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Toelichting 

 

De Orde van Vlaamse Balies streeft een optimale verzekeringstoestand van de Vlaamse advocaat 

na. Dat past in haar bevoegdheid op grond van artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek om de 

belangen van de advocaat en van de rechtzoekende te behartigen.  

 

Deel I van deze sociale map bevat een handig overzicht van de collectieve voorzieningen die er 

voorhanden zijn.  

 

Voor elke verzekering leest u waarvoor de verzekering dekking verleent, hoe u kan aansluiten en 

hoeveel dat kost, wat u moet doen wanneer er zich een schadegeval voordoet, enz. Daarnaast 

krijgt u een korte toelichting over de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en 

andere zelfstandigen en het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders. 

 

Deel II van de sociale map gaat over de advocaat als zelfstandige.  

 

Als zelfstandige dient u te voldoen aan enkele wettelijke verplichtingen. Zo moet u zich aansluiten 

bij een socialeverzekeringsfonds en bij een ziekenfonds, sociale bijdragen betalen en voldoen aan 

de (verplichte) Vlaamse zorgverzekering. Ook vennootschappen zijn wettelijk verplicht aan te 

sluiten bij een socialeverzekeringsfonds, vennootschapsbijdragen te betalen en de bijzondere 

bijdrage op de aanvullende pensioenen te betalen. 

 

In ruil voor uw bijdragen aan de sociale zekerheid verwerft u sociale zekerheidsrechten. In deze 

sociale map krijgt u een eerste duiding omtrent de sociale zekerheidsrechten en wordt aangegeven 

waar u terecht kan voor meer informatie. 

 

Ten slotte wordt Liberform, het vormingsfonds van het paritair comité voor de sector van het vrije 

beroep (PC336), voorgesteld.  

 

Deze sociale map, en de gegevens hierin opgenomen, hebben een louter informatief karakter. 

Onverminderd de betrachting om die informatie juist en actueel bij te houden, kan de Orde van 

Vlaamse Balies niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste vermeldingen en/of de 

gevolgen hiervan. Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend; noch 

kan het in of buiten rechte worden aangewend als bewijs voor het bestaan, de inhoud of de 

dekking van de erin vermelde verzekeringsovereenkomsten. De verzekeringspolissen primeren op 

de sociale map. 

 

 

Suggesties of opmerkingen mag u steeds doorsturen naar  

sofie.verherstraeten@ordevanvlaamsebalies.be en naar  

nina.van.cauwenberge@ordevanvlaamsebalies.be. 

 

 

Gracy Saerens       Edward Janssens 

Bestuurder communicatie en collectieve belangen  Voorzitter 
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1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering   

 

1.1 Wat? 

 

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de 

gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening (bijvoorbeeld laattijdige vordering of rechtsmiddel, 

foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat). 

U bent als advocaat gedekt voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Insurance (als 

hoofdverzekeraar) onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van 

Vlaamse Balies, polis LXX034899 (hierna: Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste 

rang)). De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits. De polis werd onderhandeld door de 

OVB.  

De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) trad op 1 januari 2013 in 

werking. De polis werd laatst vernieuwd met ingang van 1 januari 2017 en dat voor een duur van 

drie jaar.   

 

1.2 Aansluiting en premie 

 

Zijn verzekerd onder de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang): 

 advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocaten-stagiairs of 

die opgenomen zijn op een EU-lijst; 

 advocaten-associaties of –vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun 

beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende feiten door de verzekerden of door 

die vennootschappen of associaties begaan; 

 aangestelden in rechte en in feite van voornoemden, en de personen voor wie die 

voornoemden burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden; 

 niet-EU advocaten ingeschreven op de B-lijst van de balies die geen eigen 

verzekeringsdekking hebben en die op hun aanvraagformulier hebben vermeld dat zij zich 

wensen aan te sluiten bij deze polis voor wat hun activiteiten aan de Vlaamse Balies 

betreft. 

De premie voor de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) zit vervat in uw 

baliebijdrage en moet dus niet afzonderlijk worden betaald. De forfaitaire premie is 413 EUR per 

advocaat. Die premie is eveneens van toepassing voor de aangesloten niet EU-advocaten. De 

forfaitaire premie per stagiair is 206, 50 EUR per stagiair.  

  

1.3 Dekking 

 

 U bent verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als 

extracontractueel, voor:  

o schade/nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen uw cliënten, in de 

uitoefening van uw beroep, hetzij door uw eigen daad, hetzij door de daad van uw 
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stagiairs of tijdelijke of vaste medewerkers, al dan niet in de hoedanigheid van 

vennoot of van alle personen waarvoor u burgerlijk aansprakelijk bent.   

 

Let wel: worden niet als ‘derden’ beschouwd:  

- uw ascendenten, descendenten of echtgeno(o)t(e), alsook alle andere 

leden van uw familie die met u samenwonen;  

- de advocaten, vennoten, medewerkers en stagiairs die zich met dezelfde 

zaak bezighouden of deel uitmaken van dezelfde associatie of burgerlijke 

vennootschap van advocaten. 

 

o alle lichamelijke en stoffelijke schade aan derden of aan uw cliënteel veroorzaakt 

door u, uw personeel of uw goederen, zowel roerende als onroerende, tijdens of 

ter gelegenheid van de uitoefening van de beroepsbedrijvigheid van advocaat.  

 

Let wel: uw aangestelden en werknemers die voor de geleden schade kunnen 

genieten van uitkeringen volgens de Wet op de Arbeidsongevallen worden niet als 

‘derden’ beschouwd en kunnen dus niet genieten van de door die waarborg 

voorziene vergoedingen. 

De immateriële schade is eveneens in de dekking begrepen.   

 Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid is ook gewaarborgd als u optreedt als: 

 

o scheidsrechter. 

 

o gerechtsexpert om een taxatie te doen van erelonen van confraters. 

 

o advocaat-bemiddelaar, advocaat-bemiddelaar in familiale zaken, advocaat-

schuldbemiddelaar, advocaat-syndicus (voor zover optredend overeenkomstig het 

door de algemene vergadering van de OVB uitgevaardigde reglement), lasthebber ad 

hoc voor rechtspersonen in strafzaken of als gegevensbeschermingsfunctionaris (data 

protection officer) in het kader van de reglementering bescherming persoonsgegevens. 

 

o gerechtelijk mandataris, zoals voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, 

voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij 

collectieve schuldenregeling, advocaat-schadeafwikkelaar in het kader van de 

rechtsvordering tot collectief herstel of advocaat mede-insolventiefunctionaris cfr. KB 

26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1§1, laatste lid, van het Wetboek van 

economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van 

economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep. Binnen de dekking van de 

gerechtelijke mandaten zijn evenwel bijkomend een aantal uitsluitingen voorzien, met 

name de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de niet-teruggave of niet-storting van 

geldwaarden, effecten en roerende waarden.   

 

Let wel: gerechtelijk mandatarissen benoemd door de ondernemingsrechtbank
1

 

zijn niet verzekerd onder de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 

                                                           
1

 De ondernemingsrechtbank is de nieuwe benaming voor de rechtbank van koophandel vanaf (uiterlijk) 1 

november 2018. 
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(eerste rang), met uitzondering van de advocaat-schadeafwikkelaar in het kader 

van de rechtsvordering tot collectief herstel en de advocaat mede-

insolventiefunctionaris cfr. KB 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel 

XX.1§1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de 

toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars 

van een vrij beroep. 

 

 U bent ook verzekerd voor de kosten voor wedersamenstelling van dossiers, dat wil zeggen de 

terugbetaling van alle noodzakelijke kosten voor de wedersamenstelling van dossiers, 

archieven en documenten nodig voor het beroep, ingeval van diefstal, vernieling of verlies, 

ongeacht of u hiervoor aansprakelijk bent of niet. De gevallen waar onregelmatige akten 

rechtsgeldig kunnen hermaakt worden binnen de wettelijke termijnen, zonder dat de 

vastgestelde onregelmatigheid de cliënt of een derde benadeeld heeft, zijn niet verzekerd. Wel 

is er terugbetaling van kosten voor het hermaken van voormelde akten indien het hermaken 

alleen door een derde kan gebeuren. 

 

1.4 Uitsluitingen 

 

Zijn van de waarborgen van de overeenkomst uitgesloten: 

- de schade die voortvloeit uit activiteiten vreemd aan het beroep van advocaat. 

- de schade die voortvloeit uit zaken waarin u gehandeld heeft als zaakvoerder, bestuurder 

van rechtspersonen, sterkmaker, testamentuitvoerder en conventioneel vereffenaar. 

- de schade voortvloeiend uit: 

o een door u wetens en willens gepleegde delictuele daad, met uitsluiting van de 

burgerlijke gevolgen voortvloeiend uit de schending van het beroepsgeheim. 

o een door u opzettelijk gepleegde daad (cf. artikel 62 van de wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen).  

o de persoonlijke aansprakelijkheid van uw aangestelden, personeelsleden, medewerkers 

of stagiairs ingevolge een vrijwillige delictuele daad of een opzettelijke daad. De 

verzekerde die hiervoor burgerlijk aansprakelijk is, is wel gedekt.  

- de boeten en kosten van strafvervolging zijn persoonlijk door u te dragen, behalve indien 

ze tegen u gevorderd worden in uw hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijke. 

- alle betwistingen betreffende erelonen en persoonlijke kosten. 

- de rechtstreekse gevolgen van oproer, volksbeweging, burgeroorlogen en andere oorlogen, 

natuurrampen, terrorisme. 

- de schade veroorzaakt bij het gebruik als bestuurder of passagier van een motorrijtuig. 

- de schade veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing of rook, wanneer uw 

aansprakelijkheid als eigenaar, huurder of betrekker van gebouwen, normaal voor deze 

schade kan gedekt worden door een brandpolis. 

- de kosten en vergoedingen verbonden aan zuivere tuchtprocedures. 

Voorts is de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de niet-teruggave of niet-storting van 

geldwaarden, effecten en roerende waarden uitgesloten als u optreedt als gerechtelijk mandataris. 
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Gerechtelijk mandatarissen benoemd door de ondernemingsrechtbank
2

 zijn niet verzekerd onder 

de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang), met uitzondering van de 

advocaat-schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel en de 

advocaat mede-insolventiefunctionaris cfr. KB 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel 

XX.1§1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX 

van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep. 

Het is noodzakelijk een specifieke verzekering af te sluiten ter dekking van de gerechtelijke 

mandaten die u aanvaardt en die onder de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 

(eerste rang) uitgesloten zijn. Sommige balies hebben daartoe een collectieve polis afgesloten, met 

facultatieve respectievelijk verplichte aansluiting. Als de balie niets voorziet, zal de advocaat zich 

individueel moeten verzekeren. 

 

1.5 Bedrag van de waarborg en vrijstelling 

 

 De waarborg burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bedraagt maximum 2.500.000 EUR per 

schadegeval. 

Het betreft een maximum per gebeurtenis, ook al komt de aansprakelijkheid van één of meer 

verzekerden van hetzelfde kantoor, associatie of vennootschap in het gedrang. In geval van 

fout door verschillende kabinetten, is de waarborg voor elk van hen afzonderlijk verworven. 

 Er geldt een vrijstelling van 2.500 EUR per schadegeval. De vrijstelling bedraagt 1.250 EUR per 

schadegeval voor de advocaat-stagiair en 300 EUR bij aanstelling door het Bureau voor 

Juridische Bijstand.   

Er is voorzien dat de verzekeraar het totale schadebedrag aan de schadelijder(s) betaalt om 

vervolgens de vrijstelling bij de verzekerde te recupereren.   

De vrijstelling wordt slechts eenmaal per gebeurtenis toegepast.  

De vrijstelling is bovendien enkel van toepassing op schadevergoedingen. Als de 

aansprakelijkheidsvordering ongegrond wordt verklaard en er geen schadevergoeding moet 

worden betaald, zal er geen vrijstelling van toepassing zijn op de verdedigingskosten die de 

verzekeraar heeft blootgesteld. 

 Het bedrag van de waarborg aangaande extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid 

bedraagt 6.200.000 EUR voor lichamelijke schade en 620.000 EUR voor stoffelijke of 

onstoffelijke schade per schadegeval. 

 Geldboeten, gerechtelijke of transactionele, en strafvervolgingskosten zijn nooit ten laste van 

de verzekeraar. 

 De verzekeringsmaatschappij neemt de reddingskosten (cf. artikelen 75, 76 en 106 van de wet 

van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen) en de intresten en kosten boven het verzekerde 

totaalbedrag (cf. artikel 146 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen) ten 

laste tot een maximumbedrag van 495.787,05 EUR, geïndexeerd. (Het bedrag van 495.787,05 

                                                           
2

 De ondernemingsrechtbank is de nieuwe benaming voor de rechtbank van koophandel vanaf (uiterlijk) 1 

november 2018. 
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EUR stemt overeen met de 20 miljoen BEF voorzien in artikelen 4, §1 en 6ter KB van 24 

december 1992, zoals aangepast door het KB van 29 december 1994.) 

 

1.6 Territoriale uitgestrektheid 

 

De waarborg van de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) is van 

toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die u uitvoert 

vanuit uw in België gevestigd kantoor. 

De eisen die tegen u ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de 

rechtsmacht van de VS of Canada zijn echter niet verzekerd. 

 

1.7 Werking van de waarborg in de tijd 

 

1.7.1 Feiten daterend vanaf 1 januari 2013 

 

De dekking van de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) geldt voor de 

aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 én die aangegeven 

zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst (of vanaf de aansluiting als verzekerde). 

De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) voorziet een 

posterioriteitsdekking. De aansprakelijkheidsverwekkende feiten overkomen tijdens de 

geldigheidsduur van deze verzekeringsovereenkomst en aangegeven na de einddatum ervan zijn 

gedekt voor zover de aangifte ingevolge de schriftelijke vordering tot schadevergoeding gedaan 

wordt binnen een termijn van vijf jaar na het einde van de polis en voor zover er geen nieuwe 

verzekeraar is die tussenkomst dient te verlenen. In dat geval is de maximum tussenkomst van de 

verzekeraar per verzekerde beperkt tot eenmaal de waarborg van de polis voor alle schadegevallen 

samen die zich in die situatie voordoen. 

 

1.7.2 Feiten daterend van vóór 1 januari 2013 

 

De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) voorziet in een 

anterioriteitsdekking. De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) neemt ook 

de schade-eisen ten laste voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn voor de 

aanvangsdatum van die polis (met name 1 januari 2013) als die tijdens de duur van deze 

verzekering worden ingediend. Die waarborg wordt evenwel enkel verleend voor zover de vorige 

verzekeraar Ethias zijn tussenkomst weigert ondanks de posterioriteitsdekking voorzien in de 

Ethias-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) (contract nr. 45.083.787, beëindigd 

per 31 december 2012).  De anterioriteit geldt uiteraard slechts voor het ongekende verleden.  
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1.8 Wat na het beëindigen van de beroepsactiviteit 

 

De waarborgen blijven verworven voor de verzekerden die hun beroepsactiviteit als advocaat 

stopzetten en gaan over op erfgenamen en rechthebbenden. In dat geval is de maximum 

tussenkomst evenwel beperkt tot eenmaal de waarborg van de polis voor alle schadegevallen 

samen die zich in die situatie voordoen. 

 

1.9 Schaderegeling 

 

U moet de verzekeraar en/of makelaar zo snel mogelijk schriftelijk verwittigen, vanaf het moment 

dat u kennis heeft van een klacht. U zal alle stukken, vonnissen of documenten die van aard zijn 

uw beroepsaansprakelijkheid binnen het kader van de door deze verzekeringsovereenkomst 

verleende waarborgen te betrekken, doorzenden op eerste verzoek van de verzekeraar. 

U wordt verzocht de verzekeraar en/of de makelaar, zonder uitstel, in te lichten over elke ernstige 

dreiging met een klacht van aard uw beroepsaansprakelijkheid in het gedrang te brengen, zonder 

te wachten tot de klacht uitdrukkelijk wordt gesteld. 

(cf. artikelen 74 en 76 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen) 

U bezorgt op vraag van de verzekeraar en/of de makelaar, zo snel mogelijk, een uitvoerige nota 

waarin u een overzicht van de feiten en uw mening geeft over de gegrondheid van de vordering. 

U zal, zonder uitstel, aan de verzekeraar en/of de makelaar alle documenten, kopies en nuttige 

inlichtingen verstrekken voor het vaststellen van de aansprakelijkheden en de raming van de 

geleden schade, zonder dat dat u zou kunnen blootstellen aan schending van het beroepsgeheim. 

Ingeval van diefstal, malversatie, verduistering, oplichting of misbruik van vertrouwen, zal u 

onmiddellijk klacht moeten indienen, hetzij tegen de aansprakelijke voor de schade, hetzij tegen 

onbekenden, behoudens bijzondere omstandigheden en met akkoord van de verzekeraar. 

U zendt alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten binnen de acht dagen van de kennisname 

van hun betekening -zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen- aan de 

verzekeraar en/of de makelaar. 

U zal op de rechtszittingen verschijnen en de door de verzekeraar gevraagde 

procedurehandelingen uitvoeren. 

(cf. artikel 22 van de Codex Deontologie voor Advocaten; artikelen 144 en 145 van de wet van 4 

april 2014 betreffende de verzekeringen) 

(In de praktijk is het de raadsman van de verzekerde die de verzekerde ter zitting vertegenwoordigt 

en de vereiste proceshandelingen verricht) 

Ingeval van gewaarborgd schadegeval onderhandelt de verzekeraar in naam en in de plaats van de 

verzekerde met de schadelijder of zijn rechthebbenden en indien er een proces is, leidt hij dat in 

de mate waarin de burgerlijke belangen op het spel staan. 

(cf. artikel 143 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen) 
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Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke transactie, elke betaling of betalingsbelofte door u 

gedaan zonder schriftelijke machtiging van de verzekeraar, ontslaat die laatste van alle 

verplichtingen voor het betrokken schadegeval. De loutere erkenning van de gebeurde feiten 

wordt niet als een erkenning van aansprakelijkheid beschouwd. 

(Deze sanctie wijkt af van de sanctie voorzien in artikel 149 van de wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen) 

Let op: aangezien de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen van toepassing is op de 

Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang), moet de verzekerde -in 

overeenstemming met artikel 75 van deze wet- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen 

van het schadegeval te voorkomen en te beperken. 

 

1.10 Aanmaken van persoonlijk verzekeringsattest 

 

U kan zelf uw persoonlijk verzekeringsattest in het kader van de Amlin-polis burgerlijke 

beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) aanmaken via het privaat luik: 

- Meld aan op het privaat luik. 

- Klik op uw naam in de linkerkolom en ga naar uw persoonlijke fiche. 

- Klik op ‘verzekeringsattest’. 

Het attest kan aangemaakt worden in het Nederlands, Frans en/of Engels. Het attest is geldig tot 

31 december van het jaar waarin u het opvraagt. Bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar kan u 

een nieuw attest opvragen.   

U kan het attest voorleggen aan uw cliënteel. 

 

1.11 Aanvullende verzekering(en) beroepsaansprakelijkheid 

 

De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) voorziet in een maximale 

dekking van 2.500.000 EUR per schadegeval. Indien u een hogere waarborg wenst, kan u opteren 

voor (een) aanvullende verzekering(en) beroepsaansprakelijkheid. De premie voor die aanvullende 

verzekering(en) is niet inbegrepen in de baliebijdrage. Die premie moet afzonderlijk door u 

betaald worden indien u dergelijk aanvullende polis wenst te onderschrijven.  

Via Vanbreda Risk & Benefits kan ingeschreven worden op een polis beroepsaansprakelijkheid 

(tweede rang). De hoofdverzekeraar is AG Insurance. Die polis biedt een extra waarborg van 

5.000.000 EUR per advocaat en per verzekeringsjaar (en dus niet per schadegeval). Die waarborg 

komt in aanvulling en na uitputting van het bedrag vermeld in de Amlin-polis burgerlijke 

beroepsaansprakelijkheid (eerste rang). De polis beroepsaansprakelijkheid (tweede rang) wordt 

afgesloten voor een periode van een jaar. In gemeen overleg kan de polis telkens vernieuwd 

worden voor opeenvolgende periodes van een jaar. De jaarpremie is 280 EUR per advocaat of 

advocaat-stagiair. 

De dekking in de tijd geldt, net als bij de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste 

rang), voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf de aanvang van de 
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dekking en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst. De dekking van 

het anterioriteitsrisico is evenwel strikter omschreven dan in de Amlin-polis burgerlijke 

beroepsaansprakelijkheid (eerste rang). 

De algemene posterioriteitsdekking stemt overeen met artikel 142, §2 van de wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen. Daarenboven blijven de waarborgen van de polis 

beroepsaansprakelijkheid (tweede rang) verworven voor een periode van vijf jaar voor advocaten 

die niet meer aangesloten zijn wegens overlijden, pensionering of stopzetting van hun 

beroepsactiviteiten om gezondheidsredenen. Voor advocaten die niet meer aangesloten zijn 

omwille van wijziging van beroep (behalve omwille van disciplinaire maatregelen), of een 

stopzetting van de dekking wegens “niet meer nodig”, kan de waarborg van de polis verworven 

blijven voor een periode van vijf jaar voor hun persoonlijke aansprakelijkheid voor schade die 

zich voordoet na afloop van hun aansluiting voor fouten en nalatigheden die begaan werden 

gedurende de periode dat zij aangesloten waren op de polis, mits betaling van een eenmalige 

premie. Inzake posterioriteit beperkt de maximale tussenkomst van de verzekeraar per verzekerde 

zich tot eenmaal de waarborg van de polis voor alle schadegevallen samen die zich in deze situatie 

voordoen. 

In functie van de mogelijke risico’s die u loopt gezien de aard van uw activiteit, kan u een dekking 

in derde of desgevallend zelfs verdere rang aangewezen achten. U kan daaromtrent contact 

opnemen met Vanbreda Risk & Benefits.  

Uiteraard kan u ook elders terecht voor zulke aanvullende verzekering(en). 

 

1.12 Beroepsaansprakelijkheid(sverzekering) en deontologie 

 

- Artikel 74 van de Codex Deontologie voor Advocaten stelt dat de advocaten en 

samenwerkingsverbanden hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliënten mogen beperken, 

maar dat die beperking niet lager zijn mag dan het bedrag van de basisdekking van hun 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde. De beroepsaansprakelijkheid kan worden 

beperkt door afspraken met cliënten of door de uitoefening van het beroep in het kader van 

een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De advocaat kan de vrijstelling 

nooit ten laste leggen van de cliënt.  

Om aan de cliënt tegenstelbaar te zijn, moet een aansprakelijkheidsbeperkende clausule 

binnen de contractuele sfeer zijn opgenomen. Een aansprakelijkheidsbeperking is niet aan de 

orde in de (zeer) zeldzame gevallen van een quasidelictuele aansprakelijkheid van de advocaat 

ten aanzien van een derde. 

- Artikel 477sexies, §3, lid 1 Ger.W. stipuleert dat de raad van de Orde de communautaire 

advocaat kan verplichten om zijn beroepsaansprakelijkheid te dekken door een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 61 van de Codex Deontologie voor Advocaten 

stelt dat advocaten ingeschreven op de EU-lijst hun beroepsaansprakelijkheid in België moeten 

dekken door een verzekering onder de voorwaarden bepaald door de raad van de Orde. Als ze 

in hun lidstaat van herkomst reeds een verzekering of waarborg afsloten, zal daarmee 

rekening gehouden worden in de mate dat die gelijkwaardig is wat betreft de modaliteiten en 

uitgebreidheid van dekking. Indien die dekking slechts gedeeltelijk gelijkwaardig is, kan de 

raad van de Orde een aanvullende verzekering of garantie eisen voor de elementen die nog 
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niet gedekt zijn door de garantie of dekking die werd verkregen volgens de regels van de 

lidstaat van herkomst. 

 

- Artikel 272 van de Codex Deontologie voor Advocaten bepaalt dat de advocaat binnen 

redelijke grenzen verzekerd moet zijn voor zijn beroepsaansprakelijkheid, daarbij rekening 

houdende met de aard en de omvang van de risico’s, die hij uit hoofde van zijn praktijk loopt. 

Artikel 273 van de Codex Deontologie voor Advocaten stelt dat, indien dit mogelijk is, de 

advocaat de cliënt moet informeren over deze situatie en de gevolgen daarvan. 

 

- De behoorlijke beroepsuitoefening van de advocaat vergt van de advocaat dat hij aangifte doet 

bij de verzekeraar indien hij wordt aangesproken op grond van zijn beroepsaansprakelijkheid.  

Als hij dat niet doet, hangt het af van het concrete geval of hij daardoor een deontologische 

fout begaat. Voor zover zijn cliënt er geen schade door lijdt, kan hij bijvoorbeeld verkiezen, 

om redenen die hem eigen zijn, de schade voor zich te nemen (bijvoorbeeld omdat het bedrag 

van de schade kleiner is dan de vrijstelling die hij zou moeten betalen onder de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering of omdat hij de cliënt niet wil bezwaren met de 

administratieve last van een claim bij de verzekeraar). 

 

1.13 Tweetalige kantoren 

 

In de tweetalige kantoren aan de Brusselse balie zijn de advocaten verzekerd onder de OVB- 

respectievelijk de OBFG-polis, in functie van de Orde waartoe zij behoren.   

Betwistingen zijn mogelijk. Men denke aan het voorbeeld waar de dominus litus tot de ene Orde 

behoort en de medewerker - die per hypothese de beroepsfout heeft gemaakt - tot de andere Orde 

behoort. Elke advocaat is verzekerd onder de eigen polis. De verzekeraar van de dominus litus die 

het schadegeval zou vergoed hebben, zou verhaal kunnen uitoefenen op de medewerker of 

zijn/haar verzekeraar. 

 

1.14 Contact 

 

Vanbreda Risk & Benefits 

Plantin en Moretuslei 297 

2140 Antwerpen 

E-mailadres: spccb@vanbreda.be      

Tel. : 03 217 54 04  

 

Bij schade, neem contact op via socialprofit-public@vanbreda.be of op 03 217 55 73. 

 

 

1.15 Documenten 

 

De beroepsaansprakelijkheidspolissen vindt u terug op het privaat luik > informatie > fiscaliteit, 

collectieve en sociale voorzieningen > sociale map > beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

mailto:spccb@vanbreda.be
mailto:socialprofit-public@vanbreda.beo
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4411&bid=0&did=0#4411
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4411&bid=0&did=0#4411
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2. Polis insolvabiliteit 

 

2.1 Wat? 

 

De polis insolvabiliteit biedt geen bescherming aan de advocaten zelf, maar wel aan de 

slachtoffers van advocaten voor de terugbetaling van fondsen, effecten of waarden die door een 

advocaat ontvangen en ontvreemd zijn ten gevolge van een oneerlijkheid begaan in de uitoefening 

van zijn/haar beroep. De uitgekeerde vergoedingen zullen teruggevorderd worden van de 

betrokken advocaat. 

Deze verzekering werd door de OVB afgesloten bij Amlin Insurance (hoofdverzekeraar): 

verzekering van insolvabiliteit van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034900 (hierna: 

polis insolvabiliteit). Vanbreda Risk & Benefits treedt op als makelaar. 

De polis insolvabiliteit trad in werking op 1 januari 2013. De polis insolvabiliteit werd laatst 

vernieuwd op 1 januari 2017 en dat voor een duur van drie jaar. 

