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1.  AMMA IN EEN NOTENDOP

 De onderlinge verzekeraar van de zorgsector

 Voor een door de zorgverleners

 Meer dan 70 jaar ervaring

 Niet-commerciële en onafhankelijke organisatie

 Grondige kennis van de beschermings-
behoeften van zorgverleners

 Meer dan 40.000 leden

 Marktleider beroepsaansprakelijkheid

 Marktleider Aansprakelijkheid Huisartsenkringen

 Marktleider Aansprakelijkheid Wachtposten
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AANSPRAKELIJKHEID

 Principe 

“Indien verantwoordelijk moet men de

schade herstellen” (burgerlijk wetboek)

 3 elementen:

− Fout

− Schade

− Oorzakelijk verband tussen fout en schade
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AANSPRAKELIJKHEID

 Nood aan integrale zekerheid op elk niveau van de Wacht

 De verschillende actoren 

1. De Arts

2. De Huisartsenkring

3. De Wachtpost
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AANSPRAKELIJKHEID 

 Elke partij in de wachtdienst heeft er alle belang bij

dat de andere ook goed verzekerd zijn .

 Om discussies te vermijden is het een voordeel dat

Huisartsenkring en Wachtpost bij dezelfde

verzekeraar zijn aangesloten.

Cfr Ziekenhuizen en Artsen
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De Arts

De polis Beroepsaansprakelijkheid
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTS 

De wet voorziet een verantwoordelijkheid van 20 jaar
voor elke (para)medische handeling, ook:

− Wanneer een arts zijn medische activiteit stopzet

− Wanneer een arts met pensioen gaat

− Wanneer een arts overlijdt (aansprakelijkheid gaat over 
naar erfgenamen!)

− Wanneer een arts verandert  van werkgever (ziekenhuis, 
verzorgingsinstelling,...)
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTS

 Verschillende fasen van een (para)medisch 
ongeval

Tijd

Schadeverwekkend feit Schadevoorval Schadevordering/klacht

Variabele duur Variabele duur
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTS

 Verschillende verzekeringssystemen op de 
markt

 Elk volgens een specifieke fase van het 
medisch ongeval:

− Volgens schadeverwekkend feit

− Volgens schadevoorval

− Volgens schadevordering/klacht
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTS

 Systeem volgens schadeverwekkend feit:

− Verzekert de aansprakelijkheid voor:

 Alle handelingen die tijdens de looptijd van het 
contract gesteld zijn

 Op welk moment de schade zich ook voordoet 

 Op welk moment de klacht ook wordt ingediend, zelfs 
na einde van het contract

Looptijd contract

Schadeverwekkend feit

Einde contract

Schadevoorval

Schadevordering/
klacht

Posterioriteit: 20 jaarAnterioriteit
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTS

Looptijd contract

Schadeverwekkend feit

Einde contract

Schadevoorval
Schadevordering/

klacht

Posterioriteit: 20 jaarAnterioriteit

 Systeem volgens schadevoorval:

− Verzekert de aansprakelijkheid voor: 

 Schade die zich tijdens de looptijd van het 
contract voordoet

 Ook al volgt de schadeclaim na afloop van het contract

− Problemen:

 Schadevoorval = ?

 Schadevoorvallen na einde contract  verzekerd
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTS

Looptijd contract

Schadeverwekkend
feit

Einde contract

Schadevoorval

Schadevordering/
klacht

Posterioriteit: 20 jaarAnterioriteit

 Systeem volgens schadevordering:

− Verzekert de aansprakelijkheid voor:

 Schade die zich tijdens de looptijd van het 
contract voordoet

 Waarvoor ook klacht wordt ingediend tijdens de 
looptijd van het contract (soms tot 36 maanden na einde contract)

− Problemen:
 Schadevoorval én klacht tijdens looptijd contract

 Indien niet: geen dekking!
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTS

 Een goed verzekeringscontract :

 Bevat geen of weinig uitsluitingen

− Te vermijden uitsluitingen:

 Deontologisch verboden handelingen

 Overbodige (be)handelingen

 Voorbijgestreefde (be)handelingen

 Fysische ongeschiktheid

 Incompetentie

 Gevaarlijke (be)handelingen

 Zware Fout tgo Uitsluiting
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ARTS

Nuttige waarborguitbreidingen
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EXTRA WAARBORG ARTS

Agressie : 10 risico’s verzekerd

1) Agressie
2) Vandalisme
3) Diefstal of poging tot diefstal
4) Diefstal op de persoon met geweld/hold-up
5) Carjacking
6) Reputatieschade
7) Belaging
8) Cyber-risico
9) Second victimsyndroom
10) Terrorisme
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EXTRA WAARBORG ARTS

 10 dekkingen die  een geheel vormen om de gevolgen van iedere 
vorm van agressie in te dekken
( lichamelijke , materiële en immateriële schade )

 Dekking van agressie tijdens beroepsactiviteiten in de breedste 
zin :

- In de praktijk
- Bij huisbezoek 
- Tijdens wachtdiensten.
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EXTRA WAARBORG ARTS

