
 

 

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 
 

De Wet Verwilghen    
 

In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen 

ten voordele van de verzekerden voorzien in de zogenaamde ‘Wet Verwilghen’. 

 

Deze bepalingen zijn hernomen in artikels 208 en volgende van de nieuwe wet van 4 april 2014. 

  

De belangrijkste elementen van deze wet zijn :  

 

1. De mogelijkheid tot prefinanciering van de premies voor het individueel contract. 

 

Aan verzekerden wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de periode dat zij bij de 

collectieve polis zijn aangesloten een aanvullende premie te betalen om een individuele 

reserve aan te leggen. Die zal dienen om bij de individuele voortzetting een lagere premie 

te bekomen. 

 

2. Het recht op een individuele voorzetting van een collectieve polis. 

 

Bij het verlies van de hoedanigheid van verzekerde in de collectieve verzekering heeft 

deze het recht om bij dezelfde verzekeraar een contract op individuele basis af te sluiten.  

De voorwaarden en modaliteiten van deze voorzetting zijn voorzien in deze wet en 

verplichten een individuele verzekering die gelijksoortige waarborgen moet aanbieden (dus 

niet op vlak van de premie). Het individueel contract geniet dus een eigen tarief, los van 

het voorafgaande collectieve. 

 

 

Om hieraan te kunnen beantwoorden, heeft Ethias twee nieuwe contracten ontworpen:  
 

 Plan Medi-Next 
 

 Medi-Next.     

 

 

 

  



2. PLAN MEDI-NEXT 
 

Welke zijn de voordelen?  
 

Wij bieden aan de verzekerde de mogelijkheid om, gedurende zijn aansluiting op een collectieve 

polis bij Ethias, een aanvullend contract – Plan Medi-Next – af te sluiten en zodoende het tarief 

voor de latere individuele polis vast te leggen. 
 

Plan Medi-Next is, conform de bepalingen van de wet Verwilghen, een financieringsplan dat ervoor 

zorgt dat de leeftijd die de klant had op het ogenblik van het afsluiten ervan, ook de leeftijd is 

voor de berekening van de hospitalisatieverzekering (Medi-Next), wanneer die werkelijk aanvangt. 
 

Voorbeeld: de verzekerde sluit een Plan Medi-Next op 45 jaar  wanneer hij op 55 jaar een polis 

Medi-Next afsluit zal hij de geïndexeerde premie betalen die op dat ogenblik voor een 45-jarige 

van toepassing is. 
  
Een Plan Medi-Next is dus op zich geen hospitalisatieverzekering. 
 

Het Plan Medi-Next is gebaseerd op een vrije keuze: de werknemer en/of zijn gezinsleden die al 

verzekerd zijn via een collectieve polis kunnen maar moeten niet intekenen op het Plan Medi-Next.  

 

 

Wie kan aansluiten?    
 

Personen die verzekerd zijn in een collectieve hospitalisatieverzekering bij Ethias en de leeftijd 

van 65 jaar niet hebben bereikt. Andere personen komen niet in aanmerking. 
 

Als de verzekeringsnemer (het bedrijf, de instelling, … ) de collectieve hospitalisatieverzekering 

verplaatst van Ethias naar een andere verzekeraar, kan de persoon die al heeft ingetekend op het 

Plan Medi-Next, deze wel voortzetten.  
 

Belangrijk: de premies zijn forfaitair. Dit houdt ook in dat er in geen enkel geval terugbetalingen 

van de geïnde premies gebeuren. 

 

 

Welke zijn de jaarpremies?  
 

De premie is een forfaitaire jaarpremie, vastgesteld in functie van de werkelijke leeftijd van de 

aangeslotene, op het ogenblik dat de dekking ingaat. 
  

Er zijn geen leeftijdsdrempels en bijgevolg ook geen premiecorrecties bij het overschrijden 

ervan. 
 

De premies worden geïndexeerd in functie van de index der consumptieprijzen van de maand 

november voorafgaand aan de jaarlijkse vervaldag (vastgelegd op 1 januari). 

