vraag die hem stelt, is welke kosten en uitgaven worden opgenomen in een 

maximumfactuur. Niet alle kosten worden immers opgenomen in de maximumfactuur. 

Volgende kosten worden meegeteld: 

 

- remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, 

paramedici, kinesitherapeuten,… 

- remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B, C en voor magistrale 

bereidingen; 

- remgeld voor technische prestaties zoals operaties, medische beeldvorming, 

labonderzoeken, technische onderzoeken; 

- bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis zoals het persoonlijk aandeel in de 

ligdagprijs ( bij opname in een algemeen ziekenhuis alle dagen,bij opname in een                    

psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365
ste

 dag); 

- het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs van sommige revalidatie-

instellingen; 

- de afleveringsmarge voor implantaten; 

- het forfait voor spoedgevallenzorg; 

- kosten voor sondevoeding bij kinderen; 

- kosten voor actieve verbanden en niet-terugbetaalde pijnstillers; 

- … 

 

Bepaalde kosten komen niet in aanmerking: 

 

- geneesmiddelen categorie Cx en Cs; 

- persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs vanaf de 366
ste

 dag in een psychiatrisch 

ziekenhuis; 

- supplementen (kamersupplementen één- en tweepersoonskamers, 

ereloonsupplementen, …) 

 

De MAF heeft tot doel de factuur van bepaalde gezondheidsverstrekkingen te verlichten. 

Deze vermindering van de kosten ten laste van de patiënten gebeurt op het niveau van de 

gezinnen. Aangezien de MAF een gezinsrecht is, moet het begrip gezin toegelicht worden. 

Als basis voor de MAF van een gegeven jaar wordt het feitelijke gezin op 1 januari van dat 

gegeven jaar in beschouwing genomen, ongeacht de wijzigingen die het gezin in de loop van 
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het jaar ondergaat. Onder feitelijk gezin verstaan we het rijksregistergezin, dit zijn alle 

personen die onder hetzelfde dak wonen. Het systeem houdt dus rekening met de feitelijke 

situatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. 

Personen in een zorgafhankelijke situatie kunnen op dit principe een uitzondering vormen. 

Als bijzondere bescherming kunnen, onder bepaalde voorwaarden, deze zorgbehoevenden 

samen met hun partner en personen ten laste, als een apart gezin worden beschouwd. Dit kan 

bijvoorbeeld belangrijk zijn voor chronisch zieken of personen met een handicap die inwonen 

bij een gezin met een hoog inkomen. 

 

De MAF bestaat uit twee complementaire systemen: de inkomens-MAF en de sociale MAF. 

 

A. De inkomens-MAF. 

 

Het systeem van MAF wil op de eerste plaats de meest kwetsbare personen beschermen. Zo 

kunnen gezinnen met een niet zo hoog inkomen, geconfronteerd worden met hoge 

persoonlijke kosten wegens acute of chronische gezondheidsproblemen.  

Om die reden werd de inkomens-MAF in het leven geroepen, een plafond voor de 

persoonlijke aandelen, dat gekoppeld is aan het inkomensniveau van minder gegoede 

gezinnen.  

De hoogte van het plafond is niet voor iedereen gelijk en hangt af van het netto-jaarinkomen 

van het gezin. Hoe lager uw inkomen, hoe lager uw maximum en hoe sneller u recht op 

terugbetaling.  

Voor gezinnen met een laag inkomen bedraagt het plafond 450 euro, voor gezinnen met een 

bescheiden inkomen bedraagt het plafond 650 euro, voor gezinnen met een hoog inkomen 

loopt het plafond op tot 1800 euro. Het remgeld dat u betaalt, wordt samengeteld. Wordt het 

plafond bereikt, dan wordt het door u betaalde remgeld automatisch terugbetaald. 

Het ziekenfonds houdt voor ieder aangeslotenen lid een remgeldteller bij. De aangeslotene 

dient zelf niets te doen. 

 

B. De sociale MAF. 

 

Sommige gezinsleden worden speciaal beschermd en genieten een lage maximumfactuur van 

450 euro en een snelle terugbetaling, zelfs als het inkomen van het volledige gezin de laagste 

grens overstijgt.  
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Zo staat het recht op de sociale MAF open voor bepaalde gerechtigden van de verhoogde 

tegemoetkoming:  

 

- gepensioneerden, weduwen, invaliden of wezen met recht op verhoogde 

tegemoetkoming (WIGW-statuut); 

- langdurig werklozen (12 maand) van minstens 50 jaar met recht op de 

verhoogde tegemoetkoming; 

- personen met recht op verhoogde tegemoetkoming die een leefloon, 

rentebijslag, gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie 

voor ouderen ontvangen; 

- personen met recht op verhoogde tegemoetkoming die een tegemoetkoming 

voor gehandicapten ontvangen. 

 

De gezinnen die de sociale maximumfactuur genieten, krijgen hun persoonlijke aandelen 

terugbetaald zodra deze in de loop van een kalenderjaar een totaal bedrag van 450 euro 

bereiken. De terugbetalingen worden onmiddellijk uitgevoerd door het ziekenfonds. 

 

Maar vanaf MAF-jaar 2009 geldt een bijkomende bescherming in de maximumfactuur voor 

personen met chronische ziektekosten. Voor een MAF-gezin kan een vermindering op het 

remgeldplafond toegepast worden ten bedrage van 100 euro indien een gezinslid in de jaren 

2008 én 2007 telkens minstens 450 euro aan remgelden had. 

Het remgeldplafond wordt bij de inkomens-MAF verminderd met 100 euro indien er minstens 

één persoon in het MAF-gezin deze chronische uitgaven kan bewijzen
100

. 

Het remgeldplafond van 450 euro van de sociale MAF wordt verminderd naar 350 euro indien 

er minstens één persoon van het sociale MAF-gezin deze chronische uitgaven kan bewijzen. 

 

Opgelet: er bestaat voor kinderen tot 18 jaar een afzonderlijke maximumfactuur. Voor 

kinderen bedraagt het remgeldplafond 650 euro. 

 

De Onafhankelijke ziekenfondsen stelden reeds in 2008 voor om een maximumfactuur in te 

voeren voor chronisch zieken. Het concept biedt de volgende voordelen: het houdt geen 
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  Zo zal het plafondbedrag van 450 euro verminderd worden naar 350, dat van 650 euro naar 550, dat van 

1000 euro naar 900, enz. 
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aantasting in van de maximumfactuur in haar huidige vorm, een systeem dat de 

voogdijoverheid na aan het hart ligt en houdt een snellere terugbetaling in van de aanzienlijke 

kosten waarmee chronische patiënten geconfronteerd worden. De Onafhankelijke 

Ziekenfondsen stellen voor dat een MAF “chronische patiënt“ onmiddellijk een terugbetaling 

van de remgelden zou toekennen, zodra er een chronische aandoening vastgesteld werd in 

hoofde van de individuele patiënt. Die onmiddellijke terugbetaling wordt evenwel beperkt tot 

een bepaald jaarbedrag van de remgelden
101

. De essentie van hun voorstel is een snellere en 

accuratere afhandeling van de facturen van chronisch zieken. 

Maar uit een onderzoek blijkt nu dat de huidige regeling van de chronische maximumfactuur 

niet de juiste doelgroep bereikt. De benadering, waarbij het beschikbare budget verdeeld 

wordt op basis van remgelden, laat noch toe de chronische zieken met de grootste noden te 

identificeren noch hen substantieel te helpen. 

 

In het voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie van chronisch zieken
102

 wordt aan 

de federale regering gevraagd om vier maatregelen te nemen die de gezondheidszorgen 

toegankelijker en betaalbaarder moeten maken voor de chronisch zieke. 

De overheid krijgt de opdracht per chronische ziekte een ziektetraject te omschrijven. Dit 

betekent dat zij de verschillende fasen van de chronische ziekte omschrijft evenals de 

behandeling van de ziekte en de daaruit voortvloeiende verwikkelingen in de verschillende 

stadia van de ziekte. 

De behandelingen die in dit zorgpad staan omschreven, moeten voor elke chronische ziekte 

worden opgenomen in de maximumfactuur. De maximumfactuur heeft tot doel 

gezondheidszorgen betaalbaar te maken en te houden voor mensen met hoge medische kosten. 

Voor heel veel mensen heeft zij gezondheidszorgen heel wat goedkoper gemaakt, maar net 

voor de doelgroep van de chronische zieken is de maximumfactuur onvoldoende gebleken. 

Teneinde een uitbreiding van de maximumfactuur toe te spitsen op de chronische zieken 

stellen we voor de gezondheidszorgen zoals omschreven in het ziektetraject, omschreven in 

het vorige punt, op te nemen in zijn individuele maximumfactuur maar opgedeeld per 

chronische aandoening. 
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  De Standaard, 2008, Onafhankelijke ziekenfondsen stellen maximumfactuur chronisch zieken voor, De 
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 Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie van chronisch zieken, Parl. St. Kamer 2008, 1539/001. 
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Verder wordt door de indieners van deze resolutie gevraagd dat de diagnose van een 

chronische ziekte aanleiding geeft tot een eenmalige aanvraag voor terugbetaling voor de in 

het zorgpad van deze chronische ziekte opgenomen behandelingen en dat de diagnose van 

deze chronische ziekte leidt tot een automatische toekenning van alle sociale voordelen inzake 

sociale zekerheid.  

2.4.3 Forfaitaire vergoedingen voor chronisch zieken. 

Chronisch zieken worden geconfronteerd met hoge ziektekosten. Vaak moeten ze heel wat 

kosten zelf dragen. Daarom voerde de overheid vier forfaitaire vergoedingen in, speciaal voor 

wie langdurig ziek is.  

 

A. Zorgforfait
103

. 

 

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die omwille van hun 

ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor 

gezondheidszorg.  

Het forfait wordt toegekend aan de chronisch zieke of aan het gezinshoofd bij wie de 

chronisch zieke ten laste staat. 

 

Vanaf 01.01.2008 onderscheiden we 3 bedragen voor het forfait chronisch zieken dat varieert 

naargelang de mate van verlies van zelfredzaamheid. Het basisbedrag bedraagt 273,29 

euro
104

. Maar voor bepaalde patiëntencategorieën wordt een verdubbeling
105

 of een verhoging 

met 50% wordt voorzien
106

. Concreet betekent dit dat de premie chronisch zieke afhankelijk 

is van het criterium waaraan de patiënt voldoet. Zo wordt de forfaitaire vergoeding voor 

mensen die afhankelijk zijn van thuisverpleging, voor gehandicapten, voor hulpbehoevende 

bejaarden, enz. opgetrokken. 

  

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moeten chronisch zieken aan twee 

voorwaarden voldoen. Vooreerst moeten ze in het lopende en in het voorafgaande 
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kalenderjaar meer dan 450 euro remgeld hebben betaald. Langdurige zieken die recht hebben 

op een verhoogde tegemoetkoming, krijgen het zorgforfait als ze meer dan 365 euro remgeld 

hebben betaald
107

. 

Een tweede voorwaarde is het verlies van zelfredzaamheid
108

. Daarvoor moet men voldoen 

aan één van de gestelde medische criteria. Deze medisch criteria
109

 zijn: 

 

- gedurende minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende op 

verzorging kine zware aandoeningen (E-pathologie); 

- gedurende minstens 3 maanden recht hebben op verpleegkundige thuiszorg 

onder forfait B of C; 

- recht hebben op een integratietegemoetkoming handicap (minsten 12 

punten) (uitkering is niet vereist); 

- recht hebben op tegemoetkoming hulp aan bejaarden ( minsten 12 punten) ( 

uitlering is niet vereist); 

- behoefte aan andermans hulp ( het gaat hier om gerechtigden die een 

verhoogde ziekte-uitkering, primair of invaliditeit, met gezinslast genieten 

als werknemer of zelfstandige persoon ten laste); 

- recht op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen (met 

erkenning van fysieke of mentale ongeschiktheid meer of minder dan 

66%); 

- recht op hulp aan derden aan gehandicapten; 

- in het betrokken en het voorafgaande kalenderjaar samen, minstens 

zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen 

of psychiatrisch ziekenhuis. 
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B. Incontinentieforfait
110

.  

 

Een tweede maatregel beoogt een specifieke patiëntengroep, namelijk de zieken die te 

kampen hebben met incontinentie. Zij ontvangen een tegemoetkoming in de kosten voor 

incontinentiemateriaal. Deze tegemoetkoming bedraagt 449,06 euro per jaar
111

. 

Men moet voldoen aan volgende voorwaarden
112

: 

 

- over de laatste 12 maanden recht hebben of gehad hebben op 

verpleegkundige zorg forfait B of C gedurende 4 maanden, met score 3 of 4 

voor incontinentie op de Katzschaal. 

- niet in een verzorgingsinstelling verblijven of verbleven hebben gedurende 

die periode van 4 maanden 

- de laatste dag van de referentieperiode van twaalf maanden in leven zijn. 

 

Dit incontinentieforfait kan gecumuleerd worden met het forfait chronisch zieken. 

 

C. Palliatief forfait
113

. 

 

Patiënten die thuis worden verzorgd en lijden aan een onomkeerbare aandoening die 

ongunstig evolueert, komen in aanmerking voor een palliatief forfait. Het is een 

tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorging- en hulpmiddelen, die vereist zijn 

voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten. 

 

De tegemoetkoming bedraagt 589,31 euro
114

. Als de rechthebbende na dertig dagen nog 

steeds thuis wordt verzorgd, kan het forfait opnieuw worden aangevraagd
115

. De aanvraag 
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gebeurt door de huisarts
116

, nadien wordt door het ziekenfonds het forfait onmiddellijk 

uitbetaald.  

Uit onderzoek blijkt wel dat het palliatief forfait dikwijls te laat wordt aangevraagd
117

 

De voorwaarden opdat men aanspraak kan maken op dit forfait zijn
118

: 

 

- thuis worden verzorgd en tijdens de terminale fase thuis willen verblijven 

- lijden aan een onomkeerbare aandoening die ongunstig evolueert, waarbij 

therapieën en revalidatie geen invloed meer hebben en het overlijden op 

relatief korte termijn wordt verwacht 

- nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht, aan 

geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand, aan toezicht en 

dagelijkse verzorging door een verpleegkundige 

- niet opgenomen zijn in een verzorgingsinstelling. 

 

Het forfait palliatieve zorg kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, incontinentieforfait 

en het PVS-forfait. 

 

D. Het PVS-forfait
119

 

 

PVS-patiënten zijn patiënten die in een coma verzeild zijn na het oplopen van een ernstige 

acute hersenbeschadiging en waarbij de ontwaaktechnieken de toestand niet konden 

verbeteren. 

Opdat zij recht hebben op een tegemoetkoming dienen zij thuis of in een centrum voor 

dagverzorging te worden verzorgd. 

Het forfait bedraagt maximaal 7506,23 euro per jaar
120

. 
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De aanvraag gebeurt bij het ziekenfonds door de verantwoordelijke arts van een erkend 

ziekenhuis. Ze kan worden ingediend ten vroegste een maand voor de patiënt naar huis of het 

dagcentrum terugkeert en uiterlijk voor het einde van de vijfde maand volgend op de maand 

van de terugkeer. 

 

De betaling gebeurt in schijven. De eerste betaling voor de maand van het terugkeer naar huis 

en de vijf daaropvolgende maanden omvat de helft van de tegemoetkoming. 

Vanaf de zesde maand betaalt het ziekenfonds maandelijks 1/12 van de jaarlijkse 

tegemoetkoming. 

2.5 De zorgverzekering121. 

Naast de verplichte ziekteverzekering is er de verplichte zorgverzekering. 

De zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid en behoort tot de bevoegdheid 

van de gemeenschappen
122

. Het bestaat sinds 1 oktober 2001. 

Deze verzekering geeft financiële steun aan zorgbehoevende thuispatiënten en personen die 

verblijven in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch 

verzorgingstehuis. 

 

De zorgverzekering biedt hen maandelijks een zorgvergoeding als een tegemoetkoming in de 

niet-medisch kosten
123

. De zorgverzekering voorziet in een tegemoetkoming voor mensen die 

omwille van ziekte, handicap of hoge leeftijd veel verzorging nodig hebben
124

. 

 

De financiering van de zorgverzekering is gebaseerd op solidariteit. Iedereen draagt zijn 

steentje bij. De Vlaamse zorgverzekering een verplichte verzekering voor iedereen die in 

Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, en voor buitenlanders die in Vlaanderen werken en 

onder het Belgische sociale zekerheidstelsel vallen
125

. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 25 

euro
126

. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en personen die het 
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omnio-statuut bezitten, dienen slechts tien euro aan bijdrage te betalen. Brusselaars kunnen 

vrijwillig aansluiten
127

, inwoners van Wallonië kunnen niet aansluiten bij de Vlaamse 

zorgverzekering.  

 

Het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap vochten de grondwettigheid van de Vlaamse 

zorgverzekering aan voor het Grondwettelijk Hof
128

. Dat Hof stelde over deze zaak eerder 

enkele prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. 

 

Volgens het Hof van Justitie is de Vlaamse Gemeenschap wél bevoegd om een Vlaamse 

zorgverzekering in te stellen. Het gaat immers om een persoonsgebonden aangelegenheid 

waar de gemeenschappen bevoegd voor zijn. Het Grondwettelijk Hof neemt dit standpunt nu 

over. Vlaanderen mag dus een eigen sociale zekerheidsregeling uitwerken voor wie in 

Vlaanderen, Brussel inbegrepen, woont. 

Weliswaar oordeelde het Europees Hof van Justitie heeft dat de Vlaamse zorgverzekering 

EU-inwoners benadeelt die in Vlaanderen of Brussel werken, maar in Wallonië wonen. Zij 

kunnen zich niet aansluiten. Hetzelfde geldt voor Walen die nu in Vlaanderen werken, en 

voordien in het buitenland hebben gewerkt. Over de andere Walen die in Vlaanderen werken, 

spreekt het Hof zich niet uit. Dat is een zaak waarover het Belgisch Grondwettelijk Hof zich 

moet buigen, luidt het. 

Dit arrest treft slecht een zeer beperkte doelgroep: EU-inwoners die in Vlaanderen of Brussel 

werken, maar in Wallonië wonen. Het Hof oordeelde dat deze uitsluiting in strijd is met het de 

Europeesrechtelijke bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers. 

