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 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
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 Gewaarborgd Inkomen

 Autoverzekering

 Brand – en Diefstalverzekering

 Hospitalisatieverzekering
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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 50.000 leden

 Marktleider beroepsaansprakelijkheid

 Specialist voor al uw andere verzekeringen 
(familiale, auto, gewaarborgd inkomen, hospi, 
brand,...)
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 Principe 

“Indien verantwoordelijk moet men de

schade herstellen” (burgerlijk wetboek)

 3 elementen:

− Fout

− Schade

− Oorzakelijk verband tussen fout en schade
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 Men is verantwoordelijk voor zijn handelingen

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

− Wanneer u verandert  van werkgever (ziekenhuis, 
verzorgingsinstelling,...)

− Wanneer u uw medische activiteit stopzet

− Wanneer u met pensioen gaat

− Wanneer u overlijdt (aansprakelijkheid gaat over naar 
erfgenamen!)

− ...

 Risico op een reëel schadegeval, door de natuur van 
uw activiteiten .
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 Actualiteit: 

− Mediatisering kan bijdragen tot de stijging 
van het aantal klachten

− Factoren die het bedrag van de 
schadevergoedingen kunnen doen stijgen
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 Uw toekomst :

− Zelfstandige

− Bediende (ziekenhuis, wijkgezondheidscentrum,
verzorgingsinstelling,...)

 In beide gevallen moet u zich beschermen en 
moet u uw beroepsaansprakelijkheid 
verzekeren, in uw eigen belang!
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 U werkt als zelfstandige:

− U werkt voor eigen rekening

− De schadevergoeding voor een patiënt is ook voor 
eigen rekening!

 Verzeker u!
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

 U werkt als bediende/in loondienst: 

(ziekenhuis, wijkgezondheidscentrum, 
verzorgingsinstelling,...)

− Principe: uw aansprakelijkheid is verzekerd door 
uw werkgever

− Opgelet: 3 uitzonderingen op dit principe!

 Verzeker u dus persoonlijk!
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 Opgelet: 3 uitzonderingen op het principe:

− Kwaliteit van het contract “burgerlijke 
aansprakelijkheid” van uw werkgever (hiaten?)

− Art. 18 van de Wet op de Arbeidsovereenkomst: 
de werknemer zelf blijft verantwoordelijk voor 
zijn/haar:

 Zware fouten

 Repetitieve lichte fouten
 Vage definities, voor interpretatie vatbaar door de rechter...

− Conflictsituatie met een arts, een collega, uw 
werkgever,... n.a.v. een beroepsfout
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 Een advocaat (+ expert) zullen nodig zijn om u 
te verdedigen:

− Wanneer u een beroepsfout verweten wordt

− Wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang 
komt

− Wanneer u ontslagen wordt n.a.v. een 
beroepsfout



13

2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 Kies een verzekeringscontract dat aangepast is 
aan uw statuut van bediende:

− Verdediging van uw belangen wanneer uw 
arbeidsovereenkomst verbroken wordt n.a.v. een 
beroepsfout
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2 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 AMMA, gespecialiseerd verzekeraar, stelt u      
2 verzekeringscontracten voor:

− Verzekering voor zelfstandigen

− Verzekering voor bedienden
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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 Verschillende fasen van een (para)medisch 
ongeval

Tijd

Schadeverwekkend feit Schadevoorval Schadevordering/klacht

Variabele duur Variabele duur
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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 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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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 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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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

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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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

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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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Conclusie:

 Met uitzondering van het systeem volgens 
schadeverwekkend feit duiken in de andere 
verzekeringstypes problemen op betreffende de 
posterioriteit

 Belangrijk voor u om zo snel mogelijk 
verzekerd te zijn volgens het systeem van 
schadeverwekkend feit
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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 AMMA is vandaag de enige Belgische 
verzekeraar die automatisch en zonder 
bijpremie het systeem volgens 
schadeverwekkend feit aanbiedt in haar 
verzekeringscontract en haar verzekerden 
beschermt gedurende de volledige 
wettelijke aansprakelijkheidstermijn
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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 Een goed verzekeringscontract:

− Is gebaseerd op het systeem volgens 
schadeverwekkend feit

− Beschermt dus ook na stopzetting van het 
verzekeringscontract:

 Gedurende de wettelijke aansprakelijkheidstermijn 

(20 jaar)

 In alle gevallen die tot stopzetting van het contract 
leiden

In tegenstelling tot de andere verzekeringssystemen op de 
markt
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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 Een goed verzekeringscontract voorziet:

− Voldoende hoge kapitalen:

 Minimum 5 miljoen euro voor lichamelijke schade

 Minimum 250.000 euro voor materiële schade

− Rechtsbijstand

− Franchise of vrijstelling: 0 euro
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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 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
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3 . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Duidelijkheid van het AMMA-contract:

 Aantal zware fouten beperkt tot 3, naast 
opzettelijke fouten:

− Handelingen verboden door wettelijke en 
reglementaire bepalingen

− Handelingen verricht onder invloed van alcohol of 
verdovende middelen

− Niet respecteren van de wet m.b.t. weigeren van 
hulp aan personen in nood (uitsluiting beperkt tot 
de bepalingen van art. 422 bis en 422 ter)

 Zware fout >< uitsluiting: bewijslast!

