
Medisch speciaal risico
Geschiktheid om een motorvoertuig 
te besturen
Lichamelijke gebreken en aandoeningen

Indien de aanvrager niet kan verklaren dat hij vrij is van de lichamelijke gebreken en aandoeningen vermeld in het KB van 6 mei 
1988, moet hij een geneeskundig onderzoek ondergaan bij een arts van zijn keuze.  Deze laatste beoordeelt of de aanvrager in 
staat is om een motorvoertuig te besturen ondanks de gebrekkigheid of aandoening waardoor hij aangetast is.

De lichamelijke gebreken en aandoeningen waarvan sprake in het KB van 6 mei 1988 (BS van 28 september 1988) zijn onder meer:

• onvoldoende zicht;

• verlies van het bewustzijn (bewusteloosheid van gelijk welke aard);

• geestesziekten;

• duizelingen;

• aanzienlijke hinder in de bewegingen (amputatie, verlamming, ernstige vermindering van kracht van de ledematen, erge 
reuma, hevige bevingen).

Verklaringen

• In dit document verstaan wij onder ‘u’ de aanvrager. 

• Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting van Baloise brengt niet alleen de opzegging van uw polis mee, maar wordt ook 
strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. Bovendien worden de betrokkenen in dat geval 
opgenomen in het bestand van Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de 
aangesloten leden-verzekeraars.

Verwerking persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als verzekeraar verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw 
leeftijd, adres, geboortedatum.
Zij zijn nodig om:
– het risico te beoordelen;
– uw polissen en schadegevallen te behandelen.

Wij verwerken die gegevens vooral daarvoor of omdat het moet volgens de wet.

Uw gezondheidsgegevens verwerken wij alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw wettelijke rechten
U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen.

Meer informatie
Dit is slechts een samenvatting van ons privacybeleid. Om goed te weten wat uw rechten en plichten zijn, raadpleeg zeker ons 
volledig privacybeleid op onze website (http://www.baloise.be/privacy). 
U kunt ook gewoon een papieren versie vragen.

Contactgegevens
Voor al uw vragen en informatie over privacy kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (DPO):
Baloise
Data Protection Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
E-mail: privacy@baloise.be
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Voorstel



In te vullen

      Ja Neen

1. Kent u, volgens de antecedenten van de patiënt, een kwaal die het risico zou verzwaren?  

2. Lijdt de patiënt aan een hart- of vaatstoornis?  

3. Heeft de patiënt een verhoogde bloeddruk?  

4. Lijdt de patiënt aan gezichts- of gehoorstoornissen?  

5. Bevat de urine:

 –  eiwitstoffen?      

 –   suiker?      

6. Lijdt de patiënt aan stoornissen inzake:

 –  de voortbeweging?      

 –  diabetes?      

7. Weet u of de patiënt karakterfouten of andere stoornissen heeft die gevaarlijke reacties kunnen veroorzaken?  

8. Meent u dat de patiënt normaal een motorvoertuig kan besturen?  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stempel en handtekening van de arts

Gedaan in ........................................................................................................................................., op.....................................................................................

Stempel Handtekening

Handtekening van de aanvrager

Gedaan in ........................................................................................................................................., op.....................................................................................

Handtekening

Beknopt geneeskundig onderzoek
Inzake geschiktheid om een  
motorvoertuig te besturen
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Klantennr.  ...................................................................................................................................................................................................  Polisref.  ..................................................................................................................................................................................

Toestemming verzekeringnemer

Waarom vragen wij uw toestemming?
De wet verplicht ons uw uitdrukkelijke toestemming te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon die u verte-
genwoordigt, te verwerken als dat nodig is om:
– te beoordelen of wij u of hem willen verzekeren;
– uw/zijn polissen en schadegevallen te behandelen;
– fraude te bestrijden.