Het Grondwettelijk Hof vraagt enkel dat de Vlaamse decreetgever voor het eind van dit jaar 

een kleine aanpassing aan het decreet op de zorgverzekering doorvoert. Staatsburgers van 

andere Europese lidstaten of Belgische staatsburgers die in een andere lidstaat gewoond 

hebben, maar nu werken in Vlaanderen, met inbegrip van Brussel, en in het Franse of 

Duitstalige taalgebied wonen, mogen niet uitgesloten worden van de Vlaamse 

zorgverzekering. Hetzelfde geldt voor Belgische staatsburgers die in een andere Europese 

lidstaat gewoond hebben en nu in het Franse of Duitstalige taalgebied wonen en in 

Vlaanderen werken. 
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 Art 4 §2 Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. 
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 Grondwettelijk Hof 21 januari 2009, nr. 11/2009. 
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De uitvoering van de zorgverzekering laat de overheid over aan zorgkassen. Elk ziekenfonds 

heeft zo een erkende zorgkas. Zij staan in voor de inning van de bijdragen, de beslissing tot 

erkenning als zwaar zorgbehoevende en de uitbetaling van de zorgvergoeding. 

De Vlaamse overheid bepaalde dat de jaarlijkse bijdrage uiterlijk op 30 april van het lopende 

jaar op de rekening van de zorgkas moet overgeschreven worden. 

Is de jaarlijkse bijdrage op 30 april nog steeds niet betaald, dan is de zorgkas verplicht de 

Vlaamse overheid daarvan op de hoogte te brengen. Is de bijdrage drie jaar laattijdig betaald, 

dan zal de Vlaamse overheid een geldboete opleggen
129

. Deze boete bedraagt 250 euro. De 

overheid zal ook de achterstallige bijdragen ook innen. 

Voor elk jaar dat de bijdrage niet op 31 december is betaald, wordt de zorgvergoeding voor 

vier maanden geschorst. 

 

De zorgverzekering voorziet in twee soorten vergoedingen: de vergoeding voor mantel- en 

thuiszorg en de vergoeding voor residentiële zorg. De zorgverzekering geeft een forfaitaire 

vergoeding van 130 euro per maand voor de niet-medische kosten voor mantelzorg en 

thuiszorg en 130 euro per maand voor residentiële zorg
130

. 

 

Om recht te hebben op een zorgvergoeding moet de gerechtigde aangesloten zijn bij een 

zorgkas, zowel het lopende jaar als de voorbije jaren de bijdragen hebben betaald, de laatste 

vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en 

bewijzen dat hij zorgbehoevend is (voor mantel- thuiszorg) of verblijven in een erkend 

rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch rusthuis (voor residentiële zorg)
131

.  

 

Wanneer ben je zorgbehoevend? Je bent zorgbehoevend wanneer je dit kan bewijzen aan de 

hand van een attest. Er komen hiervoor verschillende attesten in aanmerking
132

. 

Kunt u geen attest voorleggen, dan moet er een onderzoek plaatsvinden naar de graad van 

zorgbehoevendheid. 
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 Art 21bis Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. 
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 Deze bedragen zijn van toepassing vanaf begin 2009. 
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 Art 5 Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering  
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 De Katz-schaal  in de thuisverpleging, de BEL-profielschaal van de gezinszorg, de tegemoetkoming hulp aan 

bejaarden, integratietegemoetkoming en het attest van bijkomende kinderbijslag. 
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De zorgvergoeding wordt aangevraagd via een formulier “Aanvraag van een tegemoetkoming 

voor mantel- en thuiszorg of via een formulier “Aanvraag van een tegemoetkoming voor 

residentiële zorg
133

.  

Binnen de 60 dagen na de aanvraag zal de zorgkas een beslissing nemen of u al dan niet 

aanspraak maakt op een zorgvergoeding
134

. De beslissing is meestal tussen de 6 maand en 3 

jaar geldig. 

2.6 Het globaal medisch dossier135. 

Hoewel deze maatregel geen verplichte maatregel is, wordt deze toch in dit hoofdstuk 

besproken omdat het globaal medisch dossier gefinancierd wordt vanuit de verplichte 

ziekteverzekering. 

 

Iedereen kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te 

leggen en bij te houden. 

 

In het globaal medisch dossier worden alle gegevens bijgehouden over de gezondheid van de 

patiënt zoals zijn medische voorgeschiedenis, zijn geneesmiddelengebruik, de gevolgde 

behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners. 

Op die manier krijgen de patiënten en hun artsen een vollediger en correcter beeld van uw 

gezondheidstoestand. Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden. 

 

Doordat een globaal medisch dossier wordt opgestart bij de huisarts, betalen de patiënten 30% 

minder remgeld bij een raadpleging. Als de vertrouwde huisarts niet beschikbaar is, kunnen 

de patiënten steeds een andere huisarts raadplegen. Indien deze arts inzage heeft in uw globaal 

medisch dossier, dan geniet de patiënt evengoed het verlaagde tarief.  

 

De vermindering van het remgeld geldt niet voor raadpleging bij een specialist. 

Erkende chronisch zieke en 75-plussers met een globaal medisch dossier krijgen ook 

remgeldvermindering bij huisbezoeken. 
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 Art 7 Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.  
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 Art 8 §1 Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. 
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 Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het Algemeen Medisch Dossier. 
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Zowel tijdens een raadpleging als tijdens een huisbezoek kan de patiënt aan de huisarts vragen 

een globaal medisch dossier aan te leggen en bij te houden. De huisarts mag hiervoor éénmaal 

per jaar een extra honorarium aanrekenen. Dit bedrag betaalt het ziekenfonds volledig terug. 

Sinds kort kan de huisarts het dossier ook automatisch laten verlengen door de 

mutualiteiten
136

. Dit gebeurt in de loop van het daarop volgende kalenderjaar en steeds op 

voorwaarde dat er al een globaal medisch dossier bestaat bij deze huisarts (en dus niet bij een 

andere) en dat er minstens één contact is geweest in het afgelopen kalenderjaar. Voor de 

huisarts betekent dit veel minder administratie, aan de patiënt biedt het de zekerheid dat zijn 

dossier altijd tijdig wordt verlengd en dat de rechten zonder onderbreking doorlopen 

2.7 De vraag naar oververgoeding. 

De maximumfactuur werd ingevoerd vanuit de bekommernis de gezondheidszorg betaalbaar 

te houden voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met zware 

gezondheidsuitgaven, rekening houdend met de hoogte van hun inkomen. 

 

Patiënten die terugbetalingen genieten van de maximumfactuur, kunnen indien ze aanvullend 

verzekerd zijn, bepaalde kosten ook terugbetaald krijgen van hun hospitalisatieverzekering. 

Zo worden in bepaalde gevallen kosten tweemaal terugbetaald. 

Dit betekent dat dergelijke patiënten uiteindelijk winst doen op de uitgevoerde prestaties. Dat 

is uiteraard niet de bedoeling van de maximumfactuur. Het voortbestaan van een dergelijke 

situatie kan ook aanzetten tot onnodige consumptie van gezondheidszorg. 

 

Het is noodzakelijk om een onderscheid te maken naargelang, enerzijds iemand een 

hospitalisatieverzekering heeft afgesloten bij een private verzekeraar en anderzijds iemand 

een hospitalisatieverzekering heeft bij een ziekenfonds. 

 

In het geval iemand een hospitalisatieverzekering heeft afgesloten bij een ziekenfonds, is de 

kans op een dubbele terugbetaling niet zo groot.  
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 KB van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honorarium betaalt voor 

het beheer van het globaal medisch dossier. 
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Hypothetisch gesteld bevindt er zich bij de ziekenfondsen een soort van onzichtbare muur 

tussen het socialezekerheidssysteem, met name waar de MAF zich bevindt, en tussen de 

hospitalisatieverzekeringen. De MAF en de hospitalisatieverzekeringen zijn strikt gescheiden 

en onafhankelijk van elkaar. Maar de ziekenfondsen kunnen intern een kijkje nemen over de 

muur wat nu precies aan de andere kant gebeurt. Wanneer het plafond van de 

maximumfactuur overschreden is, zullen de remgelden voor de volgende verstrekkingen 

volledig terugbetaald worden. Remgelden die via de maximumfactuur niet meer ten laste zijn 

van de patiënt, maar van de ziekteverzekering, worden dus niet door de 

hospitalisatieverzekering ten laste genomen. De ziekenfondsen kunnen zien wat de effecten 

van de MAF-regeling zijn op de berekening van de tegemoetkoming vanuit de 

hospitalisatieverzekering.  

De kosten die dan op hun beurt niet door de MAF worden betaald, kunnen dan wel worden 

uitgekeerd door de hospitalisatieverzekering. De ziekenfondsen passen het principe toe dat de 

verzekering enkel de kosten terugbetaalt die men daadwerkelijk heeft. Zo worden de 

supplementen voor een één- en tweepersoonskamer niet terugbetaald door de 

maximumfactuur, deze kunnen dan wel door de hospitalisatieverzekering worden 

terugbetaald. De kans dat iemand een dubbele terugbetaling geniet, is dus klein. 

 

Maar eigenlijk is dit systeem nog niet sluitend. Stel: iemand heeft een ziekenhuisfactuur van 

200 euro. Dit bedrag zal worden uitgekeerd door de hospitalisatieverzekering. Maar dit 

bedrag zal, als het plafond nog niet bereikt is, ook in de teller van de maximumfactuur worden 

opgenomen ( het gaat om een gemeenschappelijke kamer). De opbouw van de teller kijkt niet 

naar wat de hospitalisatieverzekering al heeft uitbetaald. De bedragen die door de 

hospitalisatieverzekering worden terugbetaald, zouden niet in de opbouw van de teller mogen 

worden opgenomen, want deze bedragen vallen eigenlijk niet ten laste van de patiënt. De 

patiënten doen zich tweemaal voordeel, eenmaal omdat de hospitalisatieverzekering het 

bedrag heeft betaald en tweemaal omdat dit bedrag is opgenomen in de teller van de 

maximumfactuur en zo het plafond sneller bereikt zal worden. 

 

Wanneer iemand een hospitalisatieverzekering heeft bij een private verzekeraar, dan is de 

kans op een dubbele terugbetaling wel groter. Wanneer het plafond van de maximumfactuur 

is overschreden, worden de daaropvolgende remgelden volledig terugbetaald. De private 

verzekeraar heeft geen zicht op wat door de maximumfactuur is terugbetaald, en zal ook 

uitkeren. Op die manier kunnen bepaalde kosten dubbel worden terugbetaald. 
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Om aan deze problematiek tegemoet te komen werd toch het één en ander wettelijk geregeld. Het 

koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 

2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaalt 

dat wanneer een gehospitaliseerde patiënt het voordeel van de maximumfactuur geniet, de 

verzekeringsinstelling (het ziekenfonds) aan het ziekenhuis meedeelt dat voor het betreffende 

kalenderjaar het voordeel van de maximumfactuur verkregen werd
137

. 

 

Om een dubbele tenlasteneming van persoonlijke aandelen te vermijden (via ziekenfonds én via 

private verzekeraar) vermeldt het ziekenhuis dit op het uittreksel van de verpleegnota bestemd 

voor de patiënt en factureert het ziekenhuis aan 100% aan de verzekeringsinstelling van de 

patiënt. 

 

Dit betekent m.a.w. dat, indien een gehospitaliseerde rechthebbende de maximumfactuur voor 

het betrokken kalenderjaar heeft bereikt, de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds) dit meedeelt 

aan het ziekenhuis, en dat het ziekenhuis voor deze rechthebbende zowel de ZIV-

tegemoetkoming als het persoonlijk aandeel (indien niet uitgesloten door de bepalingen inzake 

de maximumfactuur) van de verstrekkingen in derdebetalende kan afrekenen
138

. De beperkte 

persoonlijke aandelen die worden uitgesloten van de toepassing van de maximumfactuur zijn: 

 

- radio-isotopen; 

- medische zuurstof; 

- de ligdagprijs vanaf de 366
ste

 dag in een psychiatrisch ziekenhuis 
139

. 

 

De verordening van 28 juli 2008 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot 

uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bevat een aantal 

belangrijke wijzigingen op het vlak van de ‘kennisgeving van ziekenhuisverpleging’ en de 

facturatie.  
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 RIZIV: Omzendbrief ZH. 2007/14. 
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 RIZIV: omzendbrief ZH. 2007/14. 
139

 RIZIV: omzendbrief  ZH. 2008/7. 
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Artikel 2 bepaalt: op de kennisgeving van ziekenhuisverpleging is ruimte voorzien voor de 

verzekeringsinstelling om in een vakje ‘recht op de maximumfactuur’ het jaartal in te vullen 

waarin de rechthebbende recht heeft op de maximumfactuur. 

Indien het ziekenhuis van deze informatie omtrent het recht op de maximumfactuur in kennis 

werd gebracht overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot 

uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de 

maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, dient het ziekenhuis op 

het uittreksel van de verpleegnota bestemd voor de patiënt en op de honorariumnota bestemd 

voor de patiënt, de vermelding “recht op de maximumfactuur in” af te drukken en het jaartal 

in te vullen waarin de rechthebbende recht heeft op de maximumfactuur. 

De verordening bepaalt
140

 ook dat wanneer persoonlijke aandelen en supplementen 

rechtsreeks ten laste worden genomen door een derde (Vb. OCMW, privé-

verzekeringsmaatschappij, …), dienen deze op het uittreksel van de verpleegnota bestemd 

voor de patiënt en de honorariumnota bestemd voor de patiënt vermeld te worden. Het 

ziekenhuis dient onderaan te vermelden dat het bedrag ten laste van de patiënt door het 

ziekenhuis rechtstreeks aan deze derde gefactureerd wordt 

 

Al deze maatregelen zorgen voor een betere doorstroom van informatie tussen de 

verschillende betrokken entiteiten. Op die manier moeten de entiteiten beter op de hoogte wat 

er zich juist afspeelt, en moet op die manier dubbele terugbetaling vermeden worden. 

 

Ook kan artikel 39 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst een antwoord bieden op 

deze problematiek. Artikel 39 spitst zich toe op het indemnitair karakter van de aanvullende 

ziektekostenverzekering. Artikel 39 bepaalt dat de verschuldigde prestaties van de 

verzekeraar, de door de verzekerde geleden schade niet te boven mag gaan. 
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 Art 4 verordening van 28 juli 2008 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 

22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994. 
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Hoofdstuk 3: De niet-verplichte verzekering. 

De wettelijke ziektekostenverzekering betaalt het grootste deel van de gezondheidszorg. Toch 

dekt ze niet alle kosten en moeten de patiënten voor vele kosten zelf opdraaien. De verplichte 

ziekteverzekering stelt immers bepaalde limieten en kan niet alles voor iedereen verzekeren. 

Een deel van deze niet-gedekte kosten wordt opgevangen door de aanvullende verzekeringen.  

 

Doordat veel van de niet door de wettelijke ziekteverzekering terugbetaalde behandelingen 

wel door de aanvullende verzekeringen worden gedekt, is die van een luxeproduct naar een 

noodzakelijk aanvullende bescherming geëvalueerd. 

 

De twee voornaamste actoren zijn de ziekenfondsen en de verzekeringsondernemingen. Ze 

bieden gelijkaardige diensten aan, maar toch zijn er fundamentele verschillen.  

De ziekenfondsen zijn verenigingen van natuurlijke personen die het bevorderen van het 

fysieke, psychisch en sociaal welzijn als streefdoel hebben, in geest van voorzorg, onderlinge 

hulp en solidariteit
141

. Ze oefenen hun activiteiten uit zonder winstoogmerk
142

. Voorts kunnen 

de ziekenfondsen enkel aanvullende verzekeringen aanbieden in het kader van de 

Ziekenfondswet, wat betekent dat de tussenkomst van het ziekenfonds steeds in direct 

verband moet staan met de gezondheid van de verzekerde. 

De verzekeringsondernemingen zijn commerciële ondernemingen met winstgevend doel, die 

bestemd zijn om te functioneren op de vrije markt van de verzekeringen. In tegenstelling tot 

de ziekenfondsen, dragen de verzekeringsondernemingen niet bij tot de uitvoering van de 

verplichte ziekteverzekering. De privé-verzekeraars kunnen, in tegenstelling tot de 

ziekenfondsen, producten aanbieden die niet rechtstreeks het bevorderen van de gezondheid 

als streefdoel hebben. 

Binnen de aanvullende verzekeringen situeert zich de hospitalisatieverzekering. Een opname 

in een ziekenhuis kan je handenvol geld kosten. Een hospitalisatieverzekering is een 

verzekering die in principe de door de ziekteverzekering niet terugbetaalde kosten dekt, 

wanneer de verzekerde door ziekte of ongeval opgenomen wordt voor behandeling in een 

ziekenhuis. Deze hospitalisatieverzekeringen kunnen zowel door de ziekenfondsen als door de 

private verzekeraars worden verstrekt. De hospitalisatieverzekering van de mutualiteiten is 
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 Art 3 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.  
142

 Art 2§ 1 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
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over het algemeen goedkoper maar biedt vaak minder waarborgen dan de dekking door een 

privé-verzekeraar. 

Vaak bieden werkgevers een groepspolis aan. Waarschijnlijk zal een persoonlijke 

hospitalisatieverzekering meer betalen en terugbetalen. 

Chronisch zieke patiënten zullen vaak opgenomen worden in het ziekenhuis, en het is dus 

voor hen interessant een goede aanvullende hospitalisatieverzekering te hebben. 

 

In het kader van de aanvullende verzekering is het belangrijk om artikel 43ter van de wet van 

6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen in acht 

te nemen.  

Artikel 43ter houdt in dat het de landsbonden van ziekenfondsen, de ziekenfondsen en de 

maatschappijen van onderlinge bijstand verboden is publiciteit te voeren voor een bijzonder 

product van een verzekeringsmaatschappij of een bank, zelfs indien het kwestieuze product 

een voor de mutualistische leden “speciaal ontworpen” product is. Het is eveneens aan de 

verzekeringsondernemingen, de verzekeringstussenpersonen en de bankinstellingen verboden 

publiciteit te voeren voor een bepaalde dienst van een landsbond, een ziekenfonds of een 

maatschappij van onderlinge bijstand. 

Ook heeft artikel 43ter voor gevolg dat de landsbonden van ziekenfondsen, de ziekenfondsen 

en de maatschappijen van onderlinge bijstand in geen geval een verzekerings- of bankproduct 

mogen verdelen of verkopen, zelfs indien het product een voor de mutualistische leden 

“speciaal ontworpen” product is. Het is evenzeer aan een verzekeringsonderneming of een 

bank verboden aan haar klanten een dienst aan te bieden die ingericht wordt door een 

landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge bijstand. 

Kortom artikel 43ter van de ziekenfondswet heeft twee essentiële bepalingen:  

 

- ziekenfondsen mogen noch in samenwerking noch op eigen kracht 

akkoorden afsluiten voor promotie, distributie of verkoop van 

verzekeringsproducten én bankproducten.  

- ziekenfondsen mogen zelf geen verzekeringsproducten en bankproducten 

promoten, distribueren en verkopen.  