 

2.2 Aansluiting en premie 

 

De verzekerden zijn: 

 alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocatenstagiairs 

van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse balies, of die zijn opgenomen op een EU-lijst, 

of die zijn opgenomen als niet-EU advocaat op de B-lijst van de balies voor zover zij geen 

eigen verzekering hebben en op hun aanvraagformulier vermeld hebben dat zij zich 

wensen aan te sluiten bij deze polis; 

 advocatenassociaties of -vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun 

beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende feiten begaan door de verzekerden 

of die vennootschappen of associaties. De niet-EU advocaten op de B-lijst worden 

uitsluitend verzekerd voor wat hun derdenrekeningen in het kader van hun activiteiten 

aan de Vlaamse Balies betreft.   

De premie bedraagt 38 EUR per aangesloten advocaat en 19 EUR per advocaat-stagiair. De premie 

zit vervat in uw baliebijdrage.   

 

2.3 Begunstigden 

 

De begunstigden zijn de personen, cliënten of derden, die als rechtstreeks gevolg van een 

insolvabiliteit van advocaten de sommen die hen toekomen, niet kunnen ontvangen. 
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2.4 Waarborg 

 

 De polis insolvabiliteit waarborgt, onder voorwaarden, de terugbetaling van fondsen, effecten 

of waarden die door een advocaat ontvangen en ontvreemd zijn ten gevolge van een 

oneerlijkheid begaan in de uitoefening van zijn/haar beroep. 

 

 De waarborg is slechts verworven indien de volgende voorwaarden samen vervuld zijn: 

o De schade-eiser kan de opeisbaarheid van zijn vordering rechtvaardigen. 

o De schade-eiser dient een klacht in bij de in functie zijnde stafhouder. 

o De advocaat dient als insolvabel beschouwd te worden. 

o Niet-naleving van het “reglement inzake de verhandeling van gelden van cliënten of 

derden” (Het reglement betreffende de verhandeling van gelden van cliënten of derden, 

de rapportering en de controle, goedgekeurd door de algemene vergadering van de 

Orde van Vlaamse Balies op 21 november 2012, werd in de Codex Deontologie voor 

Advocaten opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk 

III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.8 Derdengelden). 

o Een tuchtonderzoek dient geopend te zijn, behalve indien dit technisch onmogelijk 

blijkt. 

 

 Het bedrag van de waarborg is beperkt tot: 

o 125.000 EUR per schadegeval. 

o 625.000 EUR per in gebreke blijvende advocaat, gedurende de gehele periode waarin 

hij is ingeschreven op het Tableau van de Orde van Advocaten. 

o 2.500.000 EUR per verzekeringsjaar. 

 

 De verzekeraar kan de waarborg schorsen ingeval een bewezen in gebreke blijven van een 

advocaat vastgesteld is. 

 

2.5 Uitgesloten risico’s 

 

Zijn uitgesloten: 

- De klachten betreffende activiteiten die vreemd zijn aan het beroep van advocaat. 

- In principe: de eisen die betrekking hebben op feiten die dateren van voor de aansluiting 

van de advocaat aan de polis insolvabiliteit. 

- De persoonlijke schulden van de advocaat en die verschuldigd zijn aan het Ministerie van 

Financiën, de Administratie van btw, RSZ en andere staats- en parastatale instellingen. 

- De honoraria en algemene kosten die ten laste zouden moeten zijn van de derde die klacht 

indient. 

- De schadegevallen veroorzaakt door oorlog of burgeroorlog, oproer of volksbeweging, 

terrorisme, tenzij bewezen wordt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die 

gebeurtenissen en het schadegeval. 

- De schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit ontploffing, 

vrijkomen van warmte, bestraling voortkomend uit de omzetting van atoomdeeltjes of 

radioactiviteit, alsook de gevolgen van bestraling voortkomend uit de kunstmatige 

versnelling van atoomdeeltjes en asbest. 



De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste vermeldingen en/of 

de gevolgen. Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend; noch kan het in of 

buiten rechte worden aangewend als bewijs voor het bestaan, de inhoud of de dekking van de erin vermelde 

verzekeringsovereenkomsten. 

pagina | 16 

           

Sociale map – 17 september 2018 

- De schadegevallen die voortvloeien uit de activiteiten van gerechtelijke mandatarissen die 

benoemd zijn door de ondernemingsrechtbank
3

, met als enige uitzondering de advocaat-

schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel en de advocaat 

mede-insolventiefunctionaris cfr. KB 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel 

XX.1§1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van 

boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep. 

 

2.6 Territoriale uitgestrektheid 

 

De dekking geldt overal ter wereld voor de activiteiten die de advocaten gewoonlijk uitoefenen 

vanuit hun in België gevestigd kantoor.   

De eisen die tegen de advocaten ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de 

rechtsmacht van de VS of Canada zijn echter niet verzekerd. 

 

2.7 Toepassingsgebied van de waarborg in de tijd 

 

De waarborg is uitsluitend van toepassing voor klachten die tegen de in gebreke blijvende 

advocaat worden ingediend tijdens de waarborgperiode van deze polis insolvabiliteit, voor zover 

ze regelmatig betekend zijn aan de in functie zijnde stafhouder van de balie. 

Wanneer deze polis insolvabiliteit ophoudt te bestaan, zullen de hieruit voortspruitende 

waarborgen van toepassing zijn op de klachten welke gedurende een periode van drie jaar na de 

beëindiging ervan worden ingeroepen voor schadeverwekkende feiten die plaats hebben gehad 

tijdens de geldigheidsduur ervan, op voorwaarde dat het insolvabiliteitsrisico niet door een andere 

verzekeraar wordt gewaarborgd. 

 

2.8 Wat na het beëindigen van de beroepsactiviteit 

 

Voor de oud-advocaten die hun activiteiten hebben stopgezet wegens schrapping, weglating, 

ontslag, overlijden of om welke andere reden ook, is de waarborg uitsluitend van toepassing voor 

de klachten die geformuleerd worden tijdens de geldigheidsperiode van deze polis insolvabiliteit 

binnen een maximale duur van drie jaar na de stopzetting van de activiteiten als advocaat. 

 

2.9 Bij schade 

 

De stafhouder die een klacht ontvangt, dient de verzekeraar en/of de makelaar in principe binnen 

een termijn van 45 dagen schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere klacht, gericht tegen een 

in gebreke blijvende advocaat, waarvan kan verwacht worden dat de waarborgen van de polis 

                                                           
3

 De ondernemingsrechtbank is de nieuwe benaming van de rechtbank van koophandel vanaf (uiterlijk) 1 

november 2018. 
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insolvabiliteit erop van toepassing zijn. De stafhouder voegt bij de aangifte een nota waarin hij 

zijn mening over de gegrondheid van de schade-eis geeft en waarin tevens, indien hier reden toe 

bestaat, het bedrag vermeld wordt dat erop betrekking heeft.  Bovendien zal hij zonder uitstel alle 

documenten, afschriften en nuttige inlichtingen aan de verzekeraar en/of makelaar doorzenden. 

De stafhouder die het schadegeval binnen de 45 dagen moet aangeven, behoudt de mogelijkheid 

het schadegeval in der minne te regelen tussen de tegenpartij en de betrokken advocaat. 

De verzekeraar neemt contact op met de derde om het dossier samen te stellen en het bedrag van 

het gewaarborgde schadegeval vast te stellen en te vergoeden. 

 

2.10 Verhaal op de advocaat en terugvordering 

 

De verzekeraar treedt in de rechten van de eisende derde die vergoed is en dat tot beloop van de 

vergoedingen die hij betaald heeft. Het verhaal tegen de in gebreke blijvende advocaat zal op 

vraag van de verzekeraar en na overleg met de stafhouder van de betrokken balie uitgeoefend 

worden. De verzekeraar verzaakt evenwel aan alle verhaal tegen de advocaten of advocaten-

associaties of -vennootschappen, in zoverre het gaat om schadegevallen, niet door hen persoonlijk 

begaan, maar wel door een advocaat-stagiair of advocaat-medewerker. 

 

2.11 Contact 

 

Vanbreda Risk & Benefits 

Plantin en Moretuslei 297 

2140 Antwerpen 

E-mail : spccb@vanbreda.be      

Tel. : 03 217 54 04      

 

Bij schade, neem contact op via socialprofit-public@vanbreda.be of op 03 217 55 73. 

 

2.12 Documenten 

 

De polis insolvabiliteit vindt u terug op het privaat luik > informatie > fiscaliteit, collectieve en 

sociale voorzieningen > sociale map > polis insolvabiliteit.  

mailto:spccb@vanbreda.be
mailto:socialprofit-public@vanbreda.be
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4412&bid=0&did=0#4412
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4412&bid=0&did=0#4412
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3 Cyberverzekering 

 

3.1 Wat? 

 

De cyberverzekering werd afgesloten bij AIG Europe Limited onder de polis cyberinsurance 

BFCE000432 (hierna: polis cyberverzekering). De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & 

Benefits. De polis werd onderhandeld door de OVB.  

 

3.2 Aansluiting en premie 

 

Advocaten behorende tot de balies Provincie Antwerpen, Gent, Dendermonde, Limburg en 

Oudenaarde zijn verzekerd.  

De polis cyberverzekering trad in werking op volgende data: 

- Voormalige balie Antwerpen: op 6 juni 2018 

- Balie Gent: op 6 juni 2018 

- Balie Dendermonde: op 6 juni 2018 

- Voormalige balie Turnhout: op 7 juni 2018 

- Balie Limburg: op 19 juni 2018 

- Voormalige balie Mechelen: op 20 juni 2018 

- Balie Oudenaarde: op 17 juli 2018 

 

De jaarpremie bedraagt 75 EUR per advocaat en wordt verrekend via de baliebijdrage.  

 

3.3 Verplichtingen 

 

De voorwaarden van de polis cyberverzekering zijn enkel van toepassing indien de verzekerde: 

 

- Veiligheidssoftware en controles (zoals antivirus) heeft op zijn IT-systemen en 

hardware 

- Een systeem toepast van toegangscontrole voor zijn bedienden en andere personen die 

toegang hebben tot gevoelige data 

- Back up en recovery procedures heeft van toepassing voor de systemen, data en 

informatie die nodig zijn voor de werking van zijn kantoor 

- Maximum 15% van zijn omzet haalt uit activiteiten in de Verenigde Staten/Canada 

- Op het ogenblik van de ingang van de polis geen kennis heeft van omstandigheden die 

tot een vordering of een administratief onderzoek (Privacy commissie) kunnen leiden 

ten gevolge van het verlies of vrijgeven van vertrouwelijke informatie 

 

Opgepast: Overeenkomstig de polis dient u als verzekerde te allen tijde alles in het werk te 

stellen om ervoor te zorgen dat de kennis over het bestaan van de verzekering voor schade 

door afpersing aangeboden door deze polis vertrouwelijk blijft. 
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3.4 Kort overzicht van de waarborgen 

 

 Event management: 

 

1. Als gevolg van een inbreuk op het IT-systeem van de verzekerde of een denial of 

service:   

o Wedersamenstellingskosten van elektronische gegevens 

o Bijkomende bedrijfskosten 

o Kosten voor het virusvrij maken van gegevens 

o Kosten wegens het onbevoegd gebruik van de dienst van de systemen en het 

netwerk 

o Uitgaven voor public relations 

o Honoraria van experten 

o Onderzoekskosten en opsporingskosten in het kader van een inbreuk op de 

bescherming van persoonsgegevens 

o Notificatiekosten 

 

De kosten worden vergoed mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

verzekeraar, behalve in geval van hoogdringendheid. 

 

2. Als gevolg van een toezichtsrechterlijke procedure aangaande een inbreuk op de 

bescherming van persoonsgegevens en een schade of diefstal van een element van het 

computersysteem van de verzekerde dat persoonsgegevens bevat: 

o Wedersamenstellingskosten van elektronische gegevens 

o Communicatiekosten 

o Onderzoekskosten en opsporingskosten 

o Honoraria van experts 

o Bijstandskosten met een toezichthoudende instantie 

o Administratieve boetes in het kader van inbreuken op gegevensbescherming 

 

3. Als gevolg van een cyberafpersing: 

- Kosten en uitgaven die rechtstreeks resulteren van cyber afpersing 

 

Opgepast: Overeenkomstig de polis dient u als verzekerde te allen tijde alles in het 

werk te stellen om ervoor te zorgen dat de kennis over het bestaan van de 

verzekering voor schade door afpersing aangeboden door deze polis vertrouwelijk 

blijft. 

 

 Bedrijfsschade: 

- Als gevolg van een schade die gedekt is onder ‘inbreuk op het IT-systeem en 

toezichtsrechterlijke procedure’ 

- Bestaat uit de bewezen daling van de nettowinst en extra kosten om de activiteit zo goed 

mogelijk verder te zetten (bewijslast bij de verzekerde) 
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 Aansprakelijkheid: 

 

De dekking onder de polis cyberverzekering geldt voor schade welke niet gedekt is onder de polis 

burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de respectievelijke verzekerden. Voor zover niet gedekt 

onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, zal de polis cyberverzekering tussenkomen 

in het geval de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door bijvoorbeeld: 

o Inbreuk op de persoonlijke en privacyrechten 

o Schending van de geheimhoudingsplicht 

o Schending van de integriteit van of onthulling van persoonsgegevens 

o Overdracht van computervirus 

o Denial of service 

o Onbevoegd gebruik van het computersysteem 

o Schade aan of vernietiging van data 

 

Vanzelfsprekend blijven bijstand en kosten gepaard gaande met zulke inbreuken verzekerd. 

 

Het verdient aanbeveling om in dergelijk geval de schade aan te melden onder zowel de polis 

burgerlijke beroepsaansprakelijkheid als onder de polis cyberverzekering. 

 

 

3.5 Uitsluitingen 

 

- Schade die gedekt zou zijn onder de polis afgesloten tussen Regsol / Orde van Vlaamse Balies 

/ Ordre Barreaux Francophones & Germanophone als verzekeringsnemer en AIG als 

verzekeraar met nr. BFCE000317 zal niet gedekt zijn onder de polis cyberverzekering. De 

verzekeraar zal geen regres uitoefenen op de verzekerden in de polis cyberverzekering 

aangaande schade uitbetaald in het kader van de polis met nr. BFCE000317. 

 

- De polis cyberverzekering voorziet ook in een aantal specifieke uitsluitingen, zoals 

bijvoorbeeld: 

o Materiële schade, aan hardware 

o Schade door kortsluiting, brand, vuur, ontploffing, waterschade, enz. 

o Gekende fouten 

o Diefstal door werknemers of oplichting door derden, door ontvangst van vervalste 

facturen of e-mails 

 

3.6 Waarborgsom en vrijstelling 

 

Per polisperiode bedraagt de waarborgsom 200.000 EUR per advocaat en 2.000.000 EUR per 

kantoor (met een maximum van 10.000.000 EUR per verzekeringsjaar voor de gedekte advocaten). 

Voor advocaten geldt een vrijstelling van 1.250 EUR per schadegeval en een wachttijd van 8 uur in 

geval van netwerkonderbreking.  
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3.7 Territoriale uitgestrektheid 

 

De verzekering geldt wereldwijd. 

 

3.8 Werking in de tijd, meldingsplicht en bijkomende verplichtingen 

 

Schade-eisen: 

  

- Melding van de schade-eisen, verzekerde gebeurtenissen en omstandigheden die tot een 

schade-eis kunnen leiden: 

 

De polis cyberverzekering biedt uitsluitend dekking ten aanzien van: 

 

(i) Schade-eisen die voor het eerst worden ingesteld tegen de verzekerde of de 

verzekeraar tijdens de polisperiode of de uitloopperiode indien van toepassing 

(ii) Voor verzekerde gebeurtenissen die zich voor het eerst hebben voorgedaan tijdens 

de polisperiode 

en welke de verzekerde schriftelijk aan de verzekeraar meldt, en dat zo snel als praktisch 

mogelijk en in elk geval tijdens de polisperiode of uitloopperiode indien van toepassing. 

- Automatische uitloopperiode: 

 

De dekkingen aansprakelijkheid worden uitgebreid tot schade-eisen ingesteld tegen de 

verzekerde of de verzekeraar en aangemeld aan de verzekeraar tijdens de periode van 36 

maanden na het einde van deze polis, maar alleen ten aanzien van: 

 

(i) Schade welke zich heeft voorgedaan tijdens de polisperiode als aan het einde van 

de polis het risico niet gedekt is door een andere verzekeraar; 

(ii) Handelingen die aanleiding kunnen geven tot een schade en die hebben 

plaatsgevonden tijdens de periode waarvoor dekking van kracht was. 

Deze uitbreiding is niet van toepassing ingeval van vervanging van de polis door een 

verzekering met dezelfde of soortgelijke dekking. 

- Meldingsplicht: 

 

Indien een verzekerde zich gedurende de polisperiode bewust wordt van een feit, een 

omstandigheid die tot een schade-eis zou kunnen aanleiding geven of tot een andere 

verzekerde gebeurtenis, waarvan een geïnformeerd persoon die in een bedrijfsomgeving 

actief is die gelijkaardig is aan de verzekerde redelijkerwijs zou mogen aannemen dat die 

op een later ogenblik aanleiding kan geven tot een schade-eis of een verzekerde 

gebeurtenis, zal de verzekerde de makelaar of de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte 

stellen van deze omstandigheden. Die kennisgeving moet in chronologische volgorde 

worden opgesteld en de feiten of aangelegenheden die aanleiding geven tot of mogelijk 

aanleiding geven tot een schade-eis of een verzekerde gebeurtenis moeten op een 

gedetailleerde manier worden weergegeven, waarbij ten minste de volgende informatie 

wordt gegeven: 
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o De aard en de omstandigheden van de feiten 

o De beweerde veronderstelde of potentiële inbreuk 

o De datum, tijd en plaats van de beweerde, veronderstelde en potentiële inbreuk 

o De identiteit van de potentiële eisers en van alle andere mogelijk betrokken 

personen en/of entiteiten 

o Een raming van het mogelijke verlies 

o De gevolgen 

 

Alle kennisgevingen moeten schriftelijk gebeuren en moeten per mail, fax of post worden 

bezorgd aan het adres van: 

Vanbreda Risk & Benefits 

Plantin en Moretuslei 297 

2140 Antwerpen 

 

AIG Europe Ltd., Belgian branch 

Pleinlaan 11 

1050 Brussel 

Fax: +32 2 739 91 02 

E-mail: cyberbelgium@aig.com 

 

- Aanvullend op de meldingsplicht onder de polis cyberverzekering, moet de verzekerde -in het 

geval van een bedrijfsonderbreking- ook aan de volgende verplichtingen voldoen: 

- Binnen 180 dagen na het oplossen van de bedrijfsonderbreking een schriftelijk, 

gedetailleerd en ondertekend bewijs van schade aanleveren (tenzij de verzekeraar 

die termijn verlengt en dat schriftelijk kenbaar maakt), met een volledige 

beschrijving van de bedrijfsonderbreking en de omstandigheden waarin die 

bedrijfsonderbreking plaatsvond. Het schriftelijk bewijs moet ook een 

gedetailleerde berekening bevatten van elke schade door netwerkonderbreking en 

van alle onderliggende documenten en andere documentatie die redelijkerwijs 

verband houden met of een onderdeel vormen van het bewijs van de 

bedrijfsonderbreking 

- Op verzoek van de verzekeraar, medewerking verlenen aan een onderzoek. 

 

- In geval van afpersing zal de verzekerde de afpersingsadviseur onmiddellijk in kennis stellen. 

 

- Als voorwaarde voor dekking onder deze polis zal de verzekerde geen enkele 

aansprakelijkheid toegeven of aanvaarden, geen enkele regeling aanvaarden, geen enkele 

uitspraak goedkeuren en geen enkele verdedigingskosten of professionele kosten aangaan 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzekeraar, tenzij die volgens lokale 

wetgeving onder een vergoedingsverplichting valt. Enkel die regelingen, uitspraken en 

verdedigingskosten of professionele kosten waarvoor de verzekeraar zijn toestemming heeft 

gegeven, en uitspraken die het gevolg zijn van schade-eisen die conform deze polis verdedigd 

werden, kunnen als schade worden aanvaard onder de polis cyberverzekering. De 

toestemming door de verzekeraar zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, op 

voorwaarde dat de verzekeraar het recht heeft om al zijn rechten te laten gelden namens deze 

mailto:cyberbelgium@aig.com
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polis. De naleving van een wet op kennisgeving van een inbreuk wordt niet beschouwd als een 

aanvaarding van aansprakelijkheid voor de toepassing van deze clausule. 

 

 

3.9 Contacten 

 

Wilt u een schadeclaim instellen op deze cyberverzekering of heeft u vragen over de 

afhandeling van uw ingediende dossier? U kan steeds terecht bij verzekeringsmakelaar 

Vanbreda Risk & Benefits op +32 3 217 54 69 of via Anouk.Dehing@vanbreda.be. 

 

 

3.10 Documenten 

 

De documenten over de cyberverzekering vindt u terug op het privaat luik > informatie > 

fiscaliteit, collectieve en sociale voorzieningen > sociale map > cyberverzekering. 

  

mailto:Anouk.Dehing@vanbreda.be
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4413&bid=0&did=0#4413
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4413&bid=0&did=0#4413
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4 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 

4.1 Wat? 

 

Verzekeringen PRECURA OVV (hierna Verzekeringen PRECURA) staat, via de collectieve 

arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA, in voor de inkomensverzekering van de advocaten.  

PREVOCA verzekert het inkomensverlies en garandeert de dagelijkse vergoeding voor advocaten 

bij erkende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval. 

 

4.2 Aansluiting en premie basiswaarborg 

 

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA werd door de OVB onderschreven 

voor rekening van de advocaten en de stagiairs van de Ordes van de voormalige balies Antwerpen, 

Mechelen en Turnhout
4

 en de balies West-Vlaanderen, Dendermonde, Gent, Limburg en 

Oudenaarde. De Ordes van de balies Brussel-NL. en Leuven hebben een afzonderlijke polis 

afgesloten met Verzekeringen PRECURA. 

Om toe te treden tot de basiswaarborg dient u geen formaliteiten te vervullen. U bent automatisch 

aangesloten vanaf uw officiële opnamedatum op het tableau of op de lijst van de stagiairs. 

Verzekeringen PRECURA stuurt iedere nieuwe verzekerde een toetredingsbevestiging toe. 

Wel worden enkel toegelaten de advocaten die bij een balie op het tableau zijn ingeschreven en 

stagiairs die ingeschreven zijn op de lijst van de stagiairs, voor zover zij niet arbeidsongeschikt 

zijn op het ogenblik van hun officiële opname datum bij de balie. 

De jaarpremie voor de basiswaarborg is begrepen in uw baliebijdrage: 

 
Stagiairs Tableau 

Voormalige balie Antwerpen 314 EUR 524 EUR 

Voormalige balie Mechelen 262 EUR 524 EUR 

Voormalige balie Turnhout 524 EUR 524 EUR 

Balie West-Vlaanderen 561 EUR 561 EUR 

Balie Dendermonde 524 EUR 524 EUR 

Balie Gent 314 EUR 524 EUR 

Balie Limburg 393 EUR 524 EUR 

                                                           
4
 Op 1 september 2018 fusioneerden de balies van Antwerpen, Mechelen en Turnhout tot de eengemaakte 

balie Provincie Antwerpen. De precieze regeling in het kader van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
die nieuwe balie was nog niet gekend op moment van verschijnen van de sociale map.  
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Balie Oudenaarde 262 EUR 524 EUR 

 

Balie Brussel-NL. 530 EUR 530 EUR 

Balie Leuven 524 EUR 524 EUR 

 

4.3 Basiswaarborg 

 

 De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA verzekert tegen inkomstenverlies, 

bij een erkende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, ongeval of zwangerschap.  Een 

graad van ongeschiktheid vanaf 25% geeft recht op een proportionele vergoeding.  De 

vergoeding wordt berekend op basis van de geproratiseerde economische graad van 

ongeschiktheid.  De vergoeding wordt aan 100% toegekend wanneer de graad van 

ongeschiktheid meer dan 65% is en op voorwaarde dat de verzekerde iedere persoonlijke 

beroepsactiviteit heeft gestaakt.   Een graad van ongeschiktheid van minder dan 25% geeft 

geen enkel recht op vergoedingen. 

 

 De vergoedingen zijn cumuleerbaar met de uitkeringen van de wettelijke ziekteverzekering.  

Men ontvangt de vergoedingen gemiddeld 25 dagen per maand (alle dagen behalve zon- en 

feestdagen).  De dagvergoedingen zijn belastbaar als vervangingsinkomen.  De eventuele 

indexatie van uw dagvergoedingen hangt af van de keuze die uw balie gemaakt heeft. 

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA (basiswaarborg) voorziet de 

volgende waarborgen per balie: 

 Dagvergoedingen  

 

 

 

 

Stagiairs 

 

 

Tableau 

 

Premie- 

voet 

 

Carenz- 

periode 

 

 

Kapitaal 

bij 

overlijden  

 

Hospital

isatieda

gen 

binnen 

carenz-

periode 

vergoed 

 

 

2,5

0% 

 

 

Comfort 

 

 

Voormalige 

balie Antwerpen 

60 EUR 100 EUR 5,24 

14 

dagen 

nee ja nee nee 

Voormalige 

balie Mechelen 

50 EUR 100 EUR 5,24 

14 

dagen 

nee ja nee nee 

Voormalige 

balie Turnhout 

100 EUR 100 EUR 5,24 

14 

dagen 

nee ja nee nee 

Balie West-

Vlaanderen 

100 EUR 100 EUR 5,61 

14 

dagen 

ja ja ja nee 
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Balie 

Dendermonde 

100 EUR 100 EUR 5,24 

14 

dagen 

nee ja nee nee 

Balie Gent 60 EUR 100 EUR 5,24 

14 

dagen 

nee ja nee nee 

Balie Limburg 75 EUR 100 EUR 5,24 

14 

dagen 

nee ja nee nee 

Balie 

Oudenaarde 

50 EUR 100 EUR 5,24 

14 

dagen 

nee ja nee nee 

 

Balie Brussel-

NL. 

100 EUR 100 EUR 5,30 14 dagen nee ja nee nee 

Balie Leuven 100 EUR 100 EUR 5,24 14 dagen nee ja nee nee 

 

 Hospitalisatiedagen binnen de carenzperiode worden vergoed. 

 

 Een zwangerschap met een beëindiging door bevalling geeft recht op een vergoeding van 

minstens 10 x de verzekerde basiswaarborg. Een vroegtijdige beëindiging van een 

zwangerschap (voor zes maanden) wordt niet beschouwd als een bevalling.  

 

 Voor de basiswaarborg is er geen wachttijd meer van 24 maanden voor de 

arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een psychische ziekte of aandoening. 

 

 Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) of fybromyalgie is gedekt in de basiswaarborg. 

 

 Voor de basiswaarborg zal Verzekeringen PRECURA geen verhaal uitoefenen tegen de 

aansprakelijke derden. 

 

4.4 Territoriale geldigheid van de verzekeringswaarborg 

 

De waarborgen gelden over de hele wereld, voor zover u bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid 

uw woonplaats en uw hoofdverblijfplaats in België heeft en de voorziene controles altijd kunnen 

worden uitgeoefend in België. 

 

4.5 Uitsluitingen 

 

4.5.1 Uitgesloten voorafbestaande toestanden 

 

Het recht op uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid wordt nooit verleend indien de 

arbeidsongeschiktheid het gevolg is van de volgende aandoeningen op voorwaarde dat voor de 

aansluiting een geneesheer die aandoening of de symptomen die geleid hebben tot die 

aandoening vastgesteld heeft: 
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- De volgende psychische aandoeningen (volgens de classificatie DSM-IV):  

o Zuigeling- kind- jeugd gediagnosticeerde stoornissen  

o Delirium, dementie, geheugenstoornissen en andere cognitieve stoornissen  

o Schizofrenie en andere psychotische stoornissen  

o Bipolaire stoornissen  

o Sociale fobie  

o Obsessief-compulsieve stoornis  

 

- Letsels die gedekt zijn door een andere wetgeving voor de aansluiting (ongevallen van 

gemeen recht, arbeidsongevallen, handicaps) en met een erkende graad van meer dan 15 

%.  

