
Aansluitingsnummer: 
INSZ: 

AANVRAAG VAN UITKERINGEN VOOR GEBOORTEVERLOF
(artikel 223bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996)

Samenvatting van de wettelijke bepalingen:
1. Periode:
U hebt recht op:
– 15 dagen geboorteverlof voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021
– 20 dagen geboorteverlof voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023
Deze dagen mogen aaneensluitend of gespreid genomen worden.

2. Voