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E XEMPLAA R V E R Z E K E R I N G S N E M E R 

POLISNUMMER 
CL I ENTNUMMER 

6.578 . 901 
123812 

P 0 L I S 

INSPECTEUR 
ONZE REFERTES 

W3 
2151-P04559 

B I J Z 0 N D B R E VOORW AA RDEN 

wet van 10 apr il 1971 

Op deze verzekering Z1Jn de hiernavolgende bijzondere, alsmede de 
bijgevoegde algemene voorwaarden 2151-573-01/10 van toepassing . 

VERZEKERINGSNEMER 

APB PROVINCIAAL ONDERWIJS 
ANTWERPEN 
Boomgaardstraat, 22 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

AARD VAN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN 

NACE-code: 84113 
Provinciale overheid 

DOOR DIT CONTRACT VERZEKERD PERSONEEL 

Dit contract is van toepassing op de leerlingen of studenten die een 
onbezoldigde stage, brugproject, ... uitvoeren zoals bedoeld in het 
Koninklijk besluit van 13 juni 2007 tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 25 oktober 1971 betreffende het toepassingsgebied van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

WAARBORGEN 

Onderhavig verzekeringscontract voorziet in de waarborgen overeenkomstig de 
bepalingen van voornoemd Koninklijk besluit van 13 juni 2007. 

In afwijking van en aanvullend op de bepalingen van dit Koninklijk besluit 
voorziet dit verzekeringscontract in een betaling van een dagelijkse 
vergoeding gelijk aan 90 % van het gemiddeld dagloon vanaf de dag die 
volgt op het begin van de tijdelijke invaliditeit. Deze vergoeding wordt 
slechts uitgekeerd voor zover het slachtoffer werkelijk bewezen loonverlies 
geleden heeft en tot beloop van dit verlies. 
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BASISBEZOLDIGING 

• e 1as 

De jaarbezoldiging die bij een gewaarborgd ongeval als basis genomen wordt 
voor de berekening van de vergoedingen is het bedrag van het loon en/of 
wedde van het jaar dat aan het ongeval voorafgaat, zonder evenwel het 
wettelijk maximum te overschrijden. 

PREMIE 

Beroepsrisico 

Wettelijke verzekering 

Brugprojecten (I) 78,93 euro 

Onbezoldigde stagiaires (K.B. 13/06/2007) (I) 263,50 euro 

(I) Deze forfaitaire premie is vastgesteld aan de basisindex 101,930. 
Voor het verzekeringsjaar 2016, is de index vastgesteld op 568,015. 

Er zullen afzonderlijke facturen opgemaakt worden per categorie. 

VERKLARINGEN 

* Duurtijd 

De duurtijd van de verzekeringsovereenkomst bedraagt één jaar met 
stilzwijgende hernieuwing voor opeenvolgende periodes van één jaar 
(met een totale duur van 4 jaar, hetzij 31/12/2019} • 

• Opzegtermijn 

In afwijking van artikel 13 van de 11 Diverse bepalingen 11 van de algemene 
voorwaarden betreffende de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst zal de opzegtermijn van deze verzekerings .. 
overeenkomst op zes maanden gebracht worden voor de verzekeraar en op 
drie maanden voor de verzekeringsnemer . 

* Opdrachten in het buitenland 

De waarborgen van de wettelijke dekking blijven automatisch 24 uur op 24 
verworven voor de stagiairs tijdens hun verblijf in het buitenland in 
opdracht van het bedrijf waar de leerling of student stage loopt. 
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* Opleidinqen 

Deze verzekeringsovereenkomst is uitgebreid tot de ongevallen die kunnen 
gebeuren gedurende de eventuele opleidingen bij derden waar de stage
meester de stagiair zou naar toesturen. 

" 
* Culturele, sport· en ontspanningsmanifestaties 

Deze verzekeringsovereenkomst is uitgebreid tot de ongevallen waarvan de 
personeelsleden van de verzekeringsnemer het slachtoffer zouden kunnen 
zijn, ter gelegenheid van culturele activiteiten, ontspannings- en 
sportactiviteiten (trainingen inbegrepen} die door de verzekeringsnemer 
of derden georganiseerd worden. 

Activiteiten die worden georganiseerd door derden geven slechts 
aanleiding tot dekking indien het slachtoffer van het ongeval of een 
van de slachtoffers de stagemeester vertegenwoordigde of zou vertegen
woordigen op de activiteit. 

