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Beste vrienden,
Het bestuur zoekt al jaren naar een oplossing om ervoor 
te zorgen dat groepen geld moeten voorschieten voor hun 
ziekenhuisopname en daarna moeten wachten op de ver-
goeding van de EMI.
In 2022 hebben we een grote verandering bereikt. Nu 
hebben de leden van de EMI toegang tot het zorgnetwerk 

van MSH International met de mogelijkheid een vergoeding te ontvangen 
van de betalende derde partij. Het beheer van de bijdragen en de zorg 
wordt dan overgedragen aan MSH. We zijn ons ervan bewust dat deze 
ontwikkeling veel inspanning heeft gevergd van de groepen, maar samen 
zien we dat het doel bereikt gaat worden: een steeds meer groepen ma-
ken nu gebruik van ziekenhuizen van het netwerk zonder dat ze de beta-
ling moeten voorschieten.
Om de toegang tot de zorg voor leden van de EMI te vergemakkelijken, 
worden vanaf januari 2023 ziekenhuisopnames, poliklinische behandelin-
gen en bepaalde zware onderzoeken, zoals endoscopie of colonoscopie, 
bekostigd door het netwerk. Houd er wel rekening mee dat er binnen het 
EMI-netwerk geen of weinig overige kosten zijn, maar dat die wel moge-
lijk zijn in het MSH-netwerk.
Ik wil er nog even op wijzen dat MSH een aanbieder is. Het is de EMI die 
het geld voorschiet voor behandelingen en die de betalingen garandeert. 
Daarentegen moet de EMI aan het begin van het kwartaal alle premies 
hebben ontvangen, anders kan zij geen rol meer spelen in het vergoeden 
van de zorgkosten.
We weten dat EMI een vereniging is die geen winst nastreeft zoals een 
verzekeringsmaatschappij dat doet. De EMI staat open voor speciale ge-
vallen. Als een gemeenschap in de problemen komt, zullen en moeten we 
solidair zijn. Het is een rijkdom van de EMI dat ze via de internationale 
afdeling de verschillende groepen kent en zo kan bijstaan.
De nieuwe diensten van onze vereniging zijn speciaal gericht op religieuze 
groepen. In 2023 zullen we preventieve acties in het leven roepen. We 
hopen dat we hiermee de onderlinge hulp kunnen organiseren voor een 
steeds grotere groep missionarissen in de wereld.

VAN DE VOORZITTER

Zuster Elisabeth Auliac  
Voorzitter van de EMI 
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Collectief lidmaatschap 
Bisdommen, verenigingen en religieuze instituten schrijven hun 
leden collectief in.

Op 1 januari 2023 telde de EMI wereldwijd circa 26.500 leden in 
700 Groepen en 141 landen.

Onze deskundigheid ten dienste van solidaire zorg
De Internationaal Missionair Onderling Hulpbetoon (EMI) is 
een vereniging naar Zwitsers recht voor onderlinge hulp voor 
 missionarissen en werd op 30 juni 1965 met goedkeuring van het 
Vaticaan opgericht. 

Als hulporganisatie heeft de vereniging tot doel oversten en 
bisschoppen bij te staan bij de zorgverlening aan zieke leden van 
de diocesane geestelijkheid, leden van religieuze  collectiviteiten 
en leden van verenigingen van gelovigen wanneer deze geen 
beroep kunnen doen op een zorgverzekeringsstelsel.

Het lidmaatschap van de EMI ontslaat religieuze collectiviteiten 
echter niet van hun canonieke verplichtingen* ten opzichte van 
hun leden.

Het werk van de EMI is gestoeld op de beginselen van onderlinge 
hulp en christelijke waarden.

Onze missie : onderlinge hulp 
De EMI zet zich in voor delen en solidariteit tussen religieuze  instituten 
en lokale kerken op het gebied van zorg en zorgverzekering.

Zij verleent bij ziekte economische en sociale bijstand aan mis-
sionarissen, leden van de diocesane geestelijkheid, leden van 
 religieuze collectiviteiten van het christelijk geloof en leden van 
verenigingen van gelovigen.

De EMI streeft naar de best mogelijke bescherming van mensen 
(artikel 4 van haar statuten).

Zij biedt hulpoplossingen voor de bekostiging van gezondheids-
zorg overal ter wereld waar financiële middelen beperkt zijn en het 
zorgaanbod onvoldoende is ontwikkeld.

Reguliere algemene vergadering
De reguliere algemene vergadering wordt om de drie jaar gehouden.

Aanwezigheid van de afgevaardigden van de secties en Groepen die bij 
de vereniging zijn aangesloten.

Functie van de algemene vergadering :

• vaststellen van de jaarrekening 
• wijzigen van de statuten
• verkiezen van bestuursleden
• bespreken van belangrijke kwesties en vaststellen van beleidslijnen
• verkiezen van leden van de kascommissie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 14 leden uit de 
 verschillende regio's waar de EMI actief 
is. Zij worden voorgedragen door het 
oprichtend lid en de geassocieerde leden 
 (religieuze instituten en bisschoppenconfe-
renties). 

• Het bestuur vergadert ten minste een-
maal per jaar.

• Het is belast met de algemene gang 
van zaken in de vereniging, bespreekt 
de uitdagingen waar deze voor staat en 
doet beleidsvoorstellen.

• Het bestuur vertegenwoordigt de 
vereniging in en buiten rechte.

Voorzitter zuster Elisabeth Auliac en de leden 
 van het EMI-bestuur Parijs, november, 2022
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* Canons 231 § 2, 281 § 2, 619 et 1274 § 2 

1. OVER DE VERENIGING

Internationale 

vereniging met 

inbreng van de 

leden

Organisatie van de EMI

Sinds 2022 heeft de EMI het beheer van de lidmaatschappen en onder-
steuning uitbesteed aan MSH International, dat in Parijs is gevestigd. 
Daardoor hebben de leden van de EMI toegang tot het zorgnetwerk van 
MSH en hoeven ze zorgkosten niet eerst voor te schieten.

De rollen zijn duidelijk verdeeld, ten behoeve van het project van de 
vereniging :

• De algemene vergadering en het bestuur zorgen voor de bedrijfsstrategie.
• Het bestuur neemt de operationele besluiten, en het bureau (5 leden) 

zorgt voor de uitvoering ervan.
• Het centrale bureau organiseert de algemene gang van zaken, de 

coördinatie van de afdelingen en de opvolging van MSH International.
• De afdelingen van EMI houden zich bezig met de ontwikkeling en 

nieuwe lidmaatschapsverzoeken, met gezondheidspreventie, zij 
behandelen de bijzondere hulpverzoeken.

• MSH International beheert de oproep voor premies, behandeling van 
zorgkosten en uitkeren van hulp, en alle bankzaken, onder controle 
van het bestuur.

• De groepsverantwoordelijken regelen de premies en versturen de 
aanvragen voor ondersteuning voor de leden van hun groep.

De taak van de afdelingen wordt, Groepen en MSH worden in detail 
 beschreven op de volgende pagina’s.

Voor meer informatie over de EMI
Downloadt u de institutionele brochure van de EMI  

onder de tab Documentatie / Documenten en formulieren op onze website 
https://www.entraide-missionnaire.com/en/documentary-resources/documents-forms/

Dit zijn wij

De waarden
van solidaritei

Maatwerk in  
hulpverlening

Vaste premies on-
geacht de leeftijd van 
verzekerden

Geen leeftijdsgrens en 
geen verplicht medisch 
onderzoek

Internationale 
uitstraling

5 Opties afgestemd op 
lokale en internatio-
nale behoeften

7 Afdelingen in Europa, 
Afrika en Latijns-Ame-
rika

Oprichting van andere 
afdelingen in onde-
rzoek, met name in 
Aziëchoix

Een dienst
van de Kerk 

Bevorderen van goede 
missie-omstandighe-
den 
voor christelijke 
 geestelijken en die-
naars 
overal ter wereld bij 
lokale kerken en 
 instituten
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 West-  
Afrika 
 Abidjan 

 België 
 Brussel 

 Centraal-Afrika 
 Yaounde 

 Algemene afdeling  
 Paris

 Madagaskar 
 Antananarivo 

 Oost-Afrika 
 Nairobi 

MIDDEN-AMERIKA
Fr. Hipólito PÉREZ GÓMEZ
Residencia Provincial Marista
20 Ave. 17-70 Zona 11 
01011 Guatemala
GUATEMALA-CA
hipolitofms@hotmail.com

Tel : (502) 23 22 06 17
 (502) 56 45 29 54   
 (502) 44 46 36 35

CENTRAAL-AFRIKA
P. Guy Marcel ENGANABISSEN
BP 168
YAOUNDE
KAMEROEN
genganabissen@yahoo.fr