 

Het Franse gezondheidszorgsysteem staat over het algemeen bekend als een kwaliteitsvol 

systeem waarbij de toegang tot de medische verzorging vrij rechtvaardig is. Maar het is ook 

gekend voor zijn overconsumptie van verzorging en geneesmiddelen, en voor zijn sterk 
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hiërarchische en versnipperde organisatie. De laatste grote hervorming van de 

ziekteverzekering in Frankrijk, die van 2004 dateert, voerde verschillende maatregelen door 

om het gezondheidszorgsysteem efficiënter te maken.  

Het Franse ziekteverzekeringssysteem is een systeem van openbare kassen die enkel de 

verplichte verzekering beheren. De rol van de ziekenfondsen is beperkt tot het beheer van de 

aanvullende verzekering, behalve bij het sociaal ziekenfonds voor de landbouw en de stelsels 

van de overheidsdiensten. Daardoor zijn de Franse ziekenfondsen rechtstreekse concurrenten 

van de commerciële privéverzekeraars. 

3.1 De verzekeringen verstrekt door de ziekenfondsen. 

3.1.1 De gesolidariseerde aanvullende verzekering143. 

Zoals reeds hierboven is geschetst, trachten de ziekenfondsen de ziektekosten, die niet door de 

wettelijke ziekteverzekering worden gedekt, op te vangen. In uitvoering van hun wettelijke 

opdracht proberen de ziekenfondsen dit op te vangen via een systeem van vrije aanvullende 

verzekeringen. Door deze aanvullende verzekeringen kunnen de ziekenfondsen flexibel 

inspelen op de nieuwe behoeften van patiënten. 

 

De wet verplicht de ziekenfondsen minstens één aanvullende dienst te organiseren voor hun 

leden
144

. In werkelijkheid behelzen deze zogenaamde aanvullende verzekeringen echter 

enkele tientallen diensten en voordelen, gaande van de echte medische voordelen, zoals de 

terugbetaling van kijkoperaties, gewrichtsprothesen, ziekenvervoer en medische bijstand in 

het buitenland tot allerlei voordelen zoals geboortepremies, de organisatie van jeugdreizen, 

enzovoort. 

De aanvullende verzekering wil gediversifieerde diensten aanbieden. Men onderscheidt 

doorgaans drie grote families van activiteiten: de ziektekosten, de ledendienst
145

 en de sociale 

bijstand. 

De ziekenfondsen kunnen echter geen diensten organiseren zonder voorafgaande goedkeuring 

van de Controledienst voor de ziekenfondsen, die nagaat of de goede werking van de dienst al 

dan niet gewaarborgd is. 
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 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
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 Art 3 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
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 De ledendienst houdt in: informatieverstrekking aan leden, organiseren de verdediging van hun belangen, 

psychologische begeleiding. 
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Het bijzondere aan het systeem van de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen is dat 

ze in staat zijn vergoedingssystemen te creëren op basis van solidariteit tussen hun leden. De 

meeste slagen hierin door de aansluiting bij deze diensten statutair verplicht te maken. Het 

enkele feit zich aan te sluiten bij een ziekenfonds impliceert bijgevolg de automatische 

aanvaarding van alle verzekeringsproducten die het ziekenfonds op gesolidariseerde basis 

aanbiedt. Leden hebben geen keuze of ze deze producten al dan niet willen en zijn verplicht 

solidair te zijn met alle andere leden. Het is dankzij deze solidariteit dat de ziekenfondsen 

gediversifieerde en interessante diensten kunnen aanbieden voor bescheidene bijdragen 

(lidgeld ). 

 

De concurrentieslag speelt zich niet alleen af op het vlak van de voordelen, maar ook op het 

niveau van de prijs die wordt gevraagd voor de aanvullende verzekering. 

 

Het verzekerde pakket van alle ziekenfondsen in het kader van de verplichte 

ziekteverzekering is volkomen identiek bij alle ziekenfondsen. Bijgevolg vormt de verplichte 

ziekteverzekering geen aanzet tot competitie. Het is dus op het vlak van de aanvullende 

verzekering dat de ziekenfondsen onderling kunnen concurreren. Via de aanvullende 

ziekteverzekering onderscheidt het ene ziekenfonds zich van het andere. Geen wonder dus dat 

de mutualiteiten op dit onderdeel focussen om zich te profileren. 

 

Door de brede solidariteit is bij de gesolidariseerde aanvullende verzekering geen enkele 

risicoselectie mogelijk. Niemand kan worden uitgesloten op basis van zijn leeftijd of 

gezondheidstoestand.  

Chronisch en ongeneeslijk zieken en gehandicapten kunnen dus niet uitgesloten worden van 

dit pakket van diensten. Zo kunnen chronisch zieken dankzij deze aanvullende verzekering 

rekenen op: advies en informatie over tegemoetkomingen waarop u als langdurig zieke recht 

hebt, een extra tegemoetkoming voor kosten die niet of onvoldoende worden terugbetaald 

door de ziekteverzekering zoals alternatieve geneeskunde, preventieve zorg zoals vaccins, 

operatiemateriaal zoals prothesen, heel wat tegemoetkomingen die de thuiszorg 

vergemakkelijken, een oppas voor langdurig zieke kinderen en kinderen met een handicap, 

gezinszorg waarop u kan beroep doen als u het moeilijk hebt om huishoudelijk werk te doen 

door ziekte of handicap, een hersteloord waarvan u kan genieten als chronisch zieke, 

revalidatieprojecten, ziekenzorgvakanties, ziekenvervoer, dagverzorging in 

dagverzorgingscentrum, nachtopvang, uitleendienst, enz. 
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3.1.2 De facultatieve verzekering “hospitalisatie”. 

Naast de aanvullende verzekering op solidaire basis, organiseren de ziekenfondsen ook 

diensten op louter facultatieve basis. Het gaat om heel specifieke verstrekkingen waarvoor het 

principe van een algemene solidariteit tussen alle leden moeilijk aan te passen is. Het gaat 

vooral om de facultatieve aanvullende verzekeringen in geval van ziekenhuisopname. 

De voorwaarden tot toetreding zijn meestal minder selectief en minder beperkend dan de 

voorwaarden bij de verzekeringsondernemingen. 

 

De facultatieve hospitalisatieverzekering is een individueel af te sluiten verzekering bij een 

ziekenfonds, waarmee bijkomende niet door de verplichte verzekering vergoede kosten bij 

ziekenhuisopname worden gedekt. 

Als bij ziekte of een ongeval een ziekenhuisopname noodzakelijk is, worden de kosten 

grotendeels betaald door het ziekenfonds. Daarnaast is er voor elke ligdag of prestatie ook een 

eigen opleg die de patiënt zelf moet betalen. Ook zijn er een aantal kosten waar het 

ziekenfonds geen tussenkomst voorziet. Voorbeelden daarvan zijn het supplement voor een 

éénpersoonskamer, erelonen van artsen, telefoonkosten, enz. 

 

De ziekenfondsen bieden een hospitalisatieverzekering aan om de kosten die de patiënt zelf 

dient te betalen, te dekken. Om de specifieke dekking van de hospitalisatieverzekering na te 

gaan moet je de polis goed lezen. 

 

In 2007 werden 2 wetten uitgevaardigd met als belangrijkste doelstelling de 

hospitalisatieverzekeringen socialer te maken en in het bijzonder toegankelijker te maken 

voor chronisch zieken en personen met een handicap. De zogenaamde wet-Verwilghen, 

namelijk de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private 

ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst, trachtte dit te bereiken voor de private sector
146

, terwijl de 

wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van toepassing was op de 

ziekenfondsen. 
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A. De nieuwe wet van 11 mei 2007. 

 

De Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de van 6 augustus wet 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft belangrijke gevolgen voor 

aanvullende hospitalisatieverzekeringen die de ziekenfondsen aanbieden.  

 

De wet voorziet m.b.t. de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering dat, mits naleving van 

de wettelijke en reglementaire bepalingen voorzien inzake mutaties en voor zover de persoon 

in kwestie er zich toe verbindt de statuten na te leven, een ziekenfonds geen aansluiting mag 

weigeren
147148

. 

 

“Eens aangesloten bij deze verplichte verzekering mag het ziekenfonds de aansluiting van 

deze persoon bij een dienst hospitalisatie evenmin weigeren, behoudens indien hij 65 jaar of 

ouder is, leeftijd die door de Koning bij besluit overlegd in Ministerraad kan worden 

verhoogd.
149

” 

 

Het is deze wet die de hospitalisatieverzekering toegankelijker maakt voor chronisch zieken 

en personen met een handicap.  

Kortom de ziekenfondsen kunnen de aansluiting van een persoon in het kader van een 

hospitalisatieverzekering niet meer weigeren, dit behalve indien de betrokken persoon op het 

ogenblik van zijn aansluiting bij deze dienst tenminste 65 jaar is. Er geldt dus een 

aanvaardingsplicht voor alle personen jonger dan 65 jaar, met inbegrip van chronische zieken 

en gehandicapten. 

 

“Deze uitzondering gebaseerd op het leeftijdscriterium is evenwel niet van toepassing indien 

betrokkene bij zijn vorig ziekenfonds reeds aangesloten was bij een dergelijke dienst en in 

orde was met zijn bijdragen.
150

” 
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Een ziekenfonds mag bovendien de tussenkomst in de kosten verbonden aan een ziekte of 

aandoening, die bestond op het ogenblik van de aansluiting, niet weigeren en deze mag geen 

aanleiding geven tot het vorderen van een verhoogde bijdrage
151

. De aanwezigheid van reeds 

bestaande ziekten en aandoeningen in hoofde van het nieuwe lid kan dus geen aanleiding 

geven tot een verhoging van de bijdragen. 

 

“De enige beperkingen die ter zake nog mogen worden weerhouden zijn de uitsluiting van de 

tussenkomst in de supplementen verschuldigd ingevolge een verblijf in een afzonderlijke 

kamer en het vervangen van de tussenkomst op basis van de werkelijke kosten door een 

tussenkomst op forfaitaire basis, waarvan het bedrag evenwel niet lager mag zijn dan een 

door de Koning bepaald bedrag
152

.” 

 

De meeste ziekenfondsen hebben reeds een regeling waarbij gedurende een periode, meestal 5 

jaar, enkel forfaitair wordt tussengekomen bij een vooraf bestaande ziekte of aandoening. Na 

deze 5 jaar wordt iedere hospitalisatie omwille van de bestaande aandoening of ziekte, gedekt 

door de verzekering. 

 

“Indien dergelijke beperkingen worden ingebouwd is er bepaald dat bij de aansluiting steeds 

een medische vragenlijst moet worden ingevuld
153

, alsook dat het onopzettelijk verzwijgen of 

het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende de gezondheidstoestand door het 

ziekenfonds slechts binnen de 24 eerste maanden van de aansluiting kan worden ingeroepen 

en dan nog enkel indien deze ziekte of de aandoening op het ogenblik van de inwerkingtreding 

van de aansluiting zich reeds op een of andere manier had gemanifesteerd
154

.” 

 

De wet bepaalt dat voor het vaststellen van de bijdragen voor de aanvullende 

hospitalisatieverzekering bij ziekenfondsen extra regels gelden. Er wordt bepaald dat 

behoudens een aanpassing aan de gezondheidsindex, de bijdragen enkel gewijzigd kunnen 

worden in geval van een reële en significante stijging van de kostprijs van de door deze 

diensten gewaarborgde prestaties, de evolutie van de te dekken risico’s of in geval van 
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significante en uitzonderlijke omstandigheden en dat de voorwaarden inzake de dekking van 

de leden enkel gewijzigd mogen worden op grond van duurzame objectieve elementen en op 

een wijze die evenredig is met deze elementen
155

. Deze omstandigheden worden door de 

Controledienst van het ziekenfonds beoordeeld. 

 

De wet garandeert naast het principe van verplichte aansluiting en dekking, ook de 

continuïteit van die dekking. Iedereen heeft immers het recht om van ziekenfonds te 

veranderen. Concreet betekent dit dat als je bij je vorige ziekenfonds reeds een 

hospitalisatieverzekering had, je bij je nieuwe ziekenfonds onmiddellijk, zonder proefperiode 

of specifieke voorwaarden, eenzelfde bescherming moet kunnen genieten
156

. Deze personen 

zullen bij het nieuwe ziekenfonds geen wachttijd meer moeten vervullen wanneer zij bij hun 

vorig ziekenfonds reeds bijdragen hebben betaald voor een gelijkaardige dienst
157

. 

Wel zullen zij opnieuw een medische vragenlijst dienen in te vullen en opnieuw zullen vooraf 

bestaande aandoeningen voor een termijn van meestal vijf jaar uitgesloten worden. 

  

De wet bepaalt dat uiterlijk op 1 oktober 2008 een evaluatie dient plaats te vinden omtrent het 

principieel verbod voor ziekenfondsen en landsbonden, enerzijds, om de aansluiting te 

weigeren bij een dienst hospitalisatie van personen die voldoen aan de wettelijke en 

reglementaire voorwaarden om lid te zijn van de betreffende entiteit maar die aan een reeds 

bestaande ziekte of aandoening lijden en, anderzijds, om voor deze personen in een verhoging 

te voorzien van de bijdragen of in beperkingen op het vlak van de tegemoetkoming
158

.  

Het verslag van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden dat minister 

Laurette Onkelinx op de ministerraad heeft voorgesteld, evalueert de bepalingen van die wet 

om uit te maken of ze na 31 december 2008 moeten worden behouden. 

 

De ministerraad gaat ermee akkoord om de maatregelen tot 31 december 2009 te behouden op 

basis van het verslag dat tot de conclusie komt dat één jaar onvoldoende is om de maatregelen 

in kwestie te evalueren. 

 

                                                 
155

 Art 2, 4), lid 5 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
156

 E. ANKAERT, “Hospitalisatieverzekering bij ziekenfondsen”, T.v.W. 2007, 350. 
157

 Art 2, 1), lid 4 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
158

 Art 2, 5), lid 1 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 



De verzekeringsdekking van chronisch en ongeneeslijke zieken en gehandicapten 57

B. De hospitalisatiepolis. 

 

De algemene voorwaarden van de door de ziekenfondsen aangeboden hospitalisatiepolis 

starten meestal met begripsomschrijvingen. De begrippen, die we in de polis zullen 

terugvinden, worden gedefinieerd. 

 

Vervolgens worden de aansluitingsvoorwaarden vermeld. Om te kunnen aansluiten bij de 

hospitalisatieverzekering, moeten enkele voorwaarden vervuld zijn. Zo moet je lid zijn bij één 

van de mutualistische entiteiten van het betrokken ziekenfonds, er wordt een leeftijdsgrens 

gesteld, er dient een medische vragenlijst te worden ingevuld, en de onderschrijver dient alle 

personen ten laste mee aan te sluiten. 

 

Ook bepaalt men de aanvang, duur en einde van de aansluiting. De aansluiting vangt meestal 

aan op de aansluitingsdatum. De aansluiting wordt beëindigd in verschillende gevallen. Dit is 

het geval bij niet-betaling van de bijdragen, wanneer niet meer wordt voldaan aan de 

voorwaarden, bij opzegging door de aangeslotene, ... 

 

In de polissen worden ook meestal wachttijden vermeld. Bij de meeste verzekeringen 

aangeboden door de ziekenfondsen is de algemene wachttijd bepaald op drie maanden. De 

verplichtingen van de hospitalisatiedienst nemen een aanvang na het doorlopen van die drie 

maanden. Maar personen die tot en met de dag voorafgaand aan de aansluitingsdatum bij een 

gelijkaardige hospitalisatieverzekering waren aangesloten en er een wachttijd van drie 

maanden volbracht hebben, moeten deze wachttijd niet opnieuw ondergaan. Meestal worden 

er voor bepaalde personen een bijzondere wachttijd bepaald. 

 

In elke polis worden de waarborgen bepaald. De waarborgen verschillen naar gelang de polis. 

 

De waarborg ‘hospitalisatie’ voorziet in de terugbetaling van bepaalde kosten tijdens 

hospitalisatie. Forfaits en remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling 

uitgevoerd door een geneesheer worden volledig vergoed. Bij de verblijfskosten worden de 

persoonlijke aandelen in de verpleegdag volledig vergoed ongeacht de kamerkeuze.  

Het kamersupplement op een tweepersoonskamer wordt volledig vergoed tot het maximum 

wettelijk toegelaten bedrag. Het kamersupplement op een éénpersoonskamer wordt vergoed 

tot een bepaald forfaitair bedrag per dag. 
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De honorariumsupplementen worden vergoed, in de meeste polissen tot maximum 100% van 

het tarief, vastgesteld door het RIZIV. 

Met betrekking tot de geneesmiddelen is er telkens een specifieke regeling voorzien. 

 

Meestal is er ook een waarborg ‘pré- en post hospitalisatie’. Bepaalde medisch noodzakelijke 

ambulante kosten die worden gemaakt in de periode van één maand voor het begin en drie 

maanden na het einde van de gewaarborgde hospitalisatie worden vergoed. 

 

De waarborg ‘ambulante kosten ernstige ziekten’ is interessant voor personen met ernstige 

ziekten, ook chronisch ziekten. Deze waarborg geldt voor ambulante kosten die in verband 

staan met ernstige ziekte. Deze dekking voorziet in de terugbetaling van de kosten gemaakt 

tijdens de duur van de verleende dienst op voorwaarde dat de diagnose van de ziekte de eerste 

keer werd gesteld na de aansluitingsdatum en na de wachttijd. De ziektes die hiervoor in 

aanmerking komen, worden bevestigd in de polis. 

 

Nog belangrijk voor chronische zieken is de clausule met betrekking tot de voorafbestaande 

aandoeningen. Een hospitalisatieopname voor een voorafbestaande aandoening binnen een 

ononderbroken periode van vijf jaar vanaf de aansluitingsdatum geeft recht op een forfaitaire 

vergoeding. Een voorafbestaande aandoening wordt de eerste vijf jaar na de 

aansluitingsdatum forfaitair vergoed, nadien worden de kosten met betrekking tot deze 

aandoening volledig en werkelijk vergoed volgens de voorwaarden van de polis. 

Zo zal een patiënt met bijvoorbeeld multiple sclerose de eerste vijf jaar na de aansluiting 

slecht aanspraak maken op een forfaitair bedrag. 

 

In de meeste polissen zijn tevens uitsluitingen en een franchiseregeling bepaald. 

3.2 De private verzekeringsovereenkomsten. 

De tweede speler binnen het activiteitendomein van de aanvullende verzekering zijn de 

private verzekeraars. De privé-verzekeraars bieden voornamelijk de verzekering van de 

hospitalisatiekosten aan. Deze verzekeringen bestaan zowel in de vorm van individuele als 

collectieve contracten ( via de werkgever). 
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Personen met een chronische ziekte zijn echter een groep van personen die bij de privé-

verzekeringen door de mazen van het net vallen. Het zijn nochtans zij die grote kosten 

hebben, financiële onzekerheid kennen en op zoek zijn naar solidariteit. 

