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A. Inleiding 

Zoals aangegeven in fiche #3-A “voordelen aan coöperanten” bestaat het statuut van 
coöperant niet meer, noch een lijst met minimum voordelen die de ngo’s aan de 
coöperanten zouden moeten bieden. In dezelfde fiche #3-A geven we echter een lijst van 
“referentie” voordelen voor de sector. In die opsomming is een repatriëringsverzekering 
opgenomen.  
 
We stellen U in deze fiche de verzekeringen voor die Pegasus aanbiedt, het sociaal 
secretariaat opgericht door de ngo’s voor het uitzenden van coöperanten. We geven eerst 
toelichting over de 2 belangrijke verzekeringen die vroeger werden toegekend aan 
coöperanten . Daarna bespreken we in een laatste punt enkele andere verzekeringen die 
Pegasus aanbiedt.  

B. Repatriëringverzekering 

Wij bespreken hieronder de AXA-assistance verzekering (vroeger IPA genoemd), die is 
afgesloten door Pegasus voor de ngo’s. Wat volgt zijn de grote lijnen van het groepscontract 
voor repatriëring bij AXA assistance. Het polisnummer daarvan is 1125050. U kan het 
contract nalezen voor meer details. De ngo’s kunnen dit contract terugvinden op de 
ledenpagina van website van Pegasus: www.pegasus-ngo.be. 
 
Bedrag van de maandelijkse bijdrage is :   

 Individuele optie: 24 €/m(bedrag 1-1-2017, wordt aangepast aan de index) 

 Familiale optie: 93,83 €/m (bedrag 1-1-2017, wordt aangepast aan de index). 
 

  Verzekerde personen 
 
De verzekering omvat twee opties:  

 de individuele optie die alleen de coöperant dekt; 

 de familiale optie dekt eveneens de wettelijke of feitelijke partner die onder 
hetzelfde dak woont en de kinderen (eveneens die van de partner) die beantwoor-
den aan bepaalde voorwaarden (jonger dan 25 jaar, fiscaal ten laste, ongehuwd, en 
wonend onder hetzelfde dak) 

 

 Gedekte risico’s 
 
Wij vermelden hier de voornaamste gedekte risico’s. Voor meer informatie, dient u het 
contract na te lezen.  
 

2.1. Repatriëring bij ziekte of ongeval.  
 
De volgende risico’s zijn gedekt : 

 De repatriëring of transport in geval van ziekte of ongeval van de coöperant of een lid van 
zijn gezin naar het land van herkomst.  

 De medische begeleiding; 

 De begeleiding door een familielid (H/T reis) voor een alleenreizende coöperant; 

 Terugreis naar het terrein van de coöperant binnen de 90 dagen vanaf de datum van zijn 
repatriëring; 

http://www.pegasus-ngo.be/
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 De reis van een gezinslid uit het land van herkomst in geval van hospitalisatie van de 
verzekerde gedurende meer dan 5 dagen in het land van tewerkstelling; 

 De terugreis van de coöperant en/of zijn gezin naar het land van herkomst in geval van 
hospitalisatie, gedurende meer dan 10 dagen, van een familielid (ouders, kinderen, 
partner, broers en zussen). 

 

2.2. Repatriëring bij overlijden buiten het land van herkomst 
 
De volgende risico’s zijn gedekt : 

 In geval van overlijden van een verzekerde, de repatriëring van het stoffelijk overschot 
naar het land van herkomst en de repatriëring van zijn familieleden; 

 Indien de overleden persoon ter plaatse wordt begraven, betaalt AXA-assistance de kosten 
van de heen- en terugreis van twee familieleden (ouders, kinderen, partner) vanuit land 
van herkomst naar het land waar de overledene begraven wordt.   

 De heen- en terugreis van de coöperant en zijn gezin in geval van overlijden van een 
familielid (ouders, kinderen, partner, broers en zussen) in het land van oorsprong.  De 
reis kan eventueel ook opgenomen worden in een terminale fase van de ziekte van het 
familielid. Er is gedurende het contract slechts één reis gegarandeerd per (ziek/stervend) 
familielid.   

 

2.3. Aanvullende verzekering voor alle medische kosten in het 
buitenland 

 
Deze verzekering vult de terugbetaling van de sociale zekerheid aan wat betreft de 
gezondheidszorgen zowel bij repatriëring als niet-repatriëring. De tussenkomst is beperkt 
tot 50.000 € per persoon, per schadegeval en per jaar, met een eigen inbreng van 75 € per 
persoon en per jaar. De kosten voor  geneeskundige verzorging overzee worden terugbetaald, 
maar niet na repatriëring of in het land van herkomst. Bij gebrek aan dekking door de 
overzeese sociale zekerheid 1 of door een ander sociaal zekerheidsstelsel is de de waarborg 
beperkt tot 12.500 €.  