Tel :  (237) 696 58 86 09 
 (237) 697 39 34 15

OOST-AFRIKA 
Fr Venceslas  BAINDEKELI BEIMOYATO
Marist Brothers – IMS East African Section
Ndemi Garden – Apartment C 402
Hekima close (off Ngong Road)
00505 NAIROBI 
KENIA
ims-ea-reception@entraide-missionnaire.com
ims-ea-responsible@entraide-missionnaire.com

Tel : (254) 103 274 505

WEST-AFRIKA
Zr Eugénie Rokia DENA
II Plateaux Aghien
28 - BP 922
Abidjan 28 RCI
COTE D'IVOIRE
emioa05@yahoo.fr

Tel : (225) 22 42 02 32
Fax : (225) 22 42 01 74
Mob : (225) 05 04 93 36

 Midden-Amerika  
Guatemala 

ALGEMENE AFDELING
Sylvain SACHELI
3 rue Duguay-Trouin
75280 PARIS CEDEX 06
FRANKRIJK
emi@entraide-missionnaire.com

Tel : 33 (0)1 42 22 91 29 

BELGIË
Arnaud GORGEMANS
MRB
111-115 boulevard Anspach
1000 BRUSSEL
BELGIË
emi@mc.be

Tel : (32) 2 501 58 65
 (32) 2 501 55 10
Fax : (32) 2 501 55 04 

MADAGASKAR
P. Roman Zbigniew MAJEWSKI
BP 667
ANTANANARIVO 101
MADAGASKAR
REPUBLIEK MADAGASKAR
emimada.sect09@gmail.com

Tel : (261) 20 22 204 78
 (261) 20 22 205 31

2. ORGANISATIE VAN DE EMI

ZEVEN  
AFDE-

LINGEN 

wereldwijd

CIRCA 

26 500 
LEDEN  

in 

141 
LANDEN

Afdelingen

De afdelingen verzorgen de institutionele missie ten dienste van de EMI-groepen en 
werken aan de uitstraling en ontwikkeling van de EMI in hun regio.
Ze zijn het aanspreekpunt voor de EMI-groepen (zie pag. 8) voor de volgende zaken : 

• institutionele relatie
• uitleg en controle van de regels voor lidmaatschap
• organisatie van preventieprogramma’s
• beheer van het plaatselijke sociale fonds

Sinds 2022 zijn de afdelingen niet meer verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

De incassering van premies en uitkering van ondersteuning zijn overgedragen aan MSH.



Groepen
Het Internationaal Missionair Onderling Hulpbetoon staat open voor elk 
 instituut of bisdom, elke vereniging van gelovigen en elke andere christelijke 
 religieuze gemeenschap " … die streeft naar bescherming van zijn leden op het 
gebied van hun gezondheid".
Zij biedt oversten en bisschoppen de mogelijkheid om te voldoen aan hun 
 canonieke verplichtingen.

Rol van de Groepen
Het Groepshoofd is verantwoordelijk voor de opvolging van de lijst 
begunstigden en pakketten, evenals van de premies aan de EMI.
De documenten kunnen het best in digitale vorm worden aangeleverd, 
maar alle originelen moeten 2 jaar lang bewaard worden en op verzoek 
overgedragen aan de EMI.

Elke week worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd.

De uitgekeerde vergoeding is afhankelijk van het land en het gekozen 
pakket.

De uitgekeerde vergoedingen in 2023 zijn gelijk aan die van 2022.

Als er een groot te betalen bedrag overblijft, kan het groepshoofd extra 
ondersteuning aanvragen bij het Sociaal Fonds.

Groepen hebben een eigen online ruimte waar ze :
• een lidmaatschap kunnen aanvragen voor de aangeboden 

 dekkingen van onderlinge hulp of een excel bestand downloaden 
voor grote Groepen die per email (emi@mshintl.com) verzonden 
kan worden)

• online gegevens invullen van het EMI-lid en rechthebbenden
• online de ingangsdatum van het lidmaatschap invullen
• online de verwijdering invullen
• verzoek tot overdracht van een lid naar een andere afdeling doen
• het land van de missie wijzigen
• een verzoek invullen en doorgeven aan MSH (facturen, aangifte, 

aanvraag voor tenlasteneming) via de online ruimte of per post
• uitkeringen inzien en downloaden het medisch netwerk van EMI 

raadplegen de kaarten van EMI-leden en de polissen bewerken
Vor alle vragen over de administratie is MSH het aanspreekpunt voor 
groepen.

Regiobijeenkomsten voor groepshoofden
Deze bijeenkomsten worden door de afdelingen 
 georganiseerd en zijn uitgelezen gelegenheden om 
 onderlinge contacten aan te halen en de dienstverlening 
aan de leden te verbeteren.

Alle groepen binnen een regio worden uitgenodigd en 
 kunnen zich laten informeren over de laatste  
ontwikkelingen bij de EMI.

Ze dienen ook om :

• aandacht te schenken aan de taken van het groepshoofd, 
• ervaringen te delen op het gebied van ledenadministratie,
• eventuele problemen te bespreken en voor specifieke 

situaties naar oplossingen te zoeken.

Lid worden 
Om lid te worden van de EMI, moet men allereerst lid zijn van de collectiviteit 
(congregatie,provincie, bisdom, autonoom huis, enz.) die zo een EMI-groep vormen.
In lijn met de Afdeling en in de geest van solidariteit zoekt de EMI de beste bescherming voor 
personen in functie op het niveau van levensonderhoud en gezondheidskosten in elk land.

Daarom biedt de EMI verschillende pakketten, die elk een passende dekking geven.

Het is raadzaam een verantwoordelijke aan te wijzen die over een computer beschikt met 
een internetverbinding. Voor groepen zonder digitale hulpmiddelen, informeert u bij uw 
afdeling naar de bijzondere voorzieningen.

De afdeling kan u bijstaan en groepen helpen bij hun aanvragen en procedures : 
 lidmaatschap, institutionele vragen, organisatie van preventieprogramma’s, verzoeken 
om financiële ondersteuning van het Sociaal Fonds.

De afdelingen van de EMI zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de religieuze 
 collectiviteiten in hun reflectie en procedures.

• De canonieke autoriteit* (of het hoofd van de kerk voor niet-katholieken) neemt 
contact op met de EMI om het lidmaatschap aan te vragen. Dat kan bij een afdeling van 
de EMI in de buurt of het centraal bureau.

• De collectiviteit wijst een groepshoofd aan als contactpersoon voor de begunstigde 
leden en de EMI. De gegevens van het groepshoofd worden vermeld op het aanmel-
dingsformulier van de groep.

• Het afdelingshoofd vult het aanvraagformulier in (te vinden op de website van de EMI) 
en stuurt dit op naar het speciale team bij MSH.

• Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier doet het speciale team bij MSH het volgende : 
- de groep wordt ingeschreven, 
- de afdeling wordt geïnformeerd, 
- de inloggegevens voor het extranet worden toegezonden aan het hoofd van de 
nieuwe Groep.

• Om de inschrijving te voltooien en van rechten gebruik te kunnen maken, ontvangt 
de canonieke autoriteit* de premienota voor de leden van zijn Groep. Vervolgens 
betaalt de autoriteit deze premies aan de MSH.

 * Algemeen overste van een instituut, bisschop van een bisdom, provinciaal  
van een provincie, moderator/hoofd van een vereniging van gelovigen

Meer over het lidmaatschap  
• Groepen kunnen zelf kiezen onder welke sectie zij komen te vallen, rekening 

houdend met onder meerde voertaal, de werkvaluta, mogelijkheden voor het 
 indienen van aangiften enz.

• In- of uitschrijven kan elk half jaar plaatsvinden (op 1 januari en 1 juli).
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Een eigen netwerk
Sinds 2022 heeft de EMI gekozen voor MSH International zodat alle leden 
toegang krijgen tot een internationaal gezondheidszorgnetwerk.
MSH is een partner van de EMI. Het krijgt zijn instructies van het bestuur. De 
premies en uitkeringen zijn opgesteld volgens de regels van de EMI.
Deze internationale groep profiteert van een sterke financiële solidariteit en 
onderhoudt al 45 jaar een medisch netwerk ten behoeve van zijn cliënten 
wereldwijd.
Het netwerk van MSH bestaat uit meer dan 105.000 gezondheidszorgprofes-
sionals die zorgvuldig geselecteerd zijn in 174 landen over de hele wereld. 
Maar die hebben niet allemaal betaalbare tarieven.
Daarom heeft de EMI aan MSH gevraagd om een speciaal netwerk op te 
 zetten in gezondheidszorginstellingen die bekend zijn bij de leden van de 
EMI en die prijzen hanteren die zijn aangepast aan de vergoedingen van 
de EMI.
Met uw EMI-kaart en dankzij betalende derden hoeft u de medische kosten 
nauwelijks nog voor te schieten.