- Congenitale aandoeningen  

- Oncologische aandoeningen (kankers, met inbegrip van leukemies en lymfomen)  

- De volgende chronische en evolutieve aandoeningen:  

o Aids  

o Parkinson, MS, ALS  

o Colitis ulcerosa en Ziekte van Crohn  

o Mucoviscidose  

o Alzheimer  

o Ziekte van Still, Reumatoïde artritis  

 

4.5.2 Uitgesloten risico’s 

 

Onder meer volgende risico’s zijn uitgesloten: 

- een schadegeval ontstaan tijdens de wachttijd (10 maanden i.g.v. zwangerschap en 24 

maanden i.g.v. psychische aandoeningen) 

- een behandeling met louter esthetische doeleinden (tenzij voorafgaandelijke schriftelijke 

toestemming) 

- bepaalde door u gepleegde zware fouten (staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie van 

meer dan 1,5 promille/vrijwillige deelname aan vechtpartijen of andere gewelddaden / …) 

- opzet 

- enz.    

Bij overlijden door ongeval wordt het recht op uitkering o.m. niet verleend indien het ongeval 

te wijten is aan zelfmoord; het gevolg is van bepaalde gepleegde zware fouten; het gevolg is 

van kennelijk roekeloze daden of behandelingen; enz. 

 

4.5.3 Afwijkingen voor de OVB 

 

Het reglement PREVOCA voor de OVB voorziet volgende afwijkingen op de algemene 

voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA: 

- De uitsluiting aangaande zwangerschap (7 weken vóór en 8 weken na de bevalling of 

miskraam) werd geschrapt. 
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- De uitsluiting voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) of fybromyalgie werd 

geschrapt in de basiswaarborg.   

- De uitsluiting van artikel 10.1 – 7
de

 streepje en artikel 10.2 – 10
de

 streepje uit de 

algemene voorwaarden (met name een ongeval overkomen ter gelegenheid van de 

beoefening van een sport of activiteit waaraan buitengewone gevaren verbonden zijn, 

zoals onder andere auto- of motorrennen, rally’s, luchtsporten, diepzeeduiken, 

onderaardse en stratosferische activiteiten) is niet van toepassing in geval van 

occasionele of recreatieve sportbeoefening of activiteit. 

 

4.6 Uitbreiding van de waarborg 

 

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kan individueel uitgebreid worden met een 

bijkomende dagvergoeding van minimaal 50 EUR en maximaal 100 EUR (facultatief). 

De toetreding tot de uitbreiding van de waarborg (bijkomende dagvergoeding) wordt enkel 

toegelaten: 

- Indien de advocaat of stagiair jonger is dan 55 jaar; 

- niet arbeidsongeschikt is; 

- op voorwaarde dat de verzekerde een toetredingsformulier en medische vragenlijst 

invult en ondertekend aan de maatschappij overmaakt. 

De premie voor de uitbreiding van de waarborg is niet inbegrepen in uw baliebijdrage. De 

jaarlijkse bijdrage voor de uitbreiding van de waarborg dient u rechtstreeks aan Verzekeringen 

PRECURA te betalen. 

Men heeft de keuze tussen 3 formules:  

 

Formule 1: 

 
Jaarlijkse bijdragen 

Dagvergoeding Carenzperiode 

Hospitalisatiedagen 

vergoed binnen de 

carenzperiode 

Comfort 

MET 

stijgende 

rente (2,5%) 

ZONDER 

stijgende 

rente (2,5%) 

50 EUR 14 dagen ja nee 460 EUR 430 EUR 

75 EUR 14 dagen ja nee 611 EUR 571 EUR 

100 EUR 14 dagen ja nee 762 EUR 712 EUR 

 

- Bijkomende waarborg: kapitaal bij overlijden door ongeval van 30.000 EUR.   

- De dekking bij psychische ziekte of aandoening is onder formule 1 onbeperkt in de tijd. 
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Formule 2:  

 Jaarlijkse bijdragen 

Dagvergoeding Carenzperiode 

Hospitalisatiedagen 

vergoed binnen de 

carenzperiode 

Comfort 

MET stijgende 

rente (2,5%) 

ZONDER 

stijgende 

rente (2,5%) 

50 EUR 30 dagen nee nee 392 EUR 366 EUR 

75 EUR 30 dagen nee nee 509 EUR 475 EUR 

100 EUR 30 dagen nee nee 625 EUR 584 EUR 

 

Formule 3: 

 Jaarlijkse bijdragen 

Dagvergoeding Carenzperiode 

Hospitalisatiedagen 

vergoed binnen de 

carenzperiode 

Comfort 

MET stijgende 

rente (2,5%) 

ZONDER 

stijgende 

rente (2,5%) 

50 EUR 90 dagen nee nee 338 EUR 316 EUR 

75 EUR 90 dagen nee nee 427 EUR 399 EUR 

100 EUR 90 dagen nee nee 517 EUR 483 EUR 

 

- Onder formule 2 en formule 3 is er geen kapitaal bij overlijden door ongeval.   

- De dagvergoedingen voor de uitbreiding van de waarborg formule 2 en formule 3, voor 

erkende arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een psychische ziekte of aandoening, 

worden gedurende maximaal drie jaar toegekend (en dat ongeacht of het gaat om een 

arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheden die het gevolg is/zijn van eenzelfde of 

van verschillende psychische ziekte(en) of aandoening(en)).   

- Bij hierna genoemde psychische aandoeningen (volgens de classificatie DSM-IV) is, bij 

erkende arbeidsongeschiktheid, de tussenkomst echter niet beperkt tot maximaal 3 jaar in 

het kader van de uitbreiding van de waarborg: delirium, dementie, geheugenstoornissen en 

andere cognitieve stoornissen; schizofrenie en andere psychotische stoornissen; bipolaire 

stoornissen. 

- De eindleeftijd bij alle formules is 65 jaar. Verderzetting is mogelijk tot 70 jaar (max. 

totaal van 300 vergoedbare dagen). 

- Voor de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een zwangerschap, wordt enkel voor 

de uitbreiding van de waarborg steeds een wachttijd van 10 maanden voorzien. 

- Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) of fybromyalgie is uitgesloten onder de 

uitbreiding van de waarborg. 
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4.7 Aangifte 

 

4.7.1 Aangifte bij arbeidsongeschiktheid 

 

De arbeidsongeschiktheid is verondersteld te zijn ingetreden op de dag aangeduid op het door de 

behandelende geneesheer verstrekt medisch attest. Dat attest dient aan de Geneesheer-Directeur 

te worden overhandigd of per post verzonden, uiterlijk 4 kalenderdagen voor het verstrijken van 

de carenzperiode en uiterlijk 30 kalenderdagen na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Het 

medisch attest van de behandelende geneesheer dient de volgende elementen te bevatten:  

- de begindatum van de arbeidsongeschiktheid en haar vermoedelijke duur; 

- de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid en mogelijk aansprakelijke derde; 

- eventuele hospitalisatieperiode met begin –en einddatum;  

- de nauwkeurige diagnose. 

Om een beslissing in het dossier te kunnen nemen, dient de Geneesheer-Directeur ministens in het 

bezit te zijn van volgende documenten: 

- Een opnameverslag indien een ziekenhuisopname plaatsvond; 

- Een operatieverslag indien een heelkundige ingreep werd uitgevoerd; 

- Een reglementair getuigschrift van arbeidsongeschiktheid; 

- Een ongevalsaangifte indien u het slachtoffer was van een ongeval; 

- Een document administratieve gegevens. 

Verzekeringen PRECURA mag bovendien een medisch attest vragen opgesteld door dezelfde 

geneesheer of geneesheren omtrent de graad en de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid. U 

verbindt zich ertoe alle inlichtingen over uw gezondheidstoestand aan uw behandelende 

geneesheer of geneesheren te vragen en die aan de Geneesheer-Directeur mede te delen. 

De nodige maatregelen moeten getroffen worden opdat de door Verzekeringen PRECURA 

aangestelde controlerende geneesheer of geneesheren u in België te allen tijde zouden kunnen 

onderzoeken. Zij moeten in staat worden gesteld alle door Verzekeringen PRECURA noodzakelijke 

geoordeelde opdrachten te vervullen binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf 

de kennisgeving. 

Indien de bovenvermelde verplichtingen niet nagekomen worden, zijn de prestaties slechts 

verschuldigd voor zover de geleden arbeidsongeschiktheid nog kan aangetoond worden.  

Verzekeringen PRECURA kan prestaties weigeren indien de verplichtingen met bedrieglijk opzet 

niet werden nagekomen. 

U moet ook de nodige formaliteiten vervullen ten opzichte van uw mutualiteit. Uw aangifte van 

arbeidsongeschiktheid bij Verzekeringen PRECURA houdt daar immers geen verband mee. 

 

4.7.2 Verplichtingen 

 

Het medisch attest dat een arbeidsongeschiktheid verlengt, dient toegezonden te worden uiterlijk 

binnen de 8 kalenderdagen na het verstrijken van de periode van arbeidsongeschiktheid; zo niet 

vervalt het recht op vergoeding tot op de dag dat dat verlengingsattest toekomt. Het medisch 
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attest moet duidelijk de verwachte duur van de verlenging vermelden. De Geneesheer-Directeur 

bepaalt de duur en de graad van de arbeidsongeschiktheid. 

Gedurende de periode van erkende arbeidsongeschiktheid dient, behalve andersluidende 

beslissing van de Geneesheer-Directeur, op het einde van iedere kalendermaand een nieuw 

medisch attest volgens het model van Verzekeringen PRECURA aan de Geneesheer-Directeur 

toegezonden te worden. 

Werkhervatting dient binnen de 4 kalenderdagen aan Verzekeringen PRECURA meegedeeld te 

worden. 

De arbeidsongeschikte verzekerde die zijn recht op vergoeding wil behouden, moet: 

- onmiddellijk kennis geven van opname in een verzorgingsinstelling of van iedere 

wijziging van verblijfplaats in het land; de eventuele controlekosten zullen ten laste 

gelegd worden van de verzekerde die zonder geldige reden verzuimd heeft die 

kennisgeving te doen; 

- voor ieder verblijf in het buitenland de voorafgaandelijke toelating verkrijgen van 

Verzekeringen PRECURA, ook indien het een verblijf voor behandeling of herstel 

betreft; de plaats en tijdstip van elk verblijf dient duidelijk gemeld te worden; 

- in geval van hospitalisatie een attest voorleggen met de vermelding van de begin- en 

einddatum van opname; 

- gevolg geven aan iedere oproep voor controle indien de verzekerde de woonst mag 

verlaten; de verzekerde die hieraan geen gevolg kan geven, wordt geacht in de woonst 

of de naaste omgeving ervan te verblijven. De arbeidsongeschikte verzekerde mag zich 

niet verzetten tegen controlebezoeken ten huize die uitgevoerd worden door een 

controlerende geneesheer. 

In het kader van een herstel kan bij een gedeeltelijke werkhervatting gedurende een beperkte 

periode de dagvergoeding à rato van het in het reglement overeengekomen percentage, uitbetaald 

worden, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Geneesheer-Directeur. De 

Geneesheer-Directeur bepaalt de duur van die periode. 

 

4.7.3 Aangifte overlijden door ongeval 

 

Bij een aangifte van overlijden door ongeval dienen de volgende documenten overhandigd te 

worden (per post t.a.v. de Geneesheer-Directeur of per e-mail aan medical@precura.be): 

1. een ongevalsaangifte met vermelding van de datum en omstandigheden van het 

ongeval, gegevens betreffende het proces-verbaal van vaststelling, desgevallend het 

notitienummer van het geopend strafdossier alsook het gevolg hieraan gegeven, de 

identiteit van de notaris die gelast is met de uitvoering van de erfenis; 

2. een medisch attest dat het overlijden vaststelt en de oorzaak ervan vermeldt; 

3. een attest van erfopvolging; 

4. een uittreksel uit de overlijdensakte. 

 

mailto:medical@precura.be
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4.7.4 Aangifte bevalling 

 

Bij een bevalling dient een uittreksel uit de geboorteakte, gebeurlijk een medisch attest dat 

vaststelt dat het kind dood geboren is, overhandigd te worden (per post t.a.v. de Geneesheer-

Directeur of per e-mail aan medical@precura.be). 

 

4.8 Stopzetting van beroep en wijziging van beroep, inkomen of sociaal 

statuut 

 

Wanneer u uw beroep stopzet, wanneer uw beroep of sociaal statuut wijzigt of wanneer uw 

inkomen in belangrijke mate wijzigt, dient u Verzekeringen PRECURA hiervan binnen de maand op 

de hoogte te brengen (per e-mail aan business@precura.be). Binnen de 30 kalenderdagen na 

kennisname van de stopzetting of wijziging heeft Verzekeringen PRECURA het recht de toetreding 

bij de verzekeringsformule met terugwerkende kracht aan te passen tot de dag van stopzetting of 

wijziging overeenkomstig de nieuwe situatie.  Die toetreding gebeurt overeenkomstig het 

acceptatiebeleid dat op dat ogenblik van toepassing is. 

 

4.9 Na de pensioenleeftijd 

 

Bij het bereiken van de eindleeftijd van 65 jaar worden de toetredingen onder de basiswaarborg 

automatisch verlengd op voorwaarde dat de verzekerden op dat ogenblik niet arbeidsongeschikt 

zijn en nog regelmatig op het tableau ingeschreven zijn. De verlenging wordt toegestaan tot de 

leeftijd van 75 jaar. Die waarborgen zijn identiek aan de basiswaarborgen met uitzondering van 

het aantal vergoedbare dagen. Die bedragen in totaal maximaal 300 dagen ongeacht het aantal 

schadedossiers. Na die 300 dagen worden zowel het schadedossier als de aansluiting stopgezet. 

De verlenging van de uitbreiding van de waarborg op individuele basis (bijkomende 

dagvergoeding) nadat de eindleeftijd van 65 jaar is bereikt, kan enkel voor verzekerden die op dat 

ogenblik niet arbeidsongeschikt zijn, nog regelmatig op het tableau zijn ingeschreven en al 

toegetreden waren tot de uitbreiding van de waarborg. De verlenging wordt toegestaan tot de 

leeftijd van 70 jaar. Die waarborgen zijn identiek aan de basiswaarborgen met uitzondering van 

het aantal vergoedbare dagen. Die bedragen in totaal maximaal 300 dagen ongeacht het aantal 

schadedossiers. Na die 300 dagen worden zowel het schadedossier als de aansluiting stopgezet. 

 

4.10 Individuele voorzetting 

 

U heeft het recht, behalve indien u het voordeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

verliest omwille van redenen bedoeld in de artikelen 6, 7, 14, 16 en 24 van de Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en, in het algemeen in geval van bedrog, om die 

verzekering individueel geheel of gedeeltelijk voort te zetten wanneer u het voordeel van die 

verzekering verliest.  

mailto:medical@precura.be
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Om dat recht te kunnen uitoefenen, moet u gedurende de twee jaren die aan het verlies van de 

voortgezette arbeidsongeschiktheidsverzekering voorafgaan, ononderbroken aangesloten geweest 

zijn bij één of meer opeenvolgende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 

U wordt door de OVB ten laatste 30 dagen na het verlies van het voordeel van de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht van het 

precieze tijdstip van dat verlies, van de mogelijkheid om de verzekering individueel voort te 

zetten, van de contactgegevens van Verzekeringen PRECURA evenals van de termijn waarbinnen u 

het recht op individuele voorzetting kan uitoefenen.  

 

4.11 Eenmalige tussenkomst 

 

Een Stafhouder die kennis heeft van een "behartenswaardige" situatie van een advocaat kan aan 

het directiecomité van PRECURA een éénmalige tussenkomst van het sociale fonds vragen, ten 

belope van maximaal 2.500 EUR/jaar.   

 

4.12 PREVOCA OFFICE 

 

Verzekeringen PRECURA biedt het product PREVOCA OFFICE aan. Die verzekering is 

beroepsgebonden en ook collectief. 

De verzekering PREVOCA OFFICE kan worden afgesloten voor groepen van minstens 6 verzekerden 

en kan worden toegepast bij bv. advocatenassociaties waar zowel de partners als de medewerkers 

en stagiairs, maar ook het administratief personeel kunnen worden aangesloten. 

Voor die collectieve polis werd een afzonderlijk tarief uitgewerkt. De premie is niet inbegrepen in 

uw baliebijdrage. 

 

4.13 Producten PRECURA (individueel) 

 

U kan op individuele basis een inkomensverzekering PRECURA of PRECURA PRO afsluiten.   

PRECURA is een individueel, niet beroepsgebonden contract waarin de verzekeringnemer en de 

verzekerde dezelfde persoon is. PRECURA PRO is eveneens een individueel maar wel 

beroepsgebonden contract, waarin de verzekeringnemer een vennootschap is en de verzekerde 

een daarvan te onderscheiden persoon. 

Via de verzekering PRECURA (PRO) bepaalt u bij afsluiting van het contract zelf het bedrag van uw 

dagvergoeding waarop u recht heeft tijdens een eventuele arbeidsongeschiktheid, met een 

minimum van 10 EUR per dag en met een totale maximale dagvergoeding van 500 EUR. De 

vergoedingen worden maandelijks uitbetaald. De dagvergoedingen zijn cumuleerbaar met de 

uitkeringen van de wettelijke ziekteverzekering. U kan kiezen voor een eventuele indexatie van uw 

dagvergoedingen: dat betekent een revalorisatie van 2,5% per jaar na 1 jaar van volledige 

arbeidsongeschiktheid. De dagvergoedingen zijn belastbaar als vervangingsinkomen. 
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U kan zich aansluiten door het invullen van een verzekeringsvoorstel, een behoefteanalyse, een 

medische vragenlijst en een geneeskundig onderzoek bij een aangestelde geneesheer (de kosten 

van dit onderzoek zijn voor rekening van Verzekeringen PRECURA).  

De premie die u dient te betalen, wordt berekend in functie van uw leeftijd en van de door u 

gemaakte keuze van dagvergoeding, en is onderhevig aan de wettelijke premietaks van 9,25%. U 

betaalt uw premie ook als u arbeidsongeschikt bent. Enkel bij een arbeidsongeschiktheid van 

langer dan 1 jaar is er geen premie meer verschuldigd. 

De maximale leeftijdsgrens om u aan te sluiten is 45 jaar. De inkomensverzekering PRECURA (PRO) 

loopt tot 65 jaar. Enkel bij niet-betaling van de premie kan Verzekeringen PRECURA uw 

inkomensverzekering beëindigen.   

 

4.14 PRECURA PRO Omzetverzekering 

 

De PRECURA PRO Omzetverzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het type 

gewaarborgd inkomen met een aantal specifieke kenmerken. Het is de vennootschap die de 

omzetverzekering onderschrijft en ook de begunstigde is van de uitgekeerde dagvergoedingen.  

De betaalde premies zijn door de vennootschap als bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar. Uzelf als 

zaakvoerder en sleutelfiguur binnen uw vennootschap fungeert als contractueel verzekerde.  

Via de PRECURA PRO Omzetverzekering kan u ervoor zorgen dat uw inkomen tijdens een langere 

periode van werkonbekwaamheid op peil blijft en het voortbestaan van uw vennootschap 

gegarandeerd is.  Gezien de beperking volgend uit de 80%-regel (i.e., u mag individueel maximum 

80% van uw beroepsinkomen verzekeren) kunnen veel zelfstandigen en vrije beroepen niet 

voldoende hoge vergoedingen verzekeren in een individuele polis gewaarborgd inkomen. Voor de 

zelfstandigen die slechts een beperkt loon opnemen uit hun vennootschap, biedt deze 

omzetverzekering een aanvulling op hun individueel gewaarborgd inkomen. 

De maximaal verzekerbare rente bedraagt 60% van de omzet van de vennootschap onder aftrek 

van de eventueel reeds individueel afgesloten verzekering(en) gewaarborgd inkomen. De 

vergoedingen worden maandelijks uitbetaald en zijn cumuleerbaar met de uitkering van de 

wettelijke ziekteverzekering en eventueel een individueel afgesloten verzekering gewaarborgd 

inkomen. De vergoedingen worden betaald tot op het ogenblik dat u uw beroepsactiviteit hervat 

(of tot de dag van uw overlijden, uw pensionering of tot het einde van uw contract). U kan opteren 

voor een jaarlijkse revalorisatie (2,5%) van de uitkeringen bij een arbeidsongeschiktheid van langer 

dan 1 jaar. De dagvergoedingen zijn belastbaar als vervangingsinkomen. 

Om de verzekering af te sluiten dient u een verzekeringsvoorstel en een medische vragenlijst in te 

vullen. Ook gebeurt er een geneeskundig onderzoek bij een aangestelde geneesheer. 

De premie blijft onveranderd gedurende de ganse looptijd van de polis en wordt berekend in 

functie van uw startleeftijd. Hoe jonger u bent, hoe minder bijdragen u betaalt. Uw premie is 

onderhevig aan de wettelijke premietaks van 9,25%. 

De maximale leeftijdsgrens om in te tekenen is 45 jaar. De PRECURA PRO Omzetverzekering blijft 

lopen tot u de leeftijd van 65 jaar bereikt.  Enkel bij niet-betaling van de premie kan Verzekeringen 

PRECURA uw PRECURA PRO Omzetverzekering beëindigen. 
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4.15 Bijkomende dienstverlening: REHALTO (LUISTERT) 

 

Verzekeringen PRECURA dekt psychische aandoeningen zoals burn-out en depressie. Het 

engagement van Verzekeringen PRECURA naar zijn verzekerden toe gaat zelfs verder dan het 

louter uitbetalen van dagvergoedingen. Verzekeringen PRECURA zet ook in op de re-integratie van 

haar verzekerden. Na analyse van de medische gegevens kan de Geneesheer-Directeur van 

Verzekeringen PRECURA beslissen beroep te doen op REHALTO, een partnerorganisatie 

gespecialiseerd in psychologische, sociale en professionele begeleiding van verzekerden die 

tijdelijk werkonbekwaam zijn omwille van burn-out of depressie. Het betreft een gratis, 

vrijblijvende dienst.  Er kan gebruik worden gemaakt van 10 tot 30 sessies: eenmaal bij u thuis en 

nadien bij de therapeut. 

Ook werd er van start gegaan met een nieuwe, gratis dienst voor alle advocaten die aangesloten 

zijn bij Verzekeringen PRECURA, met name REHALTO LUISTERT. Dat initiatief heeft als doel om 

mogelijke psychologische problemen zoals burn-out of depressie preventief aan te pakken.  

REHALTO LUISTERT probeert een hulplijn te bieden voor wie worstelt met angsten, uitputting, 

verlies van zelfvertrouwen, stress, demotivatie, spanningen in het gezin, toenemende alcohol- of 

medicijnen-afhankelijkheid, enz. Verzekeringen PRECURA ondersteunt dit project en biedt die 

vertrouwelijke telefonische psychologische ondersteuning aan aan haar leden. 

Het gaat in de eerste plaats om een telefonische dienstverlening, met nadien de mogelijkheid tot 

individuele gesprekken met een psycholoog in de directe woonomgeving (tot 5u/persoon/jaar).  

Een psycholoog van REHALTO LUISTERT is 24/7 bereikbaar en kan ondersteuning bieden. De 

hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim, elk onderhoud gebeurt in het grootste 

vertrouwen. Geen enkele inlichting zal worden doorgegeven, noch aan Verzekeringen PRECURA, 

noch aan enig ander organisme.  

U krijgt toegang tot de dienstverlening via het groen nummer: 0 800 32 151. Oproepen vanaf een 

vast toestel zijn gratis. 

 

4.16 Contact 

 

Voor aangiftes: 

- Per post: Verzekeringen PRECURA, ter attentie van de Geneesheer-Directeur, 

Romeinsesteenweg 564 A, 1853 Grimbergen 

- Per fax: 0032 2 304 11 10 

- Per e-mail: medical@precura.be 

 

Voor vragen/vrijblijvende offertes: 

- De heer Peter Van der Speeten: tel. 0032 2 304 11 11, peter.vanderspeeten@precura.be 

- Mevrouw Géraldine Jacobs: tel. 0032 2 304 11 11, geraldine.jacobs@precura.be 

 

mailto:medical@precura.be
mailto:peter.vanderspeeten@precura.be
mailto:geraldine.jacobs@precura.be
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Voor toegang tot de dienstverlening: 

- Per telefoon: 0 800 32 151 

Voor klachten: 

- Per post: Verzekeringen PRECURA, Complaint Management PRECURA, Romeinsesteenweg 

564 A, 1853 Strombeek-Bever,  

- Per telefoon: 0032 2 304 11 11 

- Per e-mail: complaint.management@precura.be 

Meer informatie vindt u op de website www.precura.be.  

 

4.17 Documenten 

 

De documenten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt u enerzijds terug op het privaat 

luik > informatie > fiscaliteit, collectieve en sociale voorzieningen > sociale map > 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en anderzijds via de weblink onder de documentnamen 

hieronder. 

 

4.17.1 Bijlagen 

 

 Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA – Reglement PREVOCA voor de 

Orde van Vlaamse Balies (29 januari 2018) 

 Bijlage 1 bij het reglement PREVOCA dd. 29/01/2018 – Orde van Vlaamse Balies 

 Bijlage 2 bij het reglement PREVOCA dd. 29/01/2018 – Orde van Vlaamse Balies 

 Bijlage 3 bij het reglement PREVOCA dd. 29/01/2018 – Orde van Vlaamse Balies 

 Algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA 

 PREVOCA infosheet voor advocaten  

 Uittreksel algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA 

 Algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering PRECURA 

 PRECURA productbrochure voor vrije en intellectuele beroepen 

 Algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering PRECURA PRO (op maat van uw 

vennootschap) 

 Infosheet PRECURA PRO Omzetverzekering 

 Algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering PRECURA PRO 

omzetverzekering 

 

4.17.2 Modellen 

 

 Reglementair getuigschrift van arbeidsongeschiktheid 

 Ongevalsaangifte 

 Document administratieve gegevens 

 Hospitalisatieattest bevalling 

 PREVOCA toetredingsformulier uitbreiding waarborg – alle balies behoudens NOAB 

http://www.precura.be/
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4414&bid=0&did=0#4414
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4414&bid=0&did=0#4414
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4414&bid=0&did=0#4414
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16014_AV%20Prevoca_OVV%20Verzekeringen%20PRECURA%20Assurances%20AAM_NL_19-04-2016_v3_2.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16078_Infosheet.Prevoca.Advocaten_NL_04-01-2018_v3.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16016_AV%20Prevoca_Uittreksel_NL_19-04-2016_v3_0.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16010_AV%20Precura_NL_19-04-2016_v2_1.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16083_Infosheet.Precura.Verzekeringen_NL_19-06-2017_v2.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16012_AV%20Precura%20Pro_NL_19-04-2016_v2_0.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16012_AV%20Precura%20Pro_NL_19-04-2016_v2_0.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16076_Infosheet.Prevoca%20Pro.Omzetverzekering_NL_19-06-2017_v2.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16073_AV%20OMZETVERZEKERING_NL_10-02-2017_LR.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16073_AV%20OMZETVERZEKERING_NL_10-02-2017_LR.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16029_Getuigschrift%20Arbeidsongeschikt_NL_19-05-2016_v3.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/Ongevalsaangifte_0.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/Toestemming%20tot%20verwerking%20van%20medische%20gegevens%20en%20document%20administratieve%20gegevens.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/Toestemming%20tot%20verwerking%20van%20medische%20gegevens%20en%20hospitalisatieattest%20bevalling.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_18014_Toetredingsform.Prevoca%20balie_Uitbreiding_NL_01-06-2018_LR.pdf
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 PREVOCA toetredingsformulier uitbreiding waarborg – enkel NOAB 

 Vertrouwelijk medisch inlichtingenblad 

 Verzekeringsvoorstel PRECURA 

 Verzekeringsvoorstel PRECURA PRO (op maat van uw vennootschap) 

 Verzekeringsvoorstel PRECURA PRO Omzetverzekering 

  

http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_18035_Toetredingsform.Prevoca%20balie_Uitbreiding%20Brussel_NL_06-06-2018_LR.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_18009_Vertrouw.%20med.%20inlicht._NL_01-06-2018_LR_0.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_18022_Toetredingsform.Precura_NL_01-06-2018_.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_18036_Toetredingsform.Precura%20PRO_NL_01-06-2018_LR.pdf
http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_18016_Toetredingsform.Precura_NL_01-06-2018_LR.pdf
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5 Hospitalisatieverzekering 

 

5.1 Wat? 

 

De hospitalisatieverzekering van Allianz Belgium, waarvoor Vanbreda Risk & Benefits (hierna 

Vanbreda) optreedt als makelaar, biedt u in geval van hospitalisatie of ernstige ziekte een 

tussenkomst in de medische kosten die u nog moet betalen na tussenkomst van het ziekenfonds.   

