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BeCarePlan gaat online met Belfius Insurance Net 

 
Met deze gratis en beveiligde internettoepassing kunnen werkgevers én werknemers hun collectieve hospitalisatieverzekering online beheren.  
Het administratief beheer wordt vereenvoudigd voor de werkgever en de werknemer kan online schades aangeven en zijn schadedossiers 
raadplegen. 

Troeven « Belfius Insurance Net »  

Veilig Via een beveiligde internetaansluiting identificeert u zich door middel van uw eID. 

Gebruiksvriendelijk Dankzij een transparante en overzichtelijke structuur vindt u moeiteloos uw weg doorheen de tool.  

Toegankelijk 24u/24, 7d/7.  Mogelijkheid om met de dossierbeheerders te communiceren. 

Gratis Belfius Verzekeringen stelt deze applicatie gratis ter beschikking.  

 
Talrijke functionaliteiten 

Voordelen voor de werknemer :  

• Geen voorafgaande formaliteiten om te kunnen inloggen 
• Zelf zijn persoonlijke gegevens en die van de gezinsleden wijzigen (bv. iemand 

toevoegen) 
• Diverse documenten downloaden (bv. verzekeringsattest) 
• Eenvoudige online schadeaangifte dankzij vooraf ingevulde velden 
• Automatische opening van het schadedossier met ontvangstbewijs 
• Opvolging schadegevallen: overzicht schadedossiers, gerelateerde documenten 

raadplegen, bijkomende documenten versturen1 en details van het dossierbeheer inzien 
• Een bericht sturen naar Belfius Verzekeringen, al dan niet met bijlage 

Voordelen voor de werkgever :  

• Overzicht polissen consulteren 
• Een titularis en gezinsleden toevoegen, wijzigen of schrappen 
• Een Excel file downloaden met het overzicht van de verzekerde personen 
• Diverse documenten raadplegen 
• Een bericht sturen naar Belfius Verzekeringen, al dan niet met bijlage 

 

Hoe kan u als werknemer een schadeaangifte doen2?  

Een schadegeval online aangeven via « BIN »:  

Een schadegeval aangeven verloopt in eenvoudige stappen. Op ieder ogenblik kan u de aangifte opslaan en ze nadien terug oproepen, aanvullen 
en verzenden. 

Een gedetailleerde handleiding is beschikbaar op de homepage alvorens in te loggen (www.belfius-insurance-net.be).  

• U hebt uw identiteitskaart met pincode nodig, een eID kaartlezer (of de bankkaartlezer van Belfius) en internettoegang 
• Log in op www.belfius-insurance-net.be  
• Klik in het menu links op de tab « Schade aangeven » 
• Selecteer het aangiftetype « Collectieve Hospitalisatie » 
• U wordt door de aangifte begeleid in 4 stappen : 

STAP 1: vul de persoonsgegevens aan, de 
naam van de persoon die gehospitaliseerd 
wordt en de datum van opname 

STAP 2: duid in de opgegeven lijst aan voor 
welke aandoening de opname gebeurt 

STAP 3: voeg één of meer bijlagen toe (bv. 
facturen)1, kijk het overzicht na en verstuur uw 
aangifte 

STAP 4 : bevestiging van verzending 

 
Zolang de aangifte niet verzonden is, kunt u ze annuleren of aanpassen door in 
het scherm « mijn schadegevallen » op het schrijf-icoon te klikken. 

                                                 
1 Het versturen van apothekerskosten kan ofwel via BIN gebeuren, ofwel via het AssurPharma systeem. Meer info op www.belfius-verzekeringen.be/assurpharma.aspx 
2 Enkel voor de verzekerden die niet over een AssurCard beschikken. Als u een AssurCard heeft, gaat u rechtstreeks naar  www.assurcard.be of belt u naar 0800 93 
936. 
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U krijgt onmiddellijk een overzicht in PDF van de ingevulde schadeaangifte en een bevestigingsmail van ontvangst door Belfius Verzekeringen. 
Uw aangifte collectieve hospitalisatie wordt automatisch geopend. Binnen het uur ontvangt u het schadegeval-nummer en de gegevens van een 
beheerder. 

Uiteraard, kunt u nog steeds een schade aangeven :  

• Per telefoon: 02 286 60 30 
• Per fax: 02 286 74 76 
• Per e-mail:  491@belfius-insurance.be 
• Schriftelijk naar het volgende adres:  

 
Belfius Verzekeringen 
PCI Life & Health  
Galileelaan 5, 1210 Brussel 

Hoe als werknemer een verzekeringsattest downloaden? 

U kan steeds online een bewijs van aansluiting van u en uw familie downloaden.  

• U hebt uw identiteitskaart met pincode nodig, alsook een eID kaartlezer (of de bankkaartlezer van Belfius) en internettoegang 
• Log in op www.belfius-insurance-net.be  
• Klik in het menu links op de tab « Mijn polissen » 
• Klik op « Document » rechts in de lijn van de polis 
• Er verschijnt een pop-up venster met een link waarop u klikt om de pdf met het attest te openen  

 

Hoe als werknemer belangrijke gegevens wijzigen of melden? 

In BIN kan u online uw situatie actualiseren zoals bv. een adreswijziging doorgeven en inwonende gezinsleden die verzekerd moeten worden 
toevoegen.  

• U hebt uw identiteitskaart met pincode nodig, alsook een eID kaartlezer (of de bankkaartlezer van Belfius) en internettoegang 
• Log in op www.belfius-insurance-net.be  
• Klik in het menu links op de tab « Mijn polissen » 
• Klik op de pijl links van het polisnummer, om het menu van polisbeheer te laten verschijnen: « Gegevens van mezelf en/of 

inwonende familie bewerken/verwijderen » en « Stuur een bericht naar de Back-Office » 
• Met de eerste knop kan u uw situatie actualiseren. Met de tweede knop kan u vrije berichten versturen naar de beheerder van uw 

polis  
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Hoe als werkgever uw administratief beheer online voeren? 

Met BIN kan u als werkgever zelf en onmiddellijk: 

• Een Excel-lijst van alle verzekerden downloaden 
• Een titularis (verzekerde werknemer) toevoegen of schrappen 
• Een gezinslid van de titularis die ook verzekerd moet worden toevoegen of schrappen 
• De gegevens van de titularissen en gezinsleden wijzigen 
• Vrije berichten en bijlages doorsturen naar de polisbeheerder 

Een werkgever heeft toegang tot Belfius Insurance Net via één of meer verantwoordelijken die door de werkgever aangeduid worden in een 
gebruiksovereenkomst.  Deze vertegenwoordigers worden « local admins » genoemd.  

Een gedetailleerde handleiding is beschikbaar op de homepage alvorens aan te loggen (www.belfius-insurance-net.be).  

• De local admin heeft zijn of haar identiteitskaart met pincode nodig, alsook een eID kaartlezer (of de bankkaartlezer van Belfius) en 
internettoegang 

• Log aan op www.belfius-insurance-net.be  
• Klik in het menu links op de tab « Mijn polissen » 
• Klik op de pijl links van het polisnummer om het menu voor administratief beheer van de polis te laten verschijnen: 

• Lijst verzekerde downloaden 
• Titularis en gezinsleden toevoegen 
• Titularis (en/of gezinsleden) bewerken/verwijden 
• Een bericht naar de polisbeheerder sturen 

 

 


