
De HZIV, een andere mutualiteit!

Overstappen naar de HZIV
Geen gewaagde sprong!

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 publieke statuut van de HZIV garandeert dat      
iedereen een beroep kan doen op onze diensten, 
ongeacht uw medisch, economisch, cultureel of filo-
sofisch 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

Gepensioneerden in het buitenland  
(Europese Economische Ruimte)



U bent een Belgisch gepensioneerde en verblijft in een land 
van de Europese Economische Ruimte (EER)? U wil overstap-
pen naar de HZIV? Uw dossier zal in dat geval door ons wor-
den beheerd zonder dat u aanvullende kosten moet betalen.

Wenst u over te stappen naar de HZIV? U vindt alle nodige 
informatie in deze brochure.

U kunt lid worden bij de start van een trimester, dus op             
1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. 

U kunt pas veranderen van mutualiteit als u minstens één 
jaar lid bent bij uw huidige mutaliteit en de bijdragen voor 
de verplichte ziekteverzekering heeft betaald.

Heeft u de bijdragen voor de aanvullende verzekering 
niet (volledig) betaald, dan mag uw huidige mutualiteit uw 
overstap niet weigeren.

Bent u niet ingeschreven bij een mutualiteit of is bovensta-
ande beschrijving om een andere reden niet op u van toe-
passing, neem dan contact op met de HZIV voor de te volgen 
procedure.

Voorwaarden voor een overstap

 
Vul zowel het inschrijvingsformulier als het mutatieformulier 
in, onderteken beide formulieren en stuur ze op naar één 
van onze kantoren.  

De formulieren zijn beschikbaar in onze kantoren en op 
www.hziv.be. 

De contactgegevens en adressen van onze kantoren zijn te 
vinden op onze website in de rubriek “Onze kantoren”.

Wij nemen contact op met uw huidige mutualiteit en vragen 
uw dossier op. U hoeft dus zelf geen contact op te 
nemen met uw huidige mutualiteit. Deze procedure 
neemt maximum één maand in beslag. Bezorg ons daarom 
minstens één maand vóór de start van een trimester uw 
inschrijvings- en mutatieformulier. Dit betekent dus vóór 1 
december, 1 maart, 1 juni of 1 september.

Tot uw overstap afgehandeld is blijft u verzekerd bij uw 
huidige mutualiteit door het formulier S1 (voormalig E121) 
dat door uw huidige mutualiteit is uitgegeven. 

Na uw overstap kunt u ons om eenzelfde formulier vragen 
dat dit keer door ons wordt uitgegeven.

U heeft de formulieren opgestuurd. En nu? 

U wil lid worden van de HZIV?

www.hziv.be
Meer info? 

Bezoek onze website

Hoe vraagt u uw overstap aan? 


