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 DG HR
 Divisie Personeel 
 Aan alle autoriteiten van Defensie tot en met 

de eenheidscommandanten en de autoriteiten 
die de bevoegdheden ervan uitoefenen 

 Aan alle Chefs ASE 

Onderwerp: Hospitalisatieverzekering – Aansluiting van het Pers behorend tot het 
statuut “Vrijwillige militaire inzet” (EVMI) 

Ref:  Art 21, Par 2 van de wet van 10 Jan 10 tot de instelling van de vrijwillige 
militaire inzet en tot de wijziging van de verschillende wetten van toepassing 
op het militair personeel  

1. Synthese: hospitalisatieverzekering van Defensie, toepasbaarheid op het Pers EVMI, 
wachttijden. 

2. De militairen met het statuut van EVMI en de kandidaten voor het statuut EVMI zijn 
militairen van het actief kader. Ze zijn dus potentiële kandidaten verzekerde van de 
collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en dat met ingang van de 
indiensttreding. 
Dientengevolge kunnen zij evenals hun gezinsleden aanspraak maken op aansluiting bij de 
collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie vanaf hun indiensttreding en dit aan 
dezelfde voorwaarden als de andere personeelsleden. 

3. Wachttijden 

a. Wanneer de dienst hospitalisatieverzekering van de verzekeringsnemer de 
aansluitingsaanvraag ontvangt binnen de 3 maanden volgend op de indiensttreding of 
de gebeurtenis die het recht op aansluiting opent (huwelijk (indien geen samenwoning 
vooraf), samenwoning, geboorte, …), neemt de dekking aanvang zonder wachttijd 
vanaf de indiensttreding of de datum van de gebeurtenis die het recht op aansluiting 
opent. 

b. De aansluiting wordt beschouwd als laattijdig wanneer de dienst 
hospitalisatieverzekering van de verzekeringsnemer de aansluitingsaanvraag meer dan 
3 maanden na de datum van de gebeurtenis die het recht op aansluiting opent 
(indiensttreding, huwelijk (indien geen samenwoning (vooraf), begin van de 
samenwoning, geboorte of adoptie), ontvangt. 
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c. In geval van laattijdige aansluiting, is de algemene wachttijd van 13 maanden (uitstel 
van aansluiting) van toepassing, tenzij de kandidaat bewijst dat hij gedekt was door 
een gelijkwaardige verzekering tot op de datum van zijn aanvraag. 
Indien het bewijs wordt geleverd binnen de drie maanden die de datum van de opening 
van het recht volgen, wordt geen wachttijd opgelegd. 

4. Er wordt de bestemmelingen van deze nota gevraagd om de (Kand) EVMI van hun 
eenheid, met alle mogelijke informatiekanalen op de hoogte ervan te brengen en in 
bijzonder via de websites: 

http://intranet.mil.intra/sites/Pers/hosp_verzekering/Pages/nieuw.aspx . 

 Frederika BUELENS 
 Luitenant-kolonel militair administrateur  
 Chef van de Sectie Administratieve Expertise 
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