
Examen 2 – Niet-Leven 
2.4. Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen 

(takken 1a, 1b, 2) 

  Gemeenschappelijke kenmerken van de ongevallen- en de ziekteverzekering 

1 

De wettelijke RIZIV-uitkeringen inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering herkennen in 
het stelsel van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren in geval van ziekte en 
ongeval (uitgezonderd arbeidsongeval) en in deze context het nut van een verzekering 
lichamelijke ongevallen en/of een verzekering arbeidsongeschiktheid/gewaarborgd 
inkomen bepalen. 

2 

De wettelijke RIZIV-tussenkomsten inzake de medische en paramedische behandelingen 
herkennen (inclusief remgeld, ereloon- en kamersupplement) en in deze context het nut 
van een hospitalisatieverzekering en/of een waarborg medische kosten in een verzekering 
lichamelijke ongevallen bepalen. 

3 Het verschil herkennen tussen fysiologische en economische ongeschiktheid. 

4 Het verschil herkennen tussen de prestaties tot uitkering van een vast bedrag (forfaitair) en 
tot vergoeding van schade (vergoedend)  

5 

Herkennen welke de wettelijke en de gewoonlijk contractuele uitsluitingen zijn in de 
verzekering lichamelijke ongevallen en de ziekteverzekering (risicovolle sporten, hobby's, 
beroepen, ongevallen ten gevolge van motorrijden, ongevallen ten gevolge van 
contractueel omschreven grove fout) en zich herinneren dat sommige van deze 
contractueel uitgesloten risico’s kunnen worden verzekerd mits betaling van een bijpremie. 

6 Zich herinneren dat in een verzekering lichamelijke ongevallen en een ziekteverzekering de 
schade door terrorisme niet mag worden uitgesloten. 

Verzekering ongevallen (tak 1a) 

  Voorwaarden en bepalingen van de verzekering lichamelijke ongevallen 

7 

Het voorwerp van de verzekering lichamelijke ongevallen bepalen en de belangrijkste 
mogelijke waarborgen herkennen (overlijden, blijvende ongeschiktheid, tijdelijke 
ongeschiktheid en medische kosten) en zich herinneren dat de prestaties voor de medische 
kosten altijd strekken tot vergoeding van schade. 

8 
De mogelijke criteria van de omschrijving van een lichamelijk ongeval herkennen: een 
plotse gebeurtenis, een lichamelijk letsel als gevolg, minstens één van de oorzaken is een 
uitwendige kracht. 

 Relevante belastingwetgeving van toepassing op de verzekering lichamelijke 
ongevallen 

9 De fiscaliteit van de premies en de prestaties van een verzekering ongevallen herkennen. 



Verzekering arbeidsongevallen (tak 1b) 

  
Toepasselijke wetgeving op de verzekering arbeidsongevallen: 

de wet van 10 april 1971 

10 

De belangrijkste kenmerken van de wet van 10 april 1971 en de 
arbeidsongevallenverzekering bepalen en toelichten (de eenheid van verzekering, het 
wettelijk verplicht karakter, deel uitmakend van de sociale zekerheid van de 
werknemers). 

11 
Herkennen op welke personen de wet van 10 april 1971 en de 
arbeidsongevallenverzekering van toepassing is, met inbegrip van de gelijkgestelde 
personen. 

12 Zich herinneren dat het huispersoneel deel uitmaakt van de aan de 
arbeidsongevallenverzekering onderworpen personen. 

13 
De wettelijke begripsomschrijving van een arbeidsongeval herkennen en zich herinneren 
dat het ongeval op de weg naar en van het werk door de wet als een arbeidsongeval 
wordt aanzien (wet van 10 april 1971, art. 7 en 8). 

14 
De bestanddelen van een arbeidsongeval aanduiden en toepassen: een letsel, een 
ongeval (plotselinge gebeurtenis), tijdens en door de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst (wet van 10 april 1971, art. 7). 

15 
Bepalen en toepassen wat onder de weg naar en van het werk wordt verstaan en 
herkennen welke trajecten door de wet hiermee worden gelijkgesteld (wet van 10 april 
1971, art. 8, §1 en §2).  

16 De basisregels van de bewijslast van de getroffene of zijn rechthebbenden uitleggen 
(wet van 10 april 1971, art. 9). 

17 
De vergoedingen bij overlijden herkennen: de begrafeniskosten, de overbrenging van de 
overledene, de uitkering van rentes aan de echtgeno(o)t(e), de wettelijke 
samenwonende en de kinderen (wet van 10 april 1971, art. 10 tot en met 13).   

18 
De vergoedingen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid en 
geneeskundige verzorging herkennen (wet van 10 april 1971, hoofdstuk II - 
Schadeloosstelling). 

19 De begrippen tijdelijke (volledige en gedeeltelijke) en blijvende arbeidsongeschiktheid 
herkennen.  

20 De herzieningstermijn bepalen in het kader van de blijvende arbeidsongeschiktheid. 

21 Het begrip en de samenstelling van het basisloon omschrijven, inclusief het wettelijk 
maximum (wet van 10 april 1971, art. 34). 

22 Zich herinneren dat het loon boven het wettelijk maximum kan worden verzekerd (zoals 
door een verzekering excedent wet). 



23  Het begrip burgerlijke immuniteit toelichten. 

24 Bepalen in welke gevallen de getroffene of zijn rechthebbenden een vordering in gemeen 
recht behouden (wet van 10 april 1971, art. 4). 