  



3. MEDI-NEXT 
 

Wie kan aansluiten?    
 

 Elke persoon van wie de aansluiting op een collectieve overeenkomst bij Ethias – al of 

niet vrijwillig – werd beëindigd (verandering van werkgever, ontslag, pensionering, ... ) 

heeft het recht deze verzekering op individuele basis voort te zetten. 
 

De verzekerde kan dit recht nochtans enkel uitoefenen, indien hij gedurende de twee 

jaren voorafgaand aan het verlies van de voordelen van de collectieve polis ononderbroken 

erop aangesloten was.  

 

De verzekerde beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf het moment dat 

hij werd ingelicht van het verlies van de collectieve overeenkomst, om Ethias te 

informeren van zijn intentie tot verlenging op individuele basis. In elk geval vervalt dit 

recht ten laatste 105 dagen te rekenen vanaf het verlies van de voordelen van de 

collectieve polis.  Ethias bezorgt de verzekerde binnen de 15 dagen na de ontvangst van 

aanvraag tot individuele voortzetting een verzekeringsvoorstel Medi-Next. De verzekerde 

heeft vervolgens maximum 30 dagen om dit voorstel te aanvaarden.  Na het verstrijken 

van deze termijn vervalt zijn recht tot aanvaarding van het voorstel. 

 
 

 De leden van het gezin van de hoofdverzekerde in een collectieve polis kunnen het recht 

op individuele voortzetting eveneens uitoefenen, wanneer zij het voordeel van de 

collectieve polis verliezen om een andere reden dan deze hiervoor vermeld (echtscheiding, 

feitelijke scheiding, een kind dat het gezin verlaat, … ). De verzekerde heeft een termijn 

van 105 dagen om dit recht uit te oefenen, te rekenen vanaf het moment dat hij werd 

ingelicht van het verlies van de collectieve overeenkomst. 

 

Ethias bezorgt de verzekerde binnen de 15 dagen na de ontvangst van aanvraag tot 

individuele voortzetting een verzekeringsvoorstel Medi-Next. De verzekerde heeft 

vervolgens maximum 30 dagen om dit voorstel te aanvaarden.  Na het verstrijken van deze 

termijn vervalt zijn recht tot aanvaarding van het voorstel. 

 

 
 

Welke zijn de voordelen?  
 

 Er moet geen medische vragenlijst noch medische formaliteiten worden vervuld voor het 

afsluiten van een polis Medi-Next.  

 

 Het contract neemt aanvang op de datum waarop de verzekerde de voordelen van de 

collectieve polis verliest en dit zonder wachttermijn. 

 

 Wij vergoeden :  
 

 de medische en paramedische kosten die ten laste blijven van de verzekerde bij een 

ziekenhuisopname met minimaal één overnachting of bij een dagopname ingevolge 

ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, ongeacht het type kamer (eenpersoons- of 

gemeenschappelijke kamer). 

De medische kosten gedurende één maand vóór en drie maanden na de opname zijn 

eveneens verzekerd. 
  
  
  

 de kosten voor ambulante verzorging, d.w.z. voor behandelingen zonder 

ziekenhuisopname bij ernstige ziektes als kanker, leukemie, MS, suikerziekte, 

nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ... en dit gedurende de looptijd van 

het contract, zonder beperking in de tijd. 



 

Deze tussenkomsten gebeuren op voorwaarde dat er een wettelijke tegemoetkoming is voorzien en 

tot driemaal het bedrag hiervan.  
 

Bovendien vergoeden wij: 

 de niet vergoedbare geneesmiddelen tot € 1.250,00 per verzekerde en per jaar; 

 de kosten voor dringend en aangepast medisch vervoer, tot € 1.250,00 per jaar; 

 de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een kind van minder dan veertien jaar, 

tot € 25,00 per nacht. 

 

 

Is er een vrijstelling? 
 

Er is per jaar en per verzekerde een vrijstelling van € 125,00 bij ziekenhuisopname in een 

tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer en van € 250,00 bij ziekenhuisopname in 

een éénpersoonskamer. 