De hospitalisatieverzekering omvat 3 luiken:  

- hospitalisatie: kosten gemaakt tijdens de opname in het ziekenhuis; 

- pre- en posthospitalisatie: ambulante kosten, gelinkt met de reden van opname, 

gemaakt binnen een welbepaalde periode voor de opname in het ziekenhuis en na de 

opname in het ziekenhuis; 

- kosten van de ambulante zorgen voor de behandeling van ernstige ziekten (limitatieve 

lijst van ernstige ziekten). 

 

5.2 Hoe bent u verzekerd? 

 

De balies hebben de keuze gemaakt tussen een verplichte (automatische) of een facultatieve 

aansluiting bij de hospitalisatieverzekering. Een heel aantal balies hebben ook een 

bijstandsverzekering (Assi-Link of Assi-Link+). Dat is een aanvulling op de 

hospitalisatieverzekering. De balie maakt namelijk een keuze tussen (i) géén bijstandsverzekering, 

(ii) bijstandsverzekering Assi-Link of (iii) bijstandsverzekering Assi-Link+.   

 

Balie 

Verplichte 

aansluiting 

Facultatieve 

aansluiting 

Geen 

bijstandsverzekering 

Assi-Link 

Assi-

Link+ 

Provincie 

Antwerpen 

x    x 

Brussel NL  x   x 

Dendermonde x  x   

Gent  x   x 

West-

Vlaanderen 

 x   x 

Leuven  x x   

Limburg x    x 
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Balie 

Verplichte 

aansluiting 

Facultatieve 

aansluiting 

Geen 

bijstandsverzekering 

Assi-Link 

Assi-

Link+ 

Oudenaarde x    x 

 

Onder titel 4.3 wordt de hospitalisatieverzekering besproken. Titel 4.4 bevat een toelichting 

omtrent de bijstandsverzekering Assi-Link en onder titel 4.5 vindt u de toelichting over 

bijstandsverzekering Assi-Link+. 

 

5.3 Hospitalisatieverzekering 

 

5.3.1 Wie kan genieten van de hospitalisatieverzekering? 

 

De hoofdverzekerde is de advocaat ingeschreven bij één van de deelnemende balies (of de 

medewerker in dienst van de orde bij één van de deelnemende balies). U (hoofdverzekerde) kan 

aansluiten op de dag dat u aansluit bij de balie (of in dienst treedt als medewerker in dienst van de 

orde). Sommige balies hebben de keuze gemaakt voor een verplichte (automatische) aansluiting. 

Bij andere balies is de aansluiting facultatief. 

Bovendien kunnen ook uw gezinsleden aansluiten. De aansluiting van de gezinsleden is facultatief. 

Zij worden bijverzekerden genoemd. 

Onder gezinsleden (bijverzekerden) verstaan we: 

- de echtgeno(o)t(e); 

- de officieel samenwonende partner van de hoofdverzekerde zonder familiale banden; 

- de ongehuwde kinderen, jonger dan 25 jaar en kinderbijslaggerechtigd. 

Als u beslist om uw gezinsleden aan te sluiten, dient u alle gezinsleden aan te sluiten. Die regel 

geldt niet voor gezinsleden die al een soortgelijke verzekering hebben. Zij dienen hiervan wel een 

attest voor te leggen. 

Alle wijzigingen in de samenstelling van uw gezin geeft u door aan Vanbreda. U bent 

verantwoordelijk voor de opgave van de juiste gegevens. 

Ook als u met pensioen of in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) gaat, kunt u 

aangesloten blijven bij deze verzekering. Dat geldt zowel voor uzelf als hoofdverzekerde als voor 

uw gezinsleden (bijverzekerden) die op het moment van uw pensioen of op het moment dat u in 

SWT gaat, aangesloten waren bij deze verzekering. U vraagt de verderzetting van uw aansluiting 

schriftelijk aan bij Vanbreda. 

Bij het overlijden van de hoofdverzekerde kunnen de gezinsleden die al aangesloten waren bij die 

verzekering verder aangesloten blijven. De weduwe, weduwnaar of wees kunnen die verderzetting 

schriftelijk aanvragen bij Vanbreda. 
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De aansluiting wordt beëindigd wanneer: 

- de overlevende echtgeno(o)t(e) of officieel samenwonende partner zonder familiale 

banden, hertrouwt; 

- een wees niet meer voldoet aan de definitie van een kind. 

 

5.3.2 Hoe en wanneer kunnen u en uw gezinsleden aansluiten? 

 

Aansluiting hospitalisatieverzekering 

Hoofdverzekerden 

Indien u (hoofdverzekerde) zich inschrijft bij één van de deelnemende balies die opteerde voor 

een verplichte collectieve aansluiting, dan bent u automatisch aangesloten vanaf uw inschrijving 

aan die balie. Indien u zich inschrijft bij een balie die opteerde voor een facultatieve aansluiting 

dan kan u aansluiten vanaf de dag dat u aansluit bij de balie. 

Bijverzekerden (gezinsleden) 

Uw gezinsleden kunnen aansluiten bij die verzekering vanaf de eerste dag van de maand die volgt 

op of samenvalt met de dag van het recht op aansluiting en ten vroegste op de dag dat u als 

hoofdverzekerde aansluit. 

De dag van het recht op aansluiting is: 

- voor de echtgeno(o)t(e): de dag van het huwelijk; 

- voor de samenwonende partner: de dag van de officiële aanvang van het samenwonen. Het 

begin van het officiële samenwonen dient te worden aangetoond met een attest van 

samenwonen afgeleverd door het gemeentebestuur; 

- voor een kind: de geboortedag. 

Als de vraag tot aansluiting gebeurt binnen de 2 maanden volgend op de dag van het recht op 

aansluiting, dan is het gezinslid tijdig aangesloten en spreken we over een tijdige aansluiting. Als 

de aanvraag later gebeurt, dan is het gezinslid laattijdig aangesloten en gaat het over een 

laattijdige aansluiting. 

 

5.3.3 Zijn er medische formaliteiten, wachttijden en zijn de voorafbestaande 

aandoeningen verzekerd? 

 

a. Verplichte aansluiting 

Hoofdverzekerden 

- U sluit als hoofdverzekerde aan zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. 

- Eventuele voorafbestaande aandoeningen zijn verzekerd. 
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Bijverzekerden (gezinsleden) - tijdige aansluiting 

- Als uw gezinsleden tijdig aansluiten, zijn er geen medische formaliteiten en geen 

wachttijden. 

- Voor de gezinsleden die tijdig aansluiten, zijn de eventuele voorafbestaande aandoeningen 

verzekerd. 

Bijverzekerden (gezinsleden) - laattijdige aansluiting 

- Als uw gezinsleden laattijdig aansluiten, zijn er wel medische formaliteiten. Dat betekent 

dat zij een medische vragenlijst moeten invullen. De kandidaat-verzekerden staan in dat 

geval ook in voor de kosten voor eventuele bijkomende onderzoeken. De verzekeraar kan 

de aansluiting aanvaarden, bepaalde aandoeningen uitsluiten, de aansluiting weigeren of 

een bijpremie vragen. 

- Als er uitsluitingen van medische aard zijn, krijgt de kandidaat-verzekerde hierover een 

brief. De aansluiting is definitief als u die brief ondertekend terugstuurt naar de 

verzekeraar. 

- Als de verzekeraar de aansluiting weigert, ontvangt de kandidaat-verzekerde hierover ook 

een schriftelijke melding. 

- Bij een laattijdige aansluiting is er een algemene wachttijd van 10 maanden. Een wachttijd 

is een periode die begint te lopen vanaf de datum van aansluiting van de verzekerde. De 

verzekeraar betaalt de kosten die gemaakt zijn tijdens deze periode niet terug. 

- Bij een laattijdige aansluiting, betaalt de verzekeraar de kosten voor eventuele 

voorafbestaande aandoening(en) nooit terug. 

 

b. Facultatieve aansluiting 

Hoofdverzekerden & bijverzekerden (gezinsleden) - tijdige aansluiting 

- Als u en uw gezinsleden tijdig aansluiten, zijn er geen medische formaliteiten en geen 

wachttijden. 

- Eventuele voorafbestaande aandoeningen zijn verzekerd. 

Hoofdverzekerden & bijverzekerden (gezinsleden) - laattijdige aansluiting 

- Als u of uw gezinsleden laattijdig aansluiten, zijn er wel medische formaliteiten. Dat 

betekent dat er een medische vragenlijst moet ingevuld worden. De kandidaat-verzekerden 

staan in dat geval ook in voor de kosten voor eventuele bijkomende onderzoeken. De 

verzekeraar kan de aansluiting aanvaarden, bepaalde aandoeningen uitsluiten, de 

aansluiting weigeren of een bijpremie vragen. 

- Als er uitsluitingen van medische aard zijn, krijgt de kandidaat-verzekerde hierover een 

brief. De aansluiting is definitief als u die brief ondertekend terugstuurt naar de 

verzekeraar. 

- Als de verzekeraar de aansluiting weigert, ontvangt de kandidaat-verzekerde hierover ook 

een schriftelijke melding. 

- Bij een laattijdige aansluiting is er een algemene wachttijd van 10 maanden. Een wachttijd 

is een periode die begint te lopen vanaf de datum van aansluiting van de verzekerde. De 

verzekeraar betaalt de kosten die gemaakt zijn tijdens die periode niet terug. 

- Bij een laattijdige aansluiting, betaalt de verzekeraar de kosten voor eventuele 

voorafbestaande aandoening(en) nooit terug. 
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5.3.4 Wanneer eindigt de verzekering? 

 

a. Verplichte aansluiting zonder bijstand 

Hoofdverzekerde 

Voor de hoofdverzekerde stopt de aansluiting: 

- wanneer u één van de deelnemende balies verlaat of wanneer de arbeidsovereenkomst met 

de balie eindigt of verbroken wordt (na een aansluiting van 6 jaar bij deze verzekering, bij 

pensionering of SWT kan de aansluiting verdergezet worden bij dit contract); 

- bij het overlijden; 

- bij een verblijf in het buitenland van langer dan 3 maanden onder het statuut van 

gedetacheerde, tewerkgestelde in het buitenland of ieder gelijkaardig statuut waaraan een 

verblijf in het buitenland verbonden kan zijn; 

- bij het einde van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. 

Bijverzekerden (gezinsleden) 

Voor de gezinsleden stopt de aansluiting: 

- als zij de aansluiting vrijwillig beëindigen op de jaarlijkse vervaldag, tenzij de beëindiging 

van de aansluiting het gevolg is van een soortgelijke verzekering. De vrijwillige 

beëindiging van de aansluiting moet ten minste 1 maand vóór de vervaldag schriftelijk 

meegedeeld worden. Later heraansluiten is niet meer mogelijk tenzij de stopzetting het 

gevolg was van de aansluiting bij een soortgelijke verzekering; 

- wanneer de hoofdverzekerde één van de deelnemende balies verlaat of wanneer de 

arbeidsovereenkomst tussen de hoofdverzekerde en de balie eindigt of verbroken wordt 

(indien de hoofdverzekerde 6 jaar is aangesloten bij deze verzekering, of indien de 

hoofdverzekerde met pensioen of in SWT gaat, kan de aansluiting verdergezet worden bij 

dit contract); 

- bij wanbetaling van de premie; 

- als zij het statuut van bijverzekerde verliezen. De dekking stopt vanaf de dag waarop zij 

niet meer aan de definitie van bijverzekerde voldoen (bv. de dag van echtscheiding); 

- bij een verblijf in het buitenland van langer dan 3 maanden onder het statuut van 

gedetacheerde, tewerkgestelde in het buitenland of ieder gelijkaardig statuut waaraan een 

verblijf in het buitenland verbonden kan zijn; 

- bij het overlijden. 

 

 

b. Verplichte aansluiting met Assi-Link+ 

Zie 5.3.4.a (naar analogie).   

Voor de balie Limburg wordt voor de berekening van de anciënniteit van 6 jaar ook rekening 

gehouden met de aansluitingsperiode bij de vroegere hospitalisatieverzekering afgesloten bij 

Allianz Benelux NV (BCVR 2882) of AG Insurance (M292). 
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c. Facultatieve aansluiting 

Hoofdverzekerde 

Voor de hoofdverzekerde stopt de aansluiting: 

- wanneer u één van de deelnemende balies verlaat of wanneer de arbeidsovereenkomst met 

de balie eindigt of verbroken wordt (na een aansluiting van 6 jaar bij deze verzekering, bij 

pensionering of SWT kan de aansluiting verdergezet worden bij dit contract); 

- bij wanbetaling van de premie; 

- bij het overlijden; 

- bij een verblijf in het buitenland van langer dan 3 maanden onder het statuut van 

gedetacheerde, tewerkgestelde in het buitenland of ieder gelijkaardig statuut waaraan een 

verblijf in het buitenland verbonden kan zijn; 

- bij het einde van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst; 

- bij het vrijwillig beëindigen van de aansluiting op de jaarlijkse vervaldag. Behalve wanneer 

de beëindiging van de aansluiting het gevolg is van een soortgelijke verzekering. De 

vrijwillige beëindiging van de aansluiting moet ten minste 1 maand vóór de vervaldag 

schriftelijk meegedeeld worden. Later heraansluiten is niet mogelijk tenzij de stopzetting 

het gevolg was van de aansluiting bij een soortgelijke verzekering. 

Bijverzekerden (gezinsleden) 

Voor de gezinsleden stopt de aansluiting: 

- als zij de aansluiting vrijwillig beëindigen op de jaarlijkse vervaldag, tenzij de beëindiging 

van de aansluiting het gevolg is van een soortgelijke verzekering. De vrijwillige 

beëindiging van de aansluiting moet ten minste 1 maand vóór de vervaldag schriftelijk 

meegedeeld worden. Later heraansluiten is niet meer mogelijk tenzij de stopzetting het 

gevolg was van de aansluiting bij een soortgelijke verzekering; 

- wanneer de hoofdverzekerde één van de deelnemende balies verlaat of wanneer de 

arbeidsovereenkomst tussen de hoofdverzekerde en de balie eindigt of verbroken wordt 

(indien de hoofdverzekerde 6 jaar is aangesloten bij deze verzekering of indien de 

hoofdverzekerde met pensioen of in SWT gaat, kan de aansluiting verdergezet worden bij 

dit contract); 

- bij wanbetaling van de premie; 

- als zij het statuut van bijverzekerde verliezen. De dekking stopt vanaf de dag waarop zij 

niet meer aan de definitie van bijverzekerde voldoen (bv. de dag van echtscheiding); 

- bij een verblijf in het buitenland van langer dan 3 maanden onder het statuut van 

gedetacheerde, tewerkgestelde in het buitenland of ieder gelijkaardig statuut waaraan een 

verblijf in het buitenland verbonden kan zijn; 

- bij het overlijden. 

 

5.3.5 Wat is individuele voortzetting? 

 

Individuele voortzetting hospitalisatieverzekering 

Wanneer u het recht op aansluiting bij deze beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst 

verliest, krijgt u de mogelijkheid om, samen met de gezinsleden die bij deze verzekering zijn 
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aangesloten, de verzekering individueel voort te zetten. Die voortzetting kan zonder medische 

formaliteiten en wachttijden gebeuren als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 

 

a. Toetredingsvoorwaarden 

Om de verzekering individueel voort te zetten zonder wachttijden en zonder medische 

formaliteiten dient de hoofdverzekerde gedurende minstens twee jaar die voorafgaan aan de 

datum van het verlies van de aansluiting, ononderbroken aangesloten te zijn geweest door één of 

meerdere opeenvolgende verzekeringscontracten ‘hospitalisatie – medische kosten’ afgesloten bij 

een verzekeringsmaatschappij.  

Eventuele voorafbestaande aandoeningen die al verzekerd zijn op het moment van aansluiting bij 

de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst blijven bovendien in het individuele 

contract verzekerd. 

 

b. Termijnen 

Hoofdverzekerde 

Binnen de dertig dagen na het verlies van het voordeel van deze verzekering wordt u schriftelijk 

of elektronisch op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot individuele voortzetting. 

U beschikt over een termijn van dertig dagen om Vanbreda op de hoogte te brengen van uw 

intentie om de verzekering geheel of gedeeltelijk individueel voort te zetten. Die termijn wordt 

met dertig dagen verlengd op voorwaarde dat u Vanbreda daarvan schriftelijk of elektronisch op 

de hoogte brengt. 

De termijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat u schriftelijk of elektronisch op de hoogte wordt 

gebracht van het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden 

ziekteverzekeringsovereenkomst en de mogelijkheid tot individuele voortzetting. Die termijn 

loopt in ieder geval af honderdenvijf dagen na de dag van het verlies van het voordeel van de 

beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. 

Bijverzekerden 

Voor de bijverzekerde gelden dezelfde termijnen als diegene die hiervoor beschreven staan voor 

de hoofdverzekerde. Er geldt enkel een andere termijn als de bijverzekerde het voordeel van de 

beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst verliest om een andere reden dan het verlies 

van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst door de 

hoofdverzekerde. In dat geval beschikt de bijverzekerde over een termijn van honderdenvijf 

dagen om Vanbreda schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van de intentie om het 

recht op individuele voortzetting uit te oefenen. Die termijn begint te lopen vanaf de dag waarop 

de bijverzekerde het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst verliest 

(bv. de dag van echtscheiding).  
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c. Tariefvoorwaarden 

De voorwaarden van het individuele contract zijn die van de individuele contracten die van kracht 

zijn bij de verzekeringsmaatschappij op het ogenblik van de individuele voortzetting. De 

aangeboden waarborgen zijn minstens gelijksoortig aan de waarborgen van de beroepsgebonden 

ziekteverzekeringsovereenkomst. 

De tariefvoorwaarden zijn gelijk aan diegene die van kracht zijn op het ogenblik van het verlies 

van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. 

Het individuele contract begint op het ogenblik van het verlies van het voordeel van de 

beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. Het individuele contract is in principe niet 

opzegbaar door de verzekeraar. 

 

5.3.6 Wat is voorfinanciering? 

 

De premies van individuele verzekeringen zijn doorgaans een stuk duurder dan de premies van 

een beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. De wet op de ziekteverzekeringen 

voorziet daarom in een systeem van voorfinanciering. 

U kunt individueel een bijkomende premie betalen waardoor de premie in geval van individuele 

voortzetting gelijk is aan de premie van de leeftijd waarop u met de voorfinanciering bent 

begonnen. Dit gebeurt in een afzonderlijk contract, ook wachtpolis genoemd. 

Meer informatie kunt u terugvinden op de website: www.wachtpolis.be. 

 

5.3.7 Welke kosten worden terugbetaald en hoeveel bedraagt de 

tussenkomst? 

 

a. Hoofdwaarborg ’hospitalisatie’ 

De verzekeraar betaalt de medische kosten terug die u gemaakt hebt tijdens de hospitalisatie voor 

een medisch noodzakelijke opname en veroorzaakt door een ziekte, een ongeval, een 

zwangerschap of een bevalling. Die kosten moeten rechtstreeks verband houden met de oorzaak 

van de bijhorende hospitalisatie. 

Onder hospitalisatie verstaat men het medisch noodzakelijke verblijf in een erkende 

verpleeginrichting waarvoor een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend. De opname in het 

dagziekenhuis is verzekerd voor zover er een wettelijk forfait wordt aangerekend (maxi-forfait, 

mini-forfait, forfait dagziekenhuis 1 t.e.m. 7 of forfait chronische pijn 1 t.e.m. 3). 

Voor de volgende kosten komt de verzekering tussen: 

 de kosten voor verblijf, erelonen van de geneesheer of paramedicus, onderzoeken, 

behandelingen en geneesmiddelen; 

 de kosten die ontstaan door het gebruik van medische technieken en materialen; 

 de kosten voor palliatieve verzorging. Onder palliatieve zorgen dient te worden 

verstaan: de behandeling in een ziekenhuis, verleend aan personen die zich in een 

http://www.wachtpolis.be/
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terminale fase bevinden. Die behandeling is gericht op de fysische noden van de 

patiënt en draagt ertoe bij een zekere kwaliteit van het leven te vrijwaren; 

 de kosten voor het mortuarium. De verzekeraar betaalt die kosten terug voor zover zij 

aangerekend werden op de hospitalisatiefactuur; 

 de meerkosten na eventuele tussenkomst van de ziekteverzekering voor medisch 

gerechtvaardigd vervoer per ziekenwagen of helihulp, voor zover een medisch 

getuigschrift aantoont dat de gezondheidstoestand van de verzekerde een dringende 

opname in het ziekenhuis vereist; 

 de aangerekende verblijfskosten voor rooming-in. Onder rooming-in verstaan we het 

verblijf van één van de ouders bij een verzekerd, gehospitaliseerd kind, op voorwaarde 

dat de aanwezigheid van de ouder beschouwd wordt als medisch noodzakelijk door de 

behandelende geneesheer; 

 de kosten voor plastische chirurgie in het kader van herstellende chirurgie; 

 de kosten voor de wiegendoodtest; 

 de verblijfskosten van de orgaan- of weefseldonor; 

 de kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling; 

 de kosten voor kraamhulp bij thuisbevalling of poliklinische bevalling. Zij worden 

terugbetaald gedurende maximaal 12 kalenderdagen. Onder kraamhulp verstaat men 

de door een erkende kraamzorginstelling gefactureerde kosten voor de zorgen 

verstrekt door een bevoegde kraamverzorger; 

 de kosten voor IVF-behandelingen (In Vitro Fertilisatie) voor zover er voor de 

betrokken behandelingen tussenkomst is van de wettelijk verplichte ziekteverzekering. 

De vergoeding bedraagt maximaal 500,00 EUR per cyclus; 

 de kosten voor prothesen, orthopedische apparaten, brillen voorgeschreven door 

een oogarts. Voor deze kosten dient de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen tussen te komen. 

Bij een psychische of psychiatrische aandoening en voor al de types van depressie wordt de 

terugbetaling van de hierboven beschreven kosten beperkt tot een al dan niet onderbroken 

periode van twee jaar. 

b. Bijkomende waarborg ’pre- en posthospitalisatie’ 

Deze bijkomende waarborg voorziet in de terugbetaling van de kosten van medisch 

noodzakelijke, ambulante zorgen die tijdens 1 maand vóór en 3 maanden na de gewaarborgde 

hospitalisatie verleend of voorgeschreven zijn door een geneesheer. Die medische kosten moeten 

rechtstreeks verband houden met de oorzaak van de bijhorende hospitalisatie en opgenomen zijn 

in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. 

Voor de volgende medische kosten komt deze verzekering tussen: 

 de erelonen van de geneesheer of paramedicus; 

 onderzoeken en behandelingen; 

 geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer en aangekocht in de apotheek; 

 de kosten voor prothesen, orthopedische apparaten, brillen voorgeschreven door 

een oogarts, voor zover de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen tussenkomt. 
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Alle kosten moeten vanzelfsprekend gemaakt zijn naar aanleiding van een verzekerde 

hospitalisatie. 

De verzekeraar betaalt de kosten voor vervoer en de kosten van de huur en aankoop van medisch 

materieel tijdens deze pre- en posthospitalisatieperiode niet terug. 

Het maximum terugbetaalbaar bedrag voor de waarborg hospitalisatie en de waarborg pre- en 

posthospitalisatie is onbeperkt. 

 

c. Kosten voor ambulante zorgen in geval van ’ernstige ziekten’ 

In geval van één van volgende aandoeningen: 

AIDS, amyotrofische lateraal sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, diabetes, 

difterie, encefalitis, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, 

nieraandoening die een dialysebehandeling vereist, paratyfus, pokken, poliomyelitis, progressieve 

spierdystrofie, tetanus, tuberculose, tyfus, virale hepatitis, vlektyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte 

van Creutzfeldt-Jakob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson of ziekte van 

Pompe 

betaalt de verzekeraar de kosten terug van de ambulante zorgen die werkelijk voor de behandeling 

zijn gemaakt. Dat betekent alle medische kosten die voorgeschreven of verleend zijn door een 

geneesheer en die opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van 

de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Voor de volgende medische kosten komt deze verzekering tussen: 

 de erelonen van de geneesheer of paramedicus; 

 onderzoeken en behandelingen; 

 geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer en aangekocht in de apotheek; 

 de kosten voor prothesen, orthopedische apparaten, brillen voorgeschreven door 

een oogarts, voor zover de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen tussenkomt; 

 het huren van medisch materieel. 

Die kosten moeten vanzelfsprekend gemaakt zijn naar aanleiding van een verzekerde ernstige 

ziekte. 

Er is geen tussenkomst voor de kosten voor vervoer en de aankoop van medisch materieel. 

Het maximum terugbetaalbaar bedrag voor de waarborg ambulante zorgen in geval van “ernstige 

ziekten” is onbeperkt. 

Belangrijke opmerking: Als u wordt opgenomen als gevolg van een verzekerde ernstige ziekte 

dan gelden voor de kosten gemaakt tijdens de ziekenhuisopname de terugbetalingsvoorwaarden 

van de waarborg ‘hospitalisatie’. 
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5.3.8 Welke kosten worden niet terugbetaald? 

 

De niet-verzekerde risico’s die verband houden met een zware fout. Die risico’s zijn die welke: 

- het gevolg zijn van een opzettelijke daad of een poging tot zelfmoord van de verzekerde, 

of van een klaarblijkelijk roekeloze daad door de verzekerde, behalve in geval van redding 

van personen of goederen; 

- het gevolg van de vrijwillige deelneming van de verzekerde aan een misdaad of een 

wanbedrijf; 

- rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van alcoholisme, toxicomanie of misbruik 

van geneesmiddelen; 

- zich voordoen terwijl de verzekerde in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie is, of 

zich onder invloed bevindt van verdovende middelen, hallucinogenen of andere drugs, 

tenzij hij bewijst dat er tussen die omstandigheden en de ziekte of het ongeval geen 

oorzakelijk verband bestaat. 

