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Collectieve hospitalisatieverzekering – Gunning van de overheidsopdracht 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

In april 2021 heeft de Federale Pensioendienst- Gemeenschappelijke Sociale Dienst een nieuwe 

overheidsopdracht uitgeschreven betreffende de gunning van de overeenkomst voor een collectieve 

hospitalisatieverzekering, voor de periode 2022-2025, waarbij uw bestuur zich heeft aangesloten.  

 

Na de openbare aanbestedingsprocedure werd de collectieve hospitalisatieverzekering gegund aan Ethias 

voor een periode van 4 jaar.  

 

De huidige kaderovereenkomst met AG Insurance loopt af op 31 december 2021. Ethias staat in voor de 

collectieve hospitalisatieverzekering van 1 januari 2022 tot 31 december 2025. 

 

Zoals vermeld in ons schrijven van januari 2021 was de prijs het enige gunningscriterium aangezien de 

basispolis al vastlag. Geen enkele inschrijver heeft opties voorgesteld voor een verzekering in het kader van 

ambulante zorg, tandzorg of optische zorg.  

 

De verzekeraar Ethias heeft de beste prijsofferte ingediend en heeft dan ook de opdracht in de wacht 

gesleept, in partnerschap met MedExel. 

 

De jaarlijkse premies voor de jaren 2022 en 2023, lasten en taksen inbegrepen, bedragen: 

 

 

Hoofdverzekerde 

of nevenverzekerde 

 

Basisformule 

(gemeenschappelijke 

kamer) 

 

Uitgebreide formule 

(eenpersoonskamer) 

 

0 tot 20 jaar 36,18 € 62,72 € 

21 tot 49 jaar 83,12 € 149,47 € 

50 tot 66 jaar 149,47 € 282,17 € 

Vanaf 67 jaar 348,22 € 646,80 € 

 

http://www.ssc.fgov.be/
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Wat heeft die verandering tot gevolg? 

 

Stap 1 

 

Deze overgang vereist de actieve medewerking van uw bestuur. Uw bestuur moet namelijk de lijst van de 

huidige verzekerden meedelen zodanig ze gedekt blijven, zonder de minste onderbreking.  Indien u niet 

beschikt over een algemeen overzicht van de aangeslotenen (personeelsleden, nevenverzekerden, 

gepensioneerden, mandatarissen…) is het aangewezen om daartoe een aanvraag in te dienen bij uw 

huidige verzekeraar. 

 

Ethias zal uw bestuur laten weten welke stappen er moeten worden ondernomen. In september wordt er dan 

een mail met meer uitleg gestuurd naar de contactpersoon die vermeld is op het aansluitingsformulier bij de 

overeenkomst 2022-2025. 

 

Stap 2 

 

Breng uw personeelsleden op de hoogte van de verandering van verzekeraar en van de zaken die 

veranderen in 2022. 

Om u daarbij te helpen, hebben we een document voorbereid dat u kunt downloaden op de site van de 

SFPD-GSD: www.sscgsd.fgov.be of op de site van de GSD-V. 

Daar vindt u ook alle informatie over de verzekering: bestek 2022-2025 en weldra de brochure. 

 

Ter informatie is Ethias verplicht de lopende dossiers, verzekerd op basis van de huidige collectieve polis, 

over te nemen en de continuïteit van de waarborgen te verzekeren waarvan de hoofdverzekerden en de 

nevenverzekerden genieten ten gevolge van een hospitalisatie, een aandoening of een ziekte die gedekt is 

op basis van de huidige collectieve polis (in voege vóór 01.01.2022). 

 

Op basis van uw lijst van verzekerden zal Ethias ook een document 'Welcome pack' sturen naar het 

thuisadres van de verzekerden. 

 

Contactpersoon  

 

Voor vragen over de verzending van persoonsgegevens, de facturering en de schaderegeling kunt u terecht 

bij Ethias :  

ethias.admin@medexel.be actief vanaf 13/09/2021 

Tél : 02/44 44 906 – actief vanaf du 13/09/2021 

 

We blijven steeds te uwer beschikking. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Sarah SCAILLET 

Administrateur-generaal 
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