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A. Waarschuwing  

De huidige technische fiche vervangt de vorige versies van de handleiding van de ngo-coöperant en 
de oude fiches 3-D daterend van 2012. 
Deze fiche beschrijft het systeem van de Overzeese Sociale Zekerheid zoals die vandaag bestaat. Een 
hervorming hiervan is in voorbereiding. 

B. De overzeese sociale zekerheid 

We stellen hier het stelsel voor van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) dat voortaan door de DGVII 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) beheerd wordt. De coöperant kan door zijn ngo 
aangesloten worden bij een ander sociaal zekerheidsstelsel of bij andere verzekeraars. Deze fiche 
geeft geen informatie hierover.  
 

Het stelsel van OSZ is de beste oplossing voor Belgische coöperanten meer bepaald wat betreft de 
samenhang met RSZ en  het recht op werkloosheidsuitkering bij terugkeer. 1 We willen erop wijzen 
dat voor coöperanten van een nationaliteit dan die van EER2 of Zwitserland de OSZ niet zo interessant 
is: bij ziekte wordt het recht op ziekte-uitkering verbonden aan de voorwaarde om tijdens die 
ziekteperiode te verblijven in een EU-land (met uitzondering van Denemarken), en dezelfde 
voorwaarde wordt ook opgelegd voor de  uitgestelde verzekering geneeskundige zorgen. Bovendien 
wordt het bedrag van ziekte-uitkering en van het pensioen (na aanvang) niet geïndexeerd3.  De ngo 
kan overwegen om de coöperant aan te sluiten bij een ander sociaal zekerheidsstelsel, of het niveau 
van de bijdragen aan de algemene regeling van de OSZ op te trekken.4   

De ngo’s hebben  een groepsverzekering met de OSZ (contract 5094)  afgesloten via het sociale 

secretariaat van de ngo’s: Pegasus vzw.  Strikt gezien slaat dit contract op de aanvullende OSZ 
verzekeringen:  gezondheidszorgen - en ongevallenverzekering (arbeidsongevallen en ongevallen in 
het privéleven), maar het kan niet los van de algemene regeling worden afgesloten. Voor meer 
informatie zie het  ledengedeelte van de website van Pegasus: www.pegasusngo.be. 5  
  

 

 

 

                                                 
1 Zie fiche 3-G “werkeloosheid” voor details.   
2 Europese Economische Ruimte: alle landen van EU + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.   
3 Ze ontvangen  als compensatie  wel een aanvullend pensioenbedrag.    
4 Aansluiting  onder artikel 18 a of 18 b, en niet onder artikel 15. Voor meer details zie de OSZ of Pegasus.   
5 Of de website van de OSZ 
https://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/fr/home.html 2 

 

http://www.pegasus-ngo.be/
http://www.pegasus-ngo.be/
http://www.pegasus-ngo.be/
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1. Inleiding tot het stelsel van de overzeese sociale zekerheid 
  

Het stelsel van de OSZ wordt ingericht door de Belgische wetgever om een stelsel van sociale 
zekerheid te beheren voor personen die overzee (dit is buiten de EER en Zwitserland) een 
beroepswerkzaamheid uitoefenen. Om te kunnen aansluiten moet de verzekerde: 

• hetzij onderdaan zijn van een EER land of van Zwitserland;     

• hetzij tewerkgesteld door een onderneming of vereniging met sociale zetel in België.   

Alle coöperanten van Belgische ngo’s beantwoorden minstens aan de 2e categorie.   
 
Het stelsel bestaat uit enerzijds de algemene regeling: de verzekeringen in het kader van de 
wettelijke dekking (Wet van 17.07.1963) namelijk pensioenen, uitgestelde verzekering genees-
kundige zorgen, ziekte/invaliditeit en anderzijds de aanvullende contractueel vastgelegde verze-
keringen (niet verplicht voor de aangeslotenen in het wettelijk stelsel) namelijk voor genees-kundige 
zorgen, arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven.  Het is niet mogelijk om deel te nemen 
aan de aanvullende verzekeringen zonder inschrijving in het algemeen stelsel. Het aanslui-tingstarief 
voor de algemene regeling wordt vrij gekozen door de verzekerde (of zijn werkgever) tussen een 
minimum6- en een maximumtarief.  
  

De coöperant is gewoonlijk ingeschreven in het wettelijk stelsel en in de drie aanvullende 
verzekeringen (enkele ngo’s schrijven hun coöperanten enkel in in de algemeen regeling).  
De ngo’ s die deelnemen aan het groepscontract van Pegasus moeten voor de 3 aanvullende 
verzekeringen aanbetalen.   

 

Wij stellen u hieronder eerst het hele systeem voor, en gaan daarna in de hoofdstukken B.2 tot B.8 in 
op de verschillende verzekeringssectoren.   
  

1.1. Verzekerde personen  
  

Alleen de coöperant is rechthebbende titularis. Weliswaar kunnen er ook andere begunstigden zijn. 
Dit wordt bij de verschillende verzekerde sectoren verduidelijkt. Zo worden ook de kosten voor 
geneeskundige zorgen van de gezinsleden vergoed (als ze door de DOSZ erkend zijn als persoon ten 
laste)  en worden sommige uitkeringen verhoogd in functie van de gezinstoestand.   
Bij overlijden (in sommige gevallen ook bij echtscheiding) kunnen de overlevende echtgeno(o)t(e)  
(soms de vroegere echtgenoot) en de kinderen (in sommige gevallen de ouders) aanspraak maken op 
verscheidene uitbetalingen.   
De partner ten laste (samenwonende of echtgeno(o)t(e)) wordt nooit verzekerd voor uitkeringen   bij 
eigen ziekte of ongeval, of voor eigen pensioen. Echtgenoten en samenwonende partners hebben niet 
dezelfde rechten: zie bv recht op overlevingspensioen, wat voorbehouden is aan gehuwde partners.  
 
 
 

1.2. Verzekerde sectoren  
  

Het stelsel voor Overzeese Sociale Zekerheid ingericht door de DOSZ biedt de volgende verzekeringen 
aan:  

• Ouderdoms- en overlevingsverzekering - pensioen  (algemeen stelsel, Wet van 1963)  

• Ziekte en invaliditeit (algemeen stelsel, Wet van 1963)  

• Uitgestelde verzekering voor geneeskundige zorgen (algemeen stelsel, Wet van 1963)   

• Geneeskundige zorgen -contract 5094 (in toepassing van art 57 Wet  van 1963)  

• Arbeidsongevallen -contract 5094 ( in toepassing van art 57 Wet  van 1963 )  

• Ongevallen in het privéleven -contract 5094 ( in toepassing van art 57 Wet  van 1963).  

                                                 
6 Op 1.06.2017 bedroeg dit minimumbedrag 318,25 € voor artikel 15.   
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1.3. Verzekerde tijdvakken  
  

De verzekering bij de DOSZ loopt vanaf de eerste dag van inschrijving (ten laatste de dag van 
vertrek) tot de laatste dag van de maand tijdens dewelke de arbeidsovereenkomst wordt 
beëindigd. Het is belangrijk dit te weten vooral wat betreft ongevallen: alleen die ongevallen 
(arbeidsongevallen of ongevallen in het privéleven) die tijdens deze periode zijn voorgevallen, zullen 
worden gedekt.  
Een aansluiting kan nooit retroactief zijn. Het is dus absoluut noodzakelijk de inschrijving te regelen 
voor het vertrek of het begin van het contract. Toch zijn er enkele nuances: voor de  
pensioenverzekering kan een eenmalige premie worden betaald voor een voorafgaande periode; de 
verzekering geneeskundige zorgen (contract 5094) dekt de kosten gemaakt in de volledige maand 
waarin de inschrijving gebeurt. 
  

Vanaf het moment dat de coöperant arbeidsongeschikt wordt (door ziekte of ongeval in het 
privéleven) zijn hij en zijn gezin gedekt voor de hele duur van deze arbeidsongeschiktheid, onder 
meer m.b.t. .kosten van geneeskundige zorgen, aan het RIZIV-tarief over de hele wereld. Zie verder 
punt B3. Dit is echter niet het geval bij een arbeidsongeval ! Zie verder, bij punt B.5. 
  
Voor bepaalde uitkeringen kan er een wachttijd worden opgelegd, meer bepaald voor de ziekte-
uitkering). De uitgestelde verzekering voor geneeskundige zorgen geeft recht op terugbetaling van de 
kosten voor medische zorgen die zijn opgelopen buiten (na) de periode van aansluiting. Zie verder 
punt B.8. voor de voorwaarden om van dit recht te kunnen genieten.  
  

1.4. Lokalisatie  
  

Voor zover het gaat om een Belgische coöperant, of een onderdaan van de EER en Zwitserland is de 
plaats waar de coöperant zich tijdens deze verzekerde tijdvakken bevindt niet belangrijk: bij een 
verplaatsing naar een ander vreemd land of zelfs naar België tijdens een verzekerd tijdvak, blijft de 
verzekering gelden.  
Voor onderdanen van niet EER landen of Zwitserland zijn er wél verblijfsvoorwaarden opgelegd tijdens 
de periode waarin men bepaalde DOSZ uitkeringen ontvangt (zie verder).  
  