MSH INTERNATIONAL
een netwerk, een team en hulpmiddelen ten dienste van de EMI

12 13

Het Verzoekformulier van EMI voor MSH  
is te vinden onder de tab Documentatie / Documenten 

en formulieren op onze website
https://www.entraide-missionnaire.com/wp-content/

uploads/2022/07/formulaire-EMI-a-MSH.pdf

2. ORGANISATIE VAN DE EMI

Hulpmiddelen van MSH
MSH biedt een digitaal hulpmiddel waarmee het Groepshoofd meer zelf 
kan doen.
• U kunt op elk moment een polisblad en ledenkaart downloaden die  leden 

kunnen tonen in een ziekenhuis in het netwerk, zodat hun kosten sneller 
vergoed worden.

• Als het hoofd inlogt, kan hij aangiften indienen door facturen 
te scannen en bij te voegen, een aangiften formulier invullen 
en online de uitkeringen kan raadplegen.

Altijd in contact met u
Het MSH-team staat continu in contact met het centrale bureau en de inter-
nationale afdelingen. Het houdt alle aanvragen bij.
Om de uitkering van vergoedingen soepel te laten verlopen, moeten alle 
bewijzen worden verstuurd en moet elke wijziging in de bankgegevens wor-
den doorgegeven.
Als een aanvraag niet goed ingediend is, kunnen Groepshoofden het 
 verzoekformulier van EMI voor MSH downloaden op de website van de EMI, 
en daarmee de aanvraag verder toelichten waardoor deze  
opnieuw behandeld zal worden.
Via het extranet kan de status van de afhandeling van aanvragen 
gevolgd worden. Let erop dat bepaalde onderdelen niet twee 
keer verzonden worden, want dat kan de afhandeling vertragen.

Bekijk de handige MSH-gids  
voor contractbeheerders in uw online 

ruimte van MSH, rubriek Handige gidsen
https://www.entraide-missionnaire.com/extranet/

Contact met MSH
De MSH-dienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar in 40 talen. 
• Er is een speciaal administratieteam die de aangiften van de EMI 

 verwerkt  :  emi@msh-intl.com
• Leden hebben ook recht op adviezen van een medisch team van   

21 artsen :
- Aanvragen  voor tenlasteneming moeten worden verstuurd naar : 

 precert@msh-intl.com.
- In geval van een medisch noodgeval is een arts bereikbaar op 

 emailadres : medical@msh-intl.com



Armenië
Australië
Azerbeidzjan
Bahrein
Belize
Brunei
Canada 
China
Comoren
Europa*
Georgië
Hongkong
Israël

Japan
Jordanië
Kazachstan
Koeweit
Korea
Libanon
Macau
Malediven
Mauritius
Mongolië
Nieuw-Zeeland
Oezbekistan
Oman

Qatar
Rusland
Saoedi-Arabië
Seychellen
Singapore
Swaziland
Tadzjikistan
Taiwan
Turkmenistan
Turkije
Verenigde Arabische 
Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika

Dekkingen
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* behalve Albanië Kosovo Malta, Optie 4

5 pakketten afhankelijk van de landen

Leden die zijn ingeschreven in een land met pakket 1 of 2 zijn in alle 
landen ter wereld gedekt.

3. DIENSTEN VAN DE EMI

ZONE A++ 
Mexico

ZONE A+  
Argentinië
Brazilië 
Chili
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Uruguay

ZONE A 
Anguilla
Antigua en Barbuda
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominicaanse Rep.
Jamaica
Malta
Marokko
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Porto Rico
Suriname
Syrië
Thailand
Trinidad en Tobago
Tunesië
Venezuela

ZONE B+ 
Kenia

ZONE B 
Afghanistan
Albanië
Algerije
Bangladesh
Bhutan
Cambodja
Djibouti
Dominica
Egypte
Filipijnen
Ghana
Guinee-Bissau
Indonesië
Iran
Irak
Ivoorkust
Jemen
Kaapverdië
Kenia
Kosovo
Laos
Liberia
Libië
Maleisië
Mauritanië
Micronesië
Myanmar
Nepal
Noord-Korea
Pakistan
Palestina
Papoea-Nieuw- 
 Guinea 
Rep. Guinee
Senegal
Sierra Leone
Sri Lanka
Westelijke Sahara

ZONE C
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Ethiopië
Eritrea
Gambia
Lesotho
Malawi
Mali
Mozambique
Namibië
Niger
Nigeria
Oeganda
Somalië
Soedan
Tanzania
Togo
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Soedan
ZONE D
Burundi
Centraal-Afrikaanse 
Republiek
Congo
Democratische Republiek 
Congo
Equatoriaal-Guinea
Gabon
Kameroen
Rwanda
Tsjaad
ZONE E 
Haïti
India
Madagaskar

Optie 1, 2 en 3 
verplicht in deze landen   

Option 4 et 5

4

5

3

2

1Optie 
BasisDekking Vergoeding van zorg overal 

ter wereld
Medische evacuatie

Tot 100 % vergoeding van  medische 
evacuatie en betaling door de 
Groep van zijn bijdrage (aandeel 
EMI : 80 % met een maximum van 
5 stoelen in Economy Class)

Optie 
Uitgebreide Dekking

Vergoeding van zorg overal 
ter wereld en uitgebreidere 
hulpverlening

Optie 
Wachtdekking

Wachtdekking voor leden met een basisdekking in hun missieland 
 die in afwachting zijn van vertrek naar een Optie 1-land (reizen, 
verlof) om daar dekking te hebben.
Het lid is dus ingeschreven voor Optie 3A (wachtdekking) zolang hij of zij zich in zijn  
missieland bevindt (dus geen hulp door EMI). Tijdens zijn of haar verblijf in een  
Optie 1-land gaat het lid dan naar Optie 3B na verrekening van het deel voor Optie 1,  
waardoor hij/zij daar recht heeft op Solidarité Santé (op basis van Optie 1 exclusief  
medische evacuatie). Dit deel moet door het Groepshoofd worden verrekend  
voor het volledige halfjaar.

Optie 
Algemene Dekking

Vergoeding voor zorg 
in de landen waar leden 
woonachtig zijn.
Deze Optie is uitsluitend 
beschikbaar in de door de 
EMI vastgestelde landen.
Landen zijn ingedeeld in 
zones (A++, A+, A, B+, B, C, D 
en E) : zie de lijst hiernaast.
Voor een overgang van Optie 4 naar 
Optie 1 gelden voorwaarden bij de 
afdelingshoofden (missies van ten 
minste een jaar en missiebrief over-
leggen). Het land waarin de bijdrage 
voor de leden van de gemeenschap 
wordt afgedragen kan verschillen 
van het land waar zij daadwerkelijk 
woonachtig zijn. Zo kan een collec-
tiviteit besluiten haar leden in te 
schrijven in een land in een hogere 
zone dan het land waarin zij wonen 
(in verband met geregelde reizen 
naar, of zorg in een specifiek land).

Als een lid in een bepaald land is ingeschreven, heeft hij/zij 
ook dekking in landen die onder lagere indelingszones vallen.

Voorbeeld 1 : een zuster die in Ivoorkust is ingeschreven (zone  B) 
kan zorg krijgen in haar eigen zone en in alle landen in lagere 
zones. Zij is dus gedekt in de landen van de zones B, C, D en E 
(maar niet in de zones A++, A+, A en B+).
Voorbeeld 2 : een broeder die woonachtig is in Ivoorkust (B) en 
heeft gekozen voor premiezone A (bijvoorbeeld door Bolivia te 
kiezen) kan zorg krijgen in alle landen van de zones A, B+, B, C, 
D en E (maar niet in de zones A++ en A+).

Optie 
Alleen Zieken-huisopname

Dekking van de kosten voor ziekenhuisopname om  medische 
en chirurgische redenen en van de kosten voor  raadplegingen 
en geneesmiddelen tijdens ziekenhuisopnames.
Deze Optie is beschikbaar in de door het EMI vastgestelde landen van Optie 4 
(zones A++, A+, A, B+, B, C, D en E). Zorg is in elk van de 8 zones mogelijk.

 InternatIonale HulpverlenIng

 plaatselIjke HulpverlenIng

Zie het overzicht hiernaast 
voor de indeling  

van landen per zone

A++

A+ A+

A A A

B+ B+ B+ B+

B B B B B

C C C C C C

D D D D D D D

E E E E E E E E
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Bekijk de presentatie van de optie wachten 3A en 3B op pagina 12 

Vergoedingen EMI 2023
De vergoedingen worden weergegeven in % van de daadwerkelijke kosten.  
De bedragen kunnen variëren, afhankelijk van de wisselkoers.

