
De dienst Hospitalisatieverzekering van CDSCA beheert de polissen van de
gepensioneerde personeelsleden van Defensie die reeds vóór hun pensionering
waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie bij DKV.
Vanaf 1 januari volgend op hun pensionering wordt de polis door Defensie
overgedragen aan CDSCA. Vanaf dan is de premie volledig ten laste van de
verzekerden.

De dienst eveneens in voor het beheer van de polissen van de actieve en
gepensioneerde personeelsleden van CDSCA en van het WHI. Voor de
gepensioneerde personeelsleden is de premie voor zichzelf en hun
nevenverzekerden volledig ten laste van de verzekerde. Voor de actieve
personeelsleden van CDSCA envanhet WHI is de premie volledig ten laste van de
werkgever, zowel bij CDSCA als bij het WHI is er een tussenkomst voorzien in de
premies vande aangesloten gezinsledenvan de personeelsleden.

De dienst staat in voor het administratief en boekkundig beheer van de aansluitingen
en stopzettingen. Ze beantwoordttevens vragen over het lidmaatschap bij de
hospitalisatieverzekering. Specifieke vragen over de terugbetalingen van
hospitalisatiekosten worden door DKV zelf behandeld.

DIENST
HOSPITALISATIEVERZEKERING

1.VOORSTELLING
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2. PERSONEEL

N.B. 1 personeelslid niveau C maakt deel uit van de actieve reserve van Defensie en
neemt jaarlijks 6 maanden ‘Verlof voor opdracht’ om te werken als Liaison Officier in
Potsdam.Vanaf eind 2020 is hij tevens aangesteld in de functie van chauffeur-
secretaris van de nieuwe leidend ambtenaar van CDSCA.

3. BUDGET 2020

4. ACTIVITEITEN 2020

 
Begin 2020 kwamen er 1318 nieuwe dossiers (hoofdverzekerde + aangesloten
gezinsleden) bij.

In de loop van het jaar 2020 werden 781 contracten van hoofdverzekerden en/of
aangesloten gezinsleden stopgezet. Een contract kan een hoofdverzekerde (incl.
gezinsleden) kan stopgezet worden omwille van niet-betaling premie, stopzetting op
eigen vraag of overlijden. Contracten van gezinsleden worden stopgezet omdat het
recht op aansluiting bijvoorbeeld vervalt door een echtscheiding of doordat het kind
niet meer ten laste is.

Eind 2020 bedroeg het totaal aantal contracten 22894, waarvan 13269
hoofdverzekerden en 9625 gezinsleden (nevenverzekerden)
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Via het groepscontract van Defensie bij DKV, kunnen kinderen slechts aangesloten
blijven voor zover zij recht geven op kinderbijslag en/of fiscaal ten laste zijn.
Aangezien CDSCA geen rechtstreekse toegang heeft tot het rijksregister, is een
verzekerde verplicht om ons binnen de 3 maanden te melden dat zijn kind niet meer
ten laste is. In 2020 werd voor een eerste keer een controle gedaan op de dossiers
waarin een kind de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft en waarvan dus verondersteld
werd dat het kind niet meer ten laste is. Er werd aan de hoofdverzekerden
gevraagd om ons een bewijs te bezorgen dat het kind nog ten laste was d.m.v. een
bewijs van regelmatige inschrijving op een hogeschool of universiteit of een attest
van invaliditeit. Van de 152 dossiers met een kind boven de 25 jaar, bleken 94
kinderen niet meer ten laste te zijn. De contracten van deze kinderen werden dan
ook stopgezet.

De dienst bracht ook een nieuwe flyer uit waar aan de hand van veel gestelde
vragen informatie gegeven wordt over de aansluiting bij de collectieve
hospitalisatieverzekering van Defensie voor het gepensioneerde personeel van
Defensie en het actief en gepensioneerd personeel van CDSCA en het WHI.

 
5. PROJECTEN 2021

In 2021 zal er verder ingezet worden op
het optimaliseren van de processen
binnen de dienst. In samenwerking met
de dienst Informatica wordt de nieuwe
klantendatabase gefinaliseerd, waardoor
facturen en briefwisseling automatisch via
mail zullen verstuurd kunnen worden. De
procedures voor de opvolging van de
betalingen van de jaarpremies zullen ook
ingekort worden waardoor er sneller
ingegrepen kan worden indien de premies
niet tijdig betaald worden. 

Ook worden de mogelijkheden voor
betaling via domiciliëring verder
onderzocht.
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