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Arbeidsongevallen
De verzekering 
Huispersoneel

Voor wie is deze verzekering bestemd?

De verzekering Huispersoneel is bestemd voor natuurlijke 
personen en gezinnen die zelf personeel aanwerven voor 
het uitvoeren van huishoudelijke taken. 

Let op! Doet u een beroep op een dienstenchequebedrijf 
voor het uitvoeren van huishoudelijke taken? Dan 
moet niet u maar het dienstenchequebedrijf een 
arbeidsongevallenverzekering nemen.

Wie is verzekerd? 

Zowel de personen die met u verbonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst als de toevallige helpers zijn 
verzekerd voor de ongevallen die hun overkomen tijdens 
het uitvoeren van de verzekerde activiteiten en op de weg 
naar en van deze activiteiten.

Wat is verzekerd? 

Wij verzekeren de financiële gevolgen van de ongevallen 
met lichamelijk letsel die gebeuren tijdens de volgende 
verzekerde activiteiten ten behoeve van het huishouden of 
het gezin:

• huishoudelijke taken
• babysitten
• grote schoonmaak
• familiefeesten en recepties
• kleine herstellingswerken en tuinonderhoud  

(max. 14 dagen/jaar)
• onderhoud aangrenzende bedrijfslokalen

Wij verzekeren deze activiteiten niet alleen in uw 
hoofdverblijf en tweede verblijf, maar ook wanneer ze 
worden uitgevoerd ten voordele van inwonende personen 
of ten voordele van niet-inwonende kinderen.

Heeft het slachtoffer met u een arbeidsovereenkomst 
afgesloten en wordt het ongeval aanvaard als 
arbeidsongeval? Dan betalen wij voor de schade 
overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

Is het slachtoffer een toevallige helper? Dan betalen wij 
een vervangingsinkomen tijdens de periode van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid en een 1-malig kapitaal in geval 
van een blijvende arbeidsongeschiktheid. In geval van een 
overlijden betalen wij een 1-malig kapitaal aan de partner 
en de wettige erfgenamen tot en met de 3e graad van het 
slachtoffer. Deze vergoedingen berekenen wij op basis van 
het wettelijke maximum*. Wij betalen ook voor de medische 
kosten, de begrafeniskosten en de kosten van de eerste 
prothese.
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Voor welke schade betalen wij niet?

De volgende activiteiten zijn niet verzekerd: verzorgen van 
paarden, onderhoud van stallen, dakwerken, vellen van 
bomen en werken op een hoogte van meer dan vijf meter.

Heeft het slachtoffer met u een arbeidsovereenkomst 
afgesloten? Dan betalen wij niet wanneer het ongeval 
niet beantwoordt aan de wettelijke definitie van 
‘arbeidsongeval’.

Is het slachtoffer een toevallige helper? Dan betalen wij in 
een aantal situaties niet voor de schade. Die situaties staan 
omschreven in de Algemene Voorwaarden. Zo betalen wij 
bijvoorbeeld niet voor schade die het gevolg is van:
• een opzettelijke daad van het slachtoffer of zijn 

rechthebbenden;
• zelfmoord of poging tot zelfmoord;
• oorlog, burgeroorlog, aanslagen, oproer;
• het gebruik als bestuurder of passagier van een twee- of 

driewielig motorrijwiel dat een cilinderinhoud heeft van 
meer dan 50 cc of waarvan de maximumsnelheid meer 
dan 45 km/h bedraagt of van een quad.

Klacht 

Hebt u een klacht? Laat het ons weten via e-mail naar 
klacht@baloise.be, via www.baloise.be/klachten,  
per brief of telefonisch 078 15 50 56. 

Biedt dat geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen 
met de Ombudsman van de Verzekeringen: 

info@ombudsman-insurance.be,  
www.ombudsman-insurance.be,  
de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel, 02 547 58 71.

Dit is een publicitaire boodschap. De verzekering 
Huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering 
van Baloise. De verzekering is onderworpen aan het 
Belgisch recht. De polis (verzekeringsovereenkomst) 
duurt één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wilt u een 
polis nemen? Bekijk dan de IPID-fiche, onze Algemene 
Voorwaarden en onze Kennismakingsbrochure om u 
grondig te informeren over uw wettelijke bescherming 
op www.baloise.be.

Wilt u meer informatie of wenst u een offerte?  
Neem dan contact op met uw makelaar. 

Beperkingen van de verzekering

Wij berekenen het vervangingsinkomen in geval van 
overlijden of bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid 
op basis van een loon beperkt tot het wettelijke maximum (*). 

De medische kosten en prothesekosten vergoeden wij 
op basis van de tarieven van de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.

Is het slachtoffer een toevallige helper? Dan betalen wij 
geen vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
tijdens de eerste 31 dagen arbeidsongeschiktheid volgend 
op het ongeval en ook niet wanneer het slachtoffer 
geen inkomensverlies heeft. Wij betalen voor de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid en medische kosten gedurende 
maximaal 1 jaar na het ongeval. Wij verminderen die 
vergoedingen met de normale tussenkomsten van het 
ziekenfonds.

Registratie bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ)

Stelt u tegen betaling huispersoneel tewerk? Dan moet 
u zich als werkgever registreren bij de RSZ. In dat geval 
ontvangen wij graag uw RSZ-nummer.
Deze registratie is niet vereist voor niet-manuele arbeid ten 
behoeve van de huishouding (bijv. babysitten, gezelschap 
houden, boodschappen doen, begeleiden van personen 
met een handicap) die occasioneel en niet-beroepsmatig 
wordt gepresteerd gedurende maximaal 8 uur per week.
Na een arbeidsongeval kan de overheid nagaan of u uw 
verplichtingen t.a.v. de RSZ bent nagekomen, op basis van 
de informatie die wij haar verplicht moeten meedelen.

* Het wettelijke maximum is een maximaal jaarloon dat telkens op  

1 januari wordt aangepast volgens de evolutie van de spilindex in het 

voorbije kalenderjaar