Internationale Opties Optie
Wachten Lokale Opties

1 2 3 4 5
Ziekenhuisopname

In ziekenhuizen van het EMI-netwerk: betaling van de zorgverlener door MSH/
EMI. De Groep moet het supplement betalen als de factuur hoger is dan de 
vermelde garanties.
Geheel aan ziekenhuiskosten en medische honoraria voor een dagopname 
of van meerdere aaneengesloten dagen, gepland of spoed.
Thuisverpleging kan worden gedekt na voorafgaande toestemming van 
MSH/EMI.
Voor de ziekenhuisdagen waarvan het equivalent hoger is dan CHF 
163,49 CHF : wordt een tenlastelegging toegepast van1,5 % van het bedrag 
van de jaarlijkse bijdrage. 
De kosten voor een ziekenhuisbevalling worden vergoed.
NIET VOOR : Optie 2 / Leden in Optie 4 zone E  / Optie 5 / Zorgverlening in 
Frankrijk
In aangiften moete met name de redenen en data voor de 
 ziekenhuisopname vermeld worden (zie pagina 18 en 19)
Binnen het EMI-netwerk (geconventioneerde ziekenhuizen) wordt voor 
ziekenhuisopnames de betalende derde toegepast (zie pagina 18)

Chirurgische opname  
(vast bedrag/dag)
maximum voor een dag 
 ziekenhuisopname

1 554,15 CHF 1 538,76 € 1 905,38 CHF 1 886,51 € 436,13 CHF** 431,81 €** 276,57 CHF** 273,83 €**

Medische opname  
(vast bedrag/dag)
maximum voor een dag 
 ziekenhuisopname

783,60 CHF 775,84 € 940,31 CHF 931,00 € 265,93 CHF** 263,30 €** 159,56 CHF** 157,98 €**

Vast bedrag per dag - 100 % - -

Supplement eigen kamer
(ziekenhuisopname) 
beperkt tot de eerste veertig dagen

- 50,50 CHF 50,00 € - -

 ** KENIA: voor het vaste bedrag voor ziekenhuisopname van pakket 4 en 5 geldt een maximum van € 200 voor .
Geneesmiddelen

Voorgeschreven geneesmiddelen en producten.
Niet-voorgeschreven geneesmiddelen en paramedische middelen worden niet gedekt.
Geneesmiddelen voor chronische aandoeningen : het eerste recept kan meerdere keren 
gebruikt worden, zelfs over een langere periode. In dat geval moet de arts vermelden dat het 
om een chronische aandoening gaat. Elke keer moet een kopie van het oorspronkelijke recept 
worden meegestuurd met de facturen.

Voorgeschreven 
geneesmiddelen, 
Inclusief verband-
middelen en kom-
pressen

63 % 100 % 63 % -

Consulten en bezoeken [plafond per verrichting]

Consult bij huisarts of specialist - behalve tandarts en  psychiater 
-  in een medische praktijk, thuis of in een ziekenhuis
(buiten periode van ziekenhuisopname)

Consult - huisarts 13,62 CHF 13,49 € 22,71 CHF 22,49 € 13,62 CHF 13,49 € -

Consult - specialist 17,03 CHF 16,86 € 32,32 CHF 32,00 € 17,03 CHF 16,86 € -

Consult - psychiatrie 25,54 CHF 25,29 € 34,34 CHF 34,00 € 25,54 CHF 25,29 € -

Bezoek door arts 17,03 CHF 16,86 € 32,32 CHF 32,00 € 17,03 CHF 16,86 € -

Laboratorium en radiologie

Laboratoriumonderzoek : bloedafname en andere medische onderzoeken 60 % 100 % 60 % -

Medische beeldvorming : radiologie, MRI-scan, echografie, mammografie… voorgeschreven door een arts ten 
behoeve van de diagnostiek of in het kader van een medische controle 60 % 100 % 60 % -
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Bewijsstukken die bij elke aangifte moeten worden meegestuurd
• De bewijsstukken zijn nodig voor een efficiënte en snelle afhandeling van aangiften  

(facturen, recepten, tickets…).
• Het zorgformulier (te downloaden op de EMI-website, zie pagina 25), geldt als bewijsstuk 

wanneer de behandelaar geen factuur kan geven.
• Hierop staan behandeling of reden, bedrag, valuta, datum, naam en een stempel met 

handtekening van de behandelaar. In andere gevallen is het EMI-zorgformulier niet handig.
• Het dossier moet binnen 2 jaar na de datum van de zorgverlening worden ingediend. Na die 

2 jaar wordt de zorg niet meer vergoed.
De bewijsstukken (facturen enz.) moeten verplicht door het groepshoofd worden verzameld en 
doorgestuurd

3. DIENSTEN VAN DE EMI
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…vervolg vergoedingen van EMI op de volgende pagina’s…
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Vergoedingen EMI 2023
De vergoedingen worden weergegeven in % van de daadwerkelijke kosten.  
De bedragen kunnen variëren, afhankelijk van de wisselkoers.

Internationale Opties Optie
Wachten Lokale Opties

1 2 3 4 5
Herstel   

Herstel op medisch voorschrift, na een ziekenhuiso-
pname

Dagmaximum + vergoeding zorgkosten tijdens verblijf in 
erkende instellingen, tot een maximum van 30 dagen/jaar 23,40 CHF 23,17 € 33,33 CHF 33 € 23,40 CHF 23,17 € -

Revalidatie
Na een ziekenhuisopname voor een acute medische of 
chirurgische aandoening

Begrensd vast bedrag per dag voor 30 dagen, daarna 
verlengbaar vervolgens advies van adviserend genees-
heer van EMI na 60 dagen 

404 CHF 400 € 404 CHF 400 € 404 CHF 400 € -

Overige gezondheidszorgkosten
Paramedische hulp, medisch-technische of speciale verrichtingen, apparatuur,  
ambulancevervoer (chemotherapie, dialyse, vervoer tussen ziekenhuizen voor onderzoek) 70 % 100 % 70 % -

Spa-behandeling 
Vereist : een medisch voorschrift + voorafgaande over-
eenkomst - Beperkt tot één kuur per jaar Maximum per jaar 238,38 CHF 236,02 € 339,36 CHF 336 € 238,38 CHF 236,02 € -

Tandheelkundige zorg 

Zorg door een tandarts, en alle handelingen in het 
 kader van deze consulten, inclusief orthodontie.
Niet gedekt : bleken van tanden, implantaten, proviso-
rische tanden, facings

Tandheelkundige zorg maximum per jaar
vergoeding van 60 %  

met een maximum van :
vergoeding van 100 %  

met een maximum van :
vergoeding van 60 %  

met een maximum van : -
1 010 CHF 1 000 € 1 414 CHF 1 400 € 505 CHF 500 €

Tandprothese : kroon
Overige tandprothese : brug maximum per jaar

vergoeding van 60 %  
met een maximum van :

vergoeding van 100 %  
met een maximum van :

vergoeding van 60 %  
met een maximum van : -

2 020 CHF 2 000 € 2 828 CHF 2 800 € 1 010  CHF 1 000 €

Orthodontie maximum per jaarl - ---
vergoeding van 100 %  

met een maximum van : - -
2 828 CHF 2 800 €

Optiek

Glazen, brilmontuur of voorgeschreven lenzen met 
zichtcorrectie
Oogmetingen en oogchirurgie
Niet gedekt : zonnebril of overige zonder zichtcorrectie.

Montuur beperkt tot 1 mon-
tuur per 2 jaarà 50,50 CHF 50 € 126,25 CHF 125 € 35,35 CHF 35 € -

Glas (per stuk) beperkt tot 1 paar 
glazen of lenzen 

per 2 jaar

50,50 CHF 50 € 106,05 CHF 105 € 35,35 CHF 35 € -

Lenzen [dioptrie>8] (per stuk) 50,50 CHF 50 € 65,65 CHF 65 € 35,35 CHF 35 € -

Gehoor

Kosten voor onderzoek  
en externe gehoorapparaten

Gehoorapparaten (per apparaat) beperkt tot 2/jaar 404 CHF 400 € 550,50 CHF 550 € 404 CHF 400 € -
Onderhoud gehoorapparaat  
[batterijen] maximum perjaarà 38,92 CHF 38,53 € 38,92 CHF 38,53 € 38,92 CHF 38,53 € -

Reparatie van gehoorapparaat 70 % 100 % 70 % -

Orthopedie

Hulpmiddelen voor de behandeling van bot-. spier- of peesaandoeningen 70 % 100 % 70 %

Acupunctuur

Energetische stimulering, uitgevoerd door gezondheidszorgprofessionals 50 % 100 % 50 % -

Medische evacuatie MSH
Voorwaarden voor deze garantie in geval van spoedevacuatie :
• beschikbaar voor leden met Optie 1 of Optie 2
• levensbedreigende toestand
• behandeling niet beschikbaar in land van missie
• onmiddellijke ziekenhuisopname nodig
• zorg beschikbaar in een ander land (bij voorkeur in de regio)
Indien niet aan een of meerdere van de omstandigheden hierboven wordt voldaan, is een evacuatie ook 
 mogelijk : de kosten komen dan ten laste van de groep.