1.5. Aansluiting  
  

De aansluiting gebeurt door de ngo (meestal via Pegasus). De coöperant moet de nodige informatie 
doorgeven in verband met personen ten laste.  

• Om kinderen op te nemen als personen ten laste volstaat een attest van samenstelling van gezin, 

als deze geboren zijn in België, anders is er een gelegaliseerde geboorteakte door een Belgische 

overheid nodig.  Vanaf de leeftijd van 18 jaar moeten bijkomende documenten worden gegeven: 

een attest van de school met voltijds leerplan, een attest in verband met een niet-bezoldigde 

stage of van tewerkstelling met een leerovereenkomst of een attest van de VDAB over inschrijving 

als schoolverlater. Het kind kan dan ten laste blijven tot 25 jaar of tijdens de periode van de 

wachttijd in een stelsel van werkloosheid. Een kind dat geen beroepsactiviteit kan uitoefenen 

omwille van een geestelijke of lichamelijke handicap kan zonder leeftijdsgrens ten laste blijven. 

Indien de andere ouder over inkomsten beschikt, zal de DOSZ een bewijs vragen dat de kinderen 

niet ten zijne laste zijn.    

• Voor de inschrijving van een samenwonende partner van de ngo-coöperant als persoon ten laste 

zijn er een aantal bijkomende documenten nodig. Voor de niet-gehuwde samenwonende partners 

(zelfs als er een samenwoningcontract is) worden nog extra-documenten gevraagd (zie hieronder). 

We laten opmerken dat de OSZ wel een beperkt inkomen van de samenwonende partner ten laste 

toelaat (822,79 €/m, juli 2017). Indien de OSZ op het moment van een terugbetaling acht dat de 

meegedeelde documenten onvoldoende zijn, zal zij een brief naar de coöperant sturen om de 

nodige attesten alsnog op te vragen.  
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Opgelet: deze brief wordt verstuurd naar het adres van de coöperant zoals vermeld op het 
inschrijvingsformulier. Heel wat coöperanten geven echter een volmacht aan Pegasus voor alle 
zaken in verband met OSZ waardoor Pegasus dan rechtstreeks wordt verwittigd. 
  

Bij elke wijziging inzake personen ten laste, dient de OSZ (en uiteraard ook de ngo) hiervan op de 
hoogte gebracht te worden en indien nodig zal er een attest worden bezorgd. Wijzigingen van de 
gezinstoestand kunnen bewezen worden aan de hand van een nieuw attest van samenstelling van 
gezin, of met uittreksel of kopie van geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte. Ook een 
echtscheiding en einde van de (ongehuwde) samenwoning en een scheiding van tafel en bed moet 
worden aangegeven. Wanneer een partner zonder beroepsinkomen begint te werken of omgekeerd 
dient dit ook gemeld te worden   
De coöperant die voor de eerste maal wordt aangesloten krijgt een aansluitingsnummer dat hij bij elk 
contact met de DOSZ moet opgeven en dat definitief het zijne is, zelfs als hij in een andere 
hoedanigheid (als BTC coöperant of als privépersoon) bij de DOSZ aansluit. De ngo zal dit nummer aan 
de coöperant kunnen meedelen enkele maanden na de aansluiting. Dit nummer zal ook vermeld 
worden op de betalingsfiche opgemaakt door Pegasus.   
  

1.6. Attesten voor partner ten laste  
  

Hieronder verschaffen wij meer uitleg in verband met het voormelde inzake de documenten die aan 
de DOSZ moeten worden bezorgd.  
Wij willen verduidelijken welke documenten door de DOSZ worden opgevraagd opdat deze dienst een 
samenwonende partner (gehuwd of niet) als persoon ten laste aanziet. Het inschrijvingsdocument bij 
de DOSZ (model X) herhaalt deze punten. Wanneer het ten laste nemen wordt goedgekeurd, stuurt 
de DOSZ per post aan Pegasus een brief ter bevestiging.  
 

1. Verzekering geneeskundige zorgen  

  
Principe :  

Twee attesten zijn steeds nodig :  

• Attest van de laatste verzekeringsinstelling (mutualiteit, instelling betreffende Sociale 

Zekerheid,…) dat aantoont dat er geen recht meer is op terugbetalingen door deze instelling;  

• Attest dat aantoont dat er geen beroepsinkomen is. Soms is een derde attest nodig :  

• Attest van officiële samenwoning(gewone of wettelijke) gedurende minstens 6 maanden.  

De vorm van deze attesten en wie deze aflevert, hangt af van de omstandigheden.   
  

Bijzonderheden :  

a) Attest van de laatste verzekeringsinstelling dat aantoont dat er geen recht meer is op terugbetaling 
door deze instelling. Er zijn verschillende mogelijkheden:  

• Indien de persoon ten laste heeft gewerkt (en geen uitkering heeft van RVA): attest met 

einddatum van verzekering bij het ziekenfonds (waardoor dus wordt aangetoond dat de 

verzekering is gestopt). Bepaalde  mutualiteiten willen dergelijke attesten niet afleveren op basis 

van de wet ter bescherming van het privéleven. In dit geval is het voldoende om de DOSZ de naam 

van de mutualiteit en de betreffende persoon te bezorgen waarna DOSZ zelf de nodige informatie 

bij de mutualiteit zal opvragen;  

• Indien de persoon reeds ten laste van de coöperant was voor vertrek: attest van einde verzekering 

van coöperant met daarin vermelding van de personen ten laste;  

• Voor de buitenlandse verzekeringen: idem;  

• Indien er geen verzekering was/geen wettelijk verzekeringsstelsel bestaat (dit kan enkel buiten 

Europa) in het laatste land van tewerkstelling dan kan met deze mededeling een verklaring op eer 

worden opgesteld.   
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b) Attest dat aantoont dat er geen beroepsinkomen is.  
Verschillende vormen zijn mogelijk afhankelijk van de omstandigheden, maar elk voorgelegd 
document moet een officieel  karakter hebben, bijvoorbeeld:  

• Attest van de laatste mutualiteit dat aantoont dat de persoon reeds ten laste was tot voor vertrek;  

• Attest van de laatste werkgever (dat verduidelijkt dat de tewerkstelling werd stopgezet), van de 

RVA (werkloosheidsuitkeringen werden stopgezet);  

• Verklaring van de plaatselijke autoriteiten die aantoont dat er geen beroepsinkomen is: dit kan al 

blijken uit het feit dat er een visum is verstrekt dat de persoon ten laste niet toelaat te werken 

(in dit laatste geval is een kopie van het visum voldoende);  

• Verklaring van het consulaat of de ambassade die aangeeft dat er geen beroepsinkomen is;  

• Als laatste rechtsmiddel wordt een verklaring op erewoord toegelaten (gebruik hiervoor model 8 

van de DOSZ, beschikbaar op de website van Pegasus).  

  

c) Attest van officiële samenwoning gedurende minstens 6 maanden  
Dit is alleen nodig voor niet-gehuwde partners (met of zonder wettelijk samenwoningcontract) en 
voor zover deze gegevens nog niet zijn opgenomen in de gegevensbank voor uitwisseling van sociale 
gegevens tussen overheidsinstellingen in België, de Kruispuntenbank.   
Indien de samenwoning van de coöperant en de partner al in België is geregistreerd (inschrijving van 
beide personen op hetzelfde adres in de bevolkingsregisters van de gemeente) dan werden deze 
gegevens al opgenomen in de Kruispuntenbank. Een bewijs daarvan is dan niet meer nodig.   
Alleen wanneer de officiële samenwoning minder dan zes maanden oud is op het moment van vertrek, 
pas begint overzee of wanneer er geen officiële samenwoning in België is geweest, is een attest nodig. 
Dit attest zal bestaan uit :  

• een uittreksel uit bevolkingsregister in België voor periode van samenwoning in België (wanneer 

de samenwoning minder dan 6 maanden oud is);  

• een attest van de lokale autoriteiten, van het consulaat of de ambassade dat de overzeese periode 

van samenwoning vastlegt (een verklaring op eer afgelegd door de samenwonenden zelf, voor een 

ambtenaar van burgerlijke stand, is niet voldoende: het is de ambtenaar zelf die de samenwoning 

moet vaststellen).   

  

d) eventueel: gelegaliseerde huwelijksakte –indien huwelijk niet in België gesloten;   

  

e) eventueel: een attest van  loopbaanonderbreking van de RVA.  

   

Wanneer moeten de attesten worden ingediend ?  

De attesten moeten bij de DOSZ worden ingediend op het moment van inschrijving of wanneer er een 
wijziging voorvalt in de gezinssituatie van de coöperant. De indiening gebeurt via de ngo als aanvulling 
op de verplichte documenten (formulieren IV en X).  
  