Overeenkomstig de beschrijving van de hiervoor vermelde waarborgen voorziet het plan niet in de 

terugbetaling van de kosten die onder meer voortvloeien uit: 

- esthetische zorgen of behandeling, of zorgen met esthetisch oogmerk, met of zonder 

functionele stoornissen, behoudens voorafgaand akkoord van de adviserende arts; 

- kuurbehandelingen, bijvoorbeeld: thermalisme, thalassotherapie, hygiëno-dieetkuur; 

- de bijstand, de oppas of het onderhoud van de verzekerde; 

- anticonceptiebehandelingen (zoals sterilisatie); 

- vruchtbaarheidsbehandelingen (de kosten voor IVF behandelingen boven de 500,00 EUR 

per cyclus), contraceptieve behandelingen, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, 

kunstmatige bevruchting; 

- check-ups, preventieve opsporingsonderzoeken of raadplegingen voor zuigelingen; 

- ziekten of ongevallen die veroorzaakt zijn door oorlogsfeiten of door burgeroorlog; 

- ziekten of ongevallen veroorzaakt door oproer of burgerlijke ongeregeldheden, of politiek, 

ideologische of sociaal geïnspireerde collectieve daden van geweld. De waarborg wordt 

evenwel verleend indien de verzekerde aantoont: 

 dat hij er niet actief heeft aan deelgenomen; 

 of dat hij zich in staat van wettige zelfverdediging bevond; 

 of dat hij is opgetreden met het ook op de redding van personen of goederen. 

 

5.3.9 Hoe wordt de tussenkomst berekend? 

 

De tussenkomst van deze verzekering gebeurt steeds na tussenkomst van de wetgeving op de 

sociale zekerheid, de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en 

van het werk, en ook van de al onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk. 

Indien u de wettelijke tussenkomst om welke reden dan ook niet ontvangt of er geen recht op 

hebt, dan wordt er voor de berekening van de gewaarborgde verzekeringsprestaties rekening 

gehouden met een theoretische tussenkomst. Die theoretische tussenkomst is gelijk aan de 

wettelijke tussenkomst zoals bepaald door de Belgische sociale wetgevingen van toepassing voor 

de werknemers bij ziekte of ongeval. Dit wil zeggen dat de wettelijke tussenkomst in mindering 
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wordt gebracht, zelfs wanneer u om welke reden dan ook geen recht hebt op de wettelijke 

tussenkomst. 

U wordt niet belast op de vergoedingen die u uit deze verzekering geniet en hoeft dus geen sociale 

lasten te betalen op het ontvangen voordeel. 

 

5.3.10 Is er een vrijstelling of franchise? 

 

De vrijstelling of franchise bedraagt 125,00 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. Een 

verzekeringsjaar is de periode die begint op de algemene vervaldag van de verzekering en die 

twaalf maanden later eindigt. 

De vrijstelling wordt slechts eenmaal toegepast in de volgende situaties: 

- voor verschillende verzekerden van eenzelfde gezin betrokken in eenzelfde ongeval; 

- voor de kosten van de bevalling voor moeder en kind, op voorwaarde dat gans het gezin 

verzekerd is; 

- voor een ononderbroken hospitalisatie over twee verzekeringsjaren die begint binnen de 

15 dagen die het einde van het verzekeringsjaar voorafgaan en die eindigt binnen de 30 

eerste dagen van het nieuwe verzekeringsjaar. 

Voor de ambulante kosten in verband met de waarborg “ernstige ziekten” is er geen vrijstelling of 

franchise. 

 

5.3.11 Wat is het derdebetalersysteem Medi-Link? 

 

Het derdebetalerssysteem Medi-Link betaalt, bij een gewaarborgde hospitalisatie, uw 

hospitalisatiefactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. U hoeft geen voorschot te betalen aan het 

ziekenhuis en u betaalt achteraf alleen de vrijstelling en de kosten terug die niet binnen de 

waarborg vallen. 

Elke verzekerde ontvangt per post een persoonlijke Medi-Link kaart waarop alle nuttige gegevens 

over Medi-Link vermeld staan. 

Voor de werkwijze en de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de verklarende brochure en 

de brief die u samen met uw Medi-Link kaart ontving. U kunt voor meer informatie ook altijd 

terecht op de website www.medi-link.be. Op die website vindt u op elk moment de meest recente 

lijst terug van de ziekenhuizen waar u gebruik kunt maken van de Medi-Link service. 

 

5.3.12 Wat met kosten in het buitenland? 

 

De kosten met betrekking tot hospitalisatie worden terugbetaald (zonder beperking) indien tegelijk 

aan de 3 volgende voorwaarden wordt voldaan: 
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- de opname moet een dringend en onvoorzienbaar karakter hebben of de mutualiteit moet 

vooraf haar akkoord hebben gegeven; 

- er moet een wettelijke tussenkomst zijn; 

- de verzekerde mag tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval niet in het 

buitenland verbleven hebben gedurende meer dan 3 maanden. 

Indien aan één van die 3 voorwaarden niet voldaan is: 

- wordt de terugbetaling van de waarborg hospitalisatie beperkt tot 75,00 EUR 

vermenigvuldigd met het aantal dagen ziekenhuisopname; 

- worden de kosten voor pre-posthospitalisatie terugbetaald aan 50%. 

De kosten i.v.m. ernstige ziekten worden niet vergoed. 

 

5.3.13 Maandpremies voor 2018 

 

 Balie met verplichte 

aansluiting 

Balie met facultatieve 

aansluiting 

Volwassene jonger dan 65 jaar  10,26 EUR 18,62 EUR 

Volwassene vanaf 65 jaar  35,88 EUR 65,19 EUR 

Kind jonger dan 25 jaar* 5,12 EUR 9,33 EUR 

 

* Kinderen kunnen niet als hoofdverzekerde aangeduid worden, enkel als bijverzekerde. 

 

5.4 Bijstand hospitalisatie: Assi-Link 

 

5.4.1 Beschrijving 

 

De bijstandsverzekering is een aanvulling op uw hospitalisatieverzekering. De aanvullende 

waarborgen hebben enerzijds betrekking op de bijstand in geval van medische problemen in het 

buitenland: 

 eerste medische hulp; 

 reddings- en opsporingsdiensten; 

 bijstand aan uw gezinsleden; 

 verlenging van het verblijf in het buitenland; 

 transport; 

 waarborgen na overlijden in het buitenland. 



De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste vermeldingen en/of 

de gevolgen. Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend; noch kan het in of 

buiten rechte worden aangewend als bewijs voor het bestaan, de inhoud of de dekking van de erin vermelde 

verzekeringsovereenkomsten. 

pagina | 51 

           

Sociale map – 17 september 2018 

En anderzijds hebben de aanvullende waarborgen betrekking op de bijstand in het land van uw 

domicilie (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland of het Groothertogdom Luxemburg): 

 tijdens de hospitalisatie; 

 na de hospitalisatie; 

 bijkomende bijstand. 

Voor elk van die waarborgen zijn er specifieke terugbetalingsmodaliteiten. 

Assi-Link biedt een uitgebreide dienstverlening per waarborg. 

 

5.4.2 Hoe en wanneer kan u aansluiten, zijn er medische formaliteiten en 

wanneer kan u aansluiten?  

 

Hoofdverzekerden / Bijverzekerden / (Brug)gepensioneerden 

In voorkomend geval (met name indien de balie opteerde voor bijstandsverzekering Assi-Link) is 

de verzekerde automatisch aangesloten bij de verzekering Assi-Link zodra hij is aangesloten bij de 

hospitalisatieverzekering (verplicht dan wel facultatief). 

De aansluiting gebeurt zonder medische formaliteiten en er zijn geen wachttijden. 

De aansluiting wordt beëindigd op het moment dat de verzekerde de aansluiting van de 

hospitalisatieverzekering verliest. 

 

5.4.3 Individuele voortzetting 

 

Wanneer de verzekerde niet langer aangesloten is bij de hospitalisatieverzekering vervalt ook de 

aansluiting bij de verzekering Assi-Link. 

U kunt Assi-Link niet individueel voortzetten. 

 

5.4.4 Welke kosten worden terugbetaald, hoeveel bedraagt de tussenkomst 

en zijn er waarborgen gegarandeerd? 

 

a. Bijstand in het buitenland 

Algemeen 

De waarborgen in het buitenland die hieronder worden beschreven gelden wereldwijd, met 

uitsluiting van België en het land van domicilie en voor zover uw verblijf in het buitenland niet 

langer dan 3 opeenvolgende maanden bedraagt. 

Waarborg “Medische kosten” 

De medische kosten, gemaakt in het buitenland en die het gevolg zijn van een ziekte of een 

ongeval, dient u in principe zelf te betalen aan het ziekenhuis. U dient die kosten daarna in bij het 
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ziekenfonds en bezorgt Vanbreda een kopie van de factuur samen met de afrekening van het 

ziekenfonds. Die kosten zullen terugbetaald worden volgens de voorwaarden van de waarborg 

buitenland van uw hospitalisatieverzekering (zie meer details hierover in de toelichting bij de 

hospitalisatieverzekering). 

Assi-Link kan in bepaalde omstandigheden een voorschot betalen voor de gewaarborgde medische 

kosten. Dat is enkel mogelijk als voldaan wordt aan alle voorwaarden die hieronder opgesomd 

worden. Op het moment van uw opname is het noodzakelijk dat er: 

- voldoende medische informatie aanwezig is om te kunnen beoordelen of de opname 

gewaarborgd is door uw hospitalisatieverzekering; 

- een kostenraming wordt afgeleverd waarop in detail wordt vermeld: 

o de aard en het bedrag van de aangerekende medische kosten; 

o het bedrag dat ten laste is van het ziekenfonds; 

zodat kan bepaald worden of zij binnen de waarborg van uw hospitalisatieverzekering vallen. 

Het dringend plaatselijk vervoer in het buitenland naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het 

dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen wordt vergoed tot maximum 

620,00 EUR. 

Indien uw geneesmiddelen of prothesen in het buitenland verloren, gebroken of gestolen zijn, dan 

zorgt Assi-Link voor de organisatie van de vervanging ervan, waarbij de verzending eveneens 

wordt vergoed. Dat gebeurt op voorwaarde dat zij onmisbaar zijn, dat gelijkwaardige alternatieven 

ter plaatse in het buitenland onbeschikbaar zijn en dat zij voorgeschreven werden door een 

geneesheer. De geneesmiddelen en prothesen moeten verder erkend zijn door de Belgische Sociale 

Zekerheid en de tussenkomst mag niet strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving. 

Waarborg ‘opsporing en redding’ 

Indien u in het buitenland een ongeval hebt en er een opsporings- of reddingsoperatie moet 

opgezet worden, dan wordt die operatie georganiseerd en betaald door Assi-Link. De kosten van 

die operatie worden terugbetaald tot maximum 5.000,00 EUR per verzekerde. 

Waarborg “transport en verblijf” 

Repatriëring 

Indien uw gezondheidstoestand op reis, ingevolge ziekte of ongeval, een transport of repatriëring 

vergt dan organiseert en vergoedt Assi-Link uw vervoer vanuit het ziekenhuis naar uw woonplaats 

of naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat 

beter geschikt is om u verder te behandelen. 

Indien uw medische toestand dit vereist zal de repatriëring uitgevoerd worden onder medische 

begeleiding. De repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per 

ziekenwagen, of met elk ander geschikt vervoermiddel. 

Assi-Link organiseert en vergoedt eveneens het vervoer van één persoon om u te vergezellen tot 

uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis. 

Assi-Link bekommert zich over de gezinsleden die u in het buitenland vergezelden. Zij kunnen 

kiezen om hun reis verder te zetten of om gerepatrieerd te worden. Indien de verderzetting van de 

reis extra kosten met zich meebrengt, dan neemt Assi-Link die ten laste tot maximaal de kosten 

die betaald hadden moeten worden indien er een repatriëring zou plaatsvinden. 
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Indien u vergezeld bent van uw kinderen jonger dan 18 jaar en u kan wegens medische redenen 

niet meer voor hen zorgen (en ook een andere reisgezel kan dat niet van u overnemen) dan zorgt 

Assi-Link voor het vervoer heen en terug van een door de familie aangeduide persoon vanaf 

zijn/haar woonplaats, om hulp te bieden aan de kinderen tijdens hun repatriëring. Naast de 

vergoeding van dit vervoer wordt er voor deze persoon ook maximaal 1 hotelovernachting 

vergoed. 

Verlenging van verblijf 

Indien u op medisch voorschrift uw verblijf in het buitenland ingevolge uw ziekte of ongeval, 

moet verlengen, dan vergoedt Assi-Link uw verblijf en dan van één extra persoon tot maximum 

500,00 EUR. Tevens organiseert en vergoedt Assi-Link de repatriëring van de verzekerde personen. 

Bijstand bij een hospitalisatie in het buitenland 

Indien u jonger bent dan 18 jaar en zonder ouders op reis bent, dan organiseert en vergoedt Assi-

Link het vervoer heen en terug van uw ouders vanaf hun woonplaats in uw land van domicilie 

zodat zij u kunnen bijstaan in het ziekenhuis. De hotelnachten voor uw ouders worden vergoed 

tot maximum 500,00 EUR. 

Indien u meer dan 7 dagen in het ziekenhuis in het buitenland dient te verblijven en u bent alleen 

op reis, dan organiseert en vergoedt Assi-Link het vervoer heen en terug van een door u 

aangeduide persoon vanaf de woonplaats in uw land van domicilie zodat die u kan bijstaan in het 

ziekenhuis. De hotelnachten voor die persoon worden vergoed tot maximum 500,00 EUR. 

Overlijden van een verzekerd persoon in het buitenland 

Indien een verzekerde overlijdt in het buitenland dan worden volgende kosten ten laste genomen 

van Assi-Link: 

- de kosten van de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden 

naar de begraafplaats in uw land van domicilie alsook de zinken kist, de balseming, en de 

douanekosten; 

- de kosten van de post mortem behandeling en het kisten; 

- de kosten van de lijkkist, beperkt tot 620,00 EUR per verzekerde (de kosten van de 

begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling worden niet vergoed); 

- de kosten van de organisatie en de repatriëring van de verzekerde personen. 

Indien de teraardebestelling of crematie ter plaatse in het buitenland plaatsvindt, dan vergoedt 

Assi-Link de volgende zaken: 

- de kosten voor de post mortem behandeling en het kisten; 

- de kosten voor de lijkkist, beperkt tot 620,00 EUR; 

- de kosten voor het plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot; 

- de kosten voor de begrafenis of crematie, met uitsluiting van de rouwdienst; 

- de kosten voor de repatriëring van de urne; 

- de organisatie en vergoeding van de repatriëring van de verzekerde personen. 

De som van de kosten terugbetaald voor de teraardebestelling of crematie in het buitenland is 

beperkt tot de kost die terugbetaald zou worden bij repatriëring van het stoffelijk overschot. 

Bijstand voor huisdieren 

Indien u bij een door dit contract verzekerde repatriëring of transport uw hond of kat in het 

buitenland moet achterlaten, dan organiseert en vergoedt Assi-Link het vervoer van die dieren, tot 
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maximum 190,00 EUR. Dat op voorwaarde dat er geen enkele van uw reisgezellen de dieren kan 

terugbrengen in uw plaats. De voor dat vervoer nodige quarantaine- en/of dierenartskosten 

worden niet vergoed. 

Dringende boodschap 

Indien u omwille van een ziekte of een ongeval in het buitenland, een dringende boodschap wenst 

door te geven aan uw familie of personen in uw directe omgeving in uw land van domicilie, dan 

doet Assi-Link het nodige om de boodschap over te maken aan de betrokken personen. 

 

b. Bijstand in het binnenland (dat is het land van uw domicilie: België, Nederland, 

Frankrijk, Duitsland of het Groothertogdom Luxemburg) 

Algemeen 

De waarborgen gelden enkel op het grondgebied van het land van uw domicilie. 

Waarborgen tijdens de hospitalisatie 

Assi-Link biedt bijstand aan in het land van uw domicilie (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk 

of het Groothertogdom Luxemburg) tijdens een hospitalisatie verzekerd door de 

hospitalisatieverzekering die beheerd wordt door Vanbreda. Er worden maximum 5 prestaties per 

verzekeringsjaar ten laste genomen met telkens een maximum van 4 uur per prestatie. De bijstand 

omvat volgende prestaties: 

- gezinshulp 

Wanneer u niet kan instaan voor het onderhoud van uw woning dan organiseert en betaalt 

Assi-Link de kosten van gezinshulp. 

- kinderopvang 

Indien u geen beroep kan doen op iemand voor het opvangen van uw kinderen tot 16 jaar, 

dan organiseert en betaalt Assi-Link de kinderopvang. 

- oppas voor hond of kat 

Assi-Link organiseert en betaalt de oppas voor uw honden of katten op voorwaarde dat de 

dieren de verplichte inentingen gekregen hebben. 

- vervoer 

Indien u zich op eigen kracht naar het ziekenhuis moet begeven, organiseert en betaalt 

Assi-Link uw vervoer naar het dichtst bijgelegen ziekenhuis. Dat gebeurt indien nodig 

onder medisch toezicht. 

Indien u zich, na afloop van de hospitalisatie, niet op eigen kracht kan verplaatsen, dan 

organiseert en betaalt Assi-Link het vervoer naar uw woning. 

Als uw ouders, uw echtgeno(o)t(e) of uw kinderen u wensen te bezoeken dan organiseert 

en betaalt Assi-Link het vervoer van en naar het ziekenhuis. 

Van het totaal van de hierboven beschreven verplaatsingen is de tegemoetkoming van 

Assi-Link beperkt tot 3 verplaatsingen heen en terug voor één hospitalisatieperiode en tot 

maximum 250,00 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. 

Waarborgen na de hospitalisatie 

Assi-Link biedt bijstand aan in het land van uw domicilie (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland 

en het Groothertogdom Luxemburg) na een hospitalisatie verzekerd door de 

hospitalisatieverzekering die beheerd wordt door Vanbreda. Er worden maximum 5 prestaties per 
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verzekeringsjaar ten laste genomen met telkens een maximum van 4 uur per prestatie. De bijstand 

omvat volgende prestaties: 

- gezinshulp 

Wanneer u niet kan instaan voor het onderhoud van uw woning dan organiseert en betaalt 

Assi-Link de kosten van gezinshulp. 

- levering van noodzakelijke aankopen 

Wanneer u zelf niet in staat bent om aankopen te doen en er niemand anders beschikbaar 

is, dan organiseert Assi-Link de levering van voorgeschreven geneesmiddelen en/of 

noodzakelijke voedingswaren. De kosten van de aankoop zelf zijn niet gewaarborgd en 

betaalt u zelf. 

- kinderopvang 

Indien u geen beroep kan doen op iemand voor het opvangen van uw kinderen tot 16 jaar, 

dan organiseert en betaalt Assi-Link de kinderopvang. 

- oppas voor hond of kat 

Assi-Link organiseert en betaalt de oppas voor uw honden of katten op voorwaarde dat de 

dieren de verplichte inentingen gekregen hebben. 

- postnatale zorg 

Assi-Link organiseert en betaalt de kosten voor een vroedvrouw na de hospitalisatie. 

- vervoer 

Indien u zelf niet in staat bent om uw kinderen jonger dan 16 jaar van en naar de school te 

brengen, organiseert en betaalt Assi-Link dat vervoer. 

Indien u zelf niet in staat bent, ten gevolge van de hospitalisatie, om u te verplaatsen van 

en naar het ziekenhuis of het medisch centrum voor controleonderzoeken, dan organiseert 

en betaalt Assi-Link dat vervoer. 

Van het totaal van de hierboven beschreven verplaatsingen is de tegemoetkoming van 

Assi-Link beperkt tot 3 verplaatsingen heen en terug voor één hospitalisatieperiode en tot 

maximum 250,00 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. 

Bijkomende waarborgen 

Psychologische bijstand 

Na een psychologisch trauma organiseert en betaalt Assi-Link de eerste psychologische bijstand. 

Die bijstand gebeurt telefonisch. Indien nodig zal Assi-Link u doorverwijzen naar een 

gespecialiseerde instelling. 

Contactnummers voor post-hospitalisatiezorg 

Assi-Link voorziet u van de contactgegevens van volgende instanties: 

- paramedische zorginstellingen; 

- apotheker en geneesheer van wacht; 

- thuisverzorgingsinstellingen; 

- bedrijven die medisch materiaal verhuren. 
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5.4.5 Welke kosten in het kader van bijstand worden niet terugbetaald? 

 

a. Buitenland 

Zijn van de waarborg bijstand uitgesloten: 

Alle schadegevallen die bestonden voor of op het ogenblik van uw aansluiting bij Assi-Link of op 

het ogenblik van vertrek op reis zijn uitgesloten. Ook de gevolgen ervan zijn uitgesloten. 

Alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aansluiting bij Assi-

Link of op het ogenblik van het vertrek op reis, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te 

verwachten was. 

Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aansluiting bij Assi-Link of op het 

ogenblik van het vertrek op reis, en hun gevolgen. Een niet te voorzien recidief of een niet te 

voorziene complicatie, opgetreden na het vertrek op reis, van een ziekte die bestond op het 

ogenblik van uw vertrek op reis is niet uitgesloten indien deze ziekte stabiel was gedurende 2 

maanden voor uw vertrek op reis en indien er gedurende de 2 maanden voor uw vertrek op reis 

geen therapie werd ingesteld of aangepast. 

De kosten die het gevolg zijn van: 

- psychische, psychosomatische en zenuwstoornissen behalve indien er een bestendig 

verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling op het 

ogenblik van het schadegeval; 

- overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende 

middelen, dronkenschap of alcoholisme; 

- roekeloos gedrag, werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn 

verbonden; 

- luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer 

van reizigers; 

- deelname aan weddenschappen, misdaden of aan vechtpartijen, behalve in geval van 

wettige zelfverdediging; 

- stakingen, beslissingen van de overheid, beperkingen van het vrije verkeer; 

- radioactieve straling; 

- het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen; 

- oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer tenzij, indien het schadegeval zich 

voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u 

verblijft en indien u door dit voorval werd verrast; 

- vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, 

niet te verwachten voorvallen, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, 

beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, 

sabotage, kaping of terrorisme; 

- epidemieën en quarantaine; 

- zwangerschappen, tenzij in het geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties; alle 

schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of de 

bevalling en de ingrepen die eruit voorvloeien en hun gevolgen; 

- alle gevolgen van de hier opgesomde uitsluitingen. 
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b. Binnenland 

Een hospitalisatie (en de gevolgen ervan) die niet verzekerd is door de hospitalisatieverzekering in 

beheer bij Vanbreda, kan nooit aanleiding geven tot diensten vanuit de waarborg ‘Bijstand in het 

binnenland’. 

 

5.4.6 Maandpremies Assi-Link 2018 

 

De maandpremie bedraagt 0,35 EUR. 

 

5.5 Bijstand hospitalisatie: Assi-Link+ 

 

5.5.1 Beschrijving 

 

Zie 5.4.1 (naar analogie). Daarenboven worden medische kosten in het buitenland gedekt. 

 

5.5.2 Hoe en wanneer kan u aansluiten, zijn er medische formaliteiten en 

wanneer eindigt de verzekering? 

 

Zie 5.4.2 (naar analogie). 

 

5.5.3 Individuele voortzetting 

 

Zie 5.4.3 (naar analogie). 

 

5.5.4 Welke kosten worden terugbetaald, hoeveel bedraagt de tussenkomt en 

welke waarborgen zijn gegarandeerd? 

 

a. Bijstand in het buitenland 

Algemeen 

Zie 5.4.4.a. Algemeen (naar analogie). 

Waarborg “Medische kosten” 

Tijdens de eerste drie opeenvolgende maanden van uw verblijf in het buitenland betaalt Assi-

Link+ medische kosten terug die het gevolg zijn van een ziekte of een ongeval, in het buitenland. 

De bedragen die Assi-Link+ betaalt, zijn na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de 
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Sociale Zekerheid. De terugbetaling bedraagt maximum 125.000,00 EUR per 

verzekerde/schadegeval. 

Op voorwaarde dat ze zijn voorgeschreven door een geneesheer of tandarts zijn de medische 

kosten die vergoed worden de volgende: 

- opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie; 

- medische honoraria naar aanleiding van een hospitalisatie; 

- geneesmiddelen naar aanleiding van een hospitalisatie; 

- tandheelkundige zorgen tot maximum 250,00 EUR per verzekerde en per schadegeval; 

- kinesitherapie naar aanleiding van een hospitalisatie tot maximum 250,00 EUR per 

verzekerde en per schadegeval. 

Het dringend plaatselijk vervoer in het buitenland naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het 

dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen wordt vergoed tot maximum 

620,00 EUR. 

Indien uw geneesmiddelen of prothesen in het buitenland verloren, gebroken of gestolen zijn dan 

zorgt Assi-Link+ voor de organisatie van de vervanging ervan, waarbij de verzending eveneens 

wordt vergoed. Dat gebeurt op voorwaarde dat zij onmisbaar zijn, dat gelijkwaardige alternatieven 

ter plaatse in het buitenland onbeschikbaar zijn en dat zij voorgeschreven werden door een 

geneesheer. De geneesmiddelen en prothesen moeten verder erkend zijn door de Belgische Sociale 

Zekerheid en de tussenkomst mag niet strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving. 

Waarborg ‘opsporing en redding’ 

Zie 5.4.4.a. Waarborg ‘opsporing en redding’ (naar analogie). 

Waarborg “transport en verblijf” 

Zie 5.4.4.a. Waarborg “transport en verblijf” (naar analogie). 

b. Bijstand in het binnenland (dit is het land van uw domicilie: België, Nederland, 

Frankrijk, Duitsland of het Groothertogdom Luxemburg) 

Zie 5.4.4.b (naar analogie).  

 

5.5.5 Welke kosten in het kader van bijstand worden niet terugbetaald? 

 

a. Buitenland 

Zie 5.4.5.a (naar analogie). 

Bijkomend zijn volgende uitsluitingen van toepassing voor de waarborg ‘Medische kosten’: 

- deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke 

sport, competitie of training; tevens elke deelname aan een sport of een competitie waarin 

motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally’s, raids, enz….) en de 

trainingen; 

- zelfmoordpoging en zelfmoord; 

- terroristische aanslagen; 
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- natuurrampen; 

- kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-ups, periodieke 

controle- of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, 

brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen; 

- esthetische ingrepen of behandelingen tenzij deze medisch noodzakelijk zijn door een 

lichamelijk letsel ingevolge een ongeval; 

- diagnose, behandeling en medicatie, die niet erkend zijn door de sociale zekerheid. 

 

b. Binnenland 

Zie 5.4.5.b (naar analogie). 

 

5.5.6 Maandpremies Assi-Link+ 2018 

 

De maandpremie bedraagt 1,26 EUR. 

 

5.6 Aangifte 

 

5.6.1 Hoe kan ik aangifte doen van een (dag)opname? 

 

- Bij voorkeur via het online aangifteformulier (via de snelle link “Aangifte hospitalisatie” op 

www.vanbreda.be of via Doccle (ontdek Doccle via de snelle link “Doccle” op 

www.vanbreda.be). 

- Telefonisch op het nummer 03 217 55 11, iedere werkdag tussen 08u30 en 17u. 

- Via het e-mailadres OrdeVlaamseBalies@vanbreda.be. 

- Per post. 

 

5.6.2 Wanneer kan ik aangifte doen? 

 

- geplande (dag)opname? Bij voorkeur 2 weken voor de opnamedatum. 

- spoedopname? Zo snel mogelijk: 

o via het online aangifteformulier. 

o telefonisch. 

 

5.6.3 Wat doe ik bij een spoedopname in het buitenland? 

 

- Heeft uw balie niet gekozen voor een bijstandsverzekering Assi-Link of Assi-Link+ : neem 

contact op met Vanbreda om uw aangifte te melden. 