Waarvoor geeft u ons toestemming?
U geeft toestemming om uw gezondheidsgegevens te verwerken.
U gaat akkoord met een eventueel medisch onderzoek door onze raadgevende dokter als dat nodig zou zijn.
U vraagt aan uw dokter de medische verklaringen die nodig zouden zijn om uw polissen te behandelen.
U geeft toestemming aan de dokter die uw overlijden vaststelt, om een verklaring over de doodsoorzaak te geven aan onze 
raadgevende dokter.

Wij beschermen uw vertrouwelijke gegevens
Wij beveiligen gezondheidsgegevens met verregaande maatregelen en alleen personen die daarvoor bevoegd zijn, verwerken 
die gegevens met de grootste vertrouwelijkheid.

Wij kunnen de gegevens meedelen aan u of aan een persoon die u geldig vertegenwoordigt (bijv. een voogd of bewindvoerder, 
een advocaat, een dokter). 
Wij kunnen de gegevens ook aan andere partijen meedelen als die het mogen of moeten weten.
Wij denken bijvoorbeeld aan:
– bevoegde overheden;
– ondernemingen die tot de Baloise Group behoren;
– andere verzekeringsondernemingen;
– ziekenfondsen;
– herverzekeraars of hun vertegenwoordigers die het schadegeval ook behandelen;
– andere partijen waarmee wij als verantwoordelijke contracten hebben om de gegevens volgens de geldende wetgeving te 

verwerken.

Wij delen gegevens alleen mee aan andere partijen als dat nodig is om te oordelen of wij u willen verzekeren of om uw polissen 
en schadegevallen te behandelen.

Als wij uw gegevens aan partijen in derde landen buiten de EU meedelen, zullen wij de beveiligingsmaatregelen volgens de 
Belgische wetgeving en de regelgeving van de EU strikt naleven.

Wij bewaren uw gegevens niet eindeloos
Wij bewaren uw gegevens zolang die nodig kunnen zijn om uw polissen en schadegevallen te behandelen.

Geef uw toestemming hier:
Naam en voornaam van de ondergetekende ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoedanigheid1  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. woonplaats  ................................................................................................................................................................................. Gsm  ...............................................................................................................................................

E-mailadres  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgemaakt in ........................................................................................................................................., op .....................................................................................

Handtekening 

1 Als het slachtoffer dit document niet zelf ondertekent, mag een andere persoon tekenen voor het slachtoffer. Die persoon moet wel de reden vermelden 
samen met zijn hoedanigheid (bijv. voogd, advocaat, dokter).

Belangrijk: wanneer u ons geen toestemming geeft om uw gezondheidsgegevens te verwerken, kunnen wij u NIET verzekeren!
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Uw rechten
U mag uw toestemming op elk moment intrekken.
Dat heeft geen invloed op de verwerking van de gegevens.
Wij kunnen die gegevens in dat geval ook zonder uw toestemming verder verwerken wanneer:
– dat nodig is om uw polissen of de schadegevallen waarbij u betrokken bent te behandelen;
– dat nodig is om verplichtingen uit te voeren of uw of onze specifieke rechten (arbeidsrecht, socialezekerheids- en 

socialebeschermingsrecht) uit te oefenen;
– het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt hebt;
– de verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of verwijderen wanneer daar een reden voor is. 

Meer informatie?
Om goed te weten wat uw rechten en wettelijke beperkingen zijn bij de verwerking van gezondheidsgegevens en andere 
persoonsgegevens, nodigen wij u uit om ons volledig privacybeleid te lezen op onze website (http://www.baloise.be/privacy). 
Daar vindt u ook altijd alle actuele informatie over hoe u kunt gebruikmaken van uw rechten.
U kunt ons privacybeleid ook gewoon in een papieren versie vragen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
Voor klachten, vragen of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schrijven of mailen naar de Data 
Protection Officer van Baloise:
Baloise
Data Protection Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
E-mail: privacy@baloise.be

U hebt het recht om een klacht in te dienen
Als u denkt dat de gegevensverwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht indienen bij 
de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://privacycommission.be/nl). 
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