
Op eigen benen…?

De HZIV, een andere mutualiteit!

Schrijf u in bij de 
HZIV!

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverze-
kering  is een openbare instelling van sociale zeker-
heid. Wij bieden de verplichte ziekteverzekering voor  
geneeskundige verzorging en uitkeringen aan, net  
zoals alle ziekenfondsen:

 Â Een terugbetaling van kosten voor geneeskun-
dige verstrekkingen, ook bij ziekenhuisopname.

 Â Een uitkering bij loonverlies (ouderschap, ziekte 
of invaliditeit).

Het openbare statuut van de HZIV garandeert dat      
iedereen een beroep kan doen op onze diensten, 
ongeacht uw medisch, economisch, cultureel of filoso-
fisch profiel.

Kortom, de HZIV is een andere mutualiteit!

Bezoek onze website: www.hziv.be

U kunt er alle openingsuren van onze regionale kan-
toren vinden.  

Leden kunnen een aantal zaken online afhandelen. 
Onze brochures en alle edities van ons ledenblad 
HZIV-info zijn er voor iedereen gratis beschikbaar.
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Wie zijn wij?

De HZIV op internet



Om uw recht op uitkeringen en op terugbetaling van ge-
neeskundige verzorging te behouden, moet u zich in eigen 
naam bij een mutualiteit inschrijven (als “gerechttigde”) 
als u:

•	 25 wordt;
•	 een job gevonden heeft;
•	 u recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Tot op heden was u persoon ten laste en in de meeste gevallen 
ingeschreven in het ledenboekje van één van uw ouders. Zo 
kon u, in hun naam, genieten van terugbetaling voor genees-
kundige verzorging.

Zodra u zich in één van de bovenstaande situaties bevindt, 
moet u zich echter als gerechtigde bij een ziekenfonds inschrij-
ven. Dit is wettelijk verplicht…

Als student, heeft u recht op de verzekering voor geneeskun-
dige verzorging (maar niet op uitkeringen).

Als u werkt of werkzoekende bent, bent u gedekt door 
de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
Onder uitkeringen verstaat men een vervangingsinkomen in 
geval van arbeidsongeschiktheid (ziekte, zwangerschap, ...).

Als u jonger bent dan 25 en stage loopt, kunt u persoon ten 
laste blijven.

Als u na uw 25ste verder studeert, moet u zich als gerechtigde 
inschrijven.

Vul het inschrijvingsformulier in. Dit is beschikbaar in al onze 
kantoren en op onze website (rubriek documenten):

Word lid in 5 stappen:

Bezoek één van onze kantoren en vul het inschrijvings-
formulier in of stuur het ingevuld op naar het kantoor 
van uw keuze.

Om uw recht te openen vragen wij u vervolgens een 
tweede document over uw werkgever, werkloosheid of 
school.

U ontvangt uw lidboekje en kleefbriefjes op uw naam.

U bent als gerechtigde ingeschreven!

Hoe schrijft u zich bij de HZIV in?Wanneer schrijft u zich bij de HZIV in?

Waarom gerechtigde worden?

www.hziv.be
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