 

- Heeft uw balie gekozen voor de bijstandsverzekering Assi-Link : Neem zo snel mogelijk 

contact op met Allianz Global Assistance (AGA) op het nummer +32 2 773 62 26. 

https://www.vanbreda.be/nl/form-aangifte-hospitalisatie/
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AGA zorgt voor het medisch vervoer van de patiënt en de gezinsleden. Vergeet geen 

aangifte te doen bij Vanbreda voor de regeling van uw medische kosten. 

 

- Heeft uw balie gekozen voor de uitgebreide bijstandsverzekering Assi-Link+ : Neem zo 

snel mogelijk contact op met Allianz Global Assistance (AGA) op het nummer +32 2 773 62 

26. AGA regelt het volledige dossier. Ook uw gemaakte medische kosten. 

 

5.6.4 Hoe maak ik gebruik van bijstand in binnen-en buitenland?  

 

Enkel van toepassing indien uw balie heeft gekozen voor een bijstandsverzekering Assi-Link 

of Assi-Link+. 

- Neem zo snel mogelijk contact op met Allianz Global Assistance op het nummer +32 2 773 

62 26. Voor bijstand in het binnenland is dit ten laatste 30 dagen na de opname. Voor 

bijstand in het buitenland is dit ten laatste 7 dagen na het schadegeval. 

 

5.6.5 Wat doe ik in geval van een ernstige ziekte? 

 

- Bezorg Vanbreda eenmalig een ingevulde schadeaangifteformulier samen met een attest 

van uw behandelende arts en dit via e-mail of per post. 

 

- Waarom? Bij acceptatie van een dossier ernstige ziekte worden uw ambulante kosten die in 

rechtstreeks verband staan met de ziekte terugbetaald, zelfs als er geen (dag)opname is. 

 

5.7 Terugbetaling 

 

5.7.1 Hoe kan ik kosten opsturen? 

 

- Online kostenformulier (via de snelle link “Indienen medische kosten” op 

www.vanbreda.be of via Doccle). 

- Via het e-mailadres OrdeVlaamseBalies@vanbreda.be. 

- Per post. 

 

5.7.2 Welke documenten bezorg ik aan Vanbreda? 

 

- Hospitalisatiefactuur: 

o Met Medi-Link: Vanbreda ontvangt en betaalt de factuur rechtstreeks aan het 

ziekenhuis. 

o Zonder Medi-Link: u ontvangt en betaalt de factuur zelf aan het ziekenhuis. Daarna 

stuurt u de volledige factuur naar Vanbreda. 

- Ambulante prestaties en raadplegingen (specialist, kinesist, onderzoek, …): 

bezorg de kwijtschriften van de mutualiteit samen met het bewijs van de werkelijk 

betaalde erelonen en de volledige, gedetailleerde facturen. 

- Farmaceutische kosten: 

https://www.vanbreda.be/nl/kostenformulier-hospitalisatie-ambulante-kosten/
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laat de BVAC-attesten afprinten door uw apotheker en bezorg ze aan Vanbreda. 

 

5.7.3 Wanneer moet ik mijn ambulante kosten opsturen? 

 

- In verband met een (dag)opname (pré-postkosten): na verwerking van uw 

hospitalisatiefactuur (zie hierboven). 

- In verband met een ernstige ziekte: het hele jaar door. Groepeer uw kosten en dien ze 

regelmatig in, bijvoorbeeld één keer per kwartaal. 

 

5.7.4 Hoe verloopt mijn terugbetaling? 

 

Voor elke inzending berekent Vanbreda de tussenkomst volgens de waarborgen van uw plan. U 

ontvangt een afrekeningsnota van deze berekening. 

 

5.7.5 Waar moet ik op letten? 

 

- Voeg uw gepersonaliseerd kostenformulier bij elke inzending. 

- Neem een kopie van uw opgestuurde kosten. Wanneer u die inscant, moet u de originele 

stukken gedurende een jaar bewaren. 

- Stuur of scan de BVAC-attesten afzonderlijk in, u hoeft ze niet te groeperen op een A4. 

- Zorg steeds voor een goed leesbare scan van de documenten in pdf-formaat. 

- Stuur uw documenten niet via een extern platform door (bijvoorbeeld OneDrive, Dropbox). 

Omwille van veiligheidsredenen kunnen wij geen documenten downloaden via een externe 

link. 

 

5.8 Bent u voldoende verzekerd voor medische kosten in het 

buitenland? 

 

Medische kosten in het buitenland kunnen (erg) hoog oplopen. Het is daarom uitermate belangrijk 

dat u voldoende verzekerd bent voor het geval zulke kosten zich zouden voordoen. De vraag of de 

collectieve verzekeringen afgesloten via uw balie zullen volstaan om medische kosten in het 

buitenland (redelijkerwijze) voldoende te dekken, hangt af van welke balie u lid bent, bij welk 

ziekenfonds u aangesloten bent en naar welk land u reist. 

Als u via uw balie een hospitalisatieverzekering met bijstandsdekking Assi-Link+ heeft, bent u 

(redelijkerwijze) voldoende verzekerd in de zin dat de medische kosten dan gedekt worden tot 

125.000 EUR per verzekerde per schadegeval. Indien gewenst, kan u zich individueel voor een 

(nog) hoger bedrag laten verzekeren.   

 

Als u via uw balie niet beschikt over een hospitalisatieverzekering met bijstandsdekking Assi-

Link+ verschilt de situatie naargelang het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten:   
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- Indien u bent aangesloten bij een ziekenfonds dat geen geografische beperking hanteert 

voor de reisbijstand, dan bent u (redelijkerwijze) voldoende verzekerd voor bijstand in het 

buitenland.   

 

- Indien u aangesloten bent bij een ziekenfonds dat wel een geografische beperking hanteert 

voor de reisbijstandsverzekering, dan kan de dekking daarentegen ontoereikend blijken. 

De bijstand is namelijk beperkt als u reist naar welbepaalde landen.   

 

Als u niet voldoende verzekerd blijkt, dan raadt de OVB u aan om individueel een 

reisbijstandsverzekering af te sluiten. Het is daarbij belangrijk dat de reisbijstandsverzekering 

medische kosten in het buitenland dekt. 

 

Voor de volledigheid vindt u hierbij een overzicht per balie: 

 

- Provincie Antwerpen, Limburg en Oudenaarde:  

 

Deze balies voorzien in een verplichte hospitalisatieverzekering met bijstandsdekking 

Assi-Link+.  De medische kosten in het buitenland zijn (redelijkerwijze) voldoende 

verzekerd in de zin dat deze kosten gedekt zijn tot 125.000 EUR per verzekerde per 

schadegeval.  Indien gewenst, kan u zich individueel voor een (nog) hoger bedrag laten 

verzekeren.  De leden van deze balies genieten tevens van de bijstand binnen- en 

buitenland.    

 

- West-Vlaanderen, Brussel-NL en Gent:  

 

Deze balies bieden facultatief een hospitalisatieverzekering met bijstandsdekking Assi-

Link+ aan.  U dient dus na te kijken of u daar daadwerkelijk op heeft ingeschreven.  Als dat 

zo is, zijn uw medische kosten in het buitenland (redelijkerwijze) voldoende verzekerd in 

de zin dat deze kosten gedekt zijn tot 125.000 EUR per verzekerde per schadegeval. U 

geniet tevens van de bijstand binnen- en buitenland. 

 

Als u niet bent ingeschreven op de facultatieve verzekering, doet u er goed aan om 

individueel een reisbijstandsverzekering –die medische kosten in het buitenland dekt- af 

te sluiten. 

 

- Dendermonde en Leuven:  

 

Deze balies hebben een verplichte (Dendermonde) dan wel een facultatieve (Leuven) 

hospitalisatieverzekering doch telkens zonder bijstandsverzekering.  U doet er dus goed 

aan om individueel een reisbijstandsverzekering –die medische kosten in het buitenland 

dekt- aan te gaan. 

 

 

5.9 Contact 

 

Vanbreda Risk & Benefits 

Health Care Claims 



De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste vermeldingen en/of 

de gevolgen. Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend; noch kan het in of 

buiten rechte worden aangewend als bewijs voor het bestaan, de inhoud of de dekking van de erin vermelde 

verzekeringsovereenkomsten. 

pagina | 63 

           

Sociale map – 17 september 2018 

Postbus 34 

2140 Antwerpen 

E-mail: ordevlaamsebalies@vanbreda.be 

Telefoon: +32 3 217 55 11 

 

5.10 Documenten 

 

De documenten over de hospitalisatieverzekering vindt u terug op het privaat luik > informatie > 

fiscaliteit, collectieve en sociale voorzieningen > sociale map > hospitalisatieverzekering. 

 

  

mailto:ordevlaamsebalies@vanbreda.be
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4415&bid=0&did=0#4415
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/Documentennew/Documenten.aspx?1=1&&mida=363&midb=0&midc=0&midd=0&f0=1694&f1=4410&f2=4415&bid=0&did=0#4415
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6 Voorzorgskas voor advocaten, 

gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen 

 

6.1 Wat? 

 

Het wettelijk pensioen is veelal ontoereikend voor een zelfstandige. De OVB raadt daarom het Vrij 

Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (hierna: VAPZ) aan via de Voorzorgskas voor advocaten, 

gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (hierna: Voorzorgskas).  

 

6.1.1 Wat is de Voorzorgskas? 

 

De Voorzorgskas is een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) en biedt een 

aanvullend pensioen voor zelfstandigen aan. De Voorzorgskas richt zich vrijwel uitsluitend op 

advocaten en gerechtsdeurwaarders. 

 

6.1.2 Wat is het VAPZ?  

 

Een VAPZ is voor zelfstandigen een maatregel om het wettelijke pensioen aan te vullen. U betaalt 

geen premietaksen en u kan het VAPZ combineren met andere vormen van aanvullende 

pensioenopbouw zoals een Individuele Pensioentoezegging (IPT), een groepsverzekering en 

pensioensparen. 

Een VAPZ biedt tal van fiscale en sociale voordelen: 

 Geen verzekeringstaks van 4,4% (in tegenstelling tot een groepsverzekering- of IPT-

contract). 

 Stortingen zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskosten van de hoogste 

inkomensschijf. 

 Gunstige belasting op het einde van het contract. Het kapitaal wordt namelijk omgezet 

in een fictieve rente, aan te geven gedurende 10 jaar. 

 De vermindering van de bruto-inkomsten met de VAPZ-bijdrage bewerkstelligt lagere 

toekomstige sociale bijdragen. 

 

6.2 Aansluiting 

 

De aansluiting is facultatief. U sluit zelf een individueel contract af met de Voorzorgskas (of bij 

een andere instelling van uw keuze). De bijdrage zit dus niet vervat in uw baliebijdrage. 

Een advocaat die wenst aan te sluiten bij de Voorzorgskas, zendt het Toetredingscontract ingevuld 

en ondertekend terug naar Gulden Vlieslaan 64, 1060 Brussel. De betaling van de eerste bijdrage 

wordt beschouwd als een bekrachtiging van een handtekening. 
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Bij aanvaarding van het verzoek tot aansluiting door het directiecomité van de Voorzorgskas, 

zendt de Voorzorgskas u een exemplaar van het Pensioenreglement, de statuten en het 

Toetredingscontract voorzien van een volgnummer en ondertekend door de Voorzorgskas. Indien 

gekozen wordt voor een sociaal VAPZ (zie verder), wordt eveneens het Solidariteitsreglement van 

de Solidariteitsinstelling toegevoegd.   

De Pensioenovereenkomst wordt van kracht en u verwerft het genot van de voordelen verstrekt 

door de Voorzorgskas vanaf de valutadatum van ontvangst door de Voorzorgskas van de eerste 

bijdrage. 

 

6.3 Gewoon of sociaal VAPZ 

 

De Voorzorgskas biedt u de keuze tussen het “gewoon VAPZ” of het “sociaal VAPZ”: 

Het “gewoon VAPZ” wordt in het 

Pensioenreglement gedefinieerd als de 

voordelen opgebouwd op basis van het rust- 

en eventueel het overlevingspensioen bij 

overlijden van de aangeslotene voor of na de 

pensioenleeftijd, of de ermee 

overeenstemmende kapitaalswaarde, 

opgebouwd via stortingen overeenkomstig de 

bepalingen van een pensioenovereenkomst ter 

aanvulling van een pensioen vastgesteld 

krachtens een wettelijk sociaal 

zekerheidstelsel.  

 

Het “gewoon VAPZ” is een fiscaal voordelige 

pensioenopbouw voor zelfstandigen. 

 

 

Ieder jaar beslist u vrij over het bedrag van uw 

bijdrage binnen de wettelijk bepaalde fiscale 

grenzen. Voor 2018 bedraagt de minimum 

bijdrage 250 EUR en de maximum bijdrage 

3.187,04 EUR. 

 

Uw VAPZ-plafond wordt jaarlijks herberekend 

op basis van uw geïndexeerd netto belastbaar 

beroepsinkomen van drie jaar terug. Het detail 

van uw geïndexeerd netto belastbaar 

beroepsinkomen van 2015 vindt u terug op de 

keerzijde van de betalingsformulieren van uw 

sociale bijdragen voor 2018. 

 

Had u geen beroepsinkomen als zelfstandige 

Het “sociaal VAPZ” wordt gedefinieerd als de 

voordelen opgebouwd volgens een 

pensioenovereenkomst “gewoon VAPZ” 

aangevuld met de voordelen onder de 

voorwaarden van het Solidariteitsstelsel. Het is 

dus een pensioenovereenkomst waarin ook 

solidariteitsprestaties (zie verder) zijn vervat. 

 

 

 

 

 

 

Het “sociaal VAPZ” biedt een bijkomende 

fiscale aftrek van 15%, gekoppeld aan 

bijkomende waarborgen. 

 

Ieder jaar beslist u vrij over het bedrag van uw 

bijdrage binnen de wettelijk bepaalde fiscale 

grenzen. Voor 2018 bedraagt de minimum 

bijdrage 1.000 EUR en de maximum bijdrage 

3.666,85 EUR.  

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

Idem  
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in 2015: bij aanvangen, of hervatten, van een 

beroepswerkzaamheid als zelfstandige worden 

de sociale bijdragen hetzij berekend op basis 

van het forfaitair inkomen (13.550,50 EUR 

voor 2018), hetzij op basis van een door u 

geschat inkomen. 

   

 

Uw plafond voor 2018: 8,17% van het 

geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen 

van 2015. 

 

Uw jaarlijkse bijdrage wordt opgerent aan 

1,75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw plafond voor 2018: 9,40% van het 

geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen 

van 2015. 

 

90% van uw jaarlijkse bijdrage wordt opgerent 

aan 1,75%; 10% gaat naar het luik met 

bijkomende waarborgen. 

 

Onder het “sociaal VAPZ” worden er in 

bepaalde specifieke omstandigheden 

solidariteitsprestaties vergoed: 

 

Die bijkomende waarborgen gelden bij: 

overlijden; invaliditeit ingevolge ziekte; 

invaliditeit ingevolge ongeval; 

werkongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval 

of zwangerschap; moederschap. 

 

Sommige risico’s worden uitgesloten. Zo wordt 

het overlijden, de invaliditeit of 

arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld niet 

gewaarborgd als die voortvloeit uit: 

alcoholisme, toxicomanie of overmatig gebruik 

van geneesmiddelen; depressies, 

geestesziekten, geestesstoornissen of 

psychische aandoeningen en hun gevolgen; 

enz. 

 

Die bijkomende waarborgen worden 

aangeboden in samenwerking met Curalia.  Er 

dient (binnen 30 dagen) een medische 

vragenlijst ingevuld te worden. Curalia heeft 

het recht om, na analyse van de medische 

vragenlijst, bijkomende medische 

formaliteiten te vragen. De aansluiting bij het 

solidariteitsstelsel is evenwel niet afhankelijk 

van het resultaat van het medische onderzoek. 

 

Een ziekte of ongeval dat van aard is een 
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invaliditeit of arbeidsongeschiktheid te 

veroorzaken waardoor het recht op 

solidariteitsprestaties ontstaat, moet aan 

Curalia (Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel) 

schriftelijk aangegeven worden binnen de 30 

dagen te rekenen vanaf de datum van ongeval 

of vanaf de datum waarop de ziekte ontstaan 

is. De aangifte moet vergezeld zijn van een 

medisch attest met vermelding van: datum van 

aanvang en oorzaak van de ongeschiktheid; 

aard van de aandoening; vermoedelijke duur 

en graad van de ongeschiktheid; 

omstandigheden van het ongeval. Curalia heeft 

het recht uw gezondheidstoestand op ieder 

ogenblik te controleren. U machtigt uw 

geneesheer om aan de raadgevende 

geneesheer van Curalia alle inlichtingen mee 

te delen die deze laatste nuttig acht. 

 

U hebt daarenboven de keuze tussen een overdraagbaar contract (met overlijdensdekking) en een 

niet-overdraagbaar contract (zonder overlijdensdekking): 

- Bij een overdraagbaar contract (met overlijdensdekking) duidt u een begunstigde aan die 

bij uw overlijden voor de wettelijke pensioenleeftijd de verworven reserve op datum van 

uw overlijden ontvangt. 

- Een niet-overdraagbaar contract (zonder overlijdensdekking) houdt in dat er niets 

uitgekeerd wordt bij uw overlijden voor de wettelijke pensioenleeftijd. Een niet-

overdraagbaar contract (zonder overlijdensdekking) heeft een hoger rendement omdat er, 

bij het eventueel overlijden voor de pensioenleeftijd, niet wordt uitgekeerd (groter risico = 

meer opbrengst). 

- De keuze tussen een overdraagbaar en niet-overdraagbaar contract kan door u worden 

aangepast. 

U duidt het bedrag van uw jaarlijkse bijdrage aan op een formulier dat de Voorzorgskas u met dat 

doel bezorgt. U kiest zelf of u uw bijdrage maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks zal storten en 

beslist eveneens over de dekking overlijden van het contract. Het formulier moet binnen de maand 

na de verzending aan de Voorzorgskas worden terugbezorgd. 

 

6.4 Uitbetalingen 

 

In de praktijk wordt een advocaat die de wettelijke pensioenleeftijd nadert, door de Voorzorgskas 

aangeschreven met de melding hoeveel het verzamelde pensioenvoordeel bedraagt waarop hij 

recht zal hebben op zijn pensioenleeftijd. 

De Voorzorgskas wordt door de overheid geïnformeerd over uw pensionering en neemt dan met u 

contact op voor de uitbetaling van de aanvullende pensioenvoordelen (onder de vorm van een 
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kapitaal of rente). Daarbij wordt o.m. het rekeningnummer opgevraagd waarop moet worden 

gestort, alsook het rijksregisternummer. 

 

6.5 Belasting op het einde van het contract 

 

Elk systeem waaraan fiscale voordelen gekoppeld zijn, wordt op einddatum door de fiscus belast.  

Het aanvullend pensioen geniet evenwel het meest voordelige stelsel van belastingheffing, met 

name de fictieve rente. Op het ouderdomskapitaal moet een bepaald percentage worden 

aangegeven als inkomen. 

Op pensioenleeftijd bedraagt dat 5% van het belastbare bedrag (herleid tot 4% indien u tot op de 

pensioenleeftijd van 65, 66, of 67 effectief actief bent), aan te geven gedurende 10 jaar. De fictieve 

rente (of omzettingsrente) wordt door de fiscus dus opgeteld bij uw pensioen. Rekening houdend 

met de belastingvermindering die u als gepensioneerde geniet, heeft dat tot gevolg dat er meestal 

geen belasting verschuldigd is op uw aanvullend pensioen. 

De belasting op fictieve rente wordt nu ook aangevuld met een solidariteitsbijdrage van maximum 

2% (sinds 1 januari 2014). 

 

6.6 En wat is een POZ?                        

 

Naast de financiering van het VAPZ zal het vanaf juli 2018 voor zelfstandigen, werkend zonder 

vennootschap, eveneens mogelijk zijn om voor een tweede aanvullend pensioen te sparen via de 

Voorzorgskas. De Voorzorgskas werkt daarvoor samen met Bank Degroof Petercam en Bank Delen. 

In deze formule, de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (hierna: POZ), heeft u inzake de 

betaling van premies een vrije keuze, dit binnen de fiscale grenzen (de 80%-regel). U geniet van 

een belastingvermindering van 30%. 

De gestorte premies worden collectief belegd en het behaalde nettorendement wordt jaarlijks aan 

de pensioenreserves toegevoegd. Bij overlijden vóór de pensioenleeftijd worden de opgebouwde 

reserves uitgekeerd aan uw aangeduide begunstigde. Op de pensioenleeftijd worden de 

opgebouwde voordelen belast aan een afzonderlijke aanslagvoet van 10%.  

 

6.7 Contact 

 

Zowel voor het VAPZ als de POZ kan u contact nemen met:  

 

De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAG)  

Gulden Vlieslaan 64 

1060 Brussel 

Tel.: +32 2 534 42 42 

Fax: +32 2 534 43 43 

E-mail: info@vkag.be 

mailto:info@vkag.be
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Op de website van de Voorzorgskas (www.vkag.be) vindt u meer informatie en kan u voor een 

VAPZ een simulatie maken. 

 

6.8 Documenten 

 

Raadpleeg onderstaande documenten door te klikken op de weblink onder de documentnamen. 

 

- Toetredingscontract gewoon VAPZ/sociaal VAPZ 

- Pensioenreglement VAPZ 

- Pensioenreglement POZ 

- Toetredingscontract POZ 

- Solidariteitsreglement Curalia 

  

http://www.vkag.be/nl/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/VAPZ-Toetredingscontract-2018.pdf
http://www.vkag.be/nl/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/VKAG-Pensioenreglement-01-01-2018.pdf
http://www.vkag.be/nl/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Pensioenreglement-POZ-vanaf-01-07-2018.pdf
http://www.vkag.be/nl/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/VKAG-Toetredingscontract-POZ-2018.pdf
http://www.vkag.be/nl/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/VKAG-Solidariteitsreglement-NL-Curalia.pdf
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7 Solidariteitsfonds voor advocaten en 

gerechtsdeurwaarders 

 

7.1 Wat? 

 

Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders vzw (hierna: Solidariteitsfonds) 

werd op 10 juni 2004 opgericht op initiatief van de balies, de OVB, de OBFG en de Nationale Kamer 

van Gerechtsdeurwaarders.   

Het Solidariteitsfonds heeft als doel voordelen toe te kennen aan advocaten, 

gerechtsdeurwaarders, hun langstlevende echtgenoten, hun langstlevende partners (schriftelijke 

verklaring van wettelijk samenwonen geregistreerd volgens de wettelijke voorschriften) en hun 

wezen. 

 

7.2 Aansluiting en premie 

 

Iedere advocaat is begunstigde van het Solidariteitsfonds, via een collectieve aansluiting door de 

balies. De advocaat wordt begunstigde vanaf de inschrijving bij de balie.   

De bijdrage is vervat in uw baliebijdrage.  

 

7.3 Voordelen 

 

Advocaten, de langstlevende echtgenoten en de langstlevende partners van advocaten en wezen 

van advocaten hebben recht op de voordelen van het Solidariteitsfonds.  

De toegekende voordelen vormen nooit een verworven recht en alle uitkeringen of bijstand zijn 

onderhevig aan regelmatige herzieningen.  

Er zijn zowel onvoorwaardelijke als voorwaardelijke voordelen bij het Solidariteitsfonds:  

Onvoorwaardelijke voordelen (wezentoelage en eenmalige toelage bij overlijden): 

 

- Wezenrente: de toekenning van een jaarlijkse toelage van 5.000 EUR bruto aan elke wees van 

een advocaat die geen 25 jaar oud is en die van wettelijke kinderbijslag geniet. Bij de aanvang 

van hogere studies wordt dat bedrag opgetrokken tot 7.000 EUR.   

Elk jaar moet de gerechtigde op een wezentoelage het bewijs leveren dat er nog aan de 

voorwaarden voldaan wordt, door middel van een attest van gevolgde studies vanaf de 

schoolplichtige leeftijd of door middel van een levensbewijs voor de schoolplichtige leeftijd. 

Dat voordeel eindigt wanneer het kind 25 jaar wordt of als een van de hierboven vermelde 

voorwaarden niet meer vervuld is. 
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- Eenmalige toelage: deze toelage wordt eenmalig toegekend aan de echtgenoot, de 

langstlevende partner of bij ontstentenis de kinderen van de overleden advocaat. Voor die 

toelage is vereist dat de overledene nog ingeschreven was als advocaat op datum van 

overlijden, of minstens 30 jaar ingeschreven is geweest tot de wettelijke pensioenleeftijd en 

weglating heeft gevraagd zonder nadien een beroep te hebben uitgeoefend, zij het onder eigen 

naam zij het in de vorm van een vennootschap. 

 

Voorwaardelijke voordelen (op basis van onderzoek van de bestaansmiddelen): 

 

- Advocaten die tijdens hun actieve loopbaan (inclusief bij langdurige werkloosheid) of na hun 

pensioenleeftijd in een behartenswaardige situatie verkeren of in moeilijkheden zijn geraakt, 

kunnen een uitkering of bijstand vragen vanwege het Solidariteitsfonds.  

 

- Volgende categorieën van begunstigden kunnen genieten van de voorwaardelijke voordelen: 

o Advocaten tijdens hun actieve loopbaan (inclusief bij langdurige werkongeschiktheid) 

of na de pensioenleeftijd; 

o De langstlevende echtgeno(o)t(e) of langstlevende partner van advocaten; 

o Advocaten in moeilijkheden voor een eenmalige bijstand. 

 

- Dergelijke uitkeringen of bijstand vanwege het Solidariteitsfonds kunnen worden toegekend 

na een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager. Dat onderzoek geschiedt door 

middel van een door het Solidariteitsfonds opgestelde vragenlijst. De vragenlijsten zijn 

beschikbaar op de website van het Solidariteitsfonds. 

 

De aanvrager verplicht er zich toe die vragenlijst volledig in te vullen en alle gevraagde 

documenten voor te leggen. Alle inkomsten (zowel beroepsinkomsten als 

vervangingsinkomens, pensioenen, zitpenningen, tantièmes of andere) moeten worden 

opgegeven. Door de advocaten moet de vragenlijst elk jaar na de toekenning van de uitkering 

opnieuw worden ingediend. Door de langstlevende echtgeno(o)t(e) of langstlevende partner 

moet de vragenlijst na toekenning van de uitkering elke drie jaar opnieuw worden ingediend.   

 

- Het directiecomité van het Solidariteitsfonds onderzoekt de aanvragen en kan voor de 

voorwaardelijke voordelen alle inlichtingen inwinnen bij de disciplinaire overheid van de 

aanvrager.   

 

- Het directiecomité van het Solidariteitsfonds beslist autonoom over de toekenning van een 

bedrag en over de datum of ingang van een uitkering of bijstand. Ook de uitzonderlijke 

omstandigheden die aan de basis liggen van de uitkering, worden door het directiecomité 

autonoom beoordeeld. 

 

- De uitkering voor de bijstand kan oplopen tot 13.500 EUR bruto per jaar voor een gezin en 

10.000 EUR bruto per jaar voor een alleenstaande, met name: 

 

 Uitkering tijdens de actieve loopbaan of na de pensioenleeftijd: 

 Maximum 13.500 EUR bruto per jaar voor een gezin; 

 Maximum 10.000 EUR bruto per jaar voor een alleenstaande. 
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 Uitkering aan de langstlevende echtgeno(o)t(e)/partner: Maximum 7.500 EUR bruto per 

jaar. 

 

 Bij langdurige werkongeschiktheid (meer dan zes maanden): 

 Maximum 13.500 EUR bruto per jaar voor een gezin; 

 Maximum 9.000 EUR bruto per jaar voor een alleenstaande. 