80 %
binnen de grens  
van 5 plaatsen

100 %
binnen de grens  
van 5 plaatsen

- -
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Zorgnetwerk
De leden van de vereniging kunnen zelf hun zorgverlener kiezen. Maar er is 
een zorgnetwerk beschikbaar waarbinnen kosten niet voorgeschoten 
hoeven te worden.
• Binnen het netwerk van de EMI, dat wordt gevormd door bepaalde instel-

lingen in alle landen, hoeven de leden de kosten niet eerst zelf te betalen. 
De lijst met instellingen blijft zich ontwikkelen, en is te vinden op de 
website van de EMI.

• Dankzij de samenwerking met MSH International zijn er nu ook duizen-
den instellingen uit hun netwerk bereikbaar. In de ziekenhuizen van dit 
MSH-netwerk, kan het bedrag van de vergoeding van EMI in mindering 
worden gebracht op de factuur, zodat de groep alleen nog maar het res-
terende bedrag hoeft te betalen. De lijst met instellingen is te vinden op 
het extranet voor groepshoofden van EMI.

• In andere instellingen moeten de EMI-leden het hele bedrag voorschie-
ten, waarna het groepshoofd hun aangifte doorstuurt naar de administra-
tie.

Lidmaatschapskaart
Groepen kunnen voor al hun EMI-
leden de lidmaatschapskaart op 
elk moment downloaden vanaf het 
extranet en dan uitprinten.

Deze kaart wordt erkend door de 
zorg-aanbieders in de netwerken 
van EMI en MSH.

Geplande ziekenhuisopname 
Bij planbare ziekenhuisopname kunnen de groepshoofden bekostiging aan-
vragen om te voorkomen dat de kosten eerst moeten worden voorgeschoten.

Medische repatriëring

De medische afdeling van MSH International verzorgt medische repa-
triëring voor de leden van de EMI met een pakket internationaal 1 of 2.
Deze dienstverlening omvat het volgende :

• advisering en begeleiding van de patiënt
• contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter 

plaatse
• medische repatriëring bij een ernstige aandoening waarvoor onmiddel-

lijke ziekenhuisopname nodig is
• spoedeisende en onvoorziene medische zorg

Zie voorwaarden op pagina 16

Niet-geplande ziekenhuisopname

3. DIENSTEN VAN DE EMI
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KOSTEN OPNAME ONTSLAG

Speciaal 
netwerk 

van de EMI
Niet eerst 
zelf beta-
len

De groep 
vraagt 
 bekostiging 
aan bij de 
MSH.

De MSH/EMI betaalt de vergoeding van 
de EMI aan de zorgverlener ; eventuele 
geringe meerkosten betaalt de groep aan 
de instelling. 

Netwerk 
van MSH

Nota in tweevoud* :
• De MSH betaalt de vergoeding van de 

EMI aan de zorgaanbieder
• De groep betaalt het resterende deel aan 

de zorgaanbieder

BUI-
TEN HET 

NETWERK 
VAN EMI/

MSH

Eerst zelf 
betalen  

De groep betaalt de kosten.
En dient vervolgens de nota in bij de 
MSH, die de vergoeding uitkeert.

* Als de instelling de nota niet in tweevoud kan verstrekken, betaalt de groep de kosten 
en wordt de nota vervolgens ingediend bij de EMI, die de vergoeding uitkeert.

KOSTEN OPNAME ONTSLAG

Spoed-
eisend

Niet eerst 
zelf beta-
len

Het ziekenhuis vraagt 
bekostiging aan bij de MSH.

De EMI/MSH betaalt de 
 zorgaanbieder.
Vervolgens verzoekt de 
MSH de groep om zijn bij-
drage te voldoen.

Levens-
bedrei-
gend

Niet eerst 
zelf beta-
len

Bekostiging in de 
 zorginstellingen binnen het 
netwerk van EMI/MSH

Op vertoon van de lid-
maatschapskaart

Eerst zelf 
betalen

Zorginstelling buiten het 
netwerk van EMI/MSH

Het lid of de groep betaalt 
alle kosten

Bekostiging aanvragen
  e-mail  precert@msh-intl.com
 telefoon 33 (0)1 44 20 98 55

Neem voor aanvragen contact op met de medische afdeling.
  e-mail  medical@msh-intl.com
 telefoon 33 (0)1 44 20 98 55



Wachttijd

NB : collectiviteiten schrijven een groep altijd voor ten minste drie jaar in bij 
de EMI.
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3. DIENSTEN VAN DE EMI
Bijdragen 2023

Leeftijdsgrens

Er gelden geen leeftijdsgrenzen. Voor een en dezelfde aandoening 
geldt echter vanaf 65 jaar een maximum van zes maanden voor de 
tegemoetkoming in de bekostiging van ziekenhuiszorg.

De betaalde steun is afhankelijk van het land van beslaglegging en de gekozen Optie (zie pa-
gina's 12 en 13).

Zes maanden :
• bij hernieuwde inschrijving 

van een lid dat eerder  zonder 
bijzondere reden heeft 
 opgezegd of bij terugkeer van 
een groep bij de EMI 

• bij inschrijving van een lid van 
een gemeenschap die reeds bij 
de EMI is aangesloten (indien 
ten onrechte niet ingeschreven)

Geen wachttijd :
• bij collectieve aanmelding 

van  en religieus instituut,  
een bisdom of een vereniging 
van gelovigen

• bij aanmelding van een  
nieuw lid

Werkvaluta en -talen
5 valuta mogelijk :  Euro €  

 Dollar $
  Franc CFA
  Ariary MGA  

 Keniaanse shilling KES

5 werktalen : frans
  engels
  spaans
  portugees
  nederlands

Andere talen :  informeer bij de algemene afdeling 

Bijzondere voorwaarden
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Elke Groep (effectief lid) betaalt een jaarlijkse bijdrage, 
welke Optie zij ook voor haar leden heeft gekozen.

GROEPSBIJDRAGE- PER JAAR

VALUTA CHF € MGA CFA KES $

per jaar  
en Groep 28,62 28,46 123 839 18 669 3 546 30,04

De canonieke manager kiest vervolgens de  
afzonderlijke Opties die op elk lid worden toegepast.

BIJDRAGEN VAN SOLIDARITEIT DOOR LIDMAATSCHAP- PER JAAR

POP OPTIE 
EN BEHEER VALUTA'S CHF € MGA CFA KES $

bijstand
internationale 1 1 187,09 1 180,32 5  135 966 774 243 147 070 1 245,81

bijstand
internationale

versterkt
2 1 767,52 1 757,44 7 647 207 1 152 810 218 980 1 854,95

positie
wachten

3a 296,67 294,98 1 283 556 193 495 36 755 311,35

3B 1 187,09 1 180,32 5 135 966 774 243 147 070 1 245,81

lokale
bijstand

4 A++ 693,49 689,54 3 000 418 452 311 85 918 727,80

4 A+ 621,13 617,59 2 687 340 405 114 76 953 651,86

4 A 524,35 521,36 2 268 611 341 991 64 962 550,29

4 B+ 288,74 287,09 1 249 224 188 320 35 772 303,02

4 B 251,07 249,64 1 086 267 163 754 31 106 263,49

4 C 217,08 215,84 939 192 141 582 26 894 227,82

4 D 166,23 165,28 719 188 108 417 20 594 174,45

4 E 74,83 74,40 323 739 48 803 9 270 78,53

lokale  
bijstand 

ziekenhuis
5 48,62 48,34 210 343 31 709 6 023 51,02

Kinderen

Lagere premie voor kinderen van aangesloten leden die onder een bij 
de EMI aangesloten collectief vallen, zolang zij voor rekening van de 
ouders komen :

- Pakket 2 : per kind 6 0% van de premie voor volwassenen

- Overige pakketten : per kind 50 % van de premie voor volwasse-
nen

- Leeftijdsgrens voor aanmelding kinderenn : maximaal 25 jaar 
Ouder dan 25 jaar : inschrijven als volwassene

- Gratis vanaf het derde kind

- Voor kinderen die in jaar n op 1 januari de leeftijd van 17 jaar berei-
ken, wordt bij verlenging van de inschrijving in jaar n een leer-
plichtbewijs gevraagd.
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Hoge eigen bijdragen
Bij het Sociaal Fonds van de EMI kan een gedeeltelijke aanvulling  
worden aangevraagd wanneer hoge zorgkosten niet volledig worden vergoed.
Enkele voorbeelden :
• hoge kosten voor ziekenhuisopname, tandheelkundige zorg of hoor- of 

oogzorg
• medische repatriëring
• ernstige en zware medische gevallen
Groepen vragen in eerste instantie een tegemoetkoming aan bij de commis-
sie van het Sociaal Fonds bij hun afdeling.
Het formulier is beschikbaar op de website van de EMI.
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In de praktijk

Na ontvangst van de vergoeding van de 
EMI voor de medische verrichtingen die 
vanuit het verzekerde pakket worden 
gedekt, kan het groepshoofd een gemo-
tiveerde aanvraag indienen bij de sectie 
waaronder hij valt. 