3.2.1 Het juridische kader: De nieuwe wet Verwilghen. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 maart 2007 het wetsontwerp 

aangenomen tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de 

wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten. 

 

Deze wet van 20 juli 2007, op 10 augustus 2007 verschenen in het Staatsblad, strekt ertoe de 

situatie van de verzekerden te verbeteren op het vlak van toegankelijkheid en de continuïteit 

van de ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de 

invaliditeitsverzekering en de zorgverzekering.  

De wet is in werking getreden op 1 juli 2007, de dag van inwerkingtreding van de wet van 25 

april 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen met betrekking tot de aanvullende verzekeringen.  

Artikel 3 van de wet van 20 juli 2007 legt daarmee terecht een formele link tussen alle 

aanvullende ziekteverzekeringen, ongeacht of ze worden aangeboden door een ziekenfonds, 

dan wel een verzekeringsonderneming. 

 

A. Aanvaarding van chronische zieken en personen met een handicap. 

 

“Ten einde tegemoet te komen aan de problemen, waarmee personen geconfronteerd worden 

die op het ogenblik van het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst reeds chronisch ziek 

of gehandicapt zijn, creëert het artikel 185bis-6 van de wet op de 

landverzekeringsovereenkomst
159

 de mogelijkheid voor deze personen om gedurende een 

overgangsperiode van twee jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze wet, een 

ziektekostenverzekering (hospitalisatieverzekering) aan te gaan. 

Bedoelde personen mogen gedurende die periode van twee jaar niet geweigerd worden door 

de verzekeraar tot dewelke zij zich wenden.
160

” 
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De verzekeraar mag dan wel de ziektekosten uitsluiten die verband houden met hun ziekte of 

welke bestaat op het ogenblik van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. De 

verzekeraar kan dus de kosten die ontstaan uit de genoemde ziekte of handicap hetzij van de 

dekking uit te sluiten, hetzij aan beperktere dekking te onderwerpen. De polis moet daarover 

duidelijkheid geven
161

. 

 

“Wanneer de verzekeraar ervoor opteert deze kosten uit te sluiten of aan een beperktere 

dekking te onderwerpen, dan moet hij de beoogde kosten nauwkeurig bepalen in ene 

document dat aan de verzekeringsovereenkomst gehecht wordt
162

.” 

 

In tegenstelling tot de ziekenfondsen kunnen de private verzekeraars voorafbestaande 

aandoeningen volledig en ten definitieve titel uitsluiten, tevens alle kosten die er verband mee 

houden.  

 

Betwistingen over welke kosten nu al dan niet gedekt zijn, moeten eerst voorgelegd worden 

aan de nieuwe bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering. Pas daarna kan men 

eventueel naar de rechtbank stappen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 

De bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering krijgt een plaatsje bij de ombudsdienst 

verzekeringen. Ze werkt echter volledig autonoom en onafhankelijk van de ombudsdienst die 

enkel logistieke ondersteuning biedt
163

. 

 

Aangaande deze bepalingen is op 19 februari 2009 een nieuw wetsontwerp tot wijziging van 

de wet Verwilghen goedgekeurd in een geamendeerde versie
164

. 

In dit wetontwerp wordt bepaald dat het derde lid van artikel 138bis-6 voorziet dat de 

geschillen omtrent deze regeling moet voorgelegd worden aan een door de Koning op te 

richten bemiddelingsorgaan. Doordat de Koning laattijdig gebruik heeft gemaakt van zijn 

bevoegdheid om dit bemiddelingsorgaan op te richten is twijfel gerezen over de 

inwerkingtreding van dit artikel. 

Teneinde duidelijkheid te creëren wordt voorgesteld om thans uitdrukkelijk de datum van 1 

juli 2007 als startpunt in artikel 138bis-6 op te nemen. Om rekening te houden met de tijd die 
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sindsdien is verstreken wordt de oorspronkelijke termijn van 2 jaar verlengd tot drie jaar, dit 

is tot en met 30 juni 2010.  

Daardoor kan ook de evaluatie waarin het laatste lid voorziet met één jaar worden verdaagd.  

De verplichting om een ziektekostenverzekering aan te bieden aan chronisch zieke of 

gehandicapte zal uiterlijk op 1 januari 2010 het voorwerp uitmaken van een evaluatie, 

waaraan het Kenniscentrum, de Beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen 

(Assuralia) en patiëntenverenigingen zullen deelnemen. De Koning bepaalt voor 1 juli 2010, 

bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, of deze verplichting na 30 juni 2010 

behouden blijft wanneer de resultaten van de evaluatie aantonen dat er een aangehouden en 

aanzienlijke vraag bestaat tot het sluiten van de in dit artikel bedoelde 

ziektekostenverzekering. 

 

Sinds de Wet Verwilghen is er nog geen duidelijke jurisprudentie voor handen. Hiervoor 

kunnen twee verklaringen worden gegeven. Ofwel doet de nieuwe wet zijn werk en worden 

chronisch zieken inderdaad beter behandeld en minder gediscrimineerd. Ofwel zijn chronisch 

zieken en gehandicapten nog steeds niet op de hoogte van deze wet. 

 

B. Beperkte opzegmogelijkheden en tariefwijzigingen. 

 

“Het levenslange genot van de ziekteverzekering is één van de hoekstenen van de nieuwe wet. 

Een ziektekostenverzekeraar mag een individuele ziekteverzekering niet opzeggen. 

Hospitalisatie- en invaliditeitsverzekeringen mogen in principe enkel nog voor een 

levenslange duur gesloten worden
165

.” 

 

De individuele hospitalisatie- en invaliditeitsverzekering die enkel fysiologische invaliditeit 

dekt, zijn voortaan levenslang
166

. 

 

Dit geldt eveneens voor de partner en de kinderen die mee in de verzekering zijn opgenomen. 

 

Dit principe houdt in dat de verzekeraar de verzekering enkel nog in een beperkt aantal 

specifieke gevallen kan opzeggen, bijvoorbeeld als er sprake is van verzwijgen of onjuist 

mededelen van gegevens, wanbetaling van de premies, fraude,…  
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Van zijn kant blijft de verzekeringsnemer wel het recht behouden om de verzekering jaarlijks 

op te zeggen. Het levenslange karakter van de beoogde ziekteverzekeringen doet geen afbreuk 

aan dat recht van de verzekeringsnemer. Het is enkel de verzekeraar die de overeenkomst niet 

meer kan opzeggen. De verzekeringsnemer kan ook vragen dat de overeenkomst wordt 

gesloten voor een beperkte duur
167

. 

Eens een chronisch zieke of gehandicapte verzekerd is, is hij voor altijd verzekerd en kan de 

verzekeraar de overeenkomst niet opzeggen. 

 

De verzekeringen arbeidsongeschiktheid gelden niet levenslang. Zij vervallen op de leeftijd 

van 65 jaar of vroeger, indien dit de normale leeftijd is waarop de verzekerde zijn loopbaan 

definitief en volledig beëindigt
168

. 

 

“Het levenslange karakter van deze verzekeringen houdt in dat tijdens de ganse duur van de 

verzekeringsovereenkomst niet geraakt wordt aan de technische grondslagen van de premie 

en aan de dekkingsvoorwaarden. De omstandigheid dat een verzekerde ziek wordt of getroffen 

wordt door een handicap in de loop van de overeenkomst zal geen gevolgen meer hebben op 

de premie die hij moet betalen of op de dekkingsvoorwaarden. 

Wanneer iemand chronisch ziek wordt of hij wordt getroffen door een handicap, dan kan de 

verzekeraar daarvoor geen hogere premie vragen.
169

” 

 

Artikel 138bis-4 bepaalt de gevallen wanneer wel geraakt kan worden aan de premie en aan 

de dekkingsvoorwaarden.  

“Grof geschetst, kan een verzekeraar de premie, de vrijstelling en de dekkingsvoorwaarden 

tijdens de looptijd van de overeenkomst aanpassen in de volgende situaties
170

:  

 

- jaarlijks in functie van de index der consumptieprijzen, of in functie van andere 

representatieve en objectieve parameters; 

- bij een duurzame wijziging van de reële kosten van de gewaarborgde 

prestaties; 
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- bij een wijziging van het beroep, inkomen of sociaal statuut van de verzekerde, 

voor zover zo een wijziging een betekenisvolle invloed heeft op de verleende 

dekking.
171

” 

 

De wet van 20 juli 2007 kent, wat de wijziging van het tarief en de voorwaarden van de 

private ziekteverzekeringsovereenkomsten, een dubbele rol toe aan het CBFA. Enerzijds komt 

de CBFA tussen bij de opstelling van de zogenoemde objectieve parameters. Anderzijds is 

een rol voor de CBFA weggelegd bij de beoordeling van het betekenisvol karakter van de 

invloed van de verhoging van de zogenoemde reële kosten. 

De CBFA staat in voor de controle van de rendabiliteit van de onderneming, er wordt 

nagegaan of de door de onderneming uitgegeven premies voldoende waren om al hun 

kosten
172

 te dekken. 

Maar de CBFA beschikt niet over gedetailleerde informatie over de elementen van de premie. 

Zij weet niet hoeveel de schadelast bedraagt, laat staan de overige factoren.  

De CBFA kan de opdracht, die de wet van 20 juli 2007 haar toewijst, niet naar behoren 

uitoefenen. 

 

Partijen kunnen vanzelfsprekend ook bij onderling akkoord wijzigingen aanbrengen aan de in 

aanmerking te nemen technische grondslagen voor de berekening van de premie en 

dekkingsvoorwaarden, voor zover dit in het belang van de verzekeringsnemer is
173

. 

 

Nochtans swingen de premieverhogingen voor de hospitalisatieverzekeringen de pan uit. Bij 

Argenta verhogingen van 100 tot 300%, bij Ethias van 30 tot 73%. 

De premieverhogingen zijn het gevolg van het uitblijven van een goede en correcte regeling 

door middel van een medische index. Sinds de totstandkoming van die wet hebben de meeste 

verzekeringsmaatschappijen de premies voor hun hospitalisatieverzekering op een 

willekeurige en soms extreme manier verhoogd. 

Maar een wetsontwerp tracht hierin verandering te brengen
174

. 
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C. Onbetwistbaarheid. 

 

De hospitalisatieverzekering wordt definitief en onherroepelijk maximum twee jaar na het 

sluiten van het contract. Na deze periode kan de verzekeraar een vooraf bestaande ziekte niet 

meer inroepen om een tussenkomst te weigeren. 

Als een aandoening bij de onderschrijving van de verzekering niet of niet correct wordt 

aangegeven, moet de verzekeraar, behalve in geval van kwaad opzet, toch dekking verlenen  

als de symptomen van de aandoening zich reeds op de één of andere wijze hadden 

gemanifesteerd, voor zover die nog niet werden vastgesteld door een arts tijdens de eerste 

twee jaar van de overeenkomst. 

 

D. Recht op verderzetting voor gezinsleden. 

 

Wanneer gezinsleden die verzekerd zijn in een individueel contract, deze dekking verliezen 

(bv. kinderen die de ouderlijke woonst verlaten, scheiding,..) , hebben zij het recht het 

contract individueel verder te zetten zonder nieuwe medische formaliteiten
175

. 

 

De verzekeringsnemer moet zijn verzekeraar op de hoogte brengen van het tijdstip waarop 

een verzekerd gezinslid een individuele ziekteverzekering verlaat. Ook de verzekeringsnemer 

moet de nieuwe verblijfplaats van dat verzekerd gezinslid aan de verzekeraar melden
176

. 

 

Vervolgens biedt de verzekeraar aan het ex-verzekerde gezinslid, binnen de dertig dagen, 

nadat hij die informatie van de verzekeringsnemer krijgt, een verzekeringsaanbod aan
177

. 

In principe tegen de zelfde prijs en voorwaarden als voorheen. De verzekeraar moet dat 

vroegere gezinslid ook informeren dat ook diens gezinsleden mee opgenomen kunnen worden 

in een nieuwe polis. 

 

Dat ex-verzekerde gezinslid beschikt op zijn beurt over een termijn van zestig dagen om het 

verzekeringsaanbod te aanvaarden. Als die termijn overschreden is, dan vervalt het recht op 

individuele verderzetting
178

. 
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De wet voorziet in geen enkele sanctie voor verzekeringsnemers die nalaten hun verzekeraar 

op de hoogte te brengen. En zolang die niet op de hoogte is, kan ook de zonet uiteengezette 

informatieketting niet starten. Meer nog, er gelden evenmin termijnen waarbinnen de 

verzekeringsnemer zijn verzekeraar op de hoogte moet brengen. Op basis van de wetteksten 

zou men kunnen stellen dat de bal in het kamp van de verzekeraar ligt. Want die moet een 

verzekeringsaanbod met terugwerkende kracht doen
179

. 

 

E. Individuele voortzetting van de collectieve verzekering. 

 

“Vele verzekerden in de ziektekostenverzekering zijn gedekt via een groepsverzekering 

gesloten door hun werkgever. Deze collectieve verzekering verzekert vaak ook de leden van 

de familie van de verzekerde. 

Wanneer de hoofdverzekerde het voordeel van de collectieve verzekering verliest wegens 

ontslag, pensionering, faillissement, overlijden, of welke andere oorzaak ook, past het om hem 

het recht te garanderen de verzekering op individuele basis verder te zetten tegen 

gelijkaardige voorwaarden als deze van de collectieve verzekering
180

.” 

 

De hoofdverzekerde kan gebruik maken van een individuele verderzetting van de verzekering 

wanneer hij de twee jaar voorafgaand aan het verlies van de collectieve dekking, 

ononderbroken een dekking heeft genoten bij één of meerdere privé-verzekeraars
181

. 

De verzekerde heeft recht op een gelijkaardige dekking, dus vergelijkbaar met die van de 

collectieve verzekering.  

 

De verzekeringsnemer-werkgever wordt belast met de kennisgevingsplicht. De 

kennisgevingsplicht met betrekking tot het verlies van het voordeel van de collectieve 

verzekering en met betrekking tot het recht op individuele voortzetting wordt ten laste gelegd 

van de verzekeringsnemer omdat hij de enige partij is die onmiddellijk op de hoogte is van de 

omstandigheid die aan de grondslag ligt van het verlies van het voordeel. 

De verzekeringsnemer-werkgever moet binnen de dertig dagen nadat de verzekeringsdekking 

beëindigd is, de verzekerde inlichten via een schriftelijk of elektronisch bericht
182

. 
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De verzekerde krijgt dan op zijn beurt dertig dagen de tijd om de verzekeraar te vragen om de 

collectieve verzekering voort te zetten
183

.  

De verzekeraar dient de verzekerde (werknemer) binnen de vijftien dagen een voorstel te 

doen
184

.  

De geïnteresseerde moet vervolgens binnen een termijn van vijftien dagen beslissen of hij de 

collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst individueel zal voortzetten. Hij moet dus binnen 

de vijftien dagen beslissen: aanvaarden of weigeren
185

.  

Indien hij niet binnen de vijftien dagen beslist, verliest hij het recht op individuele 

voorzetting. 

 

Ook de medeverzekerden hebben het recht om een collectieve ziekteverzekering zelf voort te 

zetten zodra zij uit de boot dreigen te vallen. 

De hoofdverzekerde kan de medeverzekerden op de hoogte brengen van het verlies van de 

collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst, zodat zij desgevallend het recht op individuele 

voortzetting kunnen uitoefenen. De verwittiging van de medeverzekerden door de 

hoofdverzekerde is een vrijwillig initiatief en wordt niet door de wet bepaald. 

 

“In een dergelijke situatie beschikt de medeverzekerde over 105 dagen, te rekenen vanaf de 

datum waarop hij het voordeel van de collectieve ziekteverzekering is kwijtgespeeld, om de 

verzekeraar schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen van zijn voornemen om het 

individuele voortzettingsrecht uit te oefenen
186

. De verzekeraar heeft dan vijftien dagen de tijd 

om hierop te reageren met een gepast verzekeringsaanbod
187

. De medeverzekerde heeft dan 

op zijn beurt dertig dagen de tijd om het aanbod al dan niet te aanvaarden
188

.
189

” 

 

Vermits in geval van individuele voortzetting van de collectieve ziektekostenverzekering, 

wordt de individuele premie berekend wordt rekening houdend met de leeftijd van de 

verzekerde op het ogenblik van de voortzetting, is het van essentieel belang dat de verzekerde 
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tijdens de polis correct en nauwkeurig geïnformeerd wordt over de mogelijkheid om, mits 

betaling van een bijkomende premie, een individuele reserve aan te leggen. De individuele 

reserve biedt het voordeel dat in geval van individuele voortzetting de premie berekend wordt 

rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde op het ogenblik dat hij de bijkomende 

premies is beginnen te betalen in plaats van rekening te houden met zijn leeftijd op het 

ogenblijk van de uitoefening van zijn recht op individuele voortzetting. De premie zal 

bijgevolg lager zijn
190

. 

Elke aangeslotene mag zelf beslissen of hij die bijkomende premie al dan niet betaalt. Stemt 

hij in, dan zal de verzekeraar voor hem dit vergrijzingsreserve aanleggen. 

Kortom: het premieniveau blijft stabiel en de individuele voortzetting vergt geen medisch 

formaliteiten
191

. 

Een aangeslotene moet wel beseffen dat hij deze vergrijzingsreserves niet kan afkopen, ze 

kunnen enkel aangewend worden als de aangeslotene bij het verlies van de collectieve 

verzekeringsdekking beslist om een individuele voortzetting van die collectieve dekking te 

onderschrijven
192

. 

 

F) Het wetsontwerp van 19 februari 2009
193

. 

 

Dit wetsontwerp, tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet 

van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot 

wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen in 

hoofdstuk IV, van titel III, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 

 

“Een eerste probleem houdt verband met het gehanteerde begrippenapparaat. De 

oorspronkelijke wet maakte een onderscheid tussen de individuele ziekteverzekering en de 

collectieve verzekering. Deze laatste werd verondersteld steeds beroepsmatig te zijn 
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aangegaan. Het begrip individuele ziekteverzekeringsovereenkomst wordt in de bestaande 

teksten niet gedefinieerd
194

.” 

 

De wet verloor echter uit het oog dat er op de markt zogenaamde ‘affinityverzekeringen’ 

bestonden, collectieve verzekeringen die buiten elke beroepsverband werden afgesloten. 

Om aan deze problemen te verhelpen wordt voorgesteld om niet langer het onderscheid 

individueel/collectief voorop te stellen, maar wel het onderscheid tussen 

verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten binnen een beroepsrelatie en 

verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie, en 

dit ongeacht of de overeenkomst wordt gesloten in het voordeel van één dan wel van 

meerdere personen195
. 