2. Wettelijke verzekering pensioen   

  

In deze verzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen gehuwde en niet-gehuwde partners. Op 
het ogenblik dat een uitbetaling moet gebeuren aan of ten gunste van een samenwonende 
(overlevingspensioen, ...) zal de DOSZ zeker moeten zijn dat de betrokkenen gehuwd zijn. Indien deze 
informatie niet terug te vinden is in de Kruispuntbank of dit niet blijkt uit de attesten waarover de 
DOSZ reeds beschikt, zal de DOSZ een bewijs vragen aan de hand van uittreksel uit de huwelijksakte. 
Dit zal het geval zijn voor huwelijken afgesloten in het buitenland indien deze niet zijn ingeschreven 
in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.  
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2. Geneeskundige zorgen (contract 5094) 
 

2.1. Verzekerde personen  
   

De coöperant en de personen ten laste zijn verzekerd. Alle personen ten laste moeten verplicht bij 
naam zijn vermeld bij de inschrijving of, later, op het ogenblik dat zij de hoedanigheid van persoon 
ten laste verwerven. De volgende personen kunnen personen ten laste zijn :  

• de echtgenoot of echtgenote (niet uit de echt gescheiden);  

• de samenwonende partner (van hetzelfde of van het ander geslacht, met of zonder 

samenlevingscontract) met wie de coöperant samenwoont gedurende minstens 6 maanden. Deze 

persoon zal niet zijn verzekerd indien er een echtgeno(o)t(e) ten laste is of indien een 

echtgeno(o)t(e) die niet ten laste is onder hetzelfde dak woont;  

• de kinderen waarvan de verwantschap (ook na adoptie) met de bovenvermelde personen 

(coöperant, samenwonende partner) is vastgelegd en die reëel ten laste zijn (tot 18 of 25 jaar). 

Dit kunnen ook kinderen zijn die niet in het gezin wonen;  

• de kleinkinderen die reëel ten laste zijn van de coöperant, of van zijn samenwonende partner (tot 

18 of 25 jaar).  

 
Deze personen ten laste mogen zelf geen recht hebben op terugbetaling in een andere wettelijke 
regeling in België of in het buitenland. Dit betekent dat familieleden met een eigen inkomen worden 
uitgesloten. In werkelijkheid bestaat er een zekere meegaandheid bij de DOSZ. Het (vervangende) 
inkomen wordt toegelaten als het laag genoeg is of als het onvoldoende is voor bijdrage bij de DOSZ 
( juli 2017: bedrag van 822,79 € of het bedrag van de uitkering voor tijdskrediet): de DOSZ erkent dat 
het niet redelijk is om een volledig inkomen te gebruiken om hen een bijdrage te betalen).  
  

2.2. Verzekerd tijdvak  
  

De verzekering dekt de volledige maand waarin de dag van de inschrijving in het OSZ-stelsel valt  en 
de volledige maand van het vertrek uit het stelsel. Dit kan een belangrijk voordeel zijn voor kosten 

van vaccinaties of malariamiddelen bij het vertrek.  

2.3. Terugbetaalbare kosten  
   

In het algemeen zijn alle kosten terug betaalbaar die ook volgens het Belgische stelsel van 
geneeskundige zorgen, beheerd door het RIZIV, worden terugbetaald. Dit zijn onder meer de kosten 
van hospitalisatie, bevalling, medisch onderzoek, tandverzorging, bepaalde prothesen, 
geneesmiddelen en medisch vervoer van en naar het hospitaal. De  malaria werende middelen en 
vaccins zijn ook terug betaalbaar, ook als ze niet op de lijsten van de RIZIV voorkomen. Net zoals voor 
alle andere geneesmiddelen is ook hier een doktersvoorschrift noodzakelijk.   
Bij hospitalisatie in België kan de DOSZ optreden  als derde betaler: het ziekenhuis rekent rechtstreeks 
met de DOSZ af, de patiënt betaalt alleen het persoonlijke aandeel. Voorafgaand aan  een 
ziekenhuisopname moet men een aansluitingsattest bij de DOSZ te vragen. Het hospitaal zal immers 
willen nagaan of de persoon werkelijk is aangesloten bij de DOSZ.   
  

2.4. Terugbetaalbare bedragen  
  

De kosten buiten België (overzee maar ook in Europa en elders) worden terugbetaald aan  75% van de 
reëel gemaakte kosten.  
De kosten in België worden terugbetaald volgens het RIZIV-tarief. De kosten voor malaria bestrijdende 
vaccinaties en medicijnen worden terugbetaald aan 75%.   
Bij ziekenvervoer is er een geplafonneerd bedrag per transport .  
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2.5. Procedure  
  

De aanvraag tot terugbetaling gebeurt als volgt: de betalingsbewijzen, de facturen (of detail van de 
prijs van elke verstrekte verzorging) en het doktersvoorschrift (dat de prestatie voorschrijft) worden 
aan de DOSZ bezorgd. Dit kan per post of aan het loket bij de DOSZ, eventueel kan de ngo hiervoor 
opdracht krijgen van haar coöperant. Verschillende ngo’s verzorgen immers voor hun coöperanten, 
na onderlinge afspraak, de contacten met de DOSZ. De aanvraag gebeurt op een document van de 
DOSZ, een document dat de terugbetaling vraagt van de gezondheidszorgen. Zie op website: 
http://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/nl/documents/feuillet_sds-
nl.pdf. 
 
 
De documenten moeten worden ingediend binnen de 36 maanden volgend op de prestatie. De facturen 
kunnen worden opgesteld in vreemde munt of in euro. Aan het loket zal de terugbetaling onmiddellijk 
gebeuren. Wanneer men overschrijving op een bankrekening wenst, kan het tot maximum 3 maanden 
na aanvraag duren eer men terugbetaling ontvangt. De terugbetaling gebeurt in euro op de 
bankrekening (in België of in het buitenland) die werd meegedeeld. In geval van betaling op een niet-
Belgische rekening, zullen de (transfer)kosten door de coöperant worden gedragen.  
  

2.6. Wisselkoers  
   

Men doet er goed aan de bewijsdocumenten en de facturen in vreemde munt zo vlug mogelijk bij de 
DOSZ in te dienen. De terugbetaling van de ingediende facturen gebeurt op basis van de officiële 
wisselkoers van de maand die aan de terugbetaling voorafgaat.  
  

2.7. Uitsluitingen  
   

De volgende kosten worden niet terugbetaald: de kosten ten gevolge van zware inspanningen tijdens 
competities, van het uitoefenen van gevaarlijke sporten of de kosten van buiten de verzekerde 
periode gebruikte geneesmiddelen. De kosten van geneeskundige zorgen ten gevolge van een 
arbeidsongeval worden niet vergoed via deze verzekering, maar wel in het kader van de 
arbeidsongevallenverzekering, zie verder in punt B.5.   
  

2.8. Mogelijke aanvulling bij de OSZ-verzekering 
“geneeskundige zorgen” 

   

Het gedeelte dat niet wordt terugbetaald door de DOSZ kan eventueel wel worden terugbetaald door 
een privéverzekering zoals een repatriëringverzekering.  
  

Dit geldt voor de AXA-Assistance aangeboden door Pegasus. Wanneer het document voor de 
terugbetaling van geneeskundige zorgen voor de eerste keer wordt verstuurd naar de DOSZ (en 
uitsluitend bij deze eerste keer) moet men vragen dat de kwitantie naar Pegasus wordt gezonden 
(tenminste als de coöperant dit wenst). Het saldo dat niet door de DOSZ werd terugbetaald zal dan 
via de diensten van Pegasus worden meegedeeld aan de repatriëringverzekering die op zijn beurt de 
coöperant zal terugbetalen. Er is echter een franchise.  
  

Opgelet! Bij de AXA-Assistance verzekering is er uitsluitend een tussenkomst voor de uitgaven gemaakt 
in het buitenland7 (ten opzichte van land van herkomst):  dus geen tussenkomt in land van herkomst 
ook niet na een repatriëring (voor meer informatie kan u fiche #3-E “Bijkomende verzekeringen” 
raadplegen).  
  

 

                                                 
7 Voorbeeld:  land  van herkomst  is Nederland.  Kosten in België zijn dan kosten in het buitenland en vergoedbaar.    

http://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/nl/documents/feuillet_sds-nl.pdf
http://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/nl/documents/feuillet_sds-nl.pdf
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2.9. Aandachtspunt  
  

Hierboven werd de terugbetaling van kosten voor geneeskundige zorgen uitgelegd in het kader van 
het contract “Geneeskundige Zorgen” 5094.  
De terugbetaling van de geneeskundige zorgen kan echter ook gebeuren in het kader van andere OSZ 
verzekeringen: namelijk in de algemene regeling, sector ziekte/invaliditeit (Wet 1963) of in de 
ongevallenverzekering (aanvullend contract 5094). De terugbetaling van geneeskundige zorgen 
gebeurt aan andere voorwaarden  wanneer de coöperant arbeidsongeschikt is omwille van een ziekte 
of een ongeval: het bedrag van de terugbetalingen en de verzekerde personen wijken af (verder meer 
informatie hieromtrent).  
  