De notie van ongeval wordt uitgebreid tot ontwrichtingen, verstuikingen, 
lumbago's, breuken, verwringingen of scheuren van spieren, pezen of 
gewrichtsbanden, en andere gelijkaardige letsels als deze een direct 
gevolg zijn van een plotse en cnvoorziende fysieke inspanning w 

* Evenementen 

De dekking is uitgebreid tot de ongevallen waarvan de verzekerden het 
slachtoffer worden naar aanleiding van het organiseren of deelnemen aan 
evenementen zoals studiedagen, conferenties, recepties, opendeurdagen, 
handels- of jaarbeurzen, tentoonstellingen, toernooien, optochten en 
soortgelijke manifestaties en de daarmee gepaard gaande voorbereidende 
en bijkomende werkzaamheden op vraag van de stagemeester. 

Door derden georganiseerde activiteiten zijn slechts gedekt indien het 
slachtoffer de stagemeester vertegenwoordigde op deze activiteiten. 

De verzekering is uitgebreid tot de ongevallen die kunnen . gebeuren in 
de cafetaria's en in de andere lokalen van het stagebedrijf. 

* Vervesr.middelen 

De verzekerden Z1Jn gedekt wanneer zij op vraag van de stagemeester 
gebruik maken van om het even welk landvervoermiddel in het kader van 
de stage. Bij gebruik op de openbare weg dient het gebruik overeenkomstig 
de wet te zijn. 
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* Feitelijk samenwonende partner 

t • as · 

Bij een lichamelijk ongeval overkomen aan een begunstigde van de 
wettelijke dekking betaalt Ethias aan de samenwonende partner 
dezelfde vergoedingen uit als waar een echtgenoot recht op heeft. 

Indien deze samenwonende partner echter eveneens in een andere hoedanig
heid (vb. broer, zus, ouders, ... ) begunstigde van de wettelijke dekking 
is, blijft de tegemoetkoming van Ethias beperkt tot de betaling van het 
verschil tussen deze vergoeding en die voor een echtgenoot. 

Onder samenwonende partner wordt. verstaan: 
- de wettelijk samenwonende zoals bedoeld in artikel 1475 van het 

burgerlijk wetboek; 
bij ontstentenis van een echtgenoot of wettelijk samenwonende, de 
samenwonende partner, al dan niet van hetzelfde geslacht, die met de 
begunstigde van de wettel-ijke dekking leeft en een huishouden vormt 
(feitelijke samenwonende). Een bewijs van domiciliering voorafgaand 
aan het ongeval uitgereikt door het gemeentebestuur moet worden voor
gelegd. 

* Assistance 

Bij missies in het buitenland en afhankelijk van de ernst van het 
arbeidsongeval, zal Ethias voorzien in de repatriêring van het 
slachtoffer. In geval van langere hospitalisatie in het buitenland, 
organiseert Ethias de overbrenging van een familielid en neemt deze 
kosten ten laste. 

* Hulp van derden tijdens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

Een tegemoetkoming voor de kosten van bijkomende hulp van derden wordt 
vergoed vanaf de 3le dag van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en met 
een maximum van 250,00 EUR per schadegeval. 

* Aanpassing van de woning 

Aanpassingen aan de woning van het slachtoffer ten gevolge van een 
blijvende arbeidsongeschiktheid beperken zich tot een traplift en/of 
monolift (zie KB van 05/06/07). Ethias voorziet eveneens in een 
tegemoetkoming buiten de wettelijke regeling tot een maximumbedrag van 
1.000,00 EUR per schadegeval. 

* Aanpassingen aan de wagen 

Aanpassingen aan de wagen van het slachtoffer ten gevolge van een 
arbeidsongeschiktheid beperkten zich tot de wettelijke bepalingen conform 
de arbeidsongevallenwet van 03 juli 1967. 
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* Recht tot opzeq na schadegeval 

e 

Ethias ziet af van het recht het contract te verbreken na schadegeval. 

* Premiegarantie 

Ethias verbindt er zich toe de voorgestelde premievoeten niet naar boven 
te herzien, bij ongewijzigde dekkingsvoorwaarden, gedurende de hele 
verzekeringaperiode van de overheidsopdracht. 

• Schade veroorzaakt door een daad van terrorisme 

onderhavig verzekeringscontract is van toepassing wanneer het ongeval 
veroorzaakt is door een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd en 
geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007). In dit kader 
is Ethias toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and 
Insurance Pool). zowel het principe als de modaliteiten m.b.t. de 
vergoeding van een schadegeval voortvloeiend uit een daad v~ terrorisme 
worden voortaan bepaald door een Comité dat losstaat van de verzekerings· 
ondernemingen en dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van de wet 
van 1 april 2007. 

