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- Aan alle autoriteiten van Defensie tot en met de 
eenheidscommandanten en de autoriteiten die de 
bevoegdheden ervan uitoefenen 

 
- Aan alle Chefs ASE 

 
 
 
Onderwerp: Hospitalisatieverzekering - Gebruik Mod Transfer 
 
Ref: 1. AO-J 719B 
 2. AO-J 399B 
  3. KB van 31 Jul 03 (Kosteloosheid gezondheidszorgen Pers Defensie) 
  4. Nota BFA-M/09-249125 van 14 Apr 09 
 
1. Synthese: hospitalisatieverzekering Defensie, Mod Transfer, doorverwijzing, Medi-Card. 
 
2. De hospitalisatieverzekering van Defensie is sinds 01 Jan 10 overgeschakeld naar het IS+ 

plan van DKV. De premies die hiervoor aangerekend worden zijn gunstig, deels omdat 
het remgeld door Defensie kan gedragen worden indien men zich laat doorverwijzen naar 
de burgersector door een Mil of een aangenomen arts. De doorverwijzing is alleen van 
toepassing voor het personeelslid, niet voor zijn familieleden. 

De militaire of aangenomen arts stelt hiervoor een Mod Transfer op in 4 exemplaren.  
 
3. Het aanvragen van een Mod Transfer heeft en voor betrokkene en voor Defensie enkele 

belangrijke financiële voordelen: 

- De terugbetaling via de hospitalisatieverzekering loopt van 1 maand voor tot 3 
maanden na de hospitalisatie (behalve voor zware ziekten). Alle onkosten die buiten 
deze periode vallen, moet betrokkene zelf betalen. We spreken hier dan over 
consultaties, kinesitherapiebehandelingen, medicatie, enz. Met een Mod Transfer is er 
geen beperking in de terugbetalingsperiode en betaalt Defensie het conventionele 
remgeld (zonder supplementen en honorariaoverschrijdingen) terug; 

- Defensie verstrekt in het MHKA geneeskundige verzorging waarvoor bij DKV niet of 
slechts gedeeltelijk zal tussengekomen worden: tandzorgen, geestelijke 
gezondheidszorg, enz. 
In geval van doorverwijzing naar de burgersector door een gespecialiseerde arts van 
het MHKA zal Defensie het remgeld terugbetalen en wordt de verdere opvolging van 
de aandoening binnen de militaire medische keten gegarandeerd; 
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- De doorverwijzing zorgt ervoor dat bij overlijden tijdens de hospitalisatie,  de 
begrafenisvergoeding met een tegemoetkoming in zekere begrafeniskosten verhoogd 
wordt; 

- Het Mod Transfer zorgt ervoor dat de prijs van het contract gunstig blijft voor zowel 
de rechthebbenden (bijdrage familieleden) als Defensie wat gezien de huidige 
budgettaire situatie een belangrijk gegeven is.  

 
4.  Hoe werkt het systeem “doorverwijzing”? 
 

- Tijdens de consultatie bij een militaire of aangenomen arts vraagt betrokkene een 
doorverwijzing; 

- de militaire of aangenomen arts stelt het Mod Transfer op in 4 exemplaren; 
- één exemplaar is bestemd voor BFA-M-Sectie Medische Tarificatie, die het remgeld 

terug zal storten aan DKV indien betrokkene zijn Medi-Card gebruikt. 
 
5. Het is dus in het voordeel van het personeelslid om aan de Mil of aangenomen arts een 

Mod Transfer te vragen als hij gehospitaliseerd wordt. Men weet immers nooit welke 
gevolgen deze hospitalisatie nog kan hebben.  

 
6.  De Expats kunnen alleen van deze procedure gebruik maken indien zij een Mil of 

aangenomen arts consulteren in BELGIË. 
 
7. Aan alle autoriteiten wordt gevraagd om via alle mogelijke kanalen een maximale 

verspreiding aan  deze nota  te geven. 
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