3. Ziekte en invaliditeit (Wet 1963) 
 
Deze tak van de verzekering biedt een gewaarborgd inkomen wanneer het salaris niet meer wordt 
betaald omwille van ziekte.  
Het is eveneens mogelijk hier beroep op te doen in geval van ongeval in het privéleven.  
Er bestaat geen specifieke reglementering voor beroepsziekten. Deze worden behandeld als “gewone” 
ziekten 
 

3.1. Verzekerde personen  
  

Alleen de coöperant die arbeidsongeschikt is omwille van ziekte is verzekerd.  
  

3.2. Wachttijd  
  

Voor deze verzekering geldt een wachttijd van 6 maanden. Er is een vrijstelling van wachttijd wanneer 
de aansluiting onmiddellijk volgt op een verzekering bij de RSZ (als werknemer, zelfstandige of 
werkloze), op een andere wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld in het buitenland), op een 
statuut als overheidsambtenaar,  op een ‘voortgezette’ verzekering of wanneer de onderbreking 
tussen de twee systemen minder dan 2 maanden duurt (voor studenten tot 6 maanden na het einde 
van hun studies). Er is geen vrijstelling na een verzekering bij een ziekenfonds als niet-beschermde 
persoon of als persoon ten laste, tenzij als student.   
Het bewijs van deze vroegere aansluiting moet alleen worden geleverd bij een aanvraag voor ziekte- 
of invaliditeitsuitkering binnen de eerste 6 maanden na de aansluiting bij de OSZ.  
   

3.3. Uitkeringen  
  

1. Maandelijkse uitkering  

  

Duurtijd :  

Voor de hele duur van de (volledige) arbeidsongeschiktheid en dit vanaf de eerste dag of, indien 
verschillend, vanaf de dag waarop geen enkel salaris meer wordt ontvangen (in principe dient men te 
controleren wat er in het arbeidscontract werd vermeld; normaal gezien houdt dit in dat de ngo één 
maandsalaris betaalt en dat de coöperant vervolgens overgaat naar de DOSZ. Zie hiervoor fiche #3-B 
“Arbeidsrecht”. De betaling van de DOSZ-uitkering is dus niet  beperkt tot de duur van de 
arbeidsovereenkomst: de coöperant ontvangt de ziekte-uitkering zolang hij arbeidsongeschikt is.  
  

Bedrag :  

Het bedrag van de uitkering  hangt af van verschillende elementen zoals de gezinssituatie of de 
duurtijd van de ziekte en zal evolueren met de index (er is echter geen indexering gedurende de 
ziekteperiode voor onderdanen van landen buiten EER en buiten Zwitserland).  
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• De basisuitkering wordt verhoogd wanneer het gaat om een “gezinshoofd” of wanneer er hulp aan 

huis nodig is (de medische noodzaak daartoe moet worden vastgesteld door de DOSZ). Een beperkt 

inkomen van de samenwonende partner is toegelaten. In een gezin met kinderen wordt de man 

beschouwd als gezinshoofd tenzij andere informatie werd verschaft.  

• Het bedrag hangt af van het bijdrageniveau.   

• Het bedrag van de uitkering houdt eveneens rekening met een eventuele evolutie van het 

bijdragebedrag en is gebaseerd op het gemiddelde bijdragebedrag van de laatste 36 maanden (of 

minder indien men sinds minder lange tijd in het stelsel zit).  

• Indien de coöperant kinderen ten laste heeft voor wie hij (vanwege zijn ngo) geen kinderbijslag 

meer ontvangt, wordt het bedrag van de ziekte-uitkering verhoogd met een bedrag gelijk aan de 

Belgische kinderbijslag. Dit gebeurt slechts op voorwaarde dat er geen enkel recht op zulke 

bijdrage is via een andere reglementering. Dit is het geval vanaf de eerste dag van de 

arbeidsongeschiktheid. Opgelet: de DOSZ kent geen geboortepremie toe.  

• Het bedrag van de uitkeringen betaald door de DOSZ wordt per maand berekend.  

• Vanaf de dertiende maand ziekte wordt het bedrag van de uitkering verhoogd met 50%.  

• Wanneer de zieke coöperant 65 jaar wordt, de pensioengerechtigde leeftijd, zonder aanspraak te 

maken op zijn pensioen, wordt het bedrag van het pensioen waar hij recht op zou hebben, 

afgetrokken van de ziekte-uitkering vanaf de dertiende maand van de ziekte.  

  
  

Verblijfsvoorwaarde :  

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, moet de coöperant in een land van de EU verblijven 
(met uitzondering van Denemarken) tenzij men Belg is of onderdaan van een EER land of Zwitserland 
of indien de DOSZ een uitzonderlijke toelating toekent. Deze beperking treft in het bijzonder de 
coöperanten met nationaliteit van een land uit het Zuiden8. Dit kan aanzienlijke moeilijkheden met 
zich meebrengen.  
  

Procedure en termijnen :  

Van zodra de coöperant ziek is en hij/zij verwacht dat dit het verlies van loon zal teweegbrengen, 
dient hij/zij de DOSZ hierover in te lichten.  Dit gebeurt aan de hand van een speciaal formulier 
(model 1 van MI/ZI) waarover de ngo beschikt.  De ngo vult zelf een tweede aangifte in:  model 2. De 
OSZ kan anderzijds ook worden verwittigd aan de hand van een schrijven (e-mail, fax, brief) en het 
formulier dat vervolgens wordt opgestuurd. Deze aangifte moet bij de DOSZ toekomen binnen de 90 
dagen na de aanvang van het recht op uitkering. In geval van ziekte zal de ngo normaal gezien de 
eerste maand van arbeidsongeschiktheid betalen, dan ontstaat het recht pas op het einde van die 
maand; in geval van zwangerschap ontstaat het recht bij het begin van het zwangerschapsverlof en 
ten laatste op de dag van de geboorte. Een aanvraag die later wordt ingediend is nog geldig, maar 
geeft slechts recht op uitkeringen vanaf de dag waarop de aanvraag toekomt.  
Bij de aanvraag moet een medisch attest worden gevoegd dat de arbeidsongeschiktheid vaststelt. 
Indien dit niet mogelijk is, wordt dit nagestuurd. De DOSZ kan een medische controle opleggen.  
Normaal gezien wordt eerst de ngo verwittigd, en die zal dan de aangifte doen bij de DOSZ. Wanneer 
de termijn dreigt te worden overschreden, doet de coöperant er goed aan ook rechtstreeks de DOSZ 
te verwittigen.   
  

2. Uitkeringen bij overlijden  

  

Uitkering aan overlevende echtgeno(o)t(e) en wezen :   

Wanneer een coöperant overlijdt tijdens de periode wanneer hij ziekte- of invaliditeitsuitkering 
ontving, dan wordt er ook rekening gehouden met deze ongeschiktheidsperiode voor  het bepalen van 
het overlevingspensioen of wezenrente: er wordt een aanvulling gegeven: aanvullende 
pensioentoelage, of een weesbijslag. De overlevende echtgeno(o)t(e) –niet de ongehuwde partner-  
behoudt dit recht tot aan een eventueel volgend huwelijk; de wezen tot zij 18 of 25 jaar oud zijn.   

                                                 
8 Omwille van deze beperking is het voor deze categorie van verzekerden mogelijk om aan andere voorwaarden aan te 

sluiten, met een lagere bijdrage : volgens artikel 18 a) of 18 b) Wet 1963. Informatie: bij Pegasus of de OSZ.   
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De overlevende echtgeno(o)t(e) en de wezen genieten van een uitgestelde verzekering voor 
geneeskundige zorgen zolang ze deze uitkering ontvangen (gratis, zie verder B.8.).   
  

Begrafeniskosten van de coöperant :   

Dit werkt op dezelfde manier als in een Belgische ziekteverzekering.  
  

3. Terugbetaling van de geneeskundige zorgen tijdens een periode van ziekte  

  

Tijdens de ziekteperiode valt de gewone verzekering voor geneeskundige zorgen weg en worden alle 
kosten voor de geneeskundige verzorging van de verzekerde persoon (zieke coöperant) en voor de 
personen ten laste via de ziekte- en invaliditeitsverzekering terugbetaald, met alle gevolgen van dien 
voor bedragen en verzekerde personen.  
  

Verzekerde personen:  

Dezelfde personen zijn verzekerd als de personen in het contract “geneeskundige zorgen”.  
  

Procedure :   

De procedure is dezelfde als in het kader van de verzekering voor geneeskundige zorgen.  
  