Hij wendt zich in eerste instantie tot de 
commissie van het Sociaal Fonds bij afde-
ling: dit is niveau 1.

Afhankelijk van het dan nog te betalen bedrag 
kan vervolgens een aanvraag worden inge-
diend bij de commissie van het internationaal 
Sociaal Fonds van de EMI : dat is niveau 2.

Na beoordeling wordt een aanvulling 
uitgekeerd van maximaal 50% van het 
bedrag dat de groep nog moet betalen 
voor niveau 1, en vervolgens op dezelfde 
wijze voor niveau 2.

Ga voor meer informatie over de documen-
ten die met de aanvraag moeten worden 
meegestuurd naar de website van de l’EMI : 
https://www.entraide-missionnaire.com/en/
contributions-and-assistance/social-fund/

Ook u kunt via uw groepshoofd een 
aanvraag indienen als u iets bijzon-
ders nodig hebt. De commissies van het 
Sociaal Fonds beoordelen uw aanvraag 
zorgvuldig.

Tegemoetkomingen in de premie

Indien een groep met tijdelijke financiële moeilijkheden te kampen heeft, kan 
bij het Sociaal Fonds een buitengewone bijdrage worden aangevraagd, die kan 
worden toegekend in de vorm van een verlaagde premie voor de duur van een 
half jaar. 
• Een aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de EMI. Vul het in 

en stuur het op naar de afdeling waaronder u valt.
• Aanvragen worden beoordeeld door de commissie Tegemoetkomingen, die 

bestaat uit leden van het bestuur, aangevuld met technisch adviseurs.
Wordt de tegemoetkoming toegekend, dan wordt dat doorgegeven aan MSH, 
dat de tegemoetkoming in de premie verrekent. 

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds van de EMI ondersteunt groepen die geconfronteerd wor-
den met hoge eigen bijdragen en verstrekt tegemoetkomingen in de premie.

Elke afdeling draagt 0,5 % van zijn premies af aan het Sociaal Fonds.

LET OP !
Vanaf 1 januari 2022 (vanwege de invoering van het zorg-netwerk wordt) de 
leden verzocht om voor ziekenhuiszorg gebruik te maken van een aangesloten 
 ziekenhuis in hun regio. De in hun pakket verzekerde kosten voor ziekenhuiszorg 
worden dan rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaald.
Kiest een groep voor een niet-gecontracteerde instelling terwijl ook zorg kan 
worden afgenomen in een gecontracteerde instelling, dan zal het Sociaal Fonds 
minder uitkeren.

4. BUITENGEWONE  UITKERINGEN

Demandeur/Applicant/Solicitante/Candidato

Autorité canonique/Canonical authority/Autoridad canónica/Autoridade canônica

Nom de la collectivé religieuse
Name of the religious community
Nombre de la comunidad religiosa
Nome da comunidade religiosa

.........................................................................................................................................
Adresse/Address 
Dirección/Endereço ............................................................................................................................................................
Code Postal 
Postal code 
Código postal   ...........................

Ville 
City
Ciudad
Cidade

..........................................
Pays
Country
País ...................................................

Membres /Members /Miembros/Membros

Civilité 
Title 
Civilidad
Civilidade  

.......................
Nom de naissance
First name  
Nombre 
Primeiro nome

..............................................
Prénom
Last name
Apellido 
Último nome

................................................
Qualité
Function
Título
Função

........................................................................................................................................................................
Téléphone fixe
Phone
Teléfono
Telefone

.................................................................
Courriel
Email
Correo electrónico
Email

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

Responsable du groupe EMI / Head of IMS group / Jefe del grupo AMI /Chefe do grupo OIM 
Civilité 
Title 
Civilidad
Civilidade

.......................
Nom de naissance
First name  
Nombre 
Primeiro nome

..............................................
Prénom
Last name
Apellido 
Último nome

...............................................
Téléphone fixe
Phone
Teléfono
Telefone

.................................................................
Courriel
Email
Correo electrónico
Email

.................................................................
Adresse/Address 
Dirección/Endereço .............................................................................................................................................................
Code Postal 
Postal code 
Código postal   ...........................

Ville 
City
Ciudad
Cidade

.......................................
Pays
Country
País ...............................................

Statuts canoniques/Canonical statutes/Estatutos canónicos/statutos canônicos
Un seul choix possible / Only one choice possible / Solo una opción posible / Só é possível uma escolha

Plusieurs choix possibles, préciser leur nombre/Several choices possible, specify their number/Varias opciones posibles, especifique su número/Várias opções possíveis, especifique seu número

Réduction de CONTRIBUTIONS 
Reduction of contributions 
Reducción de contribuciones 
Redução de contribuições

E
n

t r

a i d
e  M i s s i o n n

a
i r e

 In
ternationale

fo
rm

ulaire  form
  form

ularioformul
ár

io
 f

or

mulaire  form
  form

ularioformul
ár

io
 4

em
i/i

d/
re

du
c_

co
tis

/2
02

2

Présentation de la demande / Applying / Aplicar / Aplicação

Date / Dated / Fecha /Datado Signature de l’Autorité canonique / Signature of Canonical authority
Firma del Autoridad canónica / Assinatura do Autoridade canônica

Montant des cotisations en instance / Amount of pending contributions / Cantidad de contribuciones pendientes / Quantidade de contribuições pendentes

Semestre concerné / Relevant semester / Semestre relevante

Montant ou  % de la réduction demandée / Amount or % of reduction requested / Monto o % de reducción solicitado / Quantidade ou % de redução solicitada

Comptes de la collectivité à joindre (au moins 1 an) Community accounts to be attached (at least 1 year) 
Cuentas de la comunidad a adjundar (al menos 1 año) Contas da comunidade devem ser anexadas (pelo menos 1 ano)

Avis de la Section / Section opinion / Opinión de la Sección / Opinião da Seção
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Date / Dated / Fecha /Datado Signature du/de la responsable de Section / Signature of the Head of Section 
Firma del Jefe de Sección / Assinatura do Chefe da Seção

Date / Dated / Fecha /Datado Montant ou % de la réduction accordée  / Amount or % of reduction granted  
Monto o % de reducción concedida / Quantidade ou % de redução concedida

Décision de la commission
Commission decision

Decisión de la Comisión
Decisão da Comissão

* préciser / specify / especificar / especifica

 Diocèse / Diocese / Diócesis / Diocese
 Congrégation / Congregation / Congregación/ Congregação
 Association de fidèles / Association of the faithful / Asociación de fieles / Associação de fiéis
 Fraternité sacerdotale / Priestly Fraternity / Fraternidad sacerdotal / Fraternidade Sacerdotal
 Monastère / Monastery / Monasterio / Mosteiro 
 Autres*/ Others* / Otros* / Outros*   .....................................................................................................................................................

 publique / public / público  
 privée / private / privado  
 internationale / international / internacional

 Prêtres/Priests/Sacerdotes/Padres  =  .....................................  Laïcs/Lay/Laicos/Leigos  =  .......................................................................
 Pasteurs/Pastors/Pastores  =  ..............................................  Enfants/Children/Niños/Crianças  =  ............................................................
 Religieuses Religieux/Nuns Religious/Monjas Religiosas/Freiras Religiosas   =  ............................................................................................... 