* Aanvullende waarborg met betrekking töt de medische kosten 

Ter aanvulling van de wettelijke tegemoetkomingen voorziet dit contract 
eveneens in de vergoeding van de extralegale medische kosten die boven de 
wettelijke vergoeding of buiten het RIZIV-barema vallen en dit tot beloop 
van 1500,00 EUR per arbeidsongeval en per persoon en dit binnen de hierna 
volgende grenzen. 

A. Medische kosten in de enge zin: 
1. Erelonen en ereloonsupplementen: maximum het bedrag van het RIZIV

barema (exclusief de wettelijke tegemoetkoming). 
2. Bij hospitalisatie: de toeslagen aangerekend voor een één- of 

tweepersoonskamer. 
3. Bij chirurgische ingreep: mechanisch hechtingsmateriaal en 

materiaal voor kijkbuisoperaties. 
4. Synthetische gipsen, speciale verbanden, orthopedische hulpmiddelen 

en paramedische materialen. 
5. Prothesen: tot maximum 150 %van de door het FAO gepubliceerde 

richtprijs (inclusief de wettelijke tegemoetkoming) . 
6. Behandelingen niet opgenomen in de nomenclatuurlijst der genees~ 

kundige verstrekkingen {o.a. psychotherapie, osteopathie, chiro~ 
practie, acupunctuur) : tot maximum het tweevoud van het wettelijk 
bedrag van een raadpleging van een huisarts met aanvullende 
opleiding .. 
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B. Medische kosten in brede zin: 
1. Kledijschade: indien zij veroorzaakt werd omwille van het verlenen 

van de eerste zorgen. 
2. Een tegemoetkoming voor de kosten van bijkomende hulp van derden 

kan aangevraagd worden van de 31ste dag van de tijdelijke volledige 
arbeidsongeschiktheid en is begrensd tot 25 % van het gewaarborgd 
minimum maandinkomen. 

3. Verplaatsingen bij hospitalisatie: vergoeding van één reis per dag 
voor hetzij echtgenoot of partner, de kinderen of de ouders; 

4. Taxikosten bij verplaatsingen om medische redenen mits genees ~ 

kundige attestering dat het slachtoffer zich niet anders kon 
verplaatsen. 

Al deze kosten worden terugbetaald na voorlegging van de nodige bewijs
stukken. 

Ethias behoudt zich echter het recht voor om via zijn medische adviseur 
te onderzoeken of de gemaakte kosten verantwoord worden door het arbeids
ongeval. 

Worden onder meer nooit ten laste genomen: 
~ De persoonlijke kosten bij hospitalisatie zoals o.a. telefoon, 

televisie, dranken, .•. 
• Postzegel-, telefoon- en parkeerkosten; 
· De rnateriele schade (fiets, auto, horloge·, -kledij behalve Bl~) , 

Ethias is gesubrogeerd in al de rechten en vorderingen welke de 
verzekerden zouden kunnen uitoefenen tegen de voor het ongeval aansprake
lijke perso(o}n(en) en dat tot het bedrag van de sommen welke betaald 
zijn naar aanleiding van het ongeval. Op aanvraag van Ethias zullen 
de verzekerden deze indeplaatsstelling in een afzonderlijke akte opnemen. 

Indien het ongeval onder het toepassingsgebied van de wetgeving 
betreffende de zwakke weggebruiker valt, heeft voornoemde indeplaats
stelling eveneens uitwerking. 

voor deze aanvullende waarborg gelden met betrekking tot de burgerlijke 
immuniteit van de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, dezelfde 
bepalingen · als deze in de arbeidsongevallenwetgeving. Ethias zal geen 
verhaal uitoefenen tegen de personen die deel uitmaken van het gezin van 
het slachtoffer noch tegen derden voor wie een afstand van verhaa~ werd 
opgelegd aan Ethias door de verzekeringsnemer. 

Deze bijkomende waárborg wordt slechts verleend ter aanvulling en na 
uitputting van de tegemoetkomingen waarop het slachtoffer eventueel 
recht zou kunnen hebben uit hoofde van andere verzekeringscontracten. 
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UITWERKING VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 

Deze verzekeringsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 
01 januari 2016. 

Opgemaakt te Hasselt in enkelyoud, op 21 januari 2016 

Voor Ethias 
Voor het .Directiecomité 

Rudi Hamal 
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De verzekeringsnemer 

Gerd Van den Braeek 
Directeur APB Provinc · 
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