Bedrag :   

In principe gebeurt de terugbetaling volgens de regels die zijn vastgelegd door het RIZIV. Het gaat 
over vaste bedragen. We verduidelijken dat :  

• wanneer een persoon in België is tijdens zijn ziekteperiode, de kosten worden terugbetaald 

volgens het RIZIV-tarief;  

• wanneer deze persoon zich in het buitenland (buiten België) bevindt, zullen de kosten worden 

terugbetaald volgens een “gelijkstelling” met het RIZIV-tarief, maar voor wat betreft de 

laboratoriumkosten en kosten van geneesmiddelen gebeurt de terugbetaling aan een tarief van 

50% (van de kosten). Het gaat hier over een “gebruik” of een “richtlijn” van DOSZ.  

Dit probleem kan worden opgelost door gebruik te maken van een E106-formulier wanneer de 
coöperant zich binnen de EU bevindt:  hij komt dan ten laste van een nationaal ziekenfonds 
van dat land. Dit  zorgt dan voor de terugbetaling voor de coöperant die in dat land verblijft 
volgens het tarief van dat land en vraagt terugbetaling aan de DOSZ.  (Opgelet: dit systeem 
is echter niet interessant in bepaalde Europese landen waar de openbare gezondheidsdiensten 
op een weinig voordelige manier worden georganiseerd.)  

• de terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering is dus verschillend van de terugbetaling 

op basis van het contract 5094 “Geneeskundige zorgen” (zie hierboven) die een terugbetaling aan 

75% voorziet voor de overzeese kosten. Aangezien dit contract 5094 nog loopt tijdens de eerste 

en vaak nog tijdens de tweede maand van de ziekteperiode kan het soms voordeliger  zijn om 

terugbetaling aan te vragen in het kader van het contract 5094.  

NB: de mogelijkheid om tijdens de ziekteperiode het contract 5094 geneeskundige zorgen verder 
te zetten biedt echter ook voor de rest van de ziekteperiode een oplossing voor dit euvel: de 
terugbetaling verloopt dan gedurende de hele ziekteperiode aan het hoger tarief. (zie hoger)  
 

3.4. Cumulatie  
  

De ziekte- en invaliditeitsuitkeringen van de DOSZ kunnen niet worden gecumuleerd met andere 
wettelijke uitkeringen,  zoals het pensioen bij de OSZ,  of met een uitkering voor een arbeidsongeval.  
De uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering van de DOSZ kunnen daarentegen wel worden 
gecumuleerd met de uitkeringen voor ongevallen in het privéleven van de OSZ, of met de uitkeringen 
van de verzekering voor “gewaarborgd inkomen” ( zie fiche #3-E “aanvullende verzekeringen”), of 
met elke andere privéverzekering.  
De uitkeringen kunnen nooit worden gecumuleerd met een loon betaald op basis van een 
arbeidscontract.  
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3.5. Uitsluitingen  
  

Alle tussenkomsten worden geweigerd wanneer de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door een 
opzettelijke fout van de coöperant, een vliegtuigongeval (als hij zelf de piloot is; voor de passagiers 
komt de ongevallenverzekering wel tussen), bij het uitoefenen van een gevaarlijke sport, bij te hoge 
snelheid of ten gevolge van een (burger)oorlog.  
 
Opgelet: het risico van (burger)oorlog is dus niet verzekerd. De DOSZ past deze regel toe met enige 
soepelheid, maar evalueert geval per geval indien er een causaal verband is tussen de schade en de 
oorlogssituatie in het land. Er is –in principe- geen probleem als de verzekerde persoon zo snel 
mogelijk het gevaarlijke gebied verlaat wanneer een (burger)oorlog uitbreekt.  
Wanneer dit risico niet kan worden vermeden rekening houdend met de aard van het werk van de 
coöperant, zou een bijzondere oorlogsverzekering moeten worden aangegaan, wat moet worden 
bekeken met de ngo (Pegasus biedt dergelijke verzekering aan).  
 

4. Zwangerschap 
 

4.1. Zwangerschap van de coöperante (Wet 1963)  
  

De zwangerschap van de coöperante wordt behandeld als arbeidsongeschiktheid door ziekte.  
Dit betekent dat dezelfde voorwaarden, bedragen en procedures worden toegepast met enkele 
bijzonderheden. Ze worden hieronder aangegeven.  Dit betekent ook dat de uitkeringen van de OSZ 
kunnen gecumuleerd worden met uitkeringen ‘gewaarborgd inkomen’.  
  

1. Duurtijd  

 Het zwangerschapsverlof duurt maximaal 15 weken, een periode waarin de voorziene 

bevallingsdatum moet vallen. Het verlof begint ten vroegste 7 weken voor de vermoedelijke 

bevallingsdatum en ten laatste op de dag van de bevalling. In België is dit anders en wordt geëist dat 

het zwangerschapsverlof ingaat ten minste één week voor de vermoedelijke bevallingsdatum.  

Opgelet: tijdens deze periode gebeurt de terugbetaling van de geneeskundige zorgen van de 
verzekerde coöperante op basis van het RIZIV-tarief (zie hoger Ziekte en Invaliditeit punt B.3).  
  

2. Procedure  

 De aanvraag moet bij de DOSZ toekomen ten laatste binnen de 90 dagen na het begin van het verlof 

(zo niet zal de uitkering pas vanaf de dag van ontvangst van aangifte worden betaald). Bij de aanvraag 

moet een attest worden toegevoegd dat de zwangerschap bevestigt en dat de datum vermeldt van 

het begin van het zwangerschapsverlof en de vermoedelijke datum van de bevalling.  

  

4.2. Zwangerschap van de samenwonende  
  

Bij zwangerschap van de samenwonende partner van de coöperant worden geen uitkeringen voorzien, 
maar de kosten van de bevalling worden terugbetaald door de verzekering geneeskundige verzorging 
(contract 5094).  
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5. Ongevallen in het privéleven en arbeidsongevallen (contracten 5094)  
 

De coöperanten worden verzekerd zowel voor arbeidsongevallen als voor ongevallen in het privéleven. 
Arbeidsongevallen zijn de ongevallen, overkomen tijdens de uitvoering van het arbeidscontract en op 
de weg naar en van het werk, met inbegrip van de heen- en terugreis België - overzee. De uitkeringen 
en procedures zijn dezelfde voor de twee soorten ongevallen. Er zijn echter twee belangrijke 
verschillen :  

• de periodes van arbeidsongeschiktheid na een ongeval in het privéleven worden mee verrekend in 

de berekening van het pensioen, in tegenstelling tot de periode van arbeidsongeschiktheid na een 

arbeidsongeval;  

• een ongeval in het privéleven geeft niet alleen recht op een uitkering in het kader van de 

ongevallenverzekering maar geeft tegelijk ook recht op uitkeringen in de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering:  

in geval van een arbeidsongeval heeft de coöperant uitsluitend recht op tussenkomsten verbonden 

aan een “ongeval”, terwijl de coöperant bij een ongeval in het privéleven eveneens alle 

tussenkomsten kan vragen met betrekking tot de “ziekte”.  

  

5.1. Verzekerde personen  
  

Alleen de coöperant die arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval is verzekerd. Personen ten 
laste zijn niét verzekerd tegen hun ongevallen.   
   

5.2. Wachttijd  
  

De verzekering gaat onmiddellijk in bij de aansluiting. Er is alleen een wachttijd van 30 dagen voor 
de dagvergoeding.  
  

5.3. Uitkeringen   
 

1. Uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval  

Er is een dagvergoeding, gedurende de periode van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, vanaf 
de 31ste dag na het ongeval (de eerste maand is ten laste van de ngo). Het bedrag is voor iedereen 
hetzelfde9.  
In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, en na consolidatie ervan wordt de dagvergoeding 
vervangen door een jaartoelage die afhankelijk is van de graad van ongeschiktheid.   

2. Terugbetaling van de repatriëringkosten  

 Dit punt is minder belangrijk voor de coöperant zelf: de coöperant geniet immers normaal gezien van 

een speciale repatriëringverzekering afgesloten bij een gespecialiseerde maatschappij.  

  

Wanneer repatriëring noodzakelijk is, zal de coöperant in praktijk beroep doen op de diensten van de 
gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij (zie fiche #3-E “Aanvullende verzekeringen”). Deze 
maatschappij zal de terugbetaling van (bepaalde) kosten vragen aan de OSZ wanneer het om een 
ongeval van de coöperant gaat. De DOSZ betaalt niet voor de repatriëring van gezinsleden noch voor 
de kosten inzake de terugkeer ter plaatse (behalve dan voor de medische begeleider).  
  

 

                                                 
9 Voor actuele bedragen verwijzen we naar Pegasus.    
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3. Terugbetaling van de geneeskundige zorgen ten gevolge van een ongeval  

 Alleen de kosten van de coöperant zelf voor zover ze veroorzaakt werden door het ongeval worden 

aan 100% terugbetaald. De verzekering is weliswaar beperkt in de tijd: tot drie jaar na consolidatie 

van de letsels. De formulieren van de gewone verzekering geneeskundige zorgen ( contract 5094) 

mogen niet gebruikt worden voor deze aanvragen tot terugbetaling.   