à retourner à votre section emi
to return to your ims section
para volver a la sección ami 
para voltar a secção oim

A  r e t o u r n e r  à  l ’ E M I  P a r i s  /  T o  r e t u r n  t o  I M S  P a r i s  /  P a r a  v o l v e r  a  A M I  P a r i s  /  P e r  t o r n a r e  a  O I M  P a r i s

................................................................................................................................................................................................................................................................
EMI - IMS - AMI - OIM
Association constituée selon les articles 60 et suivants du code civil suisse • Enregistrée à Genève le 30 juin 1965
3 rue Duguay-Trouin - 75280 Paris cedex 06 - France • Tél. : +33 (0)1 42 22 91 27
Siège Social : c/o Me Martine Zufferey - Bld des Philosophes 28 - CH-1205 Genève - Suisse
www.entraide-missionnaire.com 
Document non contractuel / Non-contractual document / Documento no contractual / Documento não contratual

 
 

U vindt deze twee formulieren voor buitengewone uitkeringen  
op onze website, tab Documentatie :

https://www.entraide-missionnaire.com/en/documentary-resources/documents-forms/

Recours au Fonds Social
Social Fund appeal
Apelación del Fondo Social
Apelo do Fundo Social
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niveau/level/nivel/nível :  1 
2 

UtilisationLe Fonds Social est utilisé pour 
compléter en partie des remboursements de 
très fortes dépenses, aider aux rapatriements 
sanitaires, aider des congrégations fragilisées 
à assurer leur obligation d’assistance à leurs 
membres dans des cas graves et lourds. » 
(Extrait de la Convention de Délégation de 
Gestion aux Sections).

UseThe Social Fund is used to partially 
supplement reimbursements for very high 
expenses, to help with medical repatriations, 
to help weakened congregations to fulfill 
their obligation to assist their members in 
serious and heavy cases. »(Extract from the 
Agreement for the Delegation of Manage-
ment to Sections).

utilizarEl Fondo Social se utiliza para
complementar parcialmente los reembolsos 
de gastos muy elevados, para ayudar con las 
repatriaciones médicas, para ayudar a las 
congregaciones debilitadas a cumplir con su 
obligación de asistir a sus miembros en casos 
graves y pesados. »(Extracto del Acuerdo de 
Delegación de Gestión en Secciones).

UsarO Fundo Social é usado para com-
plementar parcialmente o reembolso de 
despesas muito elevadas, para ajudar nas 
repatriações médicas, para ajudar as congre-
gações debilitadas a cumprir sua obrigação 
de ajudar seus membros em casos graves e 
pesados. »(Trecho do Acordo para Delegação 
da Gestão em Seções).

ContributionChaque Section contribue 
à alimenter le Fonds Social à hauteur de 1 % 
des cotisations.

ContributionEach Section contributes 
to funding the Social Fund up to 1 % of 
contributions

Contribución Cada Sección contribuye a la
financiación del Fondo Social hasta el 1 % de las 
contribuciones.

Contribuição Cada Seção contribui para 
o financiamento do Fundo Social em até 1 % 
das contribuições.

Attribution 1er niveauC’est la Section, 
par l’intermédiaire d’une commission nom-
mée à ce titre, qui détermine ses interven-
tions en lien avec ses Groupes d’Entraide. 
Ainsi, pour toute demande de recours au 
Fonds Social de 1er niveau, le Responsable 
de Groupe remplit le formulaire prévu à cet 
effet et constitue un dossier venant motiver 
sa demande puis le transmet à sa Section 
référente.

Attribution 1st level It is the Section, 
through a commission appointed as such, 
which determines its interventions in 
connection with its Support Groups. Thus, for 
any request for recourse to the 1st level Social 
Fund, the Group Manager fills in the form 
provided for this purpose and draws up a file 
justifying his request, then forwards it to his 
referring Section.

Atribución 1er nivel Es la Sección, a 
través de una comisión designada como 
tal, la que determina sus intervenciones en 
relación con sus Grupos de Apoyo. Así, para 
cualquier solicitud de recurso al Fondo Social 
de 1er nivel, el Gestor del Grupo completa 
el formulario previsto a tal efecto y elabora 
un expediente justificativo de su solicitud, 
remitiéndolo a su Sección de referencia.

Atribución 1º nívelÉ a Secção, através de 
uma comissão designada como tal, que de-
termina as suas intervenções junto dos seus 
Grupos de Apoio. Assim, para qualquer pedi-
do de recurso para o Fundo Social de 1º nível, 
o Gestor do Grupo preenche o formulário 
previsto para o efeito e elabora um dossier 
justificativo do seu pedido, encaminhando-o 
posteriormente para a respectiva Secção.

Attribution 2eme niveau Il intervient en 
complément du 1er niveau. Une Commis-
sion de l’EMI décide de son affectation. Les 
modalités de constitution du dossier sont 
identiques à celles du 1er niveau.

Attribution 2nd level It works in addition 
to the 1st level. A Commission of the IMS 
decides on his assignment. The procedures 
for setting up the file are identical to those 
for the 1st level.

Atribución 2do nivel Interviene además 
del 1er nivel. Una Comisión del AMI decide 
sobre su asignación. Los procedimientos para 
configurar el archivo son idénticos a los del 
1er nivel.

Atribución 2º nível Funciona em adição 
ao 1º nível. Uma Comissão do OIM decide 
sobre a sua atribuição. Os procedimentos de 
configuração do arquivo são idênticos aos 
do 1º nível.

ObjetLes statuts précisent que l’EMI a pour 
objet «de fournir une assistance économique 
et sociale» à ses membres bénéficiaires.

PurposeThe statutes specify that the 
purpose of the IMS is «to provide economic 
and social assistance» to its bene fi ciary 
members.

ObjetoLos estatutos especifican que el 
objeto del AMI es «proporcionar asisten-
cia económica y social» a sus miembros 
beneficiarios.

Objectivo Os estatutos especificam que 
o objectivo do OIM é «fornecer assistência 
económica e social» aos seus membros 
beneficiários.

Demandeur/Applicant/Solicitante/Candidato

Autorité canonique/Canonical authority/Autoridad canónica/Autoridade canônica

Nom de la collectivé religieuse
Name of the religious community
Nombre de la comunidad religiosa
Nome da comunidade religiosa

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

Adresse/Address 
Dirección/Endereço ............................................................................................................................................................
Code Postal 
Postal code 
Código postal   ...........................

Ville 
City
Ciudad
Cidade

..........................................
Pays
Country
País ...................................................

Membres/Members /Miembros/Membros

Civilité 
Title 
Civilidad
Civilidade  

.......................
Nom de naissance
First name  
Nombre 
Primeiro nome

..............................................
Prénom
Last name
Apellido 
Último nome

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

Qualité
Function
Título
Função

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

Téléphone fixe
Phone
Teléfono
Telefone

.................................................................
Courriel
Email
Correo electrónico
Email

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

Responsable du groupe EMI / Head of IMS group / Jefe del grupo AMI /Chefe do grupo OIM 

Statuts canoniques/Canonical statutes/Estatutos canónicos/statutos canônicos
Un seul choix possible / Only one choice possible / Solo una opción posible / Só é possível uma escolha

Plusieurs choix possibles, préciser leur nombre/Several choices possible, specify their number/Varias opciones posibles, especifique su número/Várias opções possíveis, especifique seu número

* préciser / specify / especificar / especifica

 Diocèse / Diocese / Diócesis / Diocese
 Congrégation / Congregation / Congregación/ Congregação
 Association de fidèles / Association of the faithful / Asociación de fieles / Associação de fiéis
 Fraternité sacerdotale / Priestly Fraternity / Fraternidad sacerdotal / Fraternidade Sacerdotal
 Monastère / Monastery / Monasterio / Mosteiro 
 Autres*/ Others* / Otros* / Outros*   .....................................................................................................................................................

	publique / public / público  
	privée / private / privado  
	internationale / international / internacional

Civilité 
Title 
Civilidad
Civilidade

.......................
Nom de naissance
First name  
Nombre 
Primeiro nome

...............................................
Prénom
Last name
Apellido 
Último nome

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

Téléphone fixe
Phone
Teléfono
Telefone

.................................................................
Courriel
Email
Correo electrónico
Email

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

Adresse/Address 
Dirección/Endereço ...............................................................................................................................................................
Code Postal 
Postal code 
Código postal ............................

Ville 
City
Ciudad
Cidade

..........................................
Pays
Country
País ...............................................

 Prêtres/Priests/Sacerdotes/Padres  = .....................................  Laïcs/Lay/Laicos/Leigos  =  .......................................................................
 Pasteurs/Pastors/Pastores  =  ..............................................  Enfants/Children/Niños/Crianças  =  ............................................................
 Religieuses Religieux/Nuns Religious/Monjas Religiosas/Freiras Religiosas   =  ............................................................................................... 

