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PERSOON TEN LASTE VAN EEN GERECHTIGDE OP GENEESKUNDIGE VERZORGING
VERKLARING OP EREWOORD IN VERBAND MET DE INKOMSTEN ¹
RUBRIEK 1: Gegevens van de gerechtigde en de persoon ten laste
Instructie: Vul de gevraagde gegevens in of kleef een klever van het ziekenfonds.
Geef in elk geval ook de band met de persoon ten laste.
De gerechtigde
Voornaam:
Naam:
INSZ-nummer: (zie identiteitskaart achteraan bovenaan links)
of geboortedatum:
Aansluitingsnummer:

De persoon ten laste


Naam: 
INSZ-nummer:  -  - 
Voornaam:

(zie identiteitskaart achteraan bovenaan links)

  

of geboortedatum:
Ziekenfondsnummer (enkel invullen als de persoon ten laste al aangesloten is bij een


Aansluitingsnummer: 
ziekenfonds):

Band met de gerechtigde (kruis de optie aan die van toepassing is):

 echtgeno(o)t(e)  samenwonende  ascendent  feitelijk gescheiden echtgenoot
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¹ KB van 3 juli 1996 , art. 124 § 1

RUBRIEK 2: Kwartaalinkomsten van de persoon ten laste

 -  - 
Het driemaandelijkse grensbedrag bedraagt: ,
Datum inschrijving als persoon ten laste:

De persoon ten laste heeft (kruis de optie aan die van toepassing is):

 geen inkomsten (zoals vermeld in de bijlage bij deze verklaring)
→ Ga naar rubriek 3

 inkomsten (zoals vermeld in de bijlage bij deze verklaring)
Geef meer details in de volgende inkomstentabel.

Aard van de inkomsten van de
persoon ten laste

Werkgever of
uitbetalingsorgaan

Trimestrieel brutobedrag
(in EUR)

1.

,

2.

,

3.

,

4.

,
Totaal van de inkomsten: EUR ,

Aan dit formulier wordt toegevoegd:

 een afschrift van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting (vraag indien
nodig een gelijkwaardig document aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
→ Ontvangt de persoon ten laste geen aanslagbiljet? Zet dan hier een kruisje



 de bewijsstukken van de inkomsten vermeld in bovenstaande tabel.
RUBRIEK 3: Verklaring op erewoord van de gerechtigde
« Ik verbind mij ertoe onmiddellijk kennis te geven van elke wijziging die zich achteraf zou voordoen
in de toestand zoals hierboven beschreven. Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring oprecht
en volledig is ».
Datum:

 -  - 

Handtekening:
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RUBRIEK 4: Verklaring op erewoord van de persoon ten laste
« Ik geef het ziekenfonds en de diensten van de Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering, belast met de controle, de toestemming om deze verklaring na te gaan bij
de Federale Overheidsdienst Financiën.
Ik verbind mij ertoe onmiddellijk kennis te geven van elke wijziging die zich achteraf zou voordoen in
de toestand zoals hierboven beschreven. Ik weet dat een onjuiste of onvolledige verklaring of het
nalaten van een verplichte verklaring af te leggen of de inlichtingen te verstrekken waartoe ik
gehouden ben aanleiding kan geven tot boetes, een administratieve sanctie of gerechtelijke
vervolging, onverminderd eventuele terugvorderingen in overeenstemming met de artikelen 230 tot
en met 236 van het sociaal strafwetboek en artikel 168quinquies van de wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is ».
Datum:

 -  - 

Handtekening:

Bijlage bij de verklaring op erewoord
Onder de inkomens moeten de inkomens worden verstaan, voortvloeiend uit een beroepsbezigheid, die al
naargelang het geval wordt bedoeld in artikel 23 § 1, 1°, 2° of 4°, of in artikel 228 § 2, 3° en 4° van het Wetboek
op de inkomstenbelastingen 1992, zelfs indien ze door een tussenpersoon worden uitgeoefend, en iedere
gelijkaardige bezigheid die wordt uitgeoefend in een vreemd land of in dienst van een internationale of
supranationale organisatie, alsook pensioenen, renten, tegemoetkomingen of uitkeringen krachtens een
Belgische of buitenlandse wetgeving.
Hieronder vallen:
- Winst van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven
- De verschillende bezoldigingen van werknemers, beheerders, commissarissen, vereffenaars en werkende
vennoten, alsook van bedrijfsleiders
- De baten van vrije beroepen, ambten of posten, en van elke winstgevende bezigheid die niet in het voorgaande
is bedoeld, met inbegrip van de emolumenten van de politieke mandatarissen, en van de voorzitters van een
OCMW
- De winsten en baten uit werkzaamheden in België uitgeoefend door natuurlijke personen die er niet verblijven
of door vennootschappen die hun maatschappelijke zetel niet in België hebben
- De inkomsten die voortvloeien uit het actief beheer van immobiliën, d.w.z. de inkomsten uit een als
hoofdberoep of als bijkomstige werkzaamheid uitgeoefende beroepsactiviteit die voornamelijk bestaat in het
verkopen of herverkopen van onroerende goederen
- Inkomsten uit het actieve beheer van een verzekeringsportefeuille
- Inkomsten verkregen door de aanwending van sommige roerende activa (effecten en aandelen) voor de
uitoefening van een beroepsactiviteit (bijvoorbeeld de dividenden van de aandelen door een wisselagent
geïnvesteerd in zijn bedrijf)
- De inkomsten uit de verhuur van woningen, kamers, gemeubelde appartementen, als het verhuren gepaard
gaat met een aantal verwante verstrekkingen, zoals het schoonmaken, het opmaken van de bedden, enz.
- De productiviteitspremie
- Alle pensioenen, elk overlevings-, ouderdoms-, anciënniteits- of rustpensioen, of eender welk als dergelijk
pensioen geldend voordeel, dat wordt toegekend hetzij door een sociale zekerheidsinstelling, hetzij door een
openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling voor openbaar nut
- De inkomensgarantie voor ouderen
- Alle renten wegens arbeidsongevallen of renten wegens beroepsziekte
- Alle tegemoetkomingen wegens werkloosheid, tegemoetkomingen aan gehandicapten (uitgezonderd
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden), leefloon, ...
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- Alle uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of krachtens het gemeen recht als schadeloosstelling wegens
een lichamelijke schade, ongeacht of ze krachtens een Belgische of een buitenlandse wetgeving wordt
toegestaan
- Het vakantiegeld en de andere voordelen die worden toegekend aan de trekkers van een rustpensioen en die
moeten worden gevoegd bij het bedrag van dat pensioen
- De bijslag die wegens verergering van zijn toestand aan de betrokkene door het Fonds van Arbeidsongevallen
wordt gestort
- De bijkomende uitkeringen van het Fonds voor Bestaanszekerheid
- De bijslag die bovenop de jaarlijkse uitkering voor andermans hulp wordt verleend krachtens de
arbeidsongevallenwetgeving en de wetgeving op beroepsziekten
- De sommen betaald ingevolge een wettelijke verplichting tot het betalen van onderhoudsgeld, maar niet het
onderhoudsgeld dat wordt betaald aan de feitelijk of de van tafel en bed gescheiden echtgenoot, die voor de
geneeskundige verzorging, verder persoon ten laste van de gerechtigde is
- De stagevergoeding die aan de stagiair, in het kader van de permanente educatie van de middenstand, wordt
toegekend door het ondernemingshoofd
- De vergoeding die de kinesitherapeuten in het kader van het sociaal plan ontvangen.
Opmerking: Het beroepsinkomen van zelfstandigen wordt verkregen door het verschil tussen de brutowinsten of
-baten en de desbetreffende beroepslasten te vermenigvuldigen met een breuk gelijk aan 100/80.

Er wordt evenwel geen rekening gehouden met:
- De anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen
- De vergoeding ter aanvulling van de werkloosheidsuitkeringen toegekend krachtens de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 46 die is gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen bindend verklaard bij
koninklijk besluit van 10 mei 1990
- De forfaitaire uitkeringstoeslag toegekend aan een werkloze die in het kader van een plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap tewerkgesteld is krachtens artikel 79 van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering
- Een tegemoetkoming die wordt toegekend om het verlies of vermindering van zelfredzaamheid op te vangen
- Het beroepsinkomen uit de zelfstandige activiteit van de echtgenote van wie de meewerkende echtgenoot, in
plaats van voornoemde echtgenote, aan het sociaal statuut van de zelfstandigen is onderworpen, met
toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen
- Het deel van het beroepsinkomen dat met toepassing van artikel 86 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 wordt toegekend aan de meewerkende echtgenoot van de gerechtigde
zelfstandige, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1°bis van de gecoördineerde wet
- De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid die worden toegekend aan de meewerkende echtgenoot van de
gerechtigde zelfstandige die enkel onderworpen is aan de sectoren der uitkerings- en moederschapsverzekering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, overeenkomstig
artikel 7bis, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen
- Het deel van het rustpensioen dat wettelijk aan de echtgenoot wordt toegekend in geval van feitelijke scheiding
ten gevolge van een beschermingsmaatregel voorzien in artikel 2 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke
- De oorlogspensioenen of zogenaamde vrijgestelde pensioenen, d.w.z. de vergoedbare pensioenen als
schadeloosstelling voor een lichamelijke schade die terdege is vastgesteld en die men ten gevolge van de
oorlog heeft opgelopen bij de uitoefening van zijn militaire of burgerplicht.
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