 

4. Rente in geval van overlijden of na een ongeval  

 Er is een rente voorzien ten voordele van de overlevende echtgeno(o)t(e) (de niet-gehuwde 

samenwonende partner heeft hier geen recht op), van de kinderen ten laste of, in uitzonderlijke 

gevallen, van de ouders.  

  

5. Begrafeniskosten  

 Bepaalde kosten zijn ten laste van de DOSZ.  

  

  

5.4. Procedure  
  

1. Aangifte van het ongeval  

De DOSZ moet binnen de 3 maanden na de dag van het ongeval in het bezit zijn van een 

aangifteformulier in verband met het ongeval. De ngo beschikt over de nodige formulieren en vult die 

in. De coöperant brengt dus zo snel mogelijk de ngo op de hoogte en zorgt voor een medisch attest 

dat de aard van de letsels aangeeft: dit wordt, via de ngo of rechtstreeks, naar de DOSZ gestuurd.  

  

2. Aanvraag tot uitkeringen  

De aanvraag tot uitkeringen dient te gebeuren ten laatste 3 jaar na het ongeval.   

Bij indiening van geneeskundige kosten moet duidelijk vermeld zijn dat ze te wijten zijn aan een 
ongeval.  Bij een aanvraag voor terugbetaling van de repatriëringkosten (wat dus niet gebruikelijk is) 
moeten de originele factuur en het medisch voorschrift worden toegevoegd.   

  

5.5. Cumulatie   
  

De verzekering “gewaarborgd inkomen” is hier niet van toepassing (zie fiche #3-E “Aanvullende 
verzekeringen”). Deze wordt alleen voorzien voor ziekte en zwangerschapsverlof.  
Bij een ongeval in het privéleven kan ook een uitkering van de OSZ-ziekteverzekering gevraagd worden 
(zie hoger).   
  

5.6. Uitsluitingen  
  

De verzekering is niet van toepassing in een aantal gevallen: onder andere ongevallen bij het besturen 
van een (zweef)vliegtuig, snelheidswedstrijden, alpinisme, aardbevingen. Ongevallen die voorkomen 
tijdens periodes van politieke onrust, burgeroorlog en staking worden ook niet verzekerd door de OSZ  
Er geldt opnieuw uitsluiting bij oorlog zoals bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wij kunnen ook 
hier dezelfde opmerking herhalen:  
het risico van (burger)oorlog is niet verzekerd. De DOSZ past deze regel met enige soepelheid toe, 
maar evalueert geval per geval of er een causaal verband is tussen de schade en de oorlogssituatie 
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van het land. Er is – in principe- geen probleem als de verzekerde persoon zo snel mogelijk het 
gevaarlijke gebied verlaat wanneer een (burger)oorlog uitbreekt. Wanneer dit risico niet kan worden 
vermeden rekening houdend met de aard van het werk van de coöperant, zou een speciale 
oorlogsverzekering moeten worden afgesloten wat moet worden besproken met de ngo (Pegasus biedt 
een dergelijke verzekering aan).  
  

5.7. Probleem bij terugbetaling van geneeskundige zorgen in 
geval van een arbeidsongeval: oplossingen.   

  
Wanneer de coöperant een arbeidsongeval heeft, kan hij dus geen beroep doen op de tussenkomst 
van de ziekteverzekering van de algemene regeling, en ook niet op de aanvullende verzekering 
geneeskundige zorgen  (contract 5094).  In dit geval laten de OSZ-regels ook niet toe om mits betaling 
deze verzekering geneeskundige zorgen voort te zetten in periode van schorsing (terwijl dit wel 
mogelijk is voor privé-ongevallen).   Dit brengt een groot probleem met zich mee: tijdens deze periode 
van ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, ontvangt hij wel  uitkeringen en worden er 
kosten van geneeskundige zorgen (alleen voor hem en uitsluitend de kosten verbonden aan het 
ongeval) terugbetaald.  Maar andere kosten van geneeskundige zorgen voor hemzelf, of kosten van 
zijn gezin worden niet meer terugbetaald.   
-Een privé-verzekering kan oplossing bieden: het repatriëringscontract van AXA-Assistance voorziet in 
de terugbetaling van kosten voor geneeskundige zorgen ook degene die niet verbonden zijn aan de 
repatriëring (zie fiche #3-E, “Aanvullende verzekeringen”). Maar let op: alleen kosten in het 
buitenland zijn verzekerd.    
- de DOSZ zelf biedt een (kostelijke) oplossing: het is mogelijk om zich aan te sluiten in de algemene 
regeling en via die regeling ook in de aanvullende  verzekeringen tijdens de 12 maanden na stopzetting 
van betaling van het loon door de ngo. De coöperant draagt dan ook bij voor zijn pensioen ( zie hoger) 
  

6. Cumulatie tussen ziekte, ongeval in het privéleven, arbeidsongeval en 
verzekering  

 
Wij willen hier even de balans opmaken over de cumulaties waarover sprake is in de vorige 
hoofdstukken.  

• Indien de coöperant een arbeidsongeval heeft, doet hij alleen beroep op OSZ-uitkeringen voorzien 

bij een ongeval;  

• Indien de coöperant een ongeval in het privéleven heeft, kan hij niet alleen beroep doen op OSZ-

uitkeringen voorzien bij een ongeval, maar ook op OSZ-uitkeringen voorzien in geval van ziekte;  

• Indien de coöperant ziek is, kan hij beroep doen op OSZ-uitkeringen voorzien in geval van ziekte 

en eveneens op de verzekering gewaarborgd inkomen (zie beschrijving in fiche #3-E “Aanvullende 

veerzekeringen”) ;  

• Indien de coöperante in zwangerschapsverlof is, kan zij beroep doen op OSZ-uitkeringen in geval 

van ziekte en eveneens op de verzekering gewaarborgd inkomen ;   

  

  

Voor meer informatie, zie eveneens fiche #3-E “Aanvullende verzekeringen”.  
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7. Pensioen (Wet 1963)  
 
Het OSZ-stelsel voorziet een ouderdoms- en overlevingsverzekering.  
  

Wanneer de coöperant een gemengde loopbaan heeft gehad (deels in België of een EU-land, deels 
overzee), dan is er op pensioenleeftijd of op het tijdstip van overlijden een pensioenaanvraag 
nodig in de twee pensioenstelsels (eventueel zelfs meer dan 2).     

  

Het ouderdomspensioen van OSZ verschilt van het Belgisch pensioensysteem: het kan vroeger of ook 
later ingaan dan het pensioen in België. In deze fiche bepreken we alleen het OSZ-stelsel.  
De reglementering van de OSZ inzake het pensioen werd aangepast in 2006, 2007, 2008 en 2017. De 
voornaamste wijzigingen zijn de volgende:  

• Het afschaffen van de ongelijkheden tussen man en vrouw in de teksten: voortaan is er een 

overlevingspensioen voor zowel de weduwe als de weduwnaar van de overleden coöperant(e). 

• De pensioengerechtigde leeftijd werd opgetrokken tot 65 jaar voor mannen en vrouwen (met  

mogelijkheid voor iedereen om vanaf 60 jaar met pensioen te gaan). Voordien konden vrouwen 

vanaf 55 jaar men pensioen gaan en mannen vanaf 55 jaar in functie van hun anciënniteit in het 

OSZ-stelsel. Door die wijzigingen zijn er in 2008 verschillende juridische problemen gerezen. 

Bepaalde personen zouden nog hun pensioen op 55 kunnen nemen.     

• De interestvoet voor de kapitalisatie van pensioenen is in een eerste stap verminderd tot 3,75% 

(voordien was dit 4,25%) en nu is hij sedert 1 april 2017 nog verlaagd tot 2%.  

• Het stelsel van herwaardering en indexering is herzien wat ervoor zorgt dat de bedragen van de 

pensioenen minder aanzienlijk zijn; de verlaging verschilt volgens leeftijd en geslacht van de 

aangesloten personen. 

• Sedert april 2017 is er slechts 1 mortaliteitstabel en is er geen verschil tussen mannen en vrouwen.  

Het gevolg van deze laatste punten is dat een hogere bijdrage nodig is om hetzelfde niveau van 

pensioen te hebben als voordien.   

  

7.1. Ouderdomspensioen  

1. Principe  

Het pensioen wordt in het overzeese stelsel samengesteld door de kapitalisatie van de bedragen die 
door de ngo’s aan de OSZ worden gestort ten voordele van de coöperanten (het systeem is 
vergelijkbaar met een spaarboekje bestaande uit het geheel van de gestorte sommen en de intresten 
daarop). Desalniettemin is er ook een solidariteitsprincipe in dit systeem ingebouwd.  
Bijdragen kunnen in principe gestort worden voor de hele periode waarin men buiten de EER en buiten 
Zwitserland beroepsactief is, zonder beperking in duur of leeftijd. Het bekomen kapitaal wordt niet 
overgedragen naar een ander, bijvoorbeeld Belgisch, wettelijk pensioenstelsel, noch op het einde van 
de aansluiting als actief verzekerde, noch op de pensioenleeftijd.  
De periodes waarin de coöperant OSZ-uitkeringen heeft ontvangen (ziekte- en invaliditeit, inclusief 
ongevallen in het privéleven maar met uitsluiting van arbeidsongevallen), worden gelijkgeschakeld 
met periodes van actieve verzekering voor de berekening van het pensioen. Er zijn evenwel 
beperkingen aan deze gelijkschakelingen.  

