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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Aansluiting collectieve verzekering 
hospitalisatie van de GSD. Goedkeuring.

Op 24 november 2016 stemde uw raad in met aansluiting van het provinciebestuur 
bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van DIBISS. (GSD) Hierdoor kon het 
bestuur eveneens aansluiten met de hospitalisatieverzekering van DIBISS die 
aanbesteed was bij Ethias. Deze verzekering was toegewezen aan Ethias sinds 
2011 en werd sinds 2014 jaarlijks verlengd.

In 2017 hield DIBISS op te bestaan en integreerde de GSD in de Federale 
Pensioendienst (FPD)
Door deze integratie moest de FPD een nieuwe overheidsopdracht uitschrijven. Na 
marktbevraging gunde de FPD de hospitalisatieverzekering voor 4 jaar aan AG 
Insurance. De bestaande raamovereenkomst met Ethias vervalt op 31 december 
2017.

De nieuwe polis voorziet dezelfde waarborgen als de vorige polis: er is eveneens 
een derdebetalersregeling en er is eveneens een keuzemogelijkheid tussen een 
basisoptie en een uitgebreide optie (dekking éénpersoonskamer), AG zal evenals 
Ethias, de nevenverzekerden (gepensioneerden, echtgenoten  en kinderen) 
rechtstreeks factureren.

Er zijn twee noemenswaardige wijzigingen:
 De franchise bij een éénpersoonskamer verhoogt van 75 EUR naar 130 EUR 

(franchise bekeken voor alle schadegevallen overkomen in een 
kalenderjaar). Pro memorie: de franchise bij de hospitalisatieverzekering bij 
AXA in 2016 bedroeg 10 % met een minimum van 125 EUR en een 
maximum van 500 EUR.

 De premie verlaagt met 6,96 % voor de basisoptie en met 11,70 % voor de 
uitgebreide optie. De premie blijft gegarandeerd voor de eerste twee jaar.

Gezien de nieuwe polis dezelfde voordelen biedt aan een goedkopere prijs met een 
licht verhoogde doch nog steeds billijke franchise wordt voorgesteld om het bestuur 
aan te sluiten bij deze hospitalisatiepolis. De personeelsleden en nevenverzekerden 
zullen via DMCO bij AG aangesloten worden volgens de formule die ze vorig jaar 
gekozen hebben bij de overgang van Axa naar Ethias.

Omdat het om een nieuw raamcontract gaat bij een nieuwe rechtspersoon (GSD – 
Federale Pensioendienst) dient de aansluiting opnieuw te gebeuren via een 
raadsbeslissing.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere 
socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD);

Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een 
hospitalisatieverzekering aan het  personeel van de lokale besturen;

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale 
overheden van de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 
2001-03 van 27.04.2001;

Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten 
heeft georganiseerd;

Gelet op het protocol van akkoord van het overlegcomité dd 17 oktober 2017.

Overwegende dat op 24 november 2016 de provincieraad besliste om het 
provinciebestuur aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering van de 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van DIBISS; dat deze verzekering door DIBISS 
was toegewezen aan Ethias en sinds 2014 jaarlijks verlengd werd;

Overwegende dat DIBISS in 2017 ophield te  bestaan en dat de GSD integreerde  in 
de Federale Pensioendienst (FDP);

Overwegende dat het FDP een nieuwe overheidsopdracht uitschreef en een 
raamcontract van 4 jaar voor een nieuwe hospitalisatieverzekering gunde aan AG 
Insurance; dat de bestaande raamovereenkomst met Ethias vervalt op 31 
december 2017;

Overwegende dat de nieuwe polis dezelfde waarborgen en werkwijze voorziet; dat 
enerzijds de franchise bij een éénpersoonskamer stijgt maar dat anderzijds de 
premie aanzienlijk daalt;

Overwegende dat de nieuwe polis dezelfde voordelen biedt aan een goedkopere 
prijs met een licht verhoogde doch nog steeds billijke franchise; dat voorgesteld 
wordt om het bestuur aan te sluiten bij deze hospitalisatiepolis;

Op voorstel van deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Het provinciebestuur van Antwerpen zal toetreden tot de collectieve verzekering 
“verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten 
met AG Insurance.

De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018.

Artikel 2:
Het provinciebestuur neemt de premie van de verzekering volledig ten laste in de 
uitgebreide formule voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden. De 



gezinsleden, kinderen en gepensioneerden kunnen zich eveneens aansluiten bij 
deze polis mits ze de premie zelf ten laste nemen.