Lichamelijke Schade
Overlijden
Permanente invaliditeit
Tijdelijke werkongeschiktheid
Medische kosten
Behandelingskosten bij esthetische chirurgie

Materiële Schade
Schade aan de beroepslokalen
Schade aan de beroepsgoederen: goederen, kledij et bril

Juridische bescherming en bijstand , psychologische bijstand  
24/24 u  7/7d
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De HuisartsenKring

De polis BA Uitbating HAK
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AANSPRAKELIJKHEID KRING

 Aansprakelijkheid van de VZW

 Aansprakelijkheid bestuurders

 Aansprakelijkheid Vrijwilligers
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AANSPRAKELIJKHEID KRING

 Aansprakelijkheid van de VZW

 Verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Wachtdiensten (wettelijke opdracht)

 Fout – Schade – Oorzakelijk verband
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AANSPRAKELIJKHEID KRING

 De verzekering heeft tot doel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
te dekken die de verzekerden ten laste kan gelegd worden 
ingevolge het beheer van een vzw Huisartsenkring, opgericht en 
beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen m.b.t. de 
huisartsenkringen.

 De verzekering dekt het geheel van de activiteiten van de 
verzekeringnemer alsmede de nevenactiviteiten met uitsluiting van 
de wachtpost. De aansprakelijkheid van de wachtpost moet in een 
aparte polis verzekerd worden.
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AANSPRAKELIJKHEID KRING

 Aansprakelijkheid van de VZW

 Aansprakelijkheid bestuurders

 Aansprakelijkheid Vrijwilligers
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AANSPRAKELIJKHEID KRING

 Huidige waarborg verzekert, tot het bedrag vermeld in de 
bijzondere voorwaarden, de financiële gevolgen die een bestuurder 
kan oplopen door een schade-eis die tegen hem/haar ingesteld 
wordt, ingevolge fouten en nalatigheden begaan in het kader van 
de uitgeoefende functies.
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AANSPRAKELIJKHEID KRING

 Aansprakelijkheid van de VZW

 Aansprakelijkheid bestuurders

 Aansprakelijkheid Vrijwilligers
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AANSPRAKELIJKHEID KRING

 De vrijwilligers, overeenkomstig de federale en regionale 
wetsbepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van het 
schadegeval. 

 De vrijwilligers zijn verzekerd tijdens de verzekerde activiteiten en 
tijdens alle verplaatsingen van huis en naar de plaats waar de 
vrijwilligersactiviteit plaatsvindt. Het begrip “weg van en naar” 
wordt geïnterpreteerd naar analogie van het begrip arbeidsweg in 
de wetgeving op de arbeidsongevallen (wet van 10 april 1971).
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HUISARTSENKRING

Nuttige waarborguitbreidingen
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EXTRA WAARBORG HUISARTSENKRINGEN 

Extra’s 

 Verzekering van de individuele ongevallen

van artsen-lid en bestuurders :

Kapitaal Overlijden

Kapitaal Bestendige Invaliditeit

Kapitaal Medische Kosten

 Optioneel : Agressie (alleen mogelijk via Bab Artsen) 
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HUISARTSENKRINGEN

DE HUISARTSENKRINGEN 

De Polis BA HAK
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

Domus Medica 08/12/2018

Jaarlijkse 

vervaldag 

 

1/1, jaarlijks betaalbaar 

 

Verzekeringsnemer VZW HUISARTSENGROEP XXX 

Vert. door Dr. Xxx 

Kunstlaan39/1 
1040 BRUSSEL 

Sociëtarisnr: xxxxxx 
 

Verzekerden Cfr. ledenlijst 

 

Verzekerde 
activiteit 

 

Cfr. Statuten van de vereniging 
 

Waarborgen & 
Bedragen 

1. Aansprakelijkheid (zie hoofdstuk 3 der Algemene Voorwaarden) 
 

Aansprakelijkheid van de vzw 

 
B.A. VZW Huisartsenkring: 

Lichamelijke Letsels: 5.000.000,00 EUR 
Materiële Schade: 500.000,00 EUR per schadegeval en per 

verzekeringsjaar 

 
Vrijstelling: geen 

 
2. Aansprakelijkheid bestuurders (zie hoofdstuk X van de algemene 

voorwaarden) 
 

Zuivere immateriële schade : 250.000 EUR per schadegeval 

 
Vrijstelling : geen 

 
3. Lichamelijke ongevallen Bestuurders en leden (zie hoofdstuk 4 van de  

algemene voorwaarden)  

 
Overlijden:            12.500,00 EUR 

Blijvende invaliditeit: 12.500,00 EUR 
Medische kosten:   5.000,00 EUR Vrijstelling: geen 

 

4. Rechtsbijstand (zie hoofdstuk 5 van de algemene voorwaarden) 
 

Verdediging :                                 25.000,00 EUR 
Burgerlijk verhaal :                         25.000,00 EUR 

Onvermogen v/d aansprakelijke :     12.500,00 EUR 
Strafrechtelijke borgstelling :           12.500,00 EUR 

 

Vrijstelling: geen 
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 
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Bijdrage De bijdrage bedraagt 10,00 EUR per lid met een minimum totale jaarlijkse 

netto premie van 255,00 EUR. 