 

In de tweede plaats verlengt het ontwerp met één jaar de toepassing van de bepaling die maakt 

dat chronische zieken en personen met een handicap een ziektekostenverzekering kunnen 

afsluiten, met dien verstande dat de kosten die verband houden met de ziekte en handicap, 

welke bestaat op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, mogen worden 

uitgesloten
196

. 

 

Het tweede probleem dat de tekst aanpakt is het wegwerken van de moeilijkheden die de 

vaststelling van de medische index in de weg staan. 

Zoals reeds hierboven vermeld swingen de premieverhogingen voor de 

hospitalisatieverzekeringen de pan uit. Bij Argenta verhogingen van 100 tot 300%, bij Ethias 

van 30 tot 73%. Sinds de totstandkoming van de wet Verwilghen hebben de meeste 

verzekeringsmaatschappijen de premies voor hun hospitalisatieverzekering op een 

willekeurige en soms extreme manier verhoogd
197

.  
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Het wetsontwerp laat de verzekeraars niet meer toe om de prijzen van hun 

ziekteverzekeringsovereenkomsten vrij aan te passen na 1 juli 2009. Vanaf dat ogenblik 

kunnen zij de premies nog enkel koppelen aan de evolutie van het indexcijfer der 

consumptieprijzen én aan de evolutie van de zogenaamde «medische index», een indexcijfer 

dat de evolutie vaststelt van de objectieve parameters die de prestaties van de 

ziekteverzekering bepalen. De huidige tekst bepaalt reeds de vaststelling van een dergelijke 

index met de actieve tussenkomst van het Kenniscentrum van de Gezondheidszorg en de 

CFBA. Beide instellingen zijn echter de mening toegedaan dat de huidige tekst afbreuk doet 

aan hun opdracht. 

Kortom in het wetsontwerp is gekozen voor een medische index. Maar dat is het dan ook. De 

rol van het Kenniscentrum is in eerste plaats gegevens verzamelen. Ze heeft volgens 

verschillende methodologiën verschillende medische indexen berekend. En voorgesteld in de 

Commissie Bedrijfsleven.  

 

Waar de minister van oordeel was, dat het Kenniscentrum het best geplaatst was om de 

eigenlijk medische index te bepalen, vond het Kenniscentrum zélf dit een brug te ver. De 

keuze welke medische index uiteindelijk wordt gehanteerd, is een politieke keuze, aldus het 

Kenniscentrum, dat de hete aardappel dan ook doorschoof in de richting van de politici. En 

dan bleef de meerderheid met de mond open zitten …  

 

Er is dus nog geen beslissing wélke medische index uiteindelijk zal worden gehanteerd om de 

premies van de hospitalisatieverzekeringen aan te passen. Er is ook nog geen beslissing of die 

medische index voor alle verzekeraars zal gelden, of elke verzekeraar misschien zelf een 

medische index mag hanteren. 

 

Ten gronde kan geen redelijk mens iets hebben tegen het goedkeuren van deze reparatiewet, 

een wet die de burger het recht wil geven om een collectieve verzekering in private naam 

verder te zetten. Een wet die de hospitalisatieverzekering levenslang wil garanderen 

bijvoorbeeld. Een wet die verzekerden met bepaalde aandoeningen soepeler wil in dekking 

krijgen. Een reparatiewet die de premiestijgingen van de hospitalisatieverzekering voor de 

komende jaren in elk geval voor de klanten betaalbaarder wil maken. Op het eerste gezicht 

dus niets dan goed nieuws. Een redelijk mens zou dus op het groene knopje moeten duwen. 

Maar toch zijn er mensen die niet akkoord zijn met dit wetsontwerp omdat deze reparatiewet 

te laat komt. 
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Dit wetsontwerp werd op 19 maart 2009 aangenomen in de Kamer en werd overgezonden 

naar de Senaat. Het wetsontwerp is nog steeds hangende in de Senaat. Op 31 maart werden 

reeds amendementen naar voren geschoven. Een bepaald amendement wenst duidelijkheid te 

scheppen over de manier waarop de premie, de vrijstellingen en de prestatie kunnen worden 

gewijzigd. Over de medische index is al veel discussie geweest. De actuariële methode zoals 

uit een studie in opdracht van het kenniscentrum naar voor werd gebracht is niet van aard een 

objectieve en betrouwbare index op te leveren die tegemoetkomt aan de oorspronkelijke 

doelstelling van de wetgever. Daarom wordt voorgesteld om te komen tot één uniforme 

medische index gebaseerd op de daadwerkelijke evolutie van de prijzen van goederen en 

diensten die representatief zijn voor wat door de ziekteverzekering wordt gedekt. Daarnaast 

wordt ook de formule inzake de toepassing van de medische index vastgelegd. De aanpassing 

mag enkel gebeuren op basis van het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de 

premievervaldag. De FOD Economie zal maandelijks de medische index bekendmaken. 

3.3 De toenemende concurrentie. 

Er is zowel sprake van concurrentie tussen de ziekenfondsen en privé-verzekeraars als van 

concurrentie tussen de ziekenfondsen onderling. 

 

Bij de verplichte verzekering, die aangeboden wordt door de verschillende ziekenfondsen, is 

er geen enkel verschil. Op dit vlak kunnen de ziekenfondsen niet concurreren. Het is de 

aanvullende verzekering die het concurrerende product is geworden. Naast de prijs die men 

hiervoor dient te betalen, zijn de aangeboden diensten echte verleidingsproducten. 

 

De laatste jaren is er een oorlog bezig onder de ziekenfondsen
198

. De onafhankelijke en 

neutrale ziekenfondsen snoepen leden af van het christelijke, het socialistische en het liberale 

ziekenfonds. De oorlog komt er, niet omdat bepaalde ziekenfondsen betere verzekeringen 

zouden aanbieden, maar omdat bepaalde ziekenfondsen agressieve commerciële praktijken 

zouden aanvoeren. 

 

Een tweede fenomeen is de concurrentie tussen de ziekenfondsen en de privé-verzekeraars..  
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Naarmate de beperkingen binnen de verplichte ziekteverzekering groter worden, neemt de 

vraag naar aanvullende verzekeringen toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

ziekenfondsen en de private verzekeringssector betrokken worden bij het organiseren van 

aanvullende verzekeringen en zij als concurrenten tegenover elkaar komen te staan. 

 

Deze toenemende concurrentie dient in goede banen te worden geleid. Vanuit economisch 

oogpunt moet toegezien worden op een eerlijke concurrentie en dit via de toepassing van het 

Europees mededingingsrecht
199

.  Vanuit sociaal oogpunt moet erop worden toegezien dat de 

toenemende concurrentie geen bedreiging vormt voor de sociale bescherming in het algemeen 

en de toegankelijkheid van aanvullende ziekteverzekering in het bijzonder
200

. 

 

Om hun concurrentiele positie te verstevigen, gaan actoren, die aanvullende verzekeringen 

aanbieden, op de eengemaakte Europese markt een steeds verregaande risicoselectie 

doorvoeren bij het aanbieden van verzekeringscontracten. Hoe concurrentiëler de markt, des 

te meer zal de verzekeraar bekommerd zijn om enkel de betere risico’s te accepteren, of om 

toch minstens in het aangeboden premietarief tussen goede en minder goede risico’s te 

differentiëren. Vanaf het moment dat een bepaalde groep kan worden geïdentificeerd naar een 

welbepaald risico toe, gaat dit tot segmentatie en verschillende tariferingsstructuren leiden. De 

verzekerde kan dus gaan shoppen naar de beste dekking en laagste prijs. Dit betekent dan het 

einde van de gesolidariseerde verzekerde
201

. 

 

JANSSENS stelt: “ In het kader van deze concurrentie stelt zich het probleem van het level 

playing field. De concurrentie tussen de ziekenfondsen en private verzekeraars leidt tot een 

botsing tussen twee verschillende werelden. De invalshoek waarmee beide partijen de markt 

benaderen, is dermate verschillend dat oneerlijke concurrentie haast niet te vermijden is
202

.” 

 

“De ziekenfondsen bieden hun leden aanvullende ziektekostendekkingen aan. De regels die zij 

daarvoor moeten respecteren, wijken af van de verplichtingen die op de schouders van de 

verzekeraars rusten. Zo betalen de klanten bij de ziekenfondsen geen taksen. Ziekenfondsen 
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zijn ook niet verplicht om reserves aan te leggen. Het is onnodig te zeggen dat dit een 

concurrentiële achterstand geeft
203

.” 

 

De ziekenfondsen zijn dus volgens de verzekeraars bevooroordeeld, want zij betalen geen 

belastingen en moeten geen reserves aanleggen.  

 

De ziekenfondsen zijn van mening als de verzekeraars echt eenzelfde level playing field 

willen, de begrippen solidariteit, voorzorg en wederzijdse bijstand moeten opnemen in hun 

contracten
204

. 

Deze hele discussie wordt verder gezet op Europees niveau. Europa pleit voor een 

gelijkschakeling van ziekenfondsen en private verzekeraars op het vlak van de aanvullende 

ziekteverzekeringen. 

Dit jaar moet de Belgische regering een antwoord geven aan Europa in het dossier van 

concurrentievervalsing
205

.  

Europa pleit voor gelijke spelregels voor alle spelers op dezelfde markt. Het level playing 

field van de mutualiteiten, bij het aanbieden van hun supplementaire 

hospitalisatieverzekering, gaf de mutualiteiten  een marktvoordeel vergeleken met de private 

ziekteverzekeraars.  

De Europese Commissie had op 6 mei 2008 officieel aan de Belgische regering laten weten 

dat hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen aan identieke regels onderworpen zijn als 

alle andere verzekeringen
206

.  

De Commissie heeft zelf de Belgische regering een aantal opties gesuggereerd. De eerste 

mogelijkheid zou er in bestaan de huidige aanvullende dekkingen op te nemen in de sociale 

zekerheid. Het zou concreet betekenen dat de overheid via de wettelijke ziekteverzekering de 

aanvullende ziekenfondsdekkingen voortaan zelf in detail zou regelen, organiseren en 

financieren. Van een verzekeringsmarkt zou dan geen sprake meer zijn. 

De regering koos voor het alternatief, waarbij de aanvullende ziekenfondsverzekeringen tot 

het vrije initiatief van de ziekenfondsen blijven behoren. Deze optie heeft tot gevolg dat elk 

ziekenfonds deze verzekeringen moet onderbrengen bij een apart te creëren 
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verzekeringsonderneming, waarop onder andere de Europese verzekeringsrichtlijnen volledig 

van toepassing zijn. 

Op 24 september 2008 ondertekenden Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars in 

ons land, en de ziekenfondsen plechtig een akkoord over de manier waarop de EU-

verzekeringsregels van toepassing zijn op de hospitalisatiedekkingen die ziekenfondsen 

aanbieden.  

 

“Met dit akkoord lijkt een einde te zijn gekomen aan een jarenlang dispuut rond gelijke 

spelregels voor private zorgverzekeraars en ziekenfondsen op de markt van de 

hospitalisatieverzekeringen
207

”. 

“Dit akkoord is het resultaat van een wederzijds begrip dat in de loop van de afgelopen 

maanden is gegroeid. Het mondde uit in het maken van een onderscheid in de producten die 

verkocht worden door mutualiteiten. Het gaat enerzijds om “verzekeringen” en, anderzijds 

om “verrichtingen”. Verrichtingen zijn diensten die aan een aantal strikte voorwaarden 

beantwoorden welke tussen partijen overeengekomen werden. De ziekenfondsen hebben 

aanvaard dat hun hospitalisatieverzekeringen, die geen “verrichtingen” zijn, conform de eis 

van de Europese Commissie aan dezelfde regels als de verzekeraars onderworpen worden. De 

verzekeringssector heeft zich van zijn kant constructief opgesteld en gevolg gegeven aan de 

vraag van de ziekenfondsen om diensten te kunnen aanbieden die verplicht zijn voor alle 

leden met gegarandeerde toegang (d.w.z. zonder selectie) en zonder enig verschil in 

dekkingsomvang en premiehoogte (d.w.z. zonder segmentatie)
208

.” 

 

Het akkoord laat zodoende de mogelijkheid voor ziekenfondsen om doorgedreven solidariteit 

te ontwikkelen en garandeert tegelijk het gewenste level playing field voor alle 

hospitalisatieverzekeringen ongeacht of zij door mutualiteiten dan wel door verzekeraars 

worden aangeboden. De Ministerraad heeft dit akkoord bekrachtigd en aan de Europese 

Commissie overgemaakt. De nodige wetswijzigingen moeten op uitdrukkelijke vraag van de 

Commissie nog dit jaar in het Belgische Staatsblad verschijnen. De bal ligt dus in het kamp 

van de Belgische regering. Zoniet wordt een procedure voor het Europese Hof van Justitie 

tegen België ingeleid
209

. 
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JANSSENS schrijft: “Het bereikte akkoord is alvast een opluchting voor Assuralia. Want 

hospitalisatieverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen moeten voortaan dezelfde regels 

toepassen als de verzekeringsmaatschappijen. Dit wil zeggen: verzekeringstaksen betalen, 

reserves aanleggen, zich onderwerpen aan het toezicht van de Commissie voor het Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen (CBFA), een solvabiliteitsmarge aanleggen, …
210

”. 

 

In het kader van deze materie kan worden aangeknoopt bij een uitspraak van het Arbitragehof 

inzake de aanvullende verzekering, met name het arrest van 2 april 1992 in de zaak 23/92. In 

casu hadden de privé-verzekeraars de gedeeltelijke vernietiging gevraagd van de wet 

betreffende de ziekenfondsen en viseerden de aanvullende verzekeringen wegens schending 

van de artikelen 10 en 11 Grondwet. De fundamentele vraag waarover men zich moet buigen 

is, met name of de ziekenfondsen en de privé-verzekeraars door hun eigenheid al dan niet aan 

verschillende regelgevingen kunnen onderworpen blijven bij het aanbieden van aanvullende 

verzekeringen. Het Hof weigerde de vernietiging. De interpretatie komt erop neer dat 

ziekenfondsen alleen mogen verzekeren wat te maken heeft met gezondheid in de betekenis 

van de Ziektewet en dat de aanvullende verzekeringen in beginsel gelijk zijn voor iedereen en 

beantwoorden aan de drie beginselen van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. 

 

Een tweede zaak voor het Arbitragehof is het arrest van 13 juli 2001, nr.102/ 2001. De 

aanleiding tot dit arrest was de solidaire hospitalisatieverzekering aangeboden door de 

Franstalige CM. Dit product van de Franstalige CM is een verplichte hospitalisatieverzekering 

binnen hun aanvullende verzekering. Hiervoor dienen de leden een extrapremie voor te 

betalen. De privaatverzekeraars hebben tegen dit initiatief verzet aangetekend bij de 

Rechtbank van Koophandel. Deze stelde in dit verband een prejudiciële vraag aan het 

Arbitragehof. Het oordeel van het Arbitragehof was ronduit vernietigend voor de private 

verzekeraars. Het Arbitragehof heeft geen enkele moeite met het feit dat de ziekenfondsen 

hospitalisatieverzekeringen aanbieden binnen hun aanvullende verzekeringen. Meer zelfs, het 

Arbitragehof stelt dat de ziekenfondsen niet vallen onder de Wet op de Handelspraktijken en 

dus eigenlijk niet concurreren met de privé-verzekeraars. Het rechtcollege voegt eraan toe dat 

de ziekenfondsen door het aanbieden van een betaalbare hospitalisatieverzekering hun 

wettelijke taak als sociale verzekeraar naar behoren uitvoeren.  
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Hoofdstuk 4: De bescherming van chronische zieken. 

4.1 Bijzondere rechtsgronden. 

4.1.1  Wet op de landverzekeringsovereenkomst. 

Artikel 5 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat bij het sluiten van de 

overeenkomst de verzekeringsnemer verplicht is ‘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. 

Het is dus op grond van deze mededelingsplicht dat de verzekerde verplicht om alle gekende 

gegevens te melden die van invloed zijn voor de beoordeling van het risico. 

 

De omstandigheden die de verzekeraar kent of redelijkerwijze moet kennen alsook genetisch 

gegevens, hoeft de verzekeringsnemer niet mee te delen. 

 

Deze mededelingsplicht bestaat op straffe van de nietigverklaring van het contract indien men 

opzettelijk informatie achterhoudt
211

. 

 

Deze mededelingsplicht wordt als een middelenverbintenis gekwalificeerd, enkel de gegevens 

waarvan ieder normaal, zorgvuldig persoon aanneemt dat ze relevant zijn voor de beoordeling 

van het risico vallen onder de spontane mededelingsplicht
212

. 

 

In de praktijk maken vele verzekeraars gebruik van medische vragenlijsten. De kandidaat-

verzekerden, ook chronisch zieken en gehandicapten, dienen dan waarheidsgetrouw deze 

vragenlijst in te vullen en de verzekeraar op de hoogte te stellen van hun gezondheid. 

Maar indien bepaalde vragen niet beantwoord worden en de verzekeraar sluit toch een polis 

af, dan kan de verzekeraar zich niet beroepen op het verzuim van de verzekeringsnemer. 

In dit geval is de verzekeraar nalatig en een dekking weigeren zou strijdig zijn met de 

principes van de goede trouw
213

. 

Artikel 95 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt: 
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“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 adviserende 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 adviserende 

arts van de verzekeraar een verklaring af over de doodsoorzaak. 

Wanneer er geen risico meer bestaat voor de verzekeraar, bezorgt de adviserende arts de 

geneeskundige verklaringen, op hun verzoek, terug aan de verzekerde of, in geval van 

overlijden, aan zijn rechthebbenden”. 

 

Artikel 95 is terug te vinden in hoofdstuk I van titel III behoudende gemeenschappelijke 

bepaling van toepassing op alle persoonsverzekeringen. Daaruit kan geconcludeerd worden 

dat deze bepaling van toepassing is op persoonsverzekeringen, waaronder de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering en de hospitalisatieverzekering. 

 

“Door het inlassen van een artikel over de medische informatie werd afbreuk gedaan aan één 

van de aloude grondslagen van de geneeskundige ethiek, nl. het medisch beroepsgeheim”
214

. 

 

Het medisch beroepsgeheim dient gezien te worden als een prerogatief van de zieke zelf is, 

die het recht heeft om zelf te beslissen of zijn arts al dan niet een beschrijving geeft van zijn 

gezondheidstoestand. 

Artikel 95 kan, wat de inhoud betreft, worden opgesplitst in twee delen. Een eerste deel bevat 

de bepalingen die handelen over medische attesten en geneeskundige verklaringen, afgeleverd 

door de verzekerde gekozen arts. Deze attesten dienen afgeleverd te worden, hetzij aan de 

verzekerde patiënt zelf wanneer deze nog in leven is, hetzij aan de adviserende geneesheer 
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wanneer de verzekerde patiënt overleden is. Een tweede deel handelt het over de genetische 

screening als middel om de toekomstige gezondheidstoestand van de patiënt te bepalen
215

. 