à retourner à votre section emi
to return to your ims section
para volver a la sección ami 
para voltar a secção oim
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Formulier  4  
Korting op de premies 
 voor hulp bij de betaling 

van premies

Formulier  7  
Aanvraag voor het Sociaal Fonds  

voor resterende
te betalen kosten



https://www.entraide-missionnaire.com/ressources-documentaires/bordereaux/
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Het begunstigde lid van de EMI

Lidmaatschap 
van de  

EMI-Groep

Als lid van de vereniging is men 
afhankelijk van een religieuze 
collectiviteit (EMI-Groep) die is 
aangesloten bij de EMI

Aanspreek-
punt EMI

Het groepshoofd is het 
 aanspreekpunt voor alle 
 EMI-zaken.

Inschrijf-
nummer

Hij heeft een uniek inschrijf-
nummer (bijv.: 05001206754) 
dat op zijn lidmaatschapskaart 
staat.
Door te geven aan de zor-
gverlener - als die tot het 
EMI-netwerk behoort - om te 
profiteren van de betalende 
derde.

Lidmaatschap-
skaart

Bewijs van 
inschrijving

Op te vragen bij het Groeps-
hoofd

Door de EMI gedekte handelingen

Betreffende 
handelingen

De tabel met vergoedin-
gen door de EMI (consult, 
tandheelkundige zorg, zieken-
huisopname…) is in te zien:
 - in de gids met diensten
 - op de website

De meeste erkende medische 
behandelingen komen in aan-
merking voor vergoeding.

Enkele 
uitsluitingen

Komen niet in aanmerking:
 - traditionele geneeskunde
 - preventieve zorg
 - paramedische zorg

Medische 
evacuatie

Opties 1 en 2 (zgn. “internatio-
naal”) bieden deze garantie.
In gang te brengen door 
contact op te nemen met het 
Groepshoofd.
Bij spoedgeval kan men 
rechtstreeks contact  opnemen 
met MSH (zie contactgege-
vens verderop).

Plaats van consult
Adressen van 

geconven-
tioneerde 

ziekenhuizen 
(EMI-netwerk)

- Op te vragen bij het gecon-
ventioneerde groepshoofd

- Beschikbaar op de website
Kosten niet voorschieten in 
deze structuren

Vrije  
keuze van  

zorgverlener

Het staat een lid vrij om elke 
zorgverlener te bezoeken.
Gevolgen :
- hogere tarieven (buiten 

netwerk)
- kosten voorschieten

Bewijsstukken
Gega-

randeerd 
vergoeding 
ontvangen 
van de EM

Om er zeker van te zijn dat 
de vergoeding wordt over-
gemaakt : zo snel mogelijk 
facturen en overige (recept, 
zorgformulier…) doorgeven 
aan het groepshoofd.

Zorg- 
formulier

Indien zorgverlener geen 
 factuur kan afgeven, geeft 
hij door : behandeling of 
 onderwerp, bedrag, valuta, 
datum, naam en een stempel 
met handtekening.

Documenten 
verzenden

Die doorsturen naar het 
Groepshoofd:
- scannen
 - via smartphone (duidelijke foto)
 - of per post
ALet op: originelen 2 jaar 
bewaren (door het lid of het 
Groepshoofd)

Wel of niet facturen betalen
Ziekenhuisop-

names binnen het 
EMI-netwerk

- Lidmaatschapskaart tonen
- En vragen om een vergoeding via het Groepshoofd
Kosten niet voorschieten

Ziekenhuisop-
names buiten het 

EMI-netwerk

- Betaling van de factuur na verblijf
- Factuur doorsturen naar het Groepshoofd

Spoedgevallen
Ziekenhuis vragen MSH te informeren die de factuur zal betalen. 
Indien lid hier niet toe in staat is: laten vragen door iemand 
uit zijn omgeving

Ambulante  
zorg

Lidmaatschapskaart tonen bij een zorgverlener in het EMI-
netwerk
Buiten netwerk : kosten voorschieten

Contacten
Alle 

onde-
rwerpen 
betr. EMI

Hoogte van vergoeding
Ziekenhuizen in het netwerk

Vergoeding voor ziekenhuisopname
Verzenden van facturen…

Groepshoofd

Betaling aan het ziekenhuis
Als het groepshoofd niet gewaarschuwd kan worden :
e-mail :  precert@msh-intl.com
tél. : +33 01 44 20 98 55

Medische evacuatie e-mail :  medical@msh-intl.com 
tél. :  +33 01 44 20 98 55

Het zorgformulier
Als de zorgprofessional (arts, apotheek of andere) u geen bewijs van  
betaling kan geven, moet hij een zorgformulier invullen. De zorgverlener 
moet  daarop invullen de behandeling of onderwerp, bedrag, valuta, datum, 
naam Hij zet een stempel met handtekening.

Indien een bewijs van betaling of ingevuld zorgformulier ontbreken, kan de 
vergoeding niet worden uitgekeerd.

5. KORTE GIDS VOOR DE BEGUNSTIGDE

Website

Informatie 
Gids met 

diensten...
www.entraide-missionnaire.com
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De website van de EMI
gevarieerde inhoud met inbreng van de Afdelingen

EMI/MSH extranet 
speciale omgeving voor Groepen en Afdelingen

Groepshoofden kunnen hier online : 
• hun ledenadministratie voeren (aanmelding, overschrijving, afmelding)
• downloaden  . lidmaatschapskaarten en verzekeringsbewijzen 

 . dienstengids, praktische gids 
 . overzichten voor leden

• uitkeringen aanvragen
• zorginstellingen binnen het netwerk van EMI/MSH zoeken
• informatie over preventie opvragen

2928

https://www.entraide-missionnaire.com/extranet

• Informatie over de EMI
• Informatie over premies 

en vergoedingen 
• Nieuws
• Achtergrondinformatie

.  Officiële documenten (bro-
chure, dienstengids) en for-
mulieren (voor verzekerden, 
ledengroepen en  religieuze 
collectiviteiten die lid willen 
worden van de vereniging)

. Informatie over gezondheid 
en  preventie

. Tekst over kerk, gezondheid 
en  solidariteit

. Gebeden

• FAQ : veel gestelde vragen

• Link naar het extranet 
voor Groepshoofden

https://www.entraide-missionnaire.com 

L'accès à de nombreuses documentations

Verenigingsdocumenten : dit zijn 
de  officiële documenten van de EMI, 
met meer informatie over het func-
tioneren van de vereniging. : Statuten, 
 Reglementen, Informatie over de EMI, 
Verenigingsbrochure
Administratieve formulieren : Aanvraag 
tegemoetkoming in de premie, Aanvraag 
Sociaal Fonds, Aangifteformulier, Aan-
meldingsformulier nieuwe groep, Aan-
meldingsformulier particulier (voor het 
Centraal Bureau)

Ga voor de 

nieuwsbrieven  

naar 

https://www.
entraide-
missionnaire.
com/en/
documentary-
resources/
newsletters/

Al het actuele nieuws van de EMI met filters voor Afdelinge

6. NUTTIGE HULPMIDDELEN EN DOCUMENTEN 7. CONTACTS

Centraal Bureau
correspondentieadres 
3 rue Duguay-Trouin 
75280 Paris Cedex 06 - FRANKRIJK

telefoon  
33 (0)1 42 22 91 29

e-mail 
emi@entraide-missionnaire.com 
s.sacheli@unionsaintmartin.fr

• Opvolgen van operaties

• Opvolging van aangifte

• Sociaal Fonds op internationaal 
niveau

Afdelingen

zie contactgegevens  
van de Afdelingen  
op pagina’s 6 en 7

• Aansluiting van een nieuwe 
groep

• Ontmoetingen tussen groepen
• Sociaal Fonds niveau 1
• Behandeling van  

betalingsproblemen van premies
• Organiseren van preventieve 

acties
• Opvolging van aangiften voor 

vergoedingen

MSH International
correspondentieadres 
23 allée de l’Europe 
92587 Clichy Cedex - FRANKRIJK

e-mail 
emi@msh-intl.com

telefoon 
De medewerkers van MSH zijn 24 
uur per dag en 7 dagen per week 
 beschikbaar op 33 (0)1 44 20 98 55.

bekostiging van zorg     
precert@msh-intl.com

bekostiging van zorg  
medical@msh-intl.com

• Beheer van leden, premies en 
vergoedingen

• Alle bankzaken lopen via MSH, 
ook de uitkeringen van het 
Sociaal Fonds

• Vergoeding aan ziekenhuizen, 
betalende derde en spoedeva-
cuatie.

• Zorgnetwerk

Siège social 
correspondentieadres 
c/o Me Martine Zufferey 
Bld des Philosophes 28 
CH-1205 Genève - ZWITSERLAND

Wilt u op de hoogte blijven ? 
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief :  

http://www.entraide-missionnaire.com/

Uw verhaal op deze website ? 
Schrijf ons :  

emi@entraide-missionnaire.com
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