 

 Eenmalige uitzonderlijke bijstand: deze eenmalige uitzonderlijke bijstand kan door het 

directiecomité verleend worden aan advocaten met ernstige persoonlijke of familiale 

problemen of ingevolge onvoorziene ernstige omstandigheden. Die bijstand wordt 

uitgekeerd onder de vorm van een kapitaal. 

 

Na het onderzoek naar de bestaansmiddelen worden bepaalde inkomsten in aftrek gebracht 

van de voorziene uitkering of bijstand. 

 

- In de gevallen waarin het Solidariteitsfonds op de hoogte is van het overlijden van een 

advocaat, stelt het Solidariteitsfonds de langstlevende echtgeno(o)t(e) of de langstlevende 

partner op de hoogte van de rechten op de voordelen.   

 

De rechthebbenden moeten jaarlijks, op eenvoudige aanvraag, een levensbewijs bezorgen aan 

het Solidariteitsfonds. 

 

7.4 Wat na het beëindigen van de beroepsactiviteit 

 

Advocaten die wegens gezondheidsredenen hun beroep hebben moeten stopzetten en die op het 

moment van de stopzetting genoten van een bijstand of een tussenkomst, behouden die 

uitkeringen voor een periode van drie jaar. In uitzonderlijke gevallen kan het directiecomité van 

het Solidariteitsfonds de duur van die periode aanpassen. 

Bij schrapping verliest de advocaat zijn recht op de voordelen van het Solidariteitsfonds. 

Advocaten die pensioengerechtigd zijn en hun actieve loopbaan stoppen, behouden hun rechten 

en worden gelijkgesteld met actieven. 

Bij overlijden licht het Solidariteitsfonds de rechthebbenden terstond in over de gevolgen en de 

eventueel te vervullen formaliteiten. 

 

7.5 Contact 

 

Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders vzw 

Gulden Vlieslaan 64 

1060 Brussel 

Tel.: +32 2 533 98 20 

Fax: +32 2 533 98 28 

E-mail: info@solidarit.be 

Voor meer informatie, surf naar www.solidarit.be 

mailto:info@solidarit.be
http://www.solidarit.be/
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7.6 Documenten 

 

Raadpleeg onderstaande documenten door te klikken op de weblink onder de documentnamen. 

- Voordelen Solidariteitsfonds 

- Solidariteitsreglement (Solidariteitsfonds) 

 

 

  

http://www.solidarit.be/solf/frame_welkom.asp
http://www.solidarit.be/solf/frame_welkom.asp
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Deel II. De advocaat als zelfstandige 
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1.  Inleiding 

 

U valt als advocaat onder het sociaal statuut van de zelfstandigen. U moet daarom voldoen aan 

enkele wettelijke verplichtingen. Als zelfstandige bent u namelijk wettelijk verplicht om aan te 

sluiten bij een socialeverzekeringsfonds, sociale bijdragen te betalen, aan te sluiten bij een 

ziekenfonds en wijzigingen in uw beroeps-of gezinssituatie te melden. Ook dient u rekening te 

houden met de (verplichte) Vlaamse zorgverzekering.   

Een vennootschap is wettelijk verplicht om aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds, 

vennootschapsbijdragen te betalen en de bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen te 

betalen. 

In ruil voor uw bijdragen aan de sociale zekerheid verwerft u -in voorkomend geval- sociale 

zekerheidsrechten, zoals gezinsbijslagen, de verzekering tegen geneeskundige verzorging, de 

uitkeringsverzekering, voordelen bij moederschap of adoptie, de uitkering mantelzorg, 

pensioenrechten en het overbruggingsrecht. 

Hieronder leest u een beknopte bespreking van uw verplichtingen en sociale zekerheidsrechten als 

zelfstandige, waarbij wordt uitgegaan van de uitoefening van het beroep van advocaat in 

hoofdberoep. 

Ook wordt Liberform, het vormingsfonds van het paritair comité voor de sector van het vrije 

beroep (PC336), besproken. 
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2. Verplichtingen sociale zekerheid 

 

2.1 Aansluiting bij een socialeverzekeringsfonds 

 

Als zelfstandige bent u verplicht om aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds (voor 

contactgegevens zie hoofdstuk 5: ‘Contacten’). Een socialeverzekeringsfonds is een instelling die 

deelneemt aan het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. U kiest zelf bij welk 

socialeverzekeringsfonds u zich aansluit. U dient zich aan te sluiten ten laatste op de dag dat u uw 

zelfstandige activiteit effectief start. Indien u tijdig bent aangesloten, verkrijgt u uitstel van 

betaling voor de eerste twee kwartalen. 

Als u evenwel die termijn overschrijdt zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (hierna RSVZ) u vragen om uw aansluiting in orde te brengen. Doet u dat niet binnen 

een termijn van 30 dagen, dan wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor de 

sociale verzekeringen der zelfstandigen (het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ). Wie zich 

laattijdig aansluit riskeert een administratieve geldboete van 500 tot 2.000 EUR en verliest het 

recht op uitstel van de eerste twee kwartaalbijdragen. 

 

2.2 Betaling sociale bijdragen 

 

Als zelfstandige moet u sociale bijdragen aan uw socialeverzekeringsfonds betalen, waarin een 

vergoeding voor administratiekosten is inbegrepen. In ruil voor uw bijdragen krijgt u bepaalde 

sociale zekerheidsrechten, zoals gezinsbijslagen, de verzekering tegen geneeskundige verzorging, 

de uitkeringsverzekering, voordelen bij moederschap of adoptie, de uitkering mantelzorg, 

pensioenrechten en het overbruggingsrecht. 

De betalingen gebeuren per kwartaal. Aan het begin van elk kwartaal (januari, april, juli en 

oktober) ontvangt u een vervalbericht met de bedragen die uiterlijk voor het einde van elk 

kwartaal moeten worden betaald. Betaalde sociale bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. De 

kwartaalbijdragen moeten tijdig betaald worden, anders wordt een verhoging aangerekend. 

De sociale bijdragen die u moet betalen, worden berekend op basis van uw belastbaar jaarinkomen 

(alle inkomsten die u over een volledig jaar had, na aftrek van alle kosten die u heeft gemaakt). De 

bijdragen die u moet betalen, zijn een percentage van uw beroepsinkomsten. Uw definitieve 

bijdragen worden berekend op de inkomsten die u in datzelfde jaar had. U betaalt uw bijdragen 

voor (bijvoorbeeld) 2018 dus op basis van uw inkomsten van (bijvoorbeeld) 2018.   

Op het ogenblik van de betaling zijn uw inkomsten echter nog niet gekend. Daarom gebeurt de 

berekening in twee fases: 

- In het bijdragejaar zelf betaalt u voorlopige bijdragen op basis van uw inkomen van drie 

jaar voordien. 

- Op het moment dat uw inkomen van het bijdragejaar door de fiscus is vastgesteld (meestal 

één of twee jaar later), regulariseert uw socialeverzekeringsfonds uw voorlopige bijdragen 

tot definitieve bijdragen, hetgeen inhoudt dat u ofwel moet bijbetalen ofwel geld 

terugkrijgt.  
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U kan er ook voor kiezen om uw voorlopige bijdragen te laten verhogen, als u verwacht dat uw 

inkomen van het bijdragejaar hoger zal zijn dan uw inkomen van drie jaar voordien. Zo vermijdt u 

dat u bij de regularisatie veel moet bijbetalen. Als u denkt dat uw inkomen van het bijdragejaar 

lager zal zijn dan uw inkomen van drie jaar eerder, dan kan u lagere voorlopige bijdragen betalen. 

U moet uw socialeverzekeringsfonds er in dat geval wel van overtuigen dat uw inkomsten gedaald 

zijn, want het socialeverzekeringsfonds moet akkoord gaan.  

Zodra de fiscale administratie de definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar kent, zal 

het socialeverzekeringsfonds een eindafrekening van uw sociale bijdragen maken. Als u te weinig 

betaald heeft, bent u gehouden om bij te betalen. Heeft u al te veel bijdragen betaald, dan krijgt u 

een terugbetaling. 

De advocaat-stagiair is ook onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen. Een 

advocaat-stagiair heeft als beginnende zelfstandige echter nog geen inkomen van drie jaar 

voordien. Als advocaat-stagiair betaalt u een voorlopige bijdrage. U kunt kiezen tussen een 

forfaitaire minimumbijdrage en een bijdrage op geschatte inkomsten:   

- Als u kiest voor de forfaitaire minimumbijdrage, dan betaalt u de eerste drie jaar het 

minimumbedrag dat door de overheid wordt opgelegd. Na de eerste drie jaar van uw 

loopbaan als zelfstandige zal het socialeverzekeringsfonds uw sociale bijdragen opnieuw 

berekenen op basis van uw werkelijke inkomsten gedurende die drie jaar. Het verschil 

tussen wat u in die jaren al hebt betaald en de uiteindelijk verschuldigde sociale bijdragen 

moet u dan nog bijbetalen. 

 

- U kunt de bijdrage die u betaalt, ook berekenen op basis van een schatting van uw 

inkomsten. Dat systeem heeft een aantal voordelen: 

o U vermijdt dat u achteraf flinke herzieningen moet bijbetalen. 

o Doordat u hogere bijdragen betaalt, ligt uw inkomen van de eerste drie jaar lager, 

waardoor u ook in het vierde, vijfde en zesde jaar minder sociale bijdragen betaalt. 

Uw boekhouder of uw socialeverzekeringsfonds kan u helpen om op basis van uw 

geschatte inkomsten de hoogte van uw sociale bijdrage te bepalen. 

Het is mogelijk om voor een hoofdberoep vrijstelling te vragen voor het betalen van sociale 

bijdragen. Hiervoor moet u aantonen dat u behoeftig of bijna behoeftig bent. U richt de aanvraag 

aan uw fonds dat uw dossier doorgeeft aan de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. 

Elementen die de Commissie in aanmerking kan nemen zijn: het inkomen, de schulden, de 

buitengewone uitgaven, de samenstelling van het gezin, enz. Die vrijstelling kan geheel of 

gedeeltelijk worden toegekend. Na een gedeeltelijke of volledige vrijstelling behoudt de 

zelfstandige zijn recht op uitkeringen, behalve zijn recht op pensioen. Voor de berekening van het 

pensioen wordt geen rekening gehouden met de vrijgestelde kwartalen. 

 

2.3 Aansluiten bij een ziekenfonds  

 

Als zelfstandige bent u verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds (voor contactgegevens zie 

hoofdstuk 5: ‘Contacten’). U kiest dat ziekenfonds vrij.   
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2.4 Wijzigingen in uw werk- of gezinssituatie melden  

 

Verandert er iets aan uw werksituatie of in uw gezinssituatie, dan bent u verplicht om dat te 

melden aan uw socialeverzekeringsfonds. 

 

2.5 (Verplichte) Vlaamse zorgverzekering 

 

Onafhankelijk van het sociaal statuut van zelfstandigen, moet u rekening houden met de 

(verplichte) Vlaamse zorgverzekering. Die geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een 

lange periode veel zorg nodig hebben. Daarmee kunnen ze de kosten betalen van bijvoorbeeld een 

woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp. Een zorgkas organiseert in opdracht van 

de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. 

De zorgpremie bedraagt 51 EUR per jaar (of 26 EUR voor mensen met een laag inkomen). De 

zorgpremie dient jaarlijks betaald te worden aan een zorgkas. Als u drie keer de zorgpremie niet 

betaalt, krijgt u een boete.   

Als u in het Vlaams Gewest woont en ouder bent dan 25 jaar, is de aansluiting bij de Vlaamse 

sociale bescherming verplicht. Als u in Brussel woont, beslist u zelf of u zich al dan niet aansluit 

bij de Vlaamse sociale bescherming. Door elk jaar uw zorgpremie te betalen aan een 

zorgkas, maakt u deel uit van de solidariteit van de Vlaamse sociale bescherming en kan u daarop 

een beroep doen als u veel zorg nodig heeft. Sluit u evenwel tijdig aan, want anders riskeert u een 

wachttijd voor u een zorgbudget kan krijgen.  Als u niet in het Vlaams of Brussels Gewest woont 

maar er wel werkt, moet of kan men soms toch aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en 

de zorgpremie betalen.   

Voor meer informatie kan u terecht bij uw zorgkas (voor contactgegevens zie hoofdstuk 5: 

‘Contacten’). Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas. De zorgkas van de Vlaamse overheid is de 

Vlaamse Zorgkas. U kan enkel bij een zorgkas van een ziekenfonds aansluiten als u bij datzelfde 

ziekenfonds bent aangesloten voor uw ziekteverzekering. U kan nooit bij twee zorgkassen tegelijk 

aangesloten zijn. 

Voor meer informatie: www.vlaamsesocialebescherming.be. 

 

2.6 Informatie voor vennootschappen 

 

2.6.1 Aansluiting bij socialeverzekeringsfonds en vennootschapsbijdrage 

 

Als u een vennootschap opricht, dan moet de vennootschap ook worden aangesloten bij een 

socialeverzekeringsfonds naar keuze, ook als u zelf al bent aangesloten. Het aansluitingsformulier 

vraagt u op bij het socialeverzekeringsfonds waarbij u wenst aan te sluiten.   

De vennootschap heeft voor die aansluiting drie maanden de tijd na de datum waarop de 

vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf (ofwel -voor een buitenlandse vennootschap- drie 

maanden na het feit dat de vennootschap onderwerpt aan de belasting van niet-inwoners). Als de 

vennootschap zich niet tijdig aansluit, wordt de vennootschap met een aangetekende brief 

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/
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aangemaand dat alsnog te doen. Met de ingebrekestelling krijgt de vennootschap een extra termijn 

van 30 dagen (vanaf de datum van de aangetekende brief) om zich aan te sluiten. Als de 

vennootschap na die bijkomende termijn nog steeds niet is aangesloten, wordt de vennootschap 

ambtshalve bij de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen aangesloten 

en moet de vennootschap 7,50 EUR betalen om de kosten van die ambtshalve aansluiting te 

dekken.   

De vennootschap moet jaarlijks een forfaitaire bijdrage betalen die bestemd is om het 

socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Ze opent geen rechten voor de 

vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn. Hoeveel 

vennootschapsbijdrage u moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van het voorafgaande 

afgesloten boekjaar van uw vennootschap. De jaarlijkse bijdrage moet elk jaar voor 30 juni betaald 

zijn. Bij een laattijdige betaling kan er een verhoging worden aangerekend. De zaakvoerders, 

bestuurders en werkende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor die bijdrage.   

In bepaalde gevallen kan er vrijstelling van de vennootschapsbijdrage verleend worden. Zo kan 

een startende vennootschap een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 

krijgen tijdens de eerste 3 jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting). 

 

2.6.2 Wijzigingen rechtspositie/inlichtingen aansluitingsformulier 

 

Tenzij de wijzigingen in haar rechtspositie of van de inlichtingen vermeld op het 

aansluitingsformulier al aan de Kruispuntbank van Ondernemingen werden gecommuniceerd, is de 

vennootschap verplicht haar socialeverzekeringsfonds op de hoogte te brengen van die 

wijzigingen. Dat moet gebeuren binnen 15 dagen. 

 

2.6.3 Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen 

 

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet 

jaarlijks een bijzondere bijdrage van 1,5% aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dat 

aanvullend pensioen het grensbedrag van 30.000 EUR (geïndexeerd) op jaarbasis overschrijden. 

Sigedis stelt voor 30 september van elk bijdragejaar via de onlinetoepassing DB2P alle nodige 

informatie ter beschikking aan de vennootschappen zodat zij de bijzondere bijdragen van 1,5% 

kunnen berekenen en betalen. De jaarlijkse bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen 

dient voor 31 december van elk jaar betaald zijn. Betaalt u te laat, dan rekent het RSVZ per maand 

vertraging een verhoging aan. 

Voor meer informatie kan u terecht bij de Dienst Vennootschappen van het RSVZ.  
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3. Sociale zekerheidsrechten 

 

Het sociaal statuut voor zelfstandigen behelst niet alleen plichten maar ook rechten. Wanneer u in 

regel bent met de wettelijke voorschriften heeft u recht op de sociale zekerheidsrechten: 

gezinsbijslagen, de verzekering tegen geneeskundige verzorging, de uitkeringsverzekering, 

voordelen bij moederschap, voordelen bij adoptie, de uitkering mantelzorg, pensioenrechten en 

het overbruggingsrecht. 

 

3.1 Gezinsbijslagen 

 

De gezinsbijslagen bestaan uit de volgende uitkeringen: kraamgeld 

(geboortepremie)/adoptiepremie en kinderbijslag (kindergeld).   

 

3.1.1 Kraamgeld (geboortepremie) 

 

Het kraamgeld of de geboortepremie is een eenmalige premie die u krijgt bij de geboorte van een 

kind. Voor een kind dat dood geboren wordt na een zwangerschap van minstens 6 maanden kan u 

ook een geboortepremie verkrijgen. 

U kan het kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van uw 

kind. De moeder of de vader kan het kraamgeld aanvragen. Als beide ouders geen aanvraag 

kunnen doen, kan ofwel de stiefouder een aanvraag doen of de oudste van het gezin in volgende 

volgorde: een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont; een oom of tante van het 

kind, als die in hetzelfde gezin woont; een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het 

gezin).  

Als zelfstandige vraagt u het kraamgeld aan bij uw kinderbijslagfonds of bij FAMIFED. Het 

kraamgeld wordt uitbetaald aan de moeder, ten vroegste vanaf de tweede maand voor de 

vermoedelijke datum van de geboorte. Voor uw eerste kind (alsook voor elk kind van een 

meerling) ontvangt u 1.247,58 EUR in Vlaanderen en 1.272,52 EUR in Brussel. Voor elk volgend 

kind krijgt u 938,66 EUR in Vlaanderen en 957,42 EUR in Brussel.   

Daarnaast kan u mogelijkerwijze ook kraamgeld van uw gemeente/stad en/of van uw ziekenfonds 

ontvangen. Daarvoor neemt u best contact op met de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats 

respectievelijk met uw ziekenfonds.   

 

3.1.2 Adoptiepremie 

 

De adoptiepremie is een premie die u krijgt als u een kind adopteert. U hebt recht op de 

adoptiepremie indien het adoptiekind deel uitmaakt van uw gezin en indien u voor het kind nog 

geen kraamgeld hebt ontvangen. Elk gezin krijgt voor ieder kind dus maar één keer een 

adoptiepremie of kraamgeld. Als één van de twee partners reeds kraamgeld of adoptiegeld 
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verkreeg, dan krijgt de andere partner geen adoptiepremie meer als hij of zij dat kind later 

adopteert.  

Waar moet de adoptiepremie worden aangevraagd? 

- Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift tot adoptie ingediend 

zijn. 

- Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland moet in het buitenland een 

adoptieakte ondertekend zijn en moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie 

vastgesteld hebben. 

- Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een 

adoptieakte ondertekend zijn.   

U kan de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of 

de ondertekening van de adoptieakte.  

Wie moet de adoptiepremie aanvragen? 

- Als u alleen een kind adopteert, vraagt u zelf de adoptiepremie aan. 

- Als men getrouwd is of samenwoont, doet de adoptievader de aanvraag. 

- Als de adoptievader niet werkt of geen uitkering krijgt, doet de adoptiemoeder de 

aanvraag. 

- Als het gaat om adoptiepartners van hetzelfde geslacht, gebeurt de aanvraag door de 

oudste van beiden. 

- Als zelfstandige vraagt u de adoptiepremie aan bij uw kinderbijslagfonds (dat behoort tot 

dezelfde sociale groep als het socialeverzekeringsfonds van de aanvrager) of bij FAMIFED.   

Als u alleen een kind adopteert, krijgt u de adoptiepremie. Anders kiest u zelf wie van de 

adoptieouders de premie ontvangt. Als u geen keuze maakt, wordt de premie betaald aan de 

adoptiemoeder in het geval dat de adoptiepartners van verschillend geslacht zijn oftewel aan de 

oudste adoptiepartner als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben. De adoptiepremie 

bedraagt 1.247,58 EUR in Vlaanderen en 1.272,52 EUR in Brussel. Als u geen recht heeft op een 

adoptiepremie omdat u niet aan de voorwaarden voldoet, kan u een afwijking aanvragen bij de 

FOD Sociale Zekerheid. 

 

3.1.3 Kinderbijslag (kindergeld) 

 

De kinderbijslag (of kindergeld) is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor het onderhoud en 

de opvoeding van een kind. De kinderbijslag wordt maandelijks betaald voor elk kind dat deel 

uitmaakt van uw gezin. Het bedrag van de kinderbijslag stijgt met de rang van het kind in het 

gezin, tot het derde kind.  

 

Bedrag basiskinderbijslag per maand 

Eerste kind 

92,09 EUR (Vlaanderen) 

93,93 EUR (Brussel) 
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Tweede kind 

170,39 EUR (Vlaanderen) 

173,80 EUR (Brussel) 

Derde en volgende kind 

254,40 EUR (Vlaanderen) 

259,49 EUR (Brussel) 

 

U heeft recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op die van de geboorte van uw baby. Een 

kind geboren in bijvoorbeeld januari heeft dus recht op kinderbijslag vanaf februari. Die eerste 

kinderbijslag wordt betaald rond 8 maart. 

Als u al kinderbijslag krijgt voor één of meer kinderen of als al kraamgeld betaald werd vóór de 

geboorte, hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch uw recht op 

kinderbijslag. Als er geen kraamgeld werd betaald vóór de geboorte, kan u zowel het kraamgeld als 

de maandelijkse basiskinderbijslag aanvragen binnen 5 jaar na de geboorte van het kind.   

Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn er geen voorwaarden. Vrijwel elk kind jonger dan 18 jaar 

heeft recht op kinderbijslag. Ze krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 

jaar worden. Vanaf 1 september van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt tot en met de maand 

waarin het 25 jaar wordt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag. Studerende 

kinderen of werkzoekende schoolverlaters kunnen hun recht op kinderbijslag verliezen als ze te 

veel werken of te veel verdienen.  

De kinderbijslag wordt uitbetaald door de kinderbijslagfondsen (dat behoort tot dezelfde sociale 

groep als het socialeverzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten) en FAMIFED. De 

vader opent bij voorrang het recht op kinderbijslag. De aanvraag moet naar het kinderbijslagfonds 

van de vader gestuurd worden als hij een activiteit uitoefent of naar dat van de moeder als de 

vader zonder activiteit is. De kinderbijslag wordt toegekend aan de moeder of aan de persoon die 

het kind opvoedt. Die persoon is bijslagtrekkende. De kinderbijslag wordt uitbetaald (ten laatste) 

op de 8
ste

 kalenderdag van de maand. 

Bovenop de basiskinderbijslag kunnen er toeslagen betaald worden (op basis van de leeftijd van 

het kind, de sociale categorie van het gezin waartoe zijn ouders behoren of zijn eventuele 

handicap), onder meer:  

- Leeftijdstoeslag: 

 

Zodra een kind 6 jaar is, wordt de kinderbijslag verhoogd met een leeftijdstoeslag. Zo ook 

wanneer het kind 12 jaar wordt en een laatste keer wanneer het kind 18 jaar wordt. U hoeft 

niets te doen om deze leeftijdstoeslag te bekomen. Die toeslag wordt automatisch bij de 

kinderbijslag gevoegd. De leeftijdstoeslag wordt toegekend vanaf de maand na die waarin 

het kind 6, 12 of 18 jaar werd (betaling achteraf).   
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Maandelijkse leeftijdstoeslag voor een eerste kind in de gewone schaal (dus zonder 

toeslag voor eenoudergezinnen, zonder sociale toeslag en geen kind met een 

aandoening) 

Kind van 6 tot 11 jaar 

16,04 EUR (Vlaanderen) 

16,36 EUR (Brussel) 

Kind van 12 tot 17 jaar 

24,43 EUR (Vlaanderen) 

24,92 EUR (Brussel) 

Kind van 18 tot 24 jaar 

28,16 EUR (Vlaanderen) 

28,72 EUR (Brussel) 

 

Maandelijkse leeftijdstoeslag voor een ander kind (dus met inbegrip van alle kinderen 

met een toeslag voor eenoudergezinnen, een sociale toeslag en kinderen met een 

aandoening) 

Kind van 6 tot 11 jaar 

31,99 EUR (Vlaanderen) 

32,63 EUR (Brussel) 

Kind van 12 tot 17 jaar 

48,88 EUR (Vlaanderen) 

49,86 EUR (Brussel) 

Kind van 18 tot 24 jaar 

62,15 EUR (Vlaanderen) 

63,40 EUR (Brussel) 

 

- Jaarlijkse bijslag (schoolpremie): 

 

De jaarlijkse bijslag (schoolpremie) wordt eenmaal per jaar voor het nieuwe schooljaar 

betaald, met de bedoeling om de gezinnen te steunen bij de start van het nieuwe 

schooljaar. Het betreft een forfaitair bedrag dat verschilt in functie van de 

leeftijdscategorie van het kind.  

 

Voor die jaarlijkse bijslag hoeft u geen aanvraag te doen. Als u recht heeft op kinderbijslag 

in de maand juli, heeft u automatisch recht op de jaarlijkse bijslag. De jaarlijkse bijslag 

wordt in augustus betaald samen met de kinderbijslag voor de maand juli, maar wordt wel 

apart van de kinderbijslag betaald. Voor de jaarlijkse bijslag gelden er verschillende 

bedragen, afhankelijk van de leeftijdscategorie.   

 

Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) voor kinderen zonder toeslag 

Kinderen van 0 tot 5 jaar 

20,40 EUR (Vlaanderen) 

20,81 EUR (Brussel) 
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Kinderen van 6 tot 11 jaar 

43,86 EUR (Vlaanderen) 

44,74 EUR (Brussel) 

Kinderen van 12 tot 17 jaar  

61,20 EUR (Vlaanderen) 

62,42 EUR (Brussel) 

Kinderen van 18 tot 24 jaar 

81,60 EUR (Vlaanderen) 

83,23 EUR (Brussel) 

 

- Toeslag voor eenoudergezinnen: 

 

Als eenoudergezin heeft u recht op een bijkomende toeslag, met name de toeslag voor 

eenoudergezinnen. U vormt een eenoudergezin als u alleen woont met één of meerdere 

kinderen, met inbegrip van stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten. 

Ook vormt u een eenoudergezin als u samenwoont met uw kind(eren) en met een familielid 

(bijvoorbeeld moeder, broer, oom, …). Een alleenstaande moeder die de kinderbijslag 

krijgt, vormt ook een eenoudergezin. Zij kan aanspraak maken op een toeslag ongeacht of 

haar kinderen al dan niet bij haar gedomicilieerd zijn. Om in aanmerking te komen voor de 

bijkomende toeslag voor eenoudergezinnen, mogen uw totale inkomsten niet hoger liggen 

dan 2.452,51 EUR bruto per maand.  

 

Meestal ontvangt de moeder die bijkomende toeslag. Als de vader in aanmerking wil 

komen voor de toeslag voor eenoudergezinnen, kan hij een aanvraag indienen bij zijn 

kinderbijslagfonds. De toeslag wordt verleend vanaf de maand volgend op de maand 

waarin u een eenoudergezin werd (betaling volgt de maand nadien).  