 

Alle informatie, die een chronisch zieke of gehandicapte meent nodig te hebben bij het 

aangaan of uitvoeren van verzekeringsovereenkomst , kan door de verzekerde gekozen arts 

overgemaakt worden. Dit is geen verplichting maar een mogelijkheid. De arts kan 

bijvoorbeeld weigeren als hij merkt dat de door de verzekeraar druk op de patiënt wordt 

uitgeoefend. In die gevallen zal de verzekeraar zelf een medisch onderzoek moeten laten 

uitvoeren. Dit kan wel praktische problemen tot gevolg hebben. Wat gebeurt er immers 

wanneer de arts geen attest wil uitschrijven en de verzekeraar op zijn beurt weigert het 

contract te sluiten? 

Deze verklaringen over de gezondheidstoestand van de chronisch zieke mogen uitsluitend  

aan de adviserende arts worden bezorgd. De verklaringen moeten zich wel beperken tot een 

beschrijving van de huidige gezondheidstoestand. De gezondheidstoestand uit het verleden 

mag niet vermeld worden. Indien een persoon genezen is verklaard van kanker, moet dit niet 

vermeld worden. 

Tenslotte mag de adviserende arts aan de verzekeraar geen informatie geven die niet-pertinent 

is gezien het risico waarvoor de verklaringen werden opgemaakt. 

 

Aangezien de verzekeraar, bij het afsluiten van een verzekeringscontract, het risico 

nauwkeurig wil inschatten,  is het nuttig voor de verzekeraar om genetische gegevens te 

gebruiken. Dankzij zijn het voorspellende karakter van deze genetische gegevens, kan het 

risico vooral naar te toekomst toe goed worden ingeschat 

Maar dit zou echter een inbreuk zijn op de privacy van het individu, en dit zou problemen 

scheppen op het vlak van de toegang tot verzekeringen. 

Daarom heeft de wetgever geopteerd om het medisch onderzoek dat noodzakelijk is voor het 

sluiten en het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, slechts steunen op de 

voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde en niet op 

de technieken van genetisch onderzoek die dienen om de toekomstige gezondheidstoestand te 

bepalen.  
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Indien men de toekomstige gezondheidstoestand in rekening zou brengen, dan zou dit anti-

risicoselectie tot gevolg hebben, waardoor diegenen die teveel afwijken van de 

standaardgezondheidsnorm uitgesloten zouden worden van bepaalde verzekeringen. 

 

Kortom artikel 95 van de voornoemde wet impliceert de toelaatbaarheid van het geneeskundig 

onderzoek. Hierdoor kan uitsluiting op grond van de voorafbestaande ziektetoestand worden 

gelegitimeerd. 

De landverzekeringsovereenkomst verbiedt een genetisch onderzoek ter voorspelling van de 

gezondheidstoestand der kandidaat-verzekerden. De differentiatie op grond van de genetisch 

voorspelbare toekomstige gezondheidstoestand, wordt bijgevolg uitgesloten
216

 

4.1.2 WHPC. 

De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de 

bescherming van de consument, hierna WHPC, is van toepassing op producten en diensten. 

Diensten worden omschreven als ‘alle prestaties die een handelsdaad uitmaken’
217

.  

 

Wat de invulling van het begrip ‘handelsdaden’ betreft, kan worden verwezen naar de artikel 

2 en 3 van het Wetboek van Koophandel, waarin men een opsomming vindt van de daden van 

koophandel. Maken o.a. handelsdaden uit: ‘elke onderneming van agentschappen, 

zakenkantoren, inrichtingen voor veilingen, van openbare schouwspelen en van verzekeringen 

met premies’
218

. 

Het aanbieden van een verzekering valt derhalve onder wat de WHPC als dienst definieert.  

De verzekeraar zal moeten handelen naar de vele dwingende bepalingen uit de WHPC. 

 

Men dient goed voor ogen te houden dat vele bepalingen van de WHPC slechts van 

toepassing zijn in de relatie tussen verkoper en consument. Iedere natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte 

diensten verwerft of gebruikt, is een consument in de zin van de WHPC
219

. 
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De WHPC bevat diverse bepalingen die tot doel hebben de consument te informeren. Zo 

vinden we in het tweede hoofdstuk van de WHPC de regelen inzake prijsaanduiding. De 

artikelen inzake prijsaanduiding vinden enkel toepassing indien de verkoper producten of 

diensten aanbiedt aan consumenten. Een verzekeraar die een dienst aanbiedt aan een 

consument dient rekening te houden met deze bepalingen. Artikel 2, §2 WHPC verplicht de 

verzekeraar die diensten aanbiedt, om het tarief schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en 

ondubbelzinnig te vermelden
220

. De verzekeraar dient het tarief van een polis in 

overeenstemming met deze bepaling te vermelden, zodat chronisch zieken en gehandicapten 

niet voor verrassingen komen te staan. Verder dient de totale prijs vermeld te worden 
221

 en 

moeten de tarieven minstens in euro worden aangeduid
222

. 

 

Overeenkomstig artikel 30 WHPC dient de verkoper, ten laatste op het ogenblik van het 

sluiten van de verkoop, ter goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige 

voorlichting geven betreffende de kenmerken van de dienst. De verkoper moet daarbij 

rekening houden met de behoefte aan voorlichting die hij normaliter mag veronderstellen in 

hoofde van de consument, en ook rekening houdend met de door deze consument uitgedrukte 

behoefte aan informatie
223

. Zo zal het bij een hospitalisatieverzekering voor een chronisch 

zieke of gehandicapte belangrijk zijn te weten dat een voorafbestaande ziekte voor een 

bepaalde termijn zal worden uitgesloten. 

 

Artikel 31 WHPC bevat een algemene toetsingsnorm, in toepassing waarvan een beding of 

voorwaarde onrechtmatig is wanneer het een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten 

en de plichten van de partijen. Vooral bij standaard- en toetredingscontracten, waarover er 

niet afzonderlijk is onderhandeld, is er steeds gevaar voor dergelijke onrechtmatige bedingen. 

Van oudsher is het verzekeringscontract het voorbeeld bij uitstek van de categorie van de 

zogenaamde toetredingscontracten. 

Zo zal een beding in een verzekeringsovereenkomst waarbij aan de verzekeraar het recht 

wordt verleend om op een forfaitaire vergoeding waarover de consument niet beschikt, als 

kennelijk onevenredig worden beschouwd. 
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Een beding kan op grond van de algemene toetsingsnorm slechts onrechtmatig zijn wanneer 

het een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en de plichten van de partijen. Het 

gebruik van de term ‘kennelijk’ maakt duidelijk dat de rechter zich terughoudend moet 

opstellen. Enkel wanneer het beding van aard is dat over het onrechtmatig karakter ervan 

tussen redelijke mensen geen verschil van mening kan bestaan, i.e. wanneer het een manifest, 

evident en onaanvaardbaar onevenwicht creëert, kan het beding als onrechtmatig worden 

bestempeld
224

. 

 

Op grond van artikel 32, §4 WHPC moeten alle bedingen van de overeenkomst die schriftelijk 

zijn, duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Hierbij wordt ook een interpretatieregel 

geïntroduceerd, die inhoudt dat in geval van twijfel over de betekenis van een beding, de voor 

de consument meest gunstige interpretatie steeds prevaleert. 

 

Artikel 32 WHPC bevat een lijst van bedingen die hoe dan ook verboden zijn. Stelt de rechter 

vast dat dergelijk beding aanwezig is in de verzekeringsovereenkomst, gesloten tussen 

verzekeraar en consument, dan moet hij het beding nietig verklaren. Zo is het bijvoorbeeld bij 

toepassing van artikel 32, 9° WHPC verboden: “onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk 

Wetboek, de verkoper toe te staan de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of te wijzigen 

zonder schadeloosstelling voor de consument, behoudens overmacht”. Wanneer in de 

verzekeringsovereenkomst is bedongen dat een verzekeraar zich het recht voorbehoudt om op 

elk ogenblik, los van enige wanprestatie, een einde te maken aan de dekking van een 

verzekeringscontract, zonder een opzegtermijn in acht te nemen, dan zal dit beding op grond 

van artikel 32, 9° WHPC als onrechtmatig worden beschouwd en nietig worden verklaard. De 

verzekeraar kan bijvoorbeeld bedingen dat hij de polis kan opzeggen wanneer iemand 

ongeneeslijk ziek of gehandicapt wordt. 

Indien de verzekeraar zich de mogelijkheid voorbehoudt om eenzijdig de 

verzekeringsvoorwaarden te wijzigen en/of het tarief te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer 

iemand chronisch ziek wordt, zal dit op grond van artikel 32 WHPC als onrechtmatig worden 

beschouwd en dit beding zal nietig worden verklaard
225

. 

 

                                                 
224

 R. STEENNOT, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 

2007,133-134. 
225

 Art 32, 2°, art 32, 3° WHPC en art 32, 9° WHPC. 



De verzekeringsdekking van chronisch en ongeneeslijke zieken en gehandicapten 81

Daden die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken zijn verboden. Kwaad spreken of 

slechtmaking mag bijvoorbeeld niet. Maar een duidelijke clausule in het contract dat de 

verzekeraar een prijsaanpassing mag doen kan wél, voor zover dit tijdig gemeld wordt en de 

klant de tijd krijgt om een alternatief te zoeken
226

. 

 

Het opzet van de WHPC is werkelijk zeer ruim. Enerzijds beoogt ze het waarborgen van de 

eerlijke mededinging in de handel en anderzijds het verzekeren van de voorlichting en de 

bescherming van de consument. Het is dankzij deze laatste doelstelling dat chronisch zieken 

en gehandicapten met betrekking tot de contractsvoorwaarden van een 

verzekeringsovereenkomst zullen worden beschermd. 

4.1.3 Wet inzake patiëntenrechten. 

De wet op de patiëntenrechten
227

 werd op 22 augustus 2002 goedgekeurd in het federale 

parlement. Deze wet legt de individuele rechten van de patiënt vast. Ze maakt voor eens en 

altijd duidelijk waarop een patiënt moet kunnen rekenen en waaraan een beroepsbeoefenaar 

zich te houden heeft. De uiteindelijke bedoeling van de wet is het verbeteren van de kwaliteit 

van de dienstverlening in de gezondheidszorg. 

 

Artikel 2 van de wet bepaalt wat er moet begrepen worden onder het begrip patiënt. Een 

patiënt is een natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op 

eigen verzoek. Ook chronisch en ongeneeslijke zieke worden eronder begrepen en kunnen dus 

de rechten inroepen die in deze wet vervat liggen. 

 

Dankzij deze wet hebben chronisch zieke patiënten recht op een kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften
228

. Het recht op een kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking is iets meer dan de bekrachtiging van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het 

recht omvat ook het verbod van discriminatie in de gezondheidszorg, wat heel belangrijk is 

voor chronische zieken. 

 

                                                 
226

 X, “ Verzekeringen en handelspraktijken”, Verz. W. 2008, nr. 9, 8. 
227

 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënten. 
228

 Art 5 patiëntenrechtenwet. 



De verzekeringsdekking van chronisch en ongeneeslijke zieken en gehandicapten 82

Een chronisch en ongeneeslijke zieke kan zelf een zorgverstrekker kiezen en kan die keuze 

herzien
229

.  

 

Een chronisch zieke patiënt heeft recht op alle informatie om inzicht te krijgen in zijn 

gezondheidstoestand
230

. Deze informatie bevat in beginsel
231

 alle informatie, dus ook 

betreffende infauste prognoses, die wel vaker voorkomen bij chronische zieken. 

 

De patiënt dient ook altijd uitdrukkelijk zijn toestemming te geven voor elke tussenkomst
232

. 

Voor chronische zieken is het belangrijk te weten dat zij een behandeling uitdrukkelijk 

kunnen weigeren. Nieuw in deze wet is de negatieve voorafgaande wilsverklaring. De 

chronische zieke kan op een bewust en bekwaam moment op voorhand verklaren dat hij een 

welomschreven tussenkomst weigert.  

 

Volgens artikel 10 van de patiëntenrechtenwet heeft de patiënt recht op bescherming van zijn 

persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.  

Een onderdeel van dit recht is de ruimtelijke privacy. Hier is uitdrukkelijk bepaald dat bij een 

tussenkomst enkel personen aanwezig mogen zijn van wie de aanwezigheid beroepshalve 

vereist is.   

De persoonlijke levenssfeer van de patiënt moet ook beschermd worden op vlak van de 

informatie over zijn gezondheid. Het is verboden om de patiënt of de beroepsbeoefenaar 

onder druk te zetten om informatie aan derden mee te delen zoals aan 

verzekeringsmaatschappijen of de werkgever. 

 

Een chronisch zieke patiënt kan op elk moment inzage in zijn dossier eisen
233

. 

 

Belangrijk voor een chronische zieke is dat hij recht heeft op palliatieve zorg. Iedereen 

behoort van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om 

de pijn te voorkomen, te evalueren, te behandelen en te verzachten
234

. 
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Ook inzake verzekeringen wijzigt deze wet ingrijpend de medische informatie van 

verzekerden naar verzekeraars bij het sluiten of handhaven van allerlei 

verzekeringscontracten
235

. 

4.1.4 Recht op privacy. 

Betrouwbare gegevens zijn essentieel voor de activiteit van de verzekeraar. Zij zijn de 

grondstof waarover de verzekeraar moet beschikken om een risico te analyseren en te 

accepteren. Voorts is de verzameling van relevante gegevens voor de verbruiker een waarborg 

dat hij de juiste prijs betaalt voor zijn verzekeringen, waarbij rekening wordt gehouden met 

zijn kenmerken. 

 

“Vooraleer verzekeraars een verzekeringscontract aanbieden, schatten ze de grootte van het 

risico in. Ingeval van een ziekte- en hospitalisatieverzekering hebben verzekeraars nood aan 

medische informatie van de kandidaat. De wetgeving betreffende deze gegevens is een 

tweesnijdend zwaard. Enerzijds wordt het gebruik van medische persoonsgegevens omringd 

door extra waarborgen tegen al te nieuwsgierige buitenstaanders. Ten eerste riskeren artsen 

een strafrechtelijke vervolging indien ze de aan hen toevertrouwde medische gegevens bekend 

maken buiten de uitoefening van hun taak en buiten de gevallen waarin de wet hen verplicht 

om de gegevens bekend te maken. Een dergelijke bekendmaking vormt een schending van het 

beroepsgeheim
236

. Ten tweede is het volgens de Wet Verwerking Persoonsgegevens in 

principe verboden om medische gegevens op geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde wijze te 

verwerken, tenzij in het geval van één van de uitzonderingen waarin de wet voorziet
237

.” 

 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens moet dergelijke verwerkingen transparanter maken 

en voorkomen dat gegevens betreffende natuurlijke personen worden misbruikt. 

Een wet van 11 december 1998 heeft die tekst aangepast aan de bepalingen van een Europese 

richtlijn van 24 oktober 1995
238

. Een koninklijk besluit van 13 februari 2001 heeft de aldus 
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herziene wet uitgevoerd en het twintigtal besluiten met betrekking tot de vroegere wetgeving 

vervangen. De nieuwe wet en haar uitvoeringsbesluit zijn op 1 september 2001 in werking 

getreden. 

 

Verzekeraars trachten medische informatie te verkrijgen door het voorleggen van medische 

vragenlijsten aan kandidaat-verzekerden. 

Indien medische vragenlijsten persoonlijke gegevens bevatten is de privacywet van 

toepassing. Deze medische vragenlijsten bevatten in principe persoonsgegevens met 

betrekking tot de gezondheid.  

In de wet is geen definitie van gezondheidsgegevens terug te vinden. 

 

De verwerking van gezondheidsgegevens is, volgens artikel 7 §1 van de wet, verboden. 

Maar in artikel 7 §2 worden enkele uitzonderingsgevallen bepaald. Wanneer de betrokkene 

zelf uitdrukkelijk zijn toestemming geeft, is de verwerking wel mogelijk. 

 

Artikel 7 §5 bepaalt dat de inzameling van de gezondheidsgegevens altijd moet gebeuren bij 

de betrokkene zelf. Doordat de verzekeraar de medische vragenlijst telkens aan de kandidaat-

verzekerde zelf voorlegt en deze de medische vragenlijst zelf invult, wordt voldaan aan de 

vereisten van dit artikel. De verzameling van deze gegevens dient wel te gebeuren met respect 

voor de principes van eerlijkheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, …
239

. 

 

De wet biedt de verzekerden ook een recht op toegang tot de gegevens en op verbetering en 

verwijdering van onjuiste gegevens. 

4.2 Discriminatie van chronische zieken. 

4.2.1 Probleemstelling. 

In de Standaard verscheen het bericht dat diabetici moeite hebben om een verzekering te 

vinden
240

. In dezelfde krant verscheen de klacht van een politieman die bij de door zijn 

                                                                                                                                                         
 
239

 F. DE BRUYNE, “Van solidariteit naar uitsluiting: De weigering van chronische zieken door 

verzekeringsmaatschappijen”, T.v.MR. 2000, 13. 
240

 De Standaard, 1999, Verzekeraars weigeren diabetici, De Standaard, 19.10.1999 



De verzekeringsdekking van chronisch en ongeneeslijke zieken en gehandicapten 85

werkgever gekozen verzekeraar geen hospitalisatieverzekering kon afsluiten omdat zijn 

dochter aan het syndroom van Down leed
241

.  

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen ontving veel meldingen van personen die 

moeilijkheden ondervonden bij het afsluiten van een schuldsaldo- hospitalisatie- of 

levensverzekering onder de vorm van contractweigering of te hoge premies. Velen meenden 

onrechtvaardig behandeld te zijn omwille van hun handicap of gezondheidstoestand, 

waaronder mensen met kanker, mensen met de ziekte van Chron, diabetes en HIV
242

. 

 

Gezonde mensen met een behoorlijk inkomen kunnen gemakkelijk een verzekering af sluiten. 

Maar patiënten met een ernstige aandoening kunnen echter al te vaak geen polis afsluiten voor 

zichzelf en hun gezin. Ofwel worden ze geweigerd om een polis af te sluiten omwille van hun 

chronisch ziekte of handicap, ofwel worden onmenselijke hoge premies gevraagd, ofwel 

worden de polissen door verzekeringsmaatschappijen willekeurig opgezegd, of er worden zeer 

verregaande vragenlijsten gehanteerd, … 

Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke 

behandeling. Dat staat in de Grondwet. Toch hebben mensen met een handicap of chronische 

ziekte nog steeds te maken met vooroordelen of stereotypen. 

Er moet paal en perk gesteld worden aan deze allerhande discriminaties. 

4.2.2 Wetgevend kader. 

Op 10 mei 2007 werden drie verschillende wetten uitgevaardigd, namelijk de Genderwet, 

Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. 