2. Pensioenaanvraag  

De coöperant moet zélf de nodige stappen ondernemen en de DOSZ contacteren. Hier ligt een groot 

risico: het pensioen kan verloren gaan door onwetendheid hierover, of bij vergetelheid. Het is aan de 

ngo om de aandacht van de coöperant hierop te vestigen!  

De DOSZ stelt speciale aanvraagformulieren ter beschikking. De aanvraag moet minstens drie maanden 
voor de aanvang van het pensioen worden ingediend. Het rustpensioen mag worden gecumuleerd, 
vanuit het standpunt van de OSZ, met elke andere vorm van inkomen (met een beroepsinkomen of 
een Belgisch pensioen). Er is slechts één beperking: de coöperant kan niet tegelijk bijdragen betalen 
en een pensioen trekken van de DOSZ, terwijl het evenmin mogelijk is om het pensioen te cumuleren 
met een ziekte-uitkering van de DOSZ. Het pensioen wordt maandelijks of driemaandelijks 
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uitgekeerd. De pensioentrekker moet niet in België verblijven om recht te hebben op het OSZ-
pensioen.  

3. Bedrag van de uitkering  

De uitkering varieert volgens de duurtijd van de verzekeringsdeelname, de leeftijd op het moment 

van de aansluitingsaanvraag en van de aanvraag tot pensioen. Ze varieert ook in functie van de 

gestorte premies. Met andere woorden:  

• hoe langer men verzekerd is, hoe hoger het pensioen zal zijn;  

• hoe jonger men is bij de aansluiting, hoe hoger het pensioen zal zijn.  

De bedragen zijn verbonden aan de evolutie van de index. Wanneer de verzekerde geen Belgische 
nationaliteit heeft, of geen onderdaan is van een EER-lidstaat of van Zwitserland, dan wordt dit 
mechanisme van aanpassing van bedragen aan de evolutie van index niet toegepast. In plaats daarvan 
wordt soms-in functie van gekozen aansluiting10-  een aanvullende rente betaald.   
Bij wijze van herinnering van wat hierboven werd gezegd: vanaf de dertiende maand van 
arbeidsongeschiktheid en indien de verzekerde 65 jaar is geworden zonder zijn pensioen aan te 
vragen, wordt het (pensioen-)bedrag waar hij recht op zou hebben, afgetrokken van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering hoewel hij hier niet van geniet!  
  

Naast het eigenlijke pensioenbedrag is er ook een bedrag voor jaarlijkse vakantie voor de 
gepensioneerden. Ook hier zijn er afwijkingen voor personen die geen onderdaan zijn van EER of 
Zwitserland.   

4. “Pensioenleeftijd” 

De pensioenleeftijd werd voor mannen en vrouwen vastgelegd op 65 jaar. (Zie ook wat gezegd is bij 

de inleiding van dit punt 7). Het pensioen kan eventueel worden aangevraagd tot 5 jaar vroeger mits 

een vermindering van het pensioen. De vermindering kan belangrijk zijn, de coöperanten kunnen bij 

OSZ een raming vragen11 van toekomstige rechten.   

De coöperant kan ook bijdragen blijven betalen na de pensioenleeftijd indien hij nog actief is. Na 65 
jaar groeit het pensioenbedrag niet meer aan (tenzij er nog bijdragen worden gestort).   

5. Pensioen van echtgescheidenen  

Er bestaan speciale rechten en regels voor het pensioen van (uit de echt) gescheiden echtgenoten. 

Het bedrag varieert in functie van onder meer de duur van de samenleving. Info te vragen bij de OSZ.  

  

5.2. Overlevingspensioen  

1. Overlevingspensioen  

Op het moment van overlijden van een actieve verzekerde (coöperant, man of vrouw) of van een 

persoon die voordien was verzekerd of die een pensioen ontving (oud-coöperant), heeft de 

overlevende echtgeno(o)t(e) recht op een pensioen. Dit recht gaat in op de datum van overlijden van 

de echtgeno(o)t(e). Hij/zij heeft recht op een percentage van het ouderdomspensioen dat werd 

opgebouwd of dat op pensioenleeftijd zou verkregen zijn wanneer de man of vrouw  nog actief 

verzekerd was bij zijn of haar  overlijden (60% van pensioen bij overlijden op 45 jaar of ouder).  

Er wordt ook nog rekening gehouden met het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten. De 
weduwe/weduwnaar behoudt het pensioen ook als hij/zij hertrouwt (dit is niét zo voor de aanvullende 
pensioentoelage: zie hoger  bij punt B.3.3.2. ivm. ziekte/invaliditeitsverzekering van de DOSZ). De 
overlevende echtgeno(o)t(e) mag eigen beroepsinkomsten hebben, zonder beperking.  
Er bestaan specifieke regels bij overlijden ten gevolge van een ongeval (vraag inlichtingen bij de 
DOSZ).  

                                                 
10 Volgens art 15, 18 a of 18b van Wet 1963. Informatie bij de OSZ of Pegasus.   
11 Info : zie website DOSZ , http://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/nl/ 
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2. Wezenuitkering  

De kinderen (ook geadopteerde) hebben bij het overlijden van hun vader en/of moeder recht op een 

rente als deze ouder actief verzekerd was op het ogenblik van overlijden, vroeger verzekerd was of 

een DOSZ-pensioen kreeg. De uitkering wordt betaald tot 18 jaar, eventueel verlengd tot 25 jaar.   

De rente (een percentage van het overlevingspensioen) wordt eventueel verhoogd met een wezen 
bijslag (zie hoger, punt B.3.3.2 ziekte/invaliditeitsverzekering OSZ) of verhoogd wanener er minimum 
10 jaar deelname aan de verzekering was.    
De wezenuitkeringen van DOSZ kunnen worden gecumuleerd met kinderbijslagen.  
  

8. Uitgestelde verzekering voor geneeskundige zorgen (Wet 1963)  
 

Deze verzekering maakt deel uit van de algemene regeling van de Wet 1963 (pensioen, 
ziekte/invaliditeit, uitgestelde verzekering geneeskundige zorgen) van de DOSZ. Ze mag niet worden 
verward met de gewone verzekering geneeskundige zorgen (aanvullend contract 5094) zoals hierboven 
beschreven (onder punt 2). De verzekerden die minstens 16 jaar hebben bijgedragen en beantwoorden 
aan een leeftijdscriterium (volgens de duur van de deelname afnemend van 57 tot 50 jaar), hebben 
recht op de terugbetaling van de geneeskundige zorgen voor zichzelf en hun gezinsleden. De 
verzekering is gratis, er wordt geen bijdrage gevraagd. Er is een verblijfsvoorwaarde: men moet in de 
EU wonen (met uitzondering van Denemarken) indien men geen EER onderdaan of Zwitser is, en men 
mag niet gedekt zijn door een ander Belgisch of buitenlands stelsel van sociale zekerheid.  
De minimum deelnameduur van 16 jaar wordt in bepaalde gevallen niet geëist. Bij overlijden van de 
verzekerde krijgen de weduwe en wezen toegang tot deze verzekering wanneer de verzekerde 
overlijdt tijdens de deelname aan de verzekering, op voorwaarde dat er een deelname was van 
minstens 12 maanden, of tijdens een periode van ziekte en invaliditeit. Er mag geen recht elders 
bestaan.    
Voor terugbetaalbare kosten, personen ten laste en bedragen: zie geneeskundige zorgen in geval van 
ziekte hierboven. De terugbetaling gebeurt volgens het Belgische RIZIV–tarief voor kosten over de 
hele wereld.  
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C. Synthesetabel DOSZ-verzekeringen : gezondheidszorgen, ziekte, zwangerschap, ongevallen    

   Geneeskundige zorgen  

(5094)  

Ziekte Invaliditeit  (Wet 

1963)  

Zwangerschap  

(Wet 1963)  

Ongeval privéleven  

(5094)  

Arbeidsongeval  

 (5094)  

Verzekerde personen   Coöperant/e + personen ten 

laste   

 Coöperant/e  Coöperante  Coöperant/e  Coöperant/e  

Verzekerde periode   Volledige maand waarin  

inschrijving/of uitschrijving 

valt    

Wachttijd van max 6 maanden tenzij 

aansluitend op RSZ of andere 

verzekeringen  

Idem als ziekte   Dag van inschrijving bij  

OSZ/einde maand uitschrijving   

Idem als ongeval privéleven   

Tussenkomst   Voor prestaties uit lijst  

RIZIV /   

Tegen 75%, behalve België  

Riziv tarief   

  