 

 

Welke zijn de belangrijkste uitsluitingen ? 
 

 

 Elke prestatie die te wijten is aan een ziekte of een ongeval waarvoor de voorgaande 

collectieve polis geen dekking voorzien.  

 

 Behalve de traditionele uitsluitingen als oorlog, nucleaire risico’s en opzettelijke daden, is 

er daarnaast ook geen tussenkomst voor de kosten die het gevolg zijn van: 

 

o vruchtbaarheidsbehandelingen, esthetische behandelingen (met uitzondering van 

reconstructieve chirurgie bij een gewaarborgde ziekte of ongeval) en 

verjongingskuren; 

o het beoefenen van luchtsporten of gemotoriseerde sporten, evenals het beroepshalve 

beoefenen van om het even welke sport. 

 

 

Indexering 
 

De verzekerde bedragen, de vrijstellingen en de premies worden op elke jaarlijkse vervaldag 

geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen. Het basisindexcijfer is dat van de 

maand november 2007 (206,28). 

 

 

Welke zijn de jaarpremies?  
 

Het premiebedrag wordt vastgesteld in functie van de leeftijd van de verzekerde op de 

aanvangsdatum van de waarborgen die op hem of haar betrekking hebben (behalve in het geval de 

verzekerde een polis Plan Medi-Next had afgesloten zie hiervoor). 
 

Er zijn geen leeftijdsdrempels en bijgevolg geen premiecorrecties. 
 

In bijgevoegde tabel vindt u de premies voor kalenderjaar 2015 (inclusief taks).  

  



 

Geïndexeerde premie 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd Medi-Next Plan Medi-Next  Leeftijd Medi-Next Plan Medi-Next  

0 296,95 32,83 33 517,24 70,12 

1 297,39 33,59 34 521,29 71,76 

2 302,70 34,38 35 526,18 73,43 

3 308,67 35,17 36 532,17 75,14 

4 314,84 35,99 37 539,51 76,88 

5 321,23 36,82 38 548,51 78,67 

6 327,84 37,68 39 558,80 80,50 

7 334,69 38,56 40 570,13 82,37 

8 341,77 39,46 41 582,13 84,29 

9 349,11 40,38 42 594,52 86,26 

10 356,72 41,31 43 607,21 88,26 

11 364,59 42,28 44 620,34 90,32 

12 372,76 43,26 45 633,91 92,42 

13 381,22 44,27 46 647,92 94,56 

14 389,99 45,30 47 664,63 96,77 

15 399,09 46,36 48 679,54 99,02 

16 408,53 47,43 49 694,89 101,32 

17 418,33 48,53 50 710,66 103,67 

18 428,51 49,66 51 726,85 106,09 

19 439,07 50,82 52 743,45 108,56 

20 450,04 52,00 53 760,47 111,08 

21 461,44 53,21 54 777,91 113,67 

22 470,32 54,45 55 795,77 116,31 

23 477,93 55,72 56 814,03 119,02 

24 484,42 57,02 57 832,72 121,79 

25 489,93 58,34 58 851,82 124,62 

26 494,59 59,69 59 871,34 127,53 

27 498,56 61,09 60 891,26 130,49 

28 501,98 62,51 61 911,62 133,52 

29 505,04 63,96 62 932,41 136,63 

30 507,91 65,45 63 953,64 139,81 

31 510,76 66,98 64 971,94 143,06 

32 513,80 68,53 
 
   



 

 

 Leeftijd Médi-Next 

65 990,61 

66 1009,65 

67 1029,07 

68 1048,87 

69 1069,06 

70 1089,67 

71 1110,68 

72 1132,11 

73 1153,98 

74 1176,30 

75 1199,08 

76 1222,34 

77 1246,10 

78 1270,38 

79 1295,18 

80 1320,54 

81 1346,47 

82 1372,99 

83 1400,13 

84 1427,92 

85 1456,37 

86 1485,51 

87 1515,35 

88 1545,96 

89 1577,32 

90 1609,48 