 

 Procedure 
 

3.1. Indien repatriëring nodig is 
 
De coöperant zal eerst en vooral contact opnemen met zijn ngo en met AXA-assistance. AXA-
assistance beslist of er al dan niet een repatriëring moet plaatsvinden en organiseert deze 
repatriëring desgevallend. In principe dient alles te gebeuren mits voorafgaand akkoord van 
AXA-assistance.  
Het telefoonnummer van AXA-assistance IPA (te verifiëren bij uw ngo voor vertrek) is: 
00/32/2/552 52 04. 
 

3.2. Aanvraag tot terugbetaling medische kosten  
 
Bij de eerste uitzending en bij het versturen van de eerste aanvraag voor terugbetaling aan 
de OSZ (en alleen bij de eerste aanvraag), moet men vragen om de kwitantie aan Pegasus 
te sturen (behalve indien de coöperant een algemene volmacht heeft gegeven aan Pegasus 
in welk geval alles onmiddellijk naar hen zal worden verstuurd). Pegasus meldt aan de 

                                                 
1 Zie fiche#4“Overzeese Sociale Zekerheid”, in bepaalde gevallen is niet iedereen verzekerd.  
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verzekeringsmaatschappij het saldo dat niet wordt terugbetaald door de OSZ. De 
verzekeringsmaatschappij zorgt dan voor terugbetaling aan de ngo-coöperant. Men mag 
evenwel niet vergeten dat AXA-assistance eerst een franchise toepast wat de gevallen van  
terugbetaling beperkt. 
 

 Uitsluitingen 
 
Er zijn een aantal uitsluitingen:2 

 Er is geen tussenkomst voor repatriëringen , noch voor medische kosten na de 28ste week 
van de zwangerschap; 

 Er is geen tussenkomst voor repatriëringen bij vrijwillige zwangerschapsonderbreking. 
 
In een land dat beschouwd wordt als oorlogsrisico (AXA-assistance hanteert de lijst opgesteld 
door Buitenlandse Zaken) zal de verzekeringsmaatschappij alles in het werk stellen om de 
repatriëring uit te voeren voor zover bepaald in het contract, maar kan ze niet als 
verantwoordelijk worden beschouwd indien ze er niet in slaagt.  
 

C. Aanvullende verzekeringen voor een gewaarborgd inkomen in geval van 
ziekte vanaf de 2de maand van arbeidsongeschiktheid 

Hierna geven we de krachtlijnen van het verzekeringscontract tussen Pegasus en Allianz. Het 
polisnummer is BCVR 00009727. U kan het contract nalezen voor meer details. De ngo’s 
kunnen dit contract terugvinden op de ledenpagina van de website van Pegasus: 
www.pegasus-ngo.be.  
 
Het bedrag van de maandelijkse bijdrage is in januari 2017: 

 Voor de coöperanten inwoners van de EER of Zwitserland (of die gedekt zijn door een 
sociale zekerheid)3  30,98 €. 

 Voor de coöperanten niet inwoners van de EER of Zwitserland( of die niet gedekt zijn 
door een sociale zekerheid) 4 51,10€ (zie verder) 
 

 Bedoeling van deze verzekering 
 
Deze verzekering wil de coöperant een aanvullend inkomen dat beter is aangepast aan de 
levensstandaard in geval van ziekte of zwangerschapsrust. De OSZ-uitkering in geval van 
ziekte is inderdaad niet erg hoog. Dit aanvullend inkomen is dus cumuleerbaar met de OSZ-
ziekte-uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte.  
 
Aangezien de niet- inwoners van de EER niet genieten van de ziekte-uitkering van de OSZ, is 
een aanvullende formule bedacht opdat de personen zonder sociale zekerheid van een 
aanvullend inkomen zouden kunnen genieten, enkel voor deze verzekering. ( zie hoger).   
 