 

Maandelijkse toelage in functie van de 
situatie, indexaanpassing, verhoogd 
met 50% vanaf 13e maand / 
uitkering bij overlijden/ soms 
kinderbijslagen/ geneeskundige  
zorgen (vlg Wet 1963)  Riziv-tarief  

Maandelijkse toelage, 
idem ziekte, 
gedurende 15 weken   

  

Daguitkering vanaf 31e dag 

ongeschiktheid, identiek bedrag 

voor allen/ jaarrente bij 

permanente invaliditeit/ kosten 

repatriëring/ rente bij overlijden    

  

Idem als ongeval privéleven  

Voorwaarden   / Verblijf in EU indien geen Belg of 

EER-nationaliteit of Zwitser  p.m. 

wachttijd  

Idem als ziekte   Wachttijd 30 dagen voor 

daguitkering alleen  

Idem als ongeval privéleven   

Procedure  Opvragen documenten 
betalingsbewijs, factuur, 
medisch voorschrift : binnen  
24 maanden     

Model 2 MI/ZI (coöperant)  + model 1 

(ngo) + medisch attest /  binnen 90 

dagen   

Idem als ziekte   Aangifte :  op formulier + medisch 

attest, binnen 3 maanden    

Idem als ongeval privéleven   

Uitsluiting van   Gevaarlijke sporten, 

wedstrijden …   

Opzettelijke fout, 

vliegtuigongeluk, gevaarlijke 

sporten, oorlog 

 /  Wedstrijden, aardbeving, oorlog …   Idem als ongeval privéleven   

Geneeskundige zorgen 

tijdens periode van 

ongeschiktheid   

/ Opschorting contract 5094/ geen 

formulieren /RIZIV-tarief   

Idem als ziekte   Opschorting contract 5094/ alleen 
kosten van coöperant ivm. ongeval  
vergoed, à 100%/ geen formulieren   
Cumul met Ziekte -invaliditeit    

Opschorting contract 5094/ 

alleen kosten van coöperant 

ivm. ongeval w vergoed, à 

100%/ geneeskundige zorgen 

Geneeskundige zorgen : 

aanvullingen of mogelijke 

oplossingen   

Aanvulling op 75% door Axa-

AXA assistance voor kosten 

buitenland    

Aanvulling bij de 75% door AXA 

Assistance voor kosten buitenland  

Idem als ziekte    Aanvulling bij de 75% door AXA 

Assistance voor kosten buitenland 

AXA Assistance voor kosten 

buitenland / bijdragen in de 

algemene regeling   

Andere Cumuls   /  Verzekering gewaarborgd inkomen 

(buiten de OSZ)   

Idem als ziekte   Maandtoelage ziekte bij de OSZ   Geen  
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D. Keuze tussen de Belgische sociale zekerheid en de Overzeese sociale 
zekerheid (OSZ)  

Vrijwel automatisch verzekeren de Belgische ngo’s hun coöperanten bij de OSZ. Maar zouden ze niet 
beter hun coöperanten in de Belgische sociale zekerheid houden of inschrijven?  Dit punt heeft 
betrekking op de vraag of de personen die overzee worden tewerkgesteld door een Belgische ngo 
ressorteren onder het Belgisch stelsel van sociale zekerheid, of onder het stelsel van Overzeese 
Sociale zekerheid.  
 
Hoewel de coöperanten meestal voor een duur van 1 jaar of langer vertrekken, komen ook 
aanwervingen voor een kortere tijd vaak voor. Bij een aanwerving voor 6 maanden en langer is de 
toepassing van de  (Belgische) Sociale Zekerheid voor werknemers uitgesloten.  Maar wat als de ngo 
een coöperant voor minder dan 6 maanden aanwerft? Dient ze  bijdragen te betalen bij de RSZ ?  
 
In beginsel is het toepassingsgebied van de wetgeving inzake (Belgische) sociale zekerheid beperkt 
tot de tewerkstelling in België door een werkgever die in België gevestigd is of er een zetel van 
werkzaamheden heeft (beginsel van territorialiteit). Dit sluit de coöperanten dus uit. 
De wet over de  Overzeese Sociale Zekerheid stelt dat de Wet  inzake Sociale Zekerheid van 
werknemers niét van toepassing is wanneer de werknemer werkt in een land buiten de EER of 
Zwitserland. 
Met echter een uitzondering: werknemers die voor een korte periode met een  voorziene duur van  
minder dan 6 maanden uitgezonden worden EN die NIET aangesloten zijn bij het stelsel van de 
Overzeese Sociale zekerheid blijven onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid.  Ze kunnen op 
hun vraag tot 12 maanden in  het stelsel van RSZ toegelaten worden.  
 

Samenvatting:  

 Een vertrek voor een duur van meer dan 6 maanden sluit de toepassing van de Belgische  
sociale zekerheid voor werknemers uit.  

 Bij een vertrek voor een duur waarvan men voorziet dat die korter gaat zijn dan 6 maanden:  
o Is de toepassing van de sociale zekerheid voor werknemers uitgesloten indien de 

coöperant deelneemt aan het stelsel van de OSZ   
o Is de sociale zekerheid voor werknemers van toepassing indien de coöperant niet 

deelneemt aan het stelsel van de OSZ 

 
 

E. Inschrijving bij het ziekenfonds bij terugkeer    

Alle coöperanten, of ze nu beroepsactief worden of niet bij de terugkeer, moeten zich bij een 
mutualiteit inschrijven binnen de 30 dagen die volgen op het einde van de aansluiting bij de OSZ, of 
binnen het einde van de uitkeringen voor ziekte of ongevallen van de OSZ. Zo is er geen wachttijd in 
België.    
 
Zoals reeds hierboven is gemeld loopt de OSZ-verzekering tot de laatste dag van de maand waarin de 
coöperant zijn loon krijgt (of waarin het einde van zijn contract ligt).  Indien hij langer dan 30 dagen 
wacht om aan te sluiten moet hij in de nieuwe ziekteverzekering een wachttijd lopen vooraleer hij 
recht heeft op terugbetalingen. Die kan oplopen tot 6 maanden.   
Opgelet:  er is géén vrijstelling van wachttijd voor de samenwonende (gehuwd of niet) van de 
coöperant die ten laste was bij de OSZ.   

  
Bij de nieuwe inschrijving in een Belgische mutualiteit  is er een attest van de DOSZ nodig.   
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F. Wettelijke basis 

 De wet van 17 juli 1963 over de Sociale zekerheid overzee.  
 
Wat betreft de keuze tussen de Sociale Zekerheid van werknemers en de Overzeese Sociale 
Zekerheid: 

 

 Artikel 3 van Wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders: 
“Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten en verordeningen inzake 
sociale zekerheid en artikel 13, tweede lid, van de wet van 17 juli 1963 betreffende de 
overzeese sociale zekerheid, is deze wet van toepassing op de werknemers die in België in 
dienst zijn van een in België gevestigde werkgever of verbonden zijn aan een in België 
gevestigde exploitatiezetel.” 

 

 Artikel 13 van Wet 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid:  
“De wetgeving betreffende de sociale zekerheid der werknemers is niet toepasselijk op de 
personen die zijn te werk gesteld in de landen door de Koning ter uitvoering van artikel 12 
van deze wet aangewezen (nvdr: landen buiten de EER of Zwitserland). 
Zij blijft nochtans toepasselijk op de personen die in deze landen dienstperioden van korte 
duur verrichten. De Koning bepaalt, (na advies van het Beheerscomité), de maximumduur van 
deze dienstperiode alsmede de voorwaarden van toepassing van de bepalingen van dit lid.”  

 

 Artikel 1 van het KB van 15 april 1965 houdende uitvoeringsmaatregelen van artikel 13 van de 
wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid: 
“De wetgeving nopens de sociale zekerheid van de arbeiders blijft van toepassing op de 
personen die gedetacheerd zijn in de landen aangeduid in uitvoering van artikel 12, 1° van 
de wet van 17 juli 1963 (nvdr: landen buiten de EER of Zwitserland) betreffende de overzeese 
sociale zekerheid, wanneer de waarschijnlijke duur van de tewerkstelling in deze landen niet 
meer bedraagt dan zes maanden en voor zover deze personen niet deelnemen aan de 
overzeese sociale zekerheid.  
Het staat deze personen vrij de duur van hun aansluiting bij de sociale zekerheid der arbeiders 
te verlengen voor een nieuwe periode van niet meer dan zes maanden, voor zover er een 
verklaring in deze zin gedaan wordt bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, vóór 
het verstrijken van de periode bedoeld in het eerste lid.” 

 
 

G. Gerelateerde technische fiches 

 Fiche #1 “Voordelen toegekend aan de coöperanten” 

 Fiche #5 “ Aanvullende verzekeringen” 

 Fiche #7 “ Werkeloosheid” 
 
 
 

Deze fiche is de Nederlandstalige vertaling van een originele Franstalige fiche van ACODEV (www.acodev.be) 
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