Aantal leden: 20 
 

Jaarlijkse 

bijdrage 

Vanaf 01/01/2018 

Burgerlijke aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . 
Ongevallen patiënten. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bijstand en Verhaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Totaal netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Jaarlijkse premie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Taksen en kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Ref. van de algemene voorwaarden 12-KR-AV-PDF-1218-V01-NL Tariefdatum: 
01/01/2018 
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 
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BIJDRAGEREGULARISATIE

De verzekeringsnemer verbindt er zich toe, binnen de 30 dagen volgend op het einde 

van iedere verzekeringsperiode, een geactualiseerde lijst van de te verzekeren leden 

van de vzw aan AMMA mede te delen, overeenkomstig

art. 6.3. van de algemene voorwaarden.

BIJVOEGSEL

De bijzondere voorwaarden en de speciale clausules van huidig bijvoegsel vervan- gen 

de bijzondere voorwaarden en de speciale clausules van de polis en van elk voorgaand 

bijvoegsel in de mate dat zij hiermee strijdig zijn.

LEDENLIJST

Worden uitsluitend als verzekerde leden aanzien, dezen waarvan de namen op de 

doorgekregen nominatieve lijst vermeld zijn alsook de nieuwe leden mits bewijs van 

hun aansluiting overeenkomstig art. 6.3. van de algemene voorwaarden.

VRIJWILLIGERSWERK (Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Lichamelijke ongevallen)

Voor het vrijwilligerswerk dat onder toepassing valt van de vigerende wetgeving, zal 

Amma dekking verlenen volgens de wettelijke bepalingen. 

Voor wat de door de wet voorziene vergoedingen betreft, wordt verder 

overeengekomen dat:

- de dekking verleend wordt tijdens de verzekerde activiteiten en de verplaatsingen 

van huis en naar de plaats waar de vrijwilligersactiviteit plaatsvindt;

- de vergoeding voorzien in geval van tijdelijke werkongeschiktheid, ingevolge een 

ongeval, vergoed zal worden vanaf 31e dag na het ongeval, in geval van loonverlies.

Deze vergoeding wordt betaald tot op het ogenblik van de consolidatie van de letsels, 

maar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval;

- de schadevergoeding voorzien  in geval van schade aan eigen goederen, uitgekeerd 

zal worden op voorwaarde dat ze gepaard gaat met lichamelijke letsels.

Er is een vrijstelling van 300 EUR van toepassing en de schade aan motorrijtuigen 

wordt niet verzekerd.

Voor de lichamelijke letsels opgelopen bij een ongeval, zal de vrijwilliger kunnen 

genieten van de ongevalsdekking van de polis (zie art. 4 van de algemene vwdn).

Wanneer de vrijwilliger kan genieten van een verzekering onderschreven door een 

organisatie zoals vastgesteld door de wetgever, kan hij de vergoedingen voorzien door 

deze polis en deze verzekerd door de ongevalsdekking van de huidige polis niet 

cumuleren.

De meest voordelige voorwaarden voor de verzekerde zijn van toepassing.

Bij samenloop van verzekeringen is de wet inzake verzekeringen van toepassing.

Deze dekking is gratis tot een maximum van 200 kalenderdagen van vrijwilligerswerk.

Met "kalenderdag van vrijwilligerswerk" bedoelen we een kalenderdag gedurende 

welke een vrijwilliger verzekerd is.

De verzekeringnemer engageert zich in om AMMA Verzekeringen te contacteren van 

zodra er meer dan 200 kalenderdagen vrijwilligerswerk plaatsvinden.
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De Wachtpost

De polis BA Wachtpost
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AANSPRAKELIJKHEID WACHTPOST

 Aansprakelijkheid van de VZW

 Aansprakelijkheid van de Bestuurders

 Aansprakelijkheid van de Vrijwilligers
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WACHTPOST

Nuttige waarborguitbreidingen
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EXTRA WAARBORG WACHTPOSTEN

Mogelijke extra’s 

 Verzekering van de individuele ongevallen

van patienten en bestuurders :

Kapitaal Overlijden

Kapitaal Bestendige Invaliditeit

Kapitaal Medische Kosten

 Agressie (alleen mogelijk via Bab Artsen) 
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Next Steps
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NEXT STEPS

 Jaarlijks na te kijken en mee te delen aan Amma :

- Aantal leden

- Aantal prestaties vrijwilligers (standaard 200 prestaties)
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NEXT STEPS

 Amma zal in 2019 contact opnemen met elke coordinator HAK 
om de vernieuwde en verbeterde voorwaarden voor te stellen

 Voor 2019 bestaat de mogelijkheid om voor de artsen van 

de huisartsenkring een presentatie te geven over

- voordeel “Dekking volgens Schadeverwekkend feit ” 

- Dekking Agressie
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