 Meer info op 
www.amma.be/beroepsaansprakelijkheid
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1. Welke risico’s worden verzekerd ?

10 dekkingen die samen alle vormen van agressie, zowel lichamelijk, materieel als 
immaterieel, in de brede zin van het woord dekken.
Je bent als zorgverlener niet enkel verzekerd in uw spreekkamer, maar ook tijdens 
huisbezoeken en bij verplaatsingen voor beroepsdoeleinden.

Volgende risico’s worden verzekerd :

1.Agressie
2.Vandalisme
3.Diefstal en poging tot diefstal
4.Diefstal op personen met geweld
5.Carjacking
6.Reputatieschade
7.Stalking/Sexuele belaging
8.Cyberaanval
9.Second Victim-trauma
10.Terrorisme

WAARBORG AGRESSIE

https://www.amma.be/nl/agressie
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WAARBORG AGRESSIE
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ANDERE NOODZAKELIJKE VERZEKERINGEN

 BA Privé – Leven

 Gewaarborgd Inkomen

 Autoverzekering

 Brand – en Diefstalverzekering

 Hospitalisatieverzekering
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4 . VERZEKERING PRIVÉ-AANSPRAKELIJKHEID

 Verzekert de lichamelijke en materiële schade 
die:

− U zelf

− Uw huisdieren

− Uw familieleden (partner, kinderen)

− Inwonende personen

− De babysitter

− ...

tijdens het privé-leven aan anderen berokkenen

 Voorbeelden
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5 . VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

 Waarom?

− Werkonbekwaamheid door ziekte of ongeval = verlies van 
inkomen

− Sociale zekerheid in België voor zelfstandigen is onvoldoende:

 0 € tijdens 1ste maand...

 Vanaf 2de maand: 

tussen 33,13  en 52,43 euro/dag naargelang de gezinstoestand

Noodzaak van een verzekering gewaarborgd inkomen is 
duidelijk!

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Deze maatregel ging in vanaf 
2018.

Ziekteverzekering
De carensmaand, namelijk de niet-vergoedbare periode, in de verzekering arbeidsongeschiktheid wordt 
gehalveerd. De arbeidsongeschikt erkende zelfstandige zal dus recht hebben op een uitkering na 14 
dagen.
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6 . AUTOVERZEKERING

 Burgerlijke aansprakelijkheid (wettelijk verplicht)

 Omnium verzekering

 Andere opties:

− Rechtsbijstand

− Verzekering bestuurder

 Uniek en gratis bij AMMA: verzekering van:

− Het medisch materiaal in uw wagen

− Het onbezoldigd vervoer van patiënten en de 
eventuele schade die zij aan uw auto veroorzaken
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7 . BRAND- EN DIEFSTALVERZEKERING

 Eigenaar of huurder

 Multirisico-bescherming van uw woning en/of 
praktijkruimte

− Basiswaarborgen

− Bijstand na schade

− Verzekering “natuurrampen”

 Gratis en uniek bij AMMA:

− Wedersamenstelling van (para)medische gegevens

− Schade aan medicijnen in een koelinstallatie

− Schade aan een PC in gebruik voor professionele 
doeleinden
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8 . HOSPITALISATIEVERZEKERING

 Waarom?

− Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamer

− Ambulante zorgen vanaf 2 maanden voor tot 6 
maanden na ziekenhuisopname.

− Zelfde tarief voor vrouwen en mannen.

− Gedekte kosten vergoed binnen de 15 werkdagen.
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AMMA STAAT STEEDS TOT UW DIENST!

Hoe AMMA bereiken voor info of om een contract af te 
sluiten?

 Rechtstreeks:
− Tel: 02 209 02 21

− Fax: 02 737 53 29

− consult@amma.be

− www.amma.be

 Uw AMMA-adviseur komt, op uw vraag, graag tot bij u om 
uw vragen te beantwoorden, uw verzekeringsportefeuille 
te bespreken en advies te geven
Ile.rombouts@amma.be Gsm : 0479/10.58.11

 U kan ook terecht bij een zorgvuldig gekozen netwerk van 
gespecialiseerde makelaars die u info en offertes zullen 
aanbieden

mailto:consult@amma.be
mailto:Ile.rombouts@amma.be
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT EN VEEL 
SUCCES IN UW CARRIÈRE!