 

Indien u voor een bepaalde maand recht heeft op de eenoudertoeslag, blijft dat recht 

behouden voor de rest van het kwartaal en tevens voor het erop volgende kwartaal. Het 

recht op eenoudertoeslag komt echter te vervallen als er een partner of een persoon die 

geen familie is tot en met de derde graad in uw gezin komt wonen of als u huwt. In het 

geval er iets wijzigt aan uw gezinssituatie of uw inkomen, moet u uw kinderbijslagfonds 

daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

 

Toeslag voor eenoudergezinnen per maand 

Eerste kind 

46, 88 EUR (Vlaanderen) 

48, 77 EUR (Brussel) 

Tweede kind 

29,06 EUR (Vlaanderen) 

30,23 EUR (Brussel) 

Derde en volgende kind 

23,43 EUR (Vlaanderen) 

24,38 EUR (Brussel) 
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- Toeslagen voor kinderen met een handicap of aandoening: 

 

Daarnaast bestaat de toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening. Dat is een 

bijkomende toeslag voor ouders van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap of 

aandoening. Als ouder van een kind met een handicap of aandoening tussen 0 en 21 jaar 

met een handicap of aandoening kan u deze toeslag aanvragen. De arts van de FOD Sociale 

Zekerheid zal de handicap of aandoening van uw kind evalueren om te beoordelen of uw 

kind recht heeft op de toeslag.  

 

Uw kind heeft recht op de toeslag zo lang de beslissing van de arts van de FOD Sociale 

Zekerheid geldt. U moet zo snel mogelijk het kinderbijslagfonds inlichten als uw kind 

begint te werken. Pas dan beslist de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid of de 

handicap of aandoening opnieuw geëvalueerd dient te worden. Onder bepaalde 

voorwaarden blijft het kind het recht op toeslag behouden. Als het kind 21 jaar is, heeft 

het geen recht meer op die toeslag. Het kind kan, onder voorwaarden, nog wel de gewone 

kinderbijslag ontvangen.  

 

Om die toeslag aan te vragen neemt u contact op met uw kinderbijslagfonds, die het 

verder opneemt met de FOD Sociale Zekerheid. De FOD Sociale Zekerheid zal de handicap 

van uw kind evalueren. Uw kind wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. Het 

bedrag van de toeslag hangt af van de ernst van de gevolgen van de aandoening. 

Uw kinderbijslagfonds betaalt de gezinsbijslag. Dat fonds kunt u niet kiezen. U bent automatisch 

aangesloten bij het kinderbijslagfonds van dezelfde groep waarvan uw socialeverzekeringsfonds 

deel uitmaakt.  

Voor meer informatie omtrent de kinderbijslag en omtrent de bovengenoemde en andere toeslagen 

kan u terecht bij uw kinderbijslagfonds of bij FAMIFED. 

 

3.2 Verzekering tegen geneeskundige verzorging 

 

U, uw echtgeno(o)t(e), uw kinderen, langstlevende echtgeno(o)t(e) en gepensioneerde zelfstandigen 

kunnen, onder bepaalde voorwaarden, tot deze verzekering toegang krijgen. U bent verzekerd 

tegen kleine en grote risico’s. U dient een persoonlijk aandeel (remgeld) zelf te dragen. Onder 

bepaalde voorwaarden kan u aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming. 

 

3.3 Uitkeringsverzekering 

 

U bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en u kan, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak 

maken op de voorziene uitkeringen. Uw recht op uitkeringen kan verschillen naargelang van de 

periode van arbeidsongeschiktheid. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft u in bepaalde 

gevallen recht op een forfaitaire dagvergoeding (geïndexeerd). Let wel, uw recht op uitkeringen 

kan geweigerd of verminderd worden. Als u te laat bent met uw aangifte, wordt een bedrag 

ingehouden op het bedrag van de uitkeringen. 
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Primaire 

arbeidsongeschiktheid 

Invaliditeit (na 1 jaar) 

Inkomensgrens – 

persoon ten laste 

Zonder 

gelijkstelling 

ziekte 

Met 

gelijkstelling 

ziekte 

Alleenstaande 46,96 EUR 46,96 EUR 46,96 EUR Een gezinslid dat 

maximum 970,67 

EUR bruto per 

maand verdient, 

wordt gezien als 

persoon ten laste 

Samenwonende 35,76 EUR 35,76 EUR 39,98 EUR 

Met gezinslast 58,68 EUR 58,68 EUR 58,68 EUR 

Tegemoetkoming voor de hulp van derden: 21,85 EUR per dag (vanaf de 4
de

 

maand) 

 

Premie van 212,25 EUR in mei (voor elke zelfstandige die op 31 december 

minimum 1 jaar arbeidsongeschikt is) 

Verdient het 

gezinslid maximum 

1.562,59 EUR bruto 

per maand of geniet 

het een 

vervangingsinkomen 

van maximum 

1.068,28 EUR bruto 

per maand, dan zal 

u de uitkering als 

alleenstaande 

ontvangen 

 

3.4 Voordelen bij moederschap 

 

U kan, onder voorwaarden, recht hebben op een vergoede rustperiode. De periode van 

moederschapsrust omvat 12 weken, met name een verplichte rustperiode van 3 weken en een 

facultatieve rustperiode van 9 weken. De 3 weken die men verplicht dient op te nemen, betreffen 

de week onmiddellijk voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum en 2 weken vanaf de 

bevallingsdatum. Tijdens de 3 weken verplichte rustperiode bent u verplicht om alle activiteiten 

volledig stop te zetten.   

De resterende 9 weken kan u naar keuze opnemen in periodes van 7 kalenderdagdagen in 

volgende periodes: vanaf 3 weken tot en met de 8
ste

 dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum; of 

binnen 38 weken na de bevallingsdatum (na de periode van verplichte moederschapsrust). De 

facultatieve postnatale moederschapsrust moet u dus niet noodzakelijk gedurende een 

ononderbroken periode opnemen, maar mag u onderbreken met periodes van werkhervatting. 

Tijdens de facultatieve rustperiode kan u ervoor kiezen om uw activiteiten als zelfstandige voor 

maximaal de helft uit te oefenen in plaats van uw activiteiten volledig te stoppen. Een week van 

facultatieve volledige rust is gelijk aan 2 weken van facultatieve halftijdse rust. Op die manier 

kunnen de 9 weken facultatieve moederschapsrust worden omgezet in maximaal 18 weken 

rustperiode. Bij die facultatieve halftijdse rust mag u daarnaast geen enkele andere 

beroepsactiviteit uitoefenen. De keuze tussen de facultatieve volledige rust dan wel facultatieve 

halftijdse rust kan voor elke volledige week afzonderlijk gemaakt worden.   
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Bij de geboorte van een meerling, wordt de facultatieve rustperiode met een week verlengd (10 

weken in plaats van 9 weken op te nemen naar keuze). Ook die bijkomende week kan gespreid 

worden over 2 weken, waarin u dus uw activiteit als zelfstandige voor maximaal de helft uitoefent. 

Als uw pasgeboren baby minimaal 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, is een verlenging 

mogelijk van de facultatieve rustperiode. Die verlenging is gelijk aan het aantal volledige weken 

hospitalisatie van het kind dat de eerste 7 dagen ziekenhuisopname overschrijdt en neemt een 

aanvang op de eerste dag na de verplichte moederschapsrust. De verlenging kan maximaal 

oplopen tot 24 weken, mits volledige stopzetting van de activiteiten. Die periode kan omgezet 

worden naar maximaal 48 weken als u uw activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft 

uitoefent. 

U dient een aanvraag in te dienen bij uw ziekenfonds, waarbij de vermoedelijke bevallingsdatum 

wordt meegedeeld, of u een meergeboorte verwacht en de planning van de gekozen weken van 

rust. Na de geboorte bezorgt u het ziekenfonds zo spoedig mogelijk een uittreksel van de 

geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt. Bij werkhervatting dient u 

dat uiterlijk 2 dagen na de hervatting te melden.  

Het bedrag van de uitkering is 475,41 EUR per week. In de weken dat u uw activiteiten als 

zelfstandige voor maximaal de helft uitoefent, bedraagt de uitkering 237,71 EUR per week. U heeft 

na de bevalling ook recht op gratis dienstencheques voor hulp in het huishouden.  

Voor meer informatie over welke formaliteiten u precies dient te vervullen en voor andere 

informatie, kan u terecht bij uw ziekenfonds. 

 

3.5 Voordelen bij adoptie 

 

U heeft als adoptant, mits u de voorwaarden vervult, recht op een vergoede rustperiode bij de 

aankomst van het kind in het gezin.  

Voor meer informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds. 

 

3.6 Uitkering mantelzorg 

 

Indien u tijdelijk uw zelfstandige activiteit onderbreekt om te zorgen voor een naaste, kan u onder 

bepaalde voorwaarden de uitkering mantelzorg verkrijgen. U dient uw aanvraag voor de uitkering 

mantelzorg in bij uw socialeverzekeringsfonds. In principe dient u de aanvraag in te dienen 

voordat u uw activiteiten onderbreekt. 

De uitkering is een maandelijks forfaitair bedrag. U kan meerdere aanvragen doen maar u kan 

tijdens uw totale loopbaan de uitkering voor niet meer dan 12 maanden krijgen. Als u gedurende 

drie opeenvolgende maanden een volledige uitkering krijgt, dan kan u in bepaalde gevallen 

vrijstelling van bijdragen van een kwartaal krijgen (maximum vier keren tijdens uw totale 

loopbaan). Tijdens het vrijgestelde kwartaal behoudt u uw andere sociale zekerheidsrechten.   
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3.7 Pensioenrechten 

 

Uw pensioenrechten zijn voorzien in het sociaal statuut der zelfstandigen. U komt in aanmerking, 

alsook uw overlevende echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e). Om het pensioen te kunnen 

uitbetalen, moeten voorwaarden vervuld zijn inzake: aangifte (als die verplicht is) en 

beroepsactiviteit (stopzetten/voortzetten onder voorwaarden). De voorwaarde omtrent de 

beperking van de inkomsten moet strikt nageleefd worden, ander zijn er sancties voorzien. 

De nodige formulieren voor het wettelijk pensioen vindt u bij het gemeentebestuur, het RSVZ of de 

Federale Pensioendienst. Daar kan u ook terecht voor meer informatie 

Er bestaan verschillende vormen van pensioen: 

- Het rustpensioen 

Iedere persoon met een zelfstandige beroepsactiviteit tijdens zijn loopbaan heeft 

pensioenrechten, als men voldoet aan de voorwaarden. U moet een aanvraag indienen bij 

het gemeentebestuur, rechtstreeks bij het RSVZ of via www.pensioenaanvraag.be, 

behoudens wanneer het RSVZ uw rechten automatisch onderzoekt. Om de uitbetaling te 

verkrijgen zijn er bijzondere voorwaarden.   

Het bedrag van uw pensioen is afhankelijk van uw beroepsloopbaan als zelfstandige, 

waarbij gedeeltelijk rekening wordt gehouden met uw beroepsinkomsten. De regeling 

voorziet in een minimumpensioen (bij minstens 2/3
de

 van een volledige loopbaan). 

Men kan op vervroegd pensioen gaan als bepaalde voorwaarden voldaan zijn inzake 

minimumleeftijd en minimumloopbaan. Die voorwaarden variëren in functie van het 

moment waarop het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste keer ingaat. Het 

pensioenbedrag wordt niet langer verminderd bij vervroegd pensioen. 

- Het overlevingspensioen 

Het overlevingspensioen wordt, onder voorwaarden, na het overlijden van de zelfstandige 

uitgekeerd aan de echtgeno(o)t(e) die overleeft (niet voor wie uit de echt gescheiden is). 

Het bedrag is afhankelijk van de beroepsloopbaan van de overleden echtgeno(o)t(e). Er is 

een minimumpensioen voorzien. 

- Het pensioen van de uit echt gescheiden echtgeno(o)t(e) 

De gewezen echtgeno(o)t(e) kan zich een pensioen laten toekennen. Het pensioen wordt 

berekend afhankelijk van de bewezen beroepsactiviteit die de gewezen echtgeno(o)t(e) 

heeft uitgeoefend tijdens het huwelijk. 

- Het pensioen van feitelijk of van tafel en bed gescheiden echtgenoten 

Men kan aan de gescheiden partner een deel van het pensioen van de echtgeno(o)t(e) 

uitkeren. 

Als u een volledige loopbaan van 45 jaar heeft, ontvangt u het minimumpensioen voor een 

volledige loopbaan (eerste tabel). Als u geen volledige loopbaan van 45 jaar heeft, krijgt u het 

pensioenbedrag voor een onvolledige loopbaan toegekend in verhouding tot het aantal gewerkte 

jaren (tweede tabel). De derde tabel betreft de grenzen van de toegelaten activiteit. 

http://www.pensioenaanvraag.be/


De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste vermeldingen en/of 

de gevolgen. Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend; noch kan het in of 

buiten rechte worden aangewend als bewijs voor het bestaan, de inhoud of de dekking van de erin vermelde 

verzekeringsovereenkomsten. 

pagina | 89 

           

Sociale map – 17 september 2018 

Minimumpensioen voor een 

volledige loopbaan 

Per jaar Per maand 

Gezinspensioen 18.307,17 EUR 1.525,60 EUR 

Alleenstaande pensioen 14.650,34 EUR 1.220,86 EUR 

Overlevingspensioen 14.454,57 EUR 1.204,55 EUR 

Overgangsuitkering 14.454,57 EUR 1.204,55 EUR 

 

Minimumpensioen voor een 

onvolledige loopbaan 

Per jaar Per maand 

Gezinspensioen 18.179,54 EUR 1.514,96 EUR 

Alleenstaande pensioen 14.548,22 EUR 1.212,35 EUR 

Overlevingspensioen 14.353,79 EUR 1.196,15 EUR 

Overgangsuitkering 14.353,79 EUR 1.196,15 EUR 

 

Grenzen toegelaten activiteit – 

zelfstandige (netto op jaarbasis) 

Rustpensioen OF rust- en 

overlevingspensioen 

Uitsluitend 

overlevingspensioen 

Jonger dan 65 

Zonder kind ten 

laste 

6.417,00 EUR 14.942,00 EUR 

Met kind ten laste 9.626,00 EUR 18.677,00 EUR 

Ouder dan 65 

Zonder kind ten 

laste Geen beperking 

18.536,00 EUR 

Met kind ten laste 22.547,00 EUR 

 

Voor meer informatie over uw pensioen kan u naar de Pensioenlijn bellen, op het nummer 1765, 

voor alle vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin men gewerkt heeft. Het 

nummer 1765 is gratis voor oproepen vanuit België. De Pensioenlijn is ook bereikbaar vanuit het 

buitenland via het betalende nummer +32 78 15 1765. De Pensioenlijn is alle dagen van de week 

bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 17u (op vrijdag tot 16u). 

U kan uw pensioendossier raadplegen via www.mypension.be. 

Bovenop het wettelijk pensioen kan u een aanvullend pensioen opbouwen. 

 

3.8 Overbruggingsrecht 

 

Het overbruggingsrecht kan, onder bepaalde voorwaarden, toegekend worden aan gefailleerde 

zelfstandigen en de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een 

handelsvennootschap die failliet werd verklaard. Ook aan zelfstandigen (of helpers of 

http://www.mypension.be/
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meewerkende echtgenoten) die niet in staat zijn om hun schulden te vereffenen wegens kennelijk 

onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt; die omwille van een natuurramp, 

brand, vernieling of allergie ongewild hun activiteit tijdelijk of definitief moeten onderbreken 

(gedwongen onderbreking); of (in bepaalde situaties) die zich in economische moeilijkheden 

bevinden en elke zelfstandige activiteit officieel stopzetten.   

Het voordeel van het overbruggingsrecht is dat men de rechten op geneeskundige verzorging en 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximaal 4 kwartalen behoudt zonder dat er 

bijdragen moeten betaald worden en dat u (ten hoogste twaalf maanden) een maandelijkse 

uitkering kan krijgen. De maximale duur van het overbruggingsrecht in geval van economische 

moeilijkheden wordt gekoppeld aan de lengte van uw loopbaan als zelfstandige. U kan meerdere 

keren een beroep doen op het overbruggingsrecht, mits de totale duur tijdens de volledige 

beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden. 

U kunt terecht bij uw socialeverzekeringsfonds voor de aanvraag en voor meer informatie. 
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4. Liberform 

 

4.1 Wie? 

 

Liberform is het vormingsfonds van het paritair comité voor de sector van het vrije beroep 

(PC336). 

Het paritair comité voor de sector van het vrije beroep (PC336) bestond, volgens cijfers van 

Liberform, in 2016 uit 8.349 werkgevers en 32.950 werknemers. Tussen die werkgevers zijn er 

2.742 advocatenkantoren (zijnde 32,84%). In die advocatenkantoren werkt 20,56% van de 

werknemers uit het paritair comité, zijnde 6.774 werknemers. 

Advocatenkantoren zijn naar grootte van kantoren eerder klein: 91,6% van de advocatenkantoren 

stelt minder dan 5 werknemers te werk. In 6% van de advocatenkantoren werken tussen de 5 en 9 

werknemers. Een enkel groot kantoor heeft tussen de 50 en 99 werknemers. 

 

4.2 Wat gebeurt er binnen het paritair comité? 

 

In het paritair comité wordt tweejaarlijks een sectoraal akkoord afgesloten. In dat akkoord worden 

onder meer afspraken gemaakt rond koopkracht, tijdskrediet, SWT, functieclassificatie en 

vorming. Daarnaast worden cao’s onderhandeld zoals bij wet omschreven. 

 

4.3 Het vormingsfonds Liberform 

 

Liberform, of het vormingsfonds bij het paritair comité 336, is eigenlijk het fonds voor 

bestaanszekerheid. Dat is bij cao van 14 oktober 2011 opgericht. 

Sinds 2016 is er een officiële werking bij Liberform. Als opdracht heeft Liberform ‘vormings- en 

tewerkstellingsactiviteiten’ te organiseren of te ondersteunen ten voordele van werknemers, 

waaronder de risicogroepen. 

Dat steunt op drie pijlers: 

1. Gratis opleidingen voor werknemers 

Werknemers die werken in een advocatenkantoor die vallen onder PC336 kunnen gratis 

opleidingen volgen via Liberform. Het gaat om opleidingen om de algemene competenties te 

verscherpen: taalopleidingen, bureautica-opleidingen en opleidingen in het kader van persoonlijke 

ontwikkeling.  

Alle opleidingen staan op: www.liberform.be. 

 

 

 

http://www.liberform.be/
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2. Opleidingspremie voor werkgevers 

De opleidingspremie is een financiële tussenkomst voor werkgevers/ondernemingen die een 

opleiding betalen voor de werknemer of voor zichzelf. De opleiding moet aansluiten bij wat nodig 

is om de job goed te kunnen uitoefenen. Voor de opleidingspremie komen met andere woorden 

algemene opleidingen in aanmerking, maar ook vakspecifieke opleidingen. De opleidingspremie 

bedraagt 30 EUR per halve dag (3 uren) opleiding. De opleidingspremie kan pas aangevraagd 

worden nadat de opleiding heeft plaatsgevonden.  

Alle informatie en voorwaarden kan u vinden op: www.liberform.be. 

 

3. ‘Inspire’ you 

Vanuit Liberform wordt gewerkt rond verschillende thema’s die te maken hebben met 

competenties. Daarbij kan gedacht worden aan stages, duaal leren, de impact van digitale 

geletterdheid en van technische en technologische evoluties in de sector. Daarnaast werkt 

Liberform aan tools ter ondersteuning van het personeelsbeleid (bijvoorbeeld: hoe schrijft men 

een vacature, waar moet men aan denken bij onthaalbeleid, welke plaats kan diversiteit innemen, 

welke tewerkstellingsmaatregelen bestaan er, …).  

http://www.liberform.be/
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5. Contacten 

 

5.1 Socialeverzekeringsfondsen 

 

Group S 

Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 555 15 20 

Fax: +32 2 555 15 45 

E-mail: infosvk@groups.be 

Website : www.groups.be 

 

Xerius 

Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen   

Tel.: +32 78 15 00 15 

Fax: +32 78 15 54 25 

E-mail: info@xerius.be 

Website : www.xerius.be 

 

Zenito 

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel  

Tel.: +32 2 212 22 30 

E-mail : sociaalverzekeringsfonds@zenito.be 

Website : www.zenito.be 

 

Partena 

Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel  

Postadres: Partena Compass – PB 21000 – 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 549 73 00  

Fax +32 2 223 73 79  

e-mail: mkt.svz@start.partena.be 

Website : www.partena.be 

 

Acerta 

Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel  

Tel.: +32 16 24 52 28  

E-mail: zelfstandigen.vlaamsbrabant@acerta.be 

Website : www.acerta.be 

 

Securex-Integrity 

Tervurenlaan 43, 1040 Brussel 

mailto:infosvk@groups.be
http://www.groups.be/
mailto:info@xerius.be
http://www.xerius.be/
mailto:sociaalverzekeringsfonds@zenito.be
http://www.zenito.be/
tel://+32%202%20549%2073%2000/
mailto:mkt.svz@start.partena.be
http://www.partena.be/
mailto:zelfstandigen.vlaamsbrabant@acerta.be
http://www.acerta.be/
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Postadres: PB10.600 – 1040 Brussel 

Tel.: +32 2 729 92 11 

Fax: +32 2 729 92 20 

E-mail: integrity@securex.be  

Website: www.securex.be 

 

Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw 

Torhoutsesteenweg 384, 8200 Brugge 

Tel.: +32 50 40 65 65 

Fax: +32 50 40 65 99 

E-mail: info@incozina.be 

Website: www.incozina.be 

  

Multipen 

Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen 

Tel. : +32 15 45 12 60 

Fax : +32 15 45 12 68 

E-mail : info@multipen.be 

Website : www.multipen.be 

 

Steunt elkander 

Kolonel Bourgstraat 113, 1140 Brussel 

Tel. : +32 2 743 05 10 

Fax: +32 2 734 04 79 

E-mail: svk@steuntelkander.be 

Website: www.steuntelkander.be 

 

Caisse d’Assurances sociales de l’UCM 

Chaussée de Marche 637 (Nationale 4), 5100 Namur (Wierde) 

Postadres : B.P. 38 – 5100 Namur (Jambes) 

Tel. : +32 81 32 06 11 

Fax : +32 81 30 74 09 

E-mail : cas@ucm.be 

Website : www.ucm.be 

  

Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen 

Willebroekkaai 35, 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 546 45 22 

Tel. Vennootschappen: +32 2 546 45 53 en +32 2 546 45 51 

Fax: +32 2 513 04 13 

E-mail: mailcnh@rsvz-inasti-fgov.be 

E-mail vennootschappen : cnh-sov@rsvz-inasti-fgov.be 

mailto:integrity@securex.be
http://www.securex.be/
mailto:info@incozina.be
mailto:info@multipen.be
http://www.multipen.be/
mailto:svk@steuntelkander.be
http://www.steuntelkander.be/
mailto:cas@ucm.be
http://www.ucm.be/
mailto:mailcnh@rsvz-inasti-fgov.be
mailto:cnh-sov@rsvz-inasti-fgov.be
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Website: www.nationale-hulpkas.be 

 

De diensten van de Nationale Hulpkas zijn gedecentraliseerd en werken in ieder gewestelijk 

kantoor van het RSVZ: 

 

- RSVZ Centraal Bestuur 

 

Willebroekkaai 35, 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 546 42 11 

Fax: +32 2 511 21 53 

E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be 

 

- RSVZ gewestelijk kantoor Antwerpen 

 

Oudaan 8-10, 2000 Antwerpen 

Tel.: +32 3 224 46 11 

Fax: +32 3 224 46 99 

 

- RSVZ gewestelijk kantoor Brussel-Hoofdstad 

 

Willebroekkaai 32, 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 546 42 11 

Fax: +32 2 513 02 95 

 

- RSVZ gewestelijk kantoor Limburg 

 

Leopoldplein 16 bus 5, 3500 Hasselt 

Tel.: +32 11 85 48 11 

Fax: +32 11 85 48 99 

 

- RSVZ gewestelijk kantoor Oost-Vlaanderen 

 

Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent 

Tel.: +32 9 379 49 11 

Fax: +32 9 379 49 99 

 

- RSVZ gewestelijk kantoor Vlaams-Brabant 

 

Vaartstraat 54, 3000 Leuven 

Tel.: +32 16 31 47 11 

Fax: +32 16 31 47 99 

 

- RSVZ gewestelijk kantoor West-Vlaanderen 

 

Abdijbekepark 2, 8200 Brugge 

Tel.: +32 50 30 53 11 

Fax: +32 5030 53 99 

 

http://www.nationale-hulpkas.be/
mailto:info@rsvz-inasti.fgov.be
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5.2 Ziekenfondsen 

 

5.2.1 Christelijke Mutualiteit  

 

Christelijke Mutualiteit van het arrondissement Antwerpen 

Molenbergstraat 2 

2000 Antwerpen 

 

Christelijke Mutualiteit van het arrondissement Turnhout 

Korte Begijnenstraat 22 

2300 Turnhout 

 

Christelijke Mutualiteit van het land van Waas en Dendermonde 

De Castrodreef 1 

9100 Sint – Niklaas 

 

Christelijk Ziekenfonds Sint – Michielsbond 

Haachtsesteenweg 1805 

1130 Brussel 

 

5.2.2 Neutrale ziekenfondsen 

 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 

Hoogstratenplein 1 

2800 Mechelen 

 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds 

Statieplein 12 

9300 Aalst 

 

5.2.3 Socialistische mutualiteiten 

 

De Voorzorg 

hoofdzetel 

Socialistische Mutuatiteit van de Provincie Antwerpen 

Sint–Bernardsesteenweg 200 

2020 Antwerpen 

T.a.v. de adviserende geneesheer 

Desiré Boucherystraat 17 

2800 Mechelen 

 

Bond Moyson/Oost-Vlaanderen 

Tramstraat 69 

9052 Gent 

 

5.2.4 Liberale mutualiteiten 
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Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen 

Lange Nieuwstraat 109 

2000 Antwerpen 

 

Liberale Mutualiteit van Oost–Vlaanderen 

Brabantlaan 109 

9000 Gent 

 

5.2.5 Onafhankelijke mutualiteiten 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds 

Boomsesteenweg 5 

2610 Wilrijk 

 

EUROMUT 

Louis Mettewielaan 74 – 76 

1080 Brussel 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds SECUREX 

Genèvestraat 4 

1140 Brussel 

 

PARTENA Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen 

Coupure (links) 103 

9000 Gent 

 

5.2.6 Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

 

Gewestelijke dienst Antwerpen/Maritiem Huis 

Frankrijklei 81-83 b3 

2000 Antwerpen 

 

 

5.3 Zorgkassen 

 

Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen 

Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel 

Tel.: +32 78 15 40 40 

E-mail: contactzorgkas@cm.be 

Website : www.cm.be/zorgkas 

 

Neutrale Zorgkas Vlaanderen 

 

Antwerpsestraat 145, 2500 Lier 

Tel. : +32 3 491 86 60 

Fax: +32 15 20 96 66 

mailto:contactzorgkas@cm.be
http://www.cm.be/zorgkas
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E-mail: info@neutralezorgkas.be 

Website: www.neutrale-ziekenfondsen.be 

 

Vlaamse Zorgkas 

 

Koning Albert-II laan 35, bus 36, 1030 Brussel 

Tel.: + 32 2 553 45 90 

E-mail: vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be 

Website : www.vlaamsezorgkas.be 

 

Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen 

 

Livornostraat 25, 1050 Brussel 

Tel.: +32 2 542 88 70 

Fax: +32 2 542 86 46 

E-mail: vsb@lm.be 

Website: www.lm.be 

 

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 

 

Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel 

Tel.: +32 2 778 92 11 

Fax: +32 2 778 94 00 

E-mail: zorgkas@mloz.be 

Website: www.mloz.be/nl 

 

Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten 

 

Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 515 06 20 

Fax: +32 2 515 03 08 

E-mail: zorgkas@socmut.be 

Website: www.socmut.be/zorgkas 

mailto:info@neutralezorgkas.be
http://www.neutrale-ziekenfondsen.be/
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