25 
Zich herinneren dat zelfs de zware fout (zoals dronkenschap, niet-naleven van 
veiligheidsvoorschriften, ...) van het slachtoffer wordt verzekerd en dat enkel het 
opzettelijk veroorzaakte ongeval uitgesloten is (wet van 10 april 1971, art 48).    

26 

De twee voornaamste opdrachten van Fedris herkennen: de controle op de toepassing 
van de wet door de verzekeraar en de werkgever (wet van 10 april 1971, art. 87) en de 
schadeloosstelling inzake de arbeidsongevallen wanneer de werkgever geen verplichte 
verzekering heeft aangegaan (wet van 10 april 1971, art. 58). 

27 
Zich herinneren dat de aangifte inzake een arbeidsongeval door de werkgever wettelijk 
verplicht is en dat de inhoud van deze aangifte ook wettelijk wordt geregeld (wet van 10 
april 1971, art. 62).    

28 

Zich herinneren dat de ondernemingen die een verzwaard risico vormen door Fedris 
kunnen worden gehouden tot het betalen van een forfaitaire preventiebijdrage aan de 
verzekeraar (in functie van het aantal werknemers) teneinde preventiemaatregelen in te 
voeren. 

29 Bepalen welke de mogelijke sancties zijn voor de werkgever bij niet-verzekering 
(sancties opgelegd door Fedris en strafrechtelijke sancties).   

Ziekteverzekering (tak 2) 

 
Toepasselijke wetgeving op de ziekteverzekering: 

de wet van 4 april 2014, titel IV, hoofdstuk IV 

30 
Herkennen wat onder enerzijds de ziekteverzekeringsovereenkomst en anderzijds de 
beroepsgebonden ziekteverzekering en de andere dan beroepsgebonden 
ziekteverzekering wordt verstaan (wet van 4 april 2014, art. 201 §1 en §2). 

31 
Zich herinneren dat een andere dan beroepsgebonden ziekteverzekering in principe voor 
het leven is aangegaan en de opzegmogelijkheden ervan herkennen (wet van 4 april 2014, 
art. 203). 

32 
De voorwaarden herkennen van de wijziging van enerzijds het tarief en anderzijds de 
voorwaarden van de andere dan beroepsgebonden ziekteverzekering (wet van 4 april 
2014, art 204). 

33 De draagwijdte bepalen van de onbetwistbaarheid in de andere dan beroepsgebonden 
ziekteverzekering (wet van 4 april 2014, art. 205). 

34 
De draagwijdte herkennen van het recht op individuele voortzetting van de 
beroepsgebonden ziekteverzekering en van de informatieplicht van de verzekeringnemer 
(zijnde de werkgever) in dit verband (wet van 4 april 2014, art. 208). 



35 
De draagwijdte herkennen van het recht op voorfinanciering van de beroepsgebonden 
ziekteverzekering en van de informatieplicht van de verzekeraar in dit verband (wet van 4 
april 2014, art. 209 en art. 210). 

36 De wettelijke bescherming van de chronisch zieke en de gehandicapte herkennen (wet 
van 4 april 2014, art. 206). 

 Voorwaarden en bepalingen van de verzekering 
arbeidsongeschiktheid/gewaarborgd inkomen 

37 Het voorwerp herkennen van een verzekering arbeidsongeschiktheid/gewaarborgd 
inkomen. 

38 
Bepalen welke risico's verzekerd kunnen worden in een verzekering 
arbeidsongeschiktheid/gewaarborgd inkomen (ziekte, ziekte en privéongeval, ziekte en 
alle ongevallen). 

39 
De factoren bepalen die een invloed kunnen hebben op de verzekering 
arbeidsongeschiktheid/gewaarborgd inkomen (bijvoorbeeld: beroep, sociaal statuut, 
regels rond het inkomen, sport & hobby, medische antecedenten en - acceptatie, ...). 

 Voorwaarden en bepalingen van de hospitalisatieverzekering 

40 Het voorwerp herkennen van een hospitalisatieverzekering. 

41 
De belangrijkste mogelijke waarborgen herkennen en omschrijven: hospitalisatie, pre & 
post, zware ziekten, dagopname (one day-clinic), palliatieve zorgen, alternatieve 
geneeswijzen en het onderscheid bepalen tussen de stationaire en ambulante kosten. 

42 
De mogelijke prestaties bepalen: tot uitkering van een vast bedrag (forfaitair) of tot 
vergoeding van schade (vergoedend) waarbij deze vaak beperkt wordt (bijvoorbeeld: tot 
2x RIZIV-tussenkomst). 

 Voorwaarden en bepalingen van de zorgverzekering 

43 Het voorwerp herkennen van de zorgverzekering. 

44 Zich herinneren dat de aansluiting bij een zorgverzekering verplicht is in Vlaanderen 
(Vlaamse sociale bescherming) en in Wallonië. 

 Relevante belastingwetgeving van toepassing op de ziekteverzekering 

45 

De fiscaliteit van de premies en de prestaties herkennen, van zowel de beroepsgebonden 
als de andere dan beroepsgebonden ziekteverzekeringen (verzekering 
arbeidsongeschiktheid/gewaarborgd inkomen en hospitalisatieverzekering) en zich 
herinneren dat naast de premietaks op de premies van een hospitalisatieverzekering ook 
nog een sociale bijdrage van 10 % verschuldigd is. 
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