In het kader van dit onderwerp zal enkel de laatstgenoemde wet van belang zijn en enkel de 

Antidiscriminatiewet zal uitvoerig aangehaald worden. Want deze wettelijke regelingen 

hebben zeker en vast hun belang voor de verzekeringssector. 

Deze drie wetten formuleren elk een discriminatieverbod. Enkel de discriminatiegronden 

waarop men niet mag discrimineren is verschillend. 

 

De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 vervangt de oude Antidiscriminatiewet van 25 

februari 2003. Op 6 oktober 2004 sprak het Grondwettelijk Hof een vernietigend oordeel uit 
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over de Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie. Welbekend is dat de 

Antidiscriminatiewet uit 2003 een gesloten opsomming van gronden bevatte, waaruit 

belangrijke gronden als politieke overtuiging en taal waren weggelaten. Deze omissie achtte 

het Grondwettelijk Hof niet acceptabel
243

. 

4.2.3 De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. 

 

A. Toepassingsgebied. 

 

De verzekeringen vormen wellicht één van de voornaamste toepassingsdomeinen van deze 

wet, en dit omdat het verzekeringswezen gebaseerd is op het segmenteren, het differentiëren 

en het onderscheiden. 

 

Eén van de toepassingsdomeinen dat in artikel 5 wordt bepaald is de toegang en het aanbod 

van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn. Verzekeraars beantwoorden aan 

deze omschrijving. 

 

B. Definitie van het begrip discriminatie. 

 

De drie nieuwe wetten voorzien in een burgerrechtelijk discriminatieverbod waarbij elke 

vorm van discriminatie op grond van één van de door deze wetten beschermde criteria wordt 

verboden.  

Met het oog op de toepassing van dit burgerrechtelijke discriminatieverbod wordt onder 

discriminatie begrepen: directe discriminatie, indirecte discriminatie, opdracht tot 

discrimineren, intimidatie en specifiek voor wat de antidiscriminatiewet betreft, een weigering 

om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van personen met een handicap. 

 

Van belang is dat er een conceptueel onderscheid wordt gemaakt tussen discriminatie 

enerzijds en onderscheid anderzijds. Dit onderscheid werd overgenomen uit de richtlijn. 
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“Door dit onderscheid knoopt de wetgever conceptueel bij het traditionele toetsingschema dat 

voor de vaststelling van discriminatie wordt gehanteerd. In een eerste fase (toetsingsingang) 

wordt vastgesteld of er een (direct of indirect) onderscheid bestaat dat rechtvaardiging 

behoeft. In een tweede fase (rechtvaardigingstoets) wordt nagegaan of het onderscheid 

gerechtvaardigd kan worden, en, zo dat niet het geval is, wordt discriminatie vastgesteld
244

.” 

 

Direct onderscheid. 

Onder ‘direct onderscheid’ begrijpt de antidiscriminatiewet: de situatie die zich voordoet 

wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie 

wordt, is of zou worden behandeld op basis van één van de door de wet beschermde 

criteria
245

. 

Het concept kent dus drie essentiële bestanddelen, met name een ongunstigere behandeling, 

de vergelijkbaarheid van de personen wiens behandeling vergeleken wordt en een causaal 

verband tussen de ongunstigere behandeling en een beschermd criterium. 

 

Directe discriminatie. 

Directe discriminatie wordt gedefinieerd als direct onderscheid op grond van een beschermd 

criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de rechtvaardigingsgronden die 

voorzien zijn in titel II van de antidiscriminatiewet
246

. Onder de beschermde criteria begrijpt 

de wetgever leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 

levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, 

een handicap, een fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst
247

. 

 

Indirect onderscheid. 

Er is sprake van indirect onderscheid wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf 

of handelwijze personen met een bepaald beschermd criterium, in vergelijking met andere 

personen, bijzonder kan benadelen
248

. 

Indirect onderscheid kent dus twee essentiële bestanddelen: een ogenschijnlijk neutrale 

bepaling, maatstaf of handelswijze en een bijzondere benadeling van personen gekenmerkt 

door een beschermd criterium in vergelijking met andere personen. 
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Indirecte discriminatie. 

Indirecte discriminatie is een indirect onderscheid op grond van een beschermd criterium dat 

niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de bepalingen van titel II van deze wet
249

. 

 

Waar de notie onderscheid een neutrale betekenis heeft, doelt discriminatie op wat niet kan 

gerechtvaardigd worden en dus verboden is. Het is immers zo dat in een aantal gevallen een 

onderscheid in behandeling kan gerechtvaardigd worden en er dus geen sprake is van een 

(verboden) discriminatie. 

 

“Het Europese discriminatierecht kent de conceptuele opsplitsing tussen onderscheid en 

discriminatie op het eerste gezicht inderdaad niet. Het Hof van Justitie gebruikt de begrippen 

onderscheid en discriminatie soms zelfs als synoniemen. Dit betekent echter niet dat een 

conceptuele opsplitsing tussen onderscheid en discriminatie met het Europese 

discriminatierecht in strijd zou zijn
250

.” 

 

“Of er al dan niet een conceptuele opsplitsing kan en mag gemaakt worden tussen 

onderscheid en discriminatie, lijkt dan ook eerder een ideologische dan een strikt juridische 

kwestie. Door deze expliciete opsplitsing geeft de wetgever immers aan dat een onderscheid 

op grond van de beschermde criteria in essentie neutraal is en dat, aan de hand van de 

eventuele rechtvaardiging die voor dit onderscheid kan gegeven worden, nog moet worden 

uitgemaakt of het al dan niet om discriminatie gaat
251

.” 

 

Nergens in de definities vindt men het begrip ‘opzet’ terug. Daaruit blijkt dat ‘opzet’ geen 

constitutieve waarde is voor de vaststelling van burgerlijke discriminatie Opzet is daarentegen 

wel een bepalende vereiste voor het vaststellen van strafrechtelijke discriminatie
252

. 

De Belgische wetgever volgt daarbij het Europees discriminatierecht. Ook het Belgisch 

discriminatierecht vindt de intentie en bedoelingen van persoon in kwestie irrelevant voor de 

vaststelling van discriminatie
253

. 

Maar de intentie ‘opzet’ is daarom niet zonder waarde.  
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“Zo zal wanneer het open rechtvaardigingssysteem van toepassing is, de goede bedoelingen 

van de auteur wel van belang zijn in het kader van de rechtvaardigingsvraag
254

.” 

 

Onder intimidatie wordt begrepen: ongewenst gedrag dat met één van de beschermde criteria 

verband houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast 

en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd. 

 

Onder opdracht tot discrimineren wordt begrepen: elke handelswijze die er in bestaat wie ook 

opdracht te geven een persoon, een groep, een gemeenschap of één van haar leden te 

discrimineren op grond van één van de beschermde criteria. 

 

C. Discriminatiegronden. 

 

Met de bedoeling een einde te stellen aan de bestaande rechtsonzekerheid werd in de nieuwe 

antidiscriminatiewet opnieuw geopteerd voor de opname van een gesloten lijst van verboden 

discriminatiegronden,met name, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, 

geloof of levensovertuiging, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetisch eigenschap en sociale afkomst. 

 

De wet van 25 februari 2003 had oorspronkelijk geopteerd voor een gesloten lijst, die taal en 

politieke overtuigingen uitsloot. Het toenmalige Arbitragehof oordeelde in het desbetreffende 

arrest dat een dergelijke uitsluiting niet aanvaardbaar is en vernietigde de lijst. De uitspraak 

had tot gevolg dat de lijst van gronden werd vernietigd en er een geheel open opsomming in 

de wet kwam te staan. Deze situatie was zeer onbevredigend. 

 

“In de nieuwe wet werd opnieuw geopteerd voor een gesloten lijst en dit omdat de Regering 

van oordeel was dat de eventuele problemen die een gesloten lijst met zich meebrengt, niet 

zozeer liggen in het principe zelf van het gesloten karakter, maar wel in de inhoud van de lijst 

die in aanmerking wordt genomen, er mag geen enkel belangrijk criterium worden 

weggelaten. Uit de ‘oude lijst’ van de wet van 25 februari 2003 worden enerzijds die criteria 

geschrapt die het voorwerp uitmaken van een nieuwe wet, met name geslacht, zogenaamd 
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ras,huidskleur, afkomst, … en anderzijds worden criteria toegevoegd zoals politieke 

overtuiging en taal
255

.” 

 

Ook werden genetische eigenschap en sociale afkomst als criteria toegevoegd en dit omdat 

deze criteria ook in internationale instrumenten zijn opgenomen. 

De uiteindelijke lijst bestaat uit volgende criteria: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 

staat, geboorte, geloof of levensovertuiging, politieke overtuiging, taal, huidige of 

toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetisch eigenschap en sociale 

afkomst. De criteria gezondheidstoestand en handicap zijn in het kader van deze materie het 

meest relevant. 

 

Discriminatie op grond van handicap vindt plaats op het moment van de afsluiting, maar 

eveneens tijdens de looptijd van het contract. 

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 voorziet geen definitie voor het begrip ‘handicap’. 

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding geeft er een brede 

invulling aan: 

- fysieke en sensoriële gezondheidsproblemen; 

- chronische en degeneratieve ziekten;  

- genetische ziekten;  

- mentale of verstandelijke beperkingen; 

- fysieke of mentale beperkingen ten gevolge van een arbeidsongeval, een 

beroepsziekte;  

- enz… 

 

Iemand met een handicap mag in een vergelijkbare situatie niet nadeliger behandeld worden 

dan iemand zonder handicap. 

Maar omdat een handicap dikwijls het gevolg is van een onaangepaste omgeving, kunnen 

concrete aanpassingen in specifieke situaties nodig zijn om obstakels weg te werken zodat 

personen met een handicap ook kunnen genieten van een dienst. 

Zo voorziet de wet dat het ontbreken van redelijke aanpassingen voor een persoon met een 

handicap een discriminatie inhoudt. Het kan noodzakelijk zijn dat een verzekeringspolis in 
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een groter lettertype of in braille wordt uitgegeven zodat ook deze gehandicapte mensen de 

polis kunnen begrijpen en lezen. 

 

In de sector van de dienstverlening zijn het voornamelijk de verzekeringsmaatschappijen die 

het criterium huidige of toekomstige gezondheidstoestand hanteren bij de evaluatie van 

risico’s. 

De discriminatiegrond ‘toekomstige gezondheidstoestand’ is vooral opgenomen vanuit de 

vrees dat genetische gegevens zouden worden aangewend met het oog op aanvaarden van 

chronisch zieken tot een verzekeringscontract
256

.  

De vraag die hierbij rijst of de gewezen gezondheidstoestand ook een beschermd criterium is. 

De wet heeft het enkel over de huidige en toekomstige gezondheidstoestand. Daaruit kan 

worden afgeleid dat onderscheid op grond van gewezen gezondheidstoestand in de regel niet 

verboden is of niet verantwoord hoeft te worden. Maar in vele gevallen kan uit de gewezen 

gezondheidstoestand iets afgeleid worden over de huidige of toekomstige gezondheid, zodat 

onderscheid op grond van het medisch verleden toch niet geoorloofd is
257

. 

 

D. Rechtvaardigingsgronden. 

 

Het lijdt geen twijfel dat verschillende van de door de wetgever vastgelegde 

discriminatiegronden vaak door verzekeraars in aanmerking worden genomen bij de 

beoordeling van het risico. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidstoestand van de kandidaat-

verzekerde, die bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering een rol speelt, zoals bij een 

chronisch zieke. 

Voor de verzekeraars zijn de in de wet bepaalde rechtvaardigingsmogelijkheden van belang. 

Op grond daarvan kan worden bepaald welk onderscheid toegelaten is. 

 

In de wet van 25 februari 2003 koos de wetgever voor een open systeem van rechtvaardiging 

waarbij een onderscheid in behandeling op grond van een bepaald criterium steeds op 

voorhand het voorwerp uitmaakt van een objectieve en redelijke rechtvaardiging, die wordt 

overgelaten aan het uiteindelijke oordeel van de rechter. 

In de nieuwe wet kiest de Belgische wetgever voor een gemengd systeem van 

rechtvaardiging.  
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Het verbod op discriminatie omvat bepaalde types van uitzonderingen. 

 

In de eerste plaats dienen de positieve acties te worden vermeld. Deze vorm van 

rechtvaardiging is bepaald in artikel 10. Dit heeft tot gevolg dat een direct of indirect 

onderscheid op grond van een beschermd criterium nooit aanleiding kan geven tot een vorm 

van discriminatie wanneer dit onderscheid een maatregel van positieve actie inhoudt.  

Op geen enkele manier wordt iemand verplicht om positieve acties te ondernemen, maar er 

wordt enkel verduidelijkt dat positieve acties toegelaten zijn, ingeval de wettelijke 

voorwaarden daartoe vervuld zijn.  

 

WEYTS bepaalt dat er sprake moet zijn van: “een kennelijke ongelijkheid en moet het 

verdwijnen van die ongelijkheid worden aangewezen als een te bevorderen doelstelling. Ook 

moet de positieve actie een tijdelijk karakter hebben. Ten slotte mag de maatregel andermans 

rechten niet onnodig beperken
258

.” 

 

In het kader van een verzekeringswereld zou als een positieve actie kunnen worden gezien: 

een verzekeraar die aan een gezin met een chronisch ziek kind een 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering aanbiedt tegen dezelfde voorwaarden als andere
259

. 

 

“In artikel 11 wordt een vrijwaringsclausule voorzien. Een dergelijke clausule verhindert dat 

een burger een keuze moet maken tussen de naleving van de antidiscriminatiewet en een 

andere wet. Het artikel 11 bepaalt dat een direct of indirect onderscheid op grond van één 

van de beschermde criteria geen aanleiding geeft tot een vorm van discriminatie wanneer dit 

onderscheid wordt opgelegd door of krachtens de wet
260

.” 

 

Daarnaast wordt in de nieuwe antidiscriminatiewet voorzien dat een direct of indirect 

onderscheid in bepaalde gevallen geen directe of indirecte discriminatie uitmaakt
261

. Er wordt 

in de nieuwe wet wel rekening gehouden met de vraag welk beschermd criterium op de 

helling dreigt te staan
262

. Er zal enkel worden ingegaan op de criteria gezondheidstoestand, 
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fysieke of genetische eigenschap en handicap, deze alleen zijn relevant in het kader van dit 

onderwerp. 

  

Een direct onderscheid zal slechts in bepaalde gevallen kunnen worden gerechtvaardigd. Zo 

zal deze rechtvaardiging slechts gelden voor bepaalde beschermde criteria, waaronder huidige 

of toekomstige gezondheidstoestand en een fysieke of genetische eigenschap. In deze 

gevallen is er voorzien in een open rechtvaardigingssysteem.  

In de andere gevallen, waaronder handicap, voorziet de wet op dit open 

rechtvaardigingssysteem een uitzondering. Voor het beschermde criterium handicap kan enkel 

wezenlijke en bepalende beroepsvereisten ter rechtvaardiging worden ingeroepen. 

 

WEYTS stipuleert: “Wat de rechtvaardiging betreft van een indirect onderscheid op grond 

van de beschermde criteria, wordt een dergelijke opsplitsing niet gemaakt. Steeds geldt de 

open rechtvaardigingsgrond. Voor een indirect onderscheid op grond van handicap wordt 

wel nog een alternatieve rechtvaardigingsgrond voorzien. Ingeval vaststaat dat er geen 

redelijke aanpassingen kunnen worden getroffen, zal er geen indirecte discriminatie worden 

vastgesteld”
263

. 

 

Hoe wordt deze open rechtvaardigingsgrond nu omschreven? De nieuwe wet omschrijft dit 

gedetailleerd in artikel 7 en 9. De wetgever oordeelt dat een direct of indirect onderscheid kan 

worden gerechtvaardigd wanneer het onderscheid objectief wordt gerechtvaardigd door een 

legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 

In de eerste plaats moet met de ongelijke behandeling een legitiem doel nagestreefd worden. 

Verzekeringsmaatschappijen zijn commerciële instellingen, die noodzakelijkerwijze steunen 

op een goed financieel beleid. Differentiatie is bijgevolg nodig opdat er steeds een evenwicht 

zou bestaan tussen het gedekte risico en de verzekeringspremie. 

Vervolgens moeten verzekeraars hun differentiatiebeleid uitwerken op grond van objectieve 

criteria, zoals bijvoorbeeld gezondheidstoestand. De weigering om een polis aan te bieden aan 

een kandidaat-verzekeringsnemer om de reden dat hij te dik is, zal de discriminatietoets niet 

doorstaan. Een dergelijk criterium is subjectief. Anders is het wanneer de verzekeraar 

bijvoorbeeld weigert een polis aan te bieden aan diegenen met bodymassindex hoger dan 

30
264

. 
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Ten slotte moet de verzekeraar differentiëren op grond van pertinente criteria, zodat de 

aangewende criteria noodzakelijkerwijze een invloed hebben op het te verzekeren risico. 

 

E. Discriminatie en segmentering. 

 

Discriminatie is onrechtvaardig en dus verboden. Personen die zich in dezelfde situatie 

bevinden, mogen niet verschillend behandeld worden. Willekeurige criteria mogen niet aan de 

basis liggen van verschillen in premies of voorwaarden die aan verzekerden aangerekend of 

opgelegd worden. 

 

Toch hoeft niet ieder onderscheid een verboden discriminatie in te houden. Er is immers niets 

mis met segmentering. Ze beoogt een strengere afweging van het te verzekeren risico. 

Overigens verplicht de Belgische wetgeving de verzekeraars de billijkheid tussen de 

verschillende categorieën verzekerden na te leven voor de vaststelling van de premie. 

Het blijvende belang van het segmenteringsbeleid in de verzekeringssector moet dus 

beklemtoond worden. 

 

De Antidiscriminatiewet mag niet zo geïnterpreteerd worden dat het voortaan voor 

verzekeraars verboden zou zijn om differentiatiemaatregelen toe te passen, op grond van 

wettelijk vastgelegde kenmerken
265

. 

 

Het segmenteringsbeleid behoort immers tot de kern van de verzekeringswereld. Want voor 

de verzekeraars is het van alle belang om alle risico’s zo goed mogelijk in te schatten en te 

beoordelen. 

 

Maar men mag niet uit het oog verliezen dat segmentering er kan toe leiden dat bepaalde 

mensen geen verzekering meer vinden.  
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F. Besluit. 

 

Uit de rechtspraak kunnen we geen conclusies trekken betreffende de werking van deze 

Antidiscriminatiewet omdat er eenvoudigweg bitter weinig rechterlijke uitspraken voor 

handen zijn. 