                                                 
2 Voor meer details over de uitsluitingen van het contract op de website van Pegasus: http:/www.pegasus-ngo.be/ 

 

 
3 Deze nieuwe mogelijkheid „die gedekt zijn door een sociale zekerheid „ zal van toepassing zijn vanaf 

1/11/2017 
4 Deze nieuwe mogelijkheid „niet gedekt zijn door een sociale zekerheid“ zal van toepassing zijn vanaf 

1/11/2017 

http://www.pegasus-ngo.be/
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 Verzekerde personen 
 
Alleen de coöperant is verzekerd. Na 65 jaar (pensioenleeftijd) of bij opnemen van pensioen 
of brugpensioen kan hij niet meer verzekerd worden.  
 

 Gedekte risico’s 
 
Alleen de arbeidsongeschiktheid bij ziekte van langer dan 1 maand is gedekt. 
Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval wordt niet gedekt door deze verzekering.  
Arbeidsongeschiktheid die verbonden is aan zwangerschap (ziekte tijdens en verbonden aan 
zwangerschap) wordt gedekt. Ook het zwangerschapsverlof zelf (15 weken vergoed door de 
OSZ) wordt  eveneens gedekt vanaf de 2e maand. De invaliditeit moet minstens 25% bedragen 
om van een uitkering te kunnen genieten.  
Uitzondering: de burnout is niet erkend als ziekte, deze verzekering dekt dit dus niet. 
 

 Uitkeringen 
 
Deze verzekering garandeert een aanvullend inkomen ( bedragen in januari 2017) 

 Gewaarborgd inkomen voor de coöperanten inwoners van de EER of Zwitserland( of 
gedekt door een sociale zekerheid): 1.114,02 € 

 Gewaarborgd inkomen voor de coöperanten niet inwoners van de EER of Zwitserland 
( of zonder sociale zekerheid): 1.838,14 € 
Het bedrag van de uitkering wordt verminderd vanaf de 13e maand omdat de uitkering 
van de OSZ op dat ogenblik verhoogt met 50%. Deze bedragen worden jaarlijks op 1 
januari herzien. De uitkeringen kunnen lopen tot het moment dat hij 65 jaar wordt 
of wanneer hij op (pre)pensioen gaat.  
 

 Procedure bij ziekte van langer dan één maand 
 
De coöperant moet aangifte doen, via een specifiek formulier dat mee door zijn 
behandelende arts moet ingevuld worden.5 Het is van groot belang dat dit formulier volledig 
en correct is ingevuld door zowel de coöperant als de behandelende arts. Onder meer  de 
graad van arbeidsongeschiktheid en de vermoedelijke duur moeten worden ingevuld. Bij 
ontvangst van dit document en na onderzoek van het dossier door haar adviserend 
geneesheer, betaalt de maatschappij de toelage op het einde van elke kalendermaand. 
Vergeet niet op alle documenten de naam van de ngo en het polis-nummer BCVR 00009727 
te vermelden.  
Opgelet: de aangifte moet ten laatste twee weken na het einde van de wachtperiode (die 
bedraagt een maand)  bij de verzekeringmaatschappij worden ingediend(kort!)  zo niet 
vervallen de rechten. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Formulier en instructies zijn te vinden  op website Pegasus: www.pegasus-ngo.be.  
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D. Andere verzekeringen  

1. Foreigners Plan  
 

Deze verzekering is bedoeld voor “impats ( bursalen, uitwisselingen Zuid-Noord, stagiairs, 
genodigden……). Het biedt hen een sociale dekking voor gezondheidszorgen tijdens hun 
verblijf in België. Voor sommige onder hen eist de Belgische ambassade zo’n verzekering 
om het visa te verlenen.  
          

2. Verzekering tegen oorlogsrisico’s  
 

Pegasus biedt de mogelijkheid om de coöperanten te verzekeren tegen oorlogsrisico’s. 
Deze verzekering waarborgt een premie ingeval van blijvende invaliditeit of in geval van 
overlijden. Bij overleden keert de verzekering een bedrag uit aan de personen die door de 
overledenen zijn aangeduid.  
 

3. Hospitalisatieverzekering  
 
Het gaat om een AG-care hospitalisatie verzekering die bedoeld is voor Belgische expats 
die in het buitenland verblijven ( en aangesloten zijn bij de OSZ). De verzekering dekt de 
hospitalisatiekosten ingeval van repatriëring naar België ( de Axa-Assistance verzekering 
doet dit immers niet )  
 

E. Gerelateerde technische fiches  

 Fiche #1 “Voordelen voor coöperanten” 

 Fiche #4 “ Overzeese Sociale Zekerheid” 

 

 

 

 
 

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

  

 
Met de steun van 

 

 

 

http://www.acodev.be/