Dit kan te wijten zijn aan verscheidene zaken. Ofwel is deze wet nog niet bekend bij de 

chronische zieken en gehandicapten omwille van het recente karakter. Ofwel, wat een 

logische verklaring zou zijn, kunnen chronische zieken en gehandicapten beroep doen op 

specifiekere wettelijke instrumenten. Denk maar aan de Wet Verwilghen die ervoor zorgt dat 

chronische zieken en gehandicapten niet te pas en te onpas kunnen worden uitgesloten van 

een verzekeringspolis. Zij zullen zich dan eerder beroepen op o.a. deze wet. 

Laat ons concluderen dat het te wijten is aan een mengelmoes van beide. 
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Hoofdstuk 5: Subsidiëring van de solidariteit. 

5.1 Kanssolidariteit en gesubsidieerde solidariteit. 

Het spreekt voor zichzelf dat de antidiscriminatiewetgeving het segmenteringsbeleid van 

verzekeraars niet mag afschaffen. Dit is immers een essentieel kenmerk van de 

verzekeringstechniek. 

 

Van Schoubroeck schrijft: “Eigen aan het verzekeringsbedrijf is het streven om de te 

verzekeren risico’s in te delen in zo homogeen mogelijke risicogroepen. Doelstelling is de 

groepen derwijze te organiseren dat iedere groep samengesteld is uit personen met een 

gelijkaardig risicoprofiel zodat de totale premie voldoende is om de schadelast binnen die 

groep te dragen
266

.” 

 

Risicoclassificatie en risicoselectie zijn vormen samen de kern van de verzekeringssector. De 

verzekeraars maken een onderscheid tussen de goede en slechte risico’s, de vergelijkbare 

risico’s worden samen in één en dezelfde groep geplaatst en deze betalen dan dezelfde 

premie
267

.  

 

Ook tariefdifferentiatie is verzekeringstechnisch een element dat niet uit het oog mag verloren 

worden. De verzekeraar zal er naar streven dat iedere premie in verhouding staat tot het risico. 

Iedere verzekeringsnemer dient een verzekeringspremie te betalen die in verhouding staat tot 

het gemiddelde nadeel dat hij zal veroorzaken ten koste van alle andere verzekerden. Op die 

manier bestaat er een vorm van solidariteit tussen de gelukvogels (verzekerden zonder 

schade) en de pechvogels (verzekerden met schade). Deze solidariteit berust enkel en alleen 

op het toeval en wordt daarom ‘kanssolidariteit’ genoemd. 

 

Deze kanssolidariteit dient duidelijk te onderscheiden worden van een tweede soort 

solidariteit, namelijk de gesubsidieerde solidariteit. 

Bij het principe van de subsidiërende solidariteit betalen bepaalde verzekerden te veel premie 

en andere verzekeringsnemers betalen te weinig premie. Die vorm van solidariteit doet zich 
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voor wanneer de premie losstaat van het verzekerde risico. De sociale zekerheid werkt in 

grote mate volgens dat principe. 

 

Segmentering is erop gericht om zoveel mogelijk te werken met kanssolidariteit en wil dus 

zoveel als mogelijk de subsidiërende solidariteit uit te sluiten. Aangezien segmentering nooit 

volledig effectief kan werken, zal steeds een deel onbekende subsidiërende solidariteit blijven 

bestaan. Dit kan het resultaat zijn van risicofactoren die geheel onbekend zijn of van het 

bewust negeren van gekende risicofactoren
268

.  

5.2 Anti-selectie en moral hazard. 

Bij de subsidiërende solidariteit, waar goede en minder goede risico’s zich in dezelfde groep 

bevinden, kan de kans op moral hazard en anti-selectie ontstaan.  

 

Het gevaar van anti-selectie ontstaat wanneer een verzekeraar aan alle verzekeringsnemers 

dezelfde premie zou vragen voor een zelfde risico. Zo zouden diegene die een goed risico 

vertegenwoordigen dezelfde premie dienen te betalen als zij die een slecht risico 

vertegenwoordigen.  

 

“Maar degene die meent dat hij een lager risico loopt, zal op een bepaald ogenblik ook 

minder premie willen betalen. In een competitieve verzekeringsmarkt zal deze laatste 

verkiezen zijn contract op te zeggen en een verzekeraar zoeken die op zijn maat differentieert. 

Deze zelfkeuze aan de kant van de verzekerde noemen we anti-selectie. Een weinig 

differentiërende verzekeraar zal hiervan de gevaren ondervinden: door het afhaken van de 

goede risico’s blijven steeds slechtere risico’s zich verzekeren en komt de verzekeraar in een 

spiraal terecht die kan leiden tot faillissement
269

.” 

 

Anti-selectie is niet het enige probleem dat zich kan voordoen bij subsidiërende solidariteit. 

Ook het probleem van moral hazard mag niet uit het oog verloren worden. Doordat iemand 

een verzekering heeft afgesloten voor een bepaald risico, zal deze verzekerde onverschilliger 

omgaan met het risico waartegen hij verzekerd is. De verzekerde zal dus roekelozer zijn 
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wanneer het aankomt op het verzekerde risico. Als de kleine en grote risico’s ongeveer gelijke 

premie betalen, gaan personen met een groot risico nonchalanter om met hun risico wegens de 

lage prijs van verzekering. Indien een verzekerde met een hoog risico echter een hogere 

premie moet betalen, zal hij bevorderd worden om voorzichtig te werk te gaan opdat het risico 

zich niet zou voordoen
270

.  

 

Kortom de verzekeraars zullen streven naar een zo laag mogelijk subsidiërende solidariteit 

door risicoclassificatie, waarbij de gevaren van anti-selectie en moral hazard worden 

vermeden. 

Niettemin mag niet uit het oog verloren worden dat segementering ertoe kan leiden dat 

kandidaat-verzekeringnemers geen verzekering kunnen afsluiten, of toch niet tegen een 

redelijke premie. 

5.3 Tariferingsbureau’s. 

De (on)verzekerbaarheid van sommige personen met een verhoogd gezondheidsrisico is 

uitgegroeid tot een belangrijk politiek thema. 

De idee van een tariferingsbureau is niet nieuw, maar geïnspireerd op initiatieven die reeds 

genomen werden voor andere verzekeringstakken met name de autoverzekering en de 

verzekering tegen natuurrampen. Het gaat hierbij, heel algemeen, om een instelling op wie 

personen kunnen rekenen wanneer zij geen verzekering vinden. Het tariferingsbureau bepaalt 

dan tegen welke voorwaarden aan deze personen een verzekering aangeboden kan worden. 

 

In het kader van de schuldsaldoverzekering zijn er reeds specifieke wetsontwerpen die 

voorzien in de oprichting van een tariferingsbureau
271

.  Volgens de indieners zijn 

schuldsaldoverzekeringen zo noodzakelijk geworden dat mensen die deze verzekeringen niet 

kunnen aangaan niet meer ten volle aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. 

Ook mensen met een verhoogd gezondheidsrisico worden vaak van deze verzekering 

uitgesloten. Dit vinden de indieners onrechtvaardig. Daarom stellen zij voor om de sector zelf 

de mogelijkheid te bieden om hiervoor een oplossing te zoeken. Lukt dit niet dan wordt een 

Tariferingsbureau voor Schuldsaldoverzekeringen opgericht. 
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Het wetsontwerp is op dit ogenblik nog hangende in de Kamer. 

Het wetsvoorstel is tweeledig: in eerste instantie wordt aan de sector de mogelijkheid tot 

zelfregulering gelaten via een op te richten Bijzondere Werkgroep Schuldsaldoverzekeringen 

binnen de Commissie voor Verzekeringen. Deze werkgroep moet binnen zes maanden na de 

inwerkingtreding van de wet een overeenkomst bereiken. Zo niet treedt automatisch een 

tweede luik in werking en wordt er een Tariferingsbureau voor Schuldsaldoverzekeringen 

opgericht
272

. 

 

“Het idee voor de oprichting van een Bijzondere Werkgroep Schuldsaldoverzekeringen is 

geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief dat in Frankrijk heeft geleid tot de Convention 

AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Dit verdrag trad in 

werking op 6 januari 2007 en is de meest recente uitkomst van het Franse engagement dat 

sinds 1991 naar oplossingen zocht voor verschillende probleemgevallen van 

onverzekerbaarheid. Dankzij de Convention AERAS kon in Frankrijk 93% van de kandidaat-

verzekerden met een verhoogd gezondheidsrisico een schuldsaldoverzekering afsluiten in 

2007. De 7.300 zwaarste risico’s werden doorgegeven aan een risicopool voor verzwaarde 

risico’s ingesteld door de Convention Aeras. Voor 20% van deze risico’s was men in staat een 

voorstel tot verzekering te doen. Het werk in Frankrijk lijkt dus een degelijke basis te vormen 

voor een toepassing in België
273

.” 

 

“In tweede instantie voorziet het wetsontwerp in de oprichting van een tariferingsbureau. Het 

tariferingsbureau bepaalt de tariefvoorwaarden voor wie geen verzekeraar vond die bereid 

was om het risico te dekken of enkel een verzekeraar vond die daarvoor een premie vroeg die 

hoger was dan een door de Koning bepaalde drempelwaarde
274

.” 

 

Naar het voorbeeld van de Franse conventie AERAS wordt voorzien dat elke 

verzekeringsaanvraag meermaals en op verschillende niveaus onderzocht wordt, vooraleer er 

definitief uitspraak wordt gedaan: eerst door de verzekeringsonderneming, vervolgens door de 

herverzekeringsonderneming, en tot slot door een tariferingsbureau. Het tariferingsbureau kan 
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hierbij binnen bepaalde grenzen (qua verzekerd bedrag en looptijd) een verzekering 

aanbieden. Indien de overheid de door het tariferingsbureau gevraagde premie te hoog vindt 

voor de verzekeringnemer, kan zij deze beperken door een deel van de premie mee te 

financieren. Het tariferingsbureau mag een verzekering weigeren indien het risico 

onverzekerbaar is
275
. 

 

Naar analogie met de schuldsaldoverzekering speelt de idee om een tariferingsbureau op te 

richten in het kader van de hospitalisatieverzekering. Dit bureau zal dan tussenkomen 

wanneer een chronisch zieke of gehandicapte geen hospitalisatieverzekering kan afsluiten bij 

een gewone verzekeraar of wanneer een onredelijke premie wordt aangerekend in vergelijking 

met ‘de gezonde mens’. Dit tariferingsbureau wordt dus als oplossing naar voren geschoven 

om de moeilijkheden, die chronisch zieken ondervinden bij het onderschrijven van een 

hospitalisatieverzekering, aan te pakken. 

 

Indien aan de ene kant solidariteit staat, waar de goede en slechte risico evenveel betalen, en 

aan de andere kant responsabilisering, waar de slechte risico’s meer betalen, zal een 

tariferingsbureau’s gezien worden als een tussenoplossing. 

 

Maar de idee van een tariferingsbureau in het kader van de hospitalisatieverzekering 

ondervindt veel tegenkanting en kritiek. Er stellen zich immers tal van vragen en problemen. 

Dienen de private verzekeraars en de ziekenfondsen evenveel bij te dragen tot dit 

tarificatiebureau? Is het wel de taak van de private verzekeraars om aan solidariteit te doen? 

Wanneer spreken we van een onredelijke premie? Wie kan terugvallen op dit 

tarificatiebureau? Alleen de ‘slechte’ risico’s? 

Verder mogen we niet uit het oog verliezen dat er voor het aanleggen van een 

tariferingsbureau steeds aan iedereen een bijpremie of een hogere premie zal worden 

aangerekend om dit fonds te spijzen. En dit in de context dat de premies vandaag de dag al 

hoog zijn. 

 

Een laatste vraag die zich stelt is hoe Europa hierop zal reageren en of zij dit idee zal 

goedkeuren. Verzet vanwege Europa is niet uitgesloten. Een tariferingsbureau in het kader 
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van de autoverzekering is te verantwoorden door het feit dat dergelijke verzekering een 

verplichte verzekering is. Het tariferingsbureau voor natuurrampen daarentegen is te 

verantwoorden door het feit dat de overheid anders toch verplicht zou worden om tussen te 

komen omdat ‘het potje’ voor natuurrampen stilaan leeg zou geraken. Maar of een 

tariferingsbureau in kader van de hospitalisatieverzekering een goede oplossing is, is nog 

steeds een vraagteken. 

5.4 Recht op verzekering. 

Het recht op verzekering is nog niet in het Belgische recht opgenomen. 

Indien een persoon met een zware chronische ziekte een hoge premie voorgeschoteld krijgt 

door een verzekeraar die de bijpremie onevenredig opstelde, biedt het huidige wettelijke kader 

geen uitweg. Het Vlaamse Patiëntenplatform is daarom voorstander van de invoering van een 

recht op verzekering
276

. 

Door het ontbreken van een recht op verzekering kan de verzekeraar niet verplicht worden tot 

het afsluiten van een verzekeringscontract. 

 

Door een recht op verzekering te creëren, zou iedereen een verzekeringscontract moeten 

kunnen afsluiten en dit met aanvaardbare premies en voorwaarden. 

De weigering tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering kan een schending betekenen 

van het recht op gezondheidszorg. 

 

Zowel in de Kamer als in de Senaat werden verschillende voorstellen ingediend tot regeling 

van een basisverzekeringsdienst met acceptatieplicht. 

Op 7 juni 2006 werd het ‘voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van 

chronisch zieken en gehandicapten’
277

 door de commissie voor de financiën en voor de 

economische aangelegenheden aangenomen. 

 

Op 12 juli 2007 werd in de Senaat een wetsvoorstel tot inrichting van een 

basisdienstverlening inzake verzekeringen ingediend. In dit voorstel wordt bepaald dat de 

banken vandaag de dag een fundamentele dienst aanbieden aan de consument. In navolging 
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van het wetsvoorstel met betrekking tot de banken, moet nu een initiatief worden genomen 

met betrekking tot de basisdienstverlening op het vlak van de verzekeringen. 

 

Op 14 oktober 2008 werd door mevrouw Hermans en de heer Vankrunkelsven een nieuw 

‘voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, 

gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken’ ingediend
278

. Dit voorstel van resolutie 

wenst een bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen in te stellen die 

de hoger aangehaalde pistes uitwerkt teneinde een adequaat antwoord te bieden aan de 

huidige weigering tot het verzekeren van de chronische zieken en de gehandicapten. Dit 

bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen is een permanent orgaan 

dat maatregelen en beleidssuggesties zal uitvaardigen om de toegang tot de verzekeringen 

voor chronische patiënten en zieken te verbeteren. Zij moet werken met concrete 

doelstellingen inzake het uitbreiden van de verzekerbaarheid tot de chronische zieken en de 

gehandicapten tegen een betaalbare premie. 

“De indieners hebben zich gebaseerd op het systeem in Frankrijk want in beide resoluties 

wordt door de indieners naar de ‘Convention Belorgey’ verwezen. In deze conventie 

ondertekenden de overheid, verschillende patiëntenorganisaties en de verzekeraars een 

akkoord met het oog op het verbeteren van de toegang tot een lening en een verzekering voor 

personen met een verhoogd gezondheidsrisico. De Conventie voorziet in de installatie van een 

Commissie die waakt over de naleving van de Conventie. Die Commissie bestaat o.a. uit een 

‘Wetenschappelijke sectie’ die actuele gegevens verzamelt omtrent de moraliteit en 

morbiditeit van ziekten die als reden worden opgeworpen voor een bijpremie of voor 

contractweigering.
279

” 

Dit voorstel van resolutie pleit voor de oprichting van een Wetenschappelijke Sectie 

hieromtrent, naar analogie van Frankrijk. Het federaal kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg dat heden reeds onderzoek verricht in de gezondheidszorg zal nauw met de 

Wetenschappelijke Sectie samenwerken. 

Verder wordt in de resolutie bepaald dat het bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie 

voor Verzekeringen een conventieakkoord uitvaardigt dat een brede toegang garandeert voor 
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die verzekeringen die de consument moet nemen krachtens de wet of krachtens een 

overeenkomst voor de chronische zieken en de gehandicapten tot de diverse 

verzekeringsproducten tegen een betaalbare premie. Dit convenant zal concrete doelstellingen 

en maatregelen uitvaardigen inzake de toegankelijkheid voor chronische zieken van de 

hospitalisatie- en de levensverzekeringen, de schuldsaldoverzekeringen, de 

brandverzekeringen en het gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen. 

Bij het verplichten van de verzekeraars om een dergelijk recht in rekening te brengen, kan 

niettemin een kanttekening worden gemaakt. Is het wel de taak van de verzekeraars om ervoor 

te zorgen dat iedereen een recht heeft op een verzekering? Is dit niet eerder de taak van de 

overheid die normliter de lasten van het sociaal beleid draagt? 

Of een recht op verzekering moet worden ingesteld, is uiteindelijk een beleidskeuze. 
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Besluit. 

De kernvraag van deze masterproef was in hoeverre chronisch en ongeneeslijke zieken en 

gehandicapten terecht konden in de wereld van de verzekeringen voor het verzekeren van hun 

gezondheid. 

 

De wettelijke verplichte ziekteverzekering buiten beschouwing gelaten, zijn er naar mijn 

mening toch verschillende wetgevende instrumenten die tegemoet komen aan de wensen van 

de chronisch zieken en gehandicapten. De recente wetten, de wet van 11 mei 2007 en de wet 

van 20 juli 2007, geven samen met het reeds bestaande wettenarsenaal zoals de WHPC, de 

wet op de landverzekeringsovereenkomst, de wet op de privacy, de patiëntenrechtenwet  

afdoende bescherming aan chronisch zieken. Al deze wetgevende initiatieven zorgen ervoor 

dat chronisch zieken niet langer in de kou komen te staan. Zo is er geen rechtspraak voor 

handen wat betreft de nieuwe Antidiscriminatiewet. Dit is volgens mij te wijten aan het feit 

dat chronisch zieken niet terugvallen op deze wet om hun rechten te laten gelden omdat er 

andere specifiekere, betere instrumenten zijn. 

Kortom onze maatschappij heeft meer en meer oog voor de noden van chronisch zieken. 

 

Het voornaamste hekelpunt is voor mij de definiëring van chronisch zieken. Van een 

duidelijke afbakening is er geen sprake. Ook al probeert men op dit moment een duidelijk 

systeem op poten te zetten, er zullen altijd probleemgevallen en discussiepunten blijven 

opduiken.  

 

Als laatste punt wil ik nog meegeven dat men niet uit het oog mag verliezen dat de 

verzekeringssector de plaats bij uitstek is waar gesegmenteerd wordt. Het doel van de 

verzekeraars is om de te verzekeren risico’s goed in te schatten en te beoordelen om ze zo in 

homogene groepen in te delen. Dus niet elk onderscheid kan beschouwd worden als een vorm 

van discriminatie. Een bepaalde segmentatie en differentiatie met betrekking tot chronisch 

zieken en gehandicapten is dus niet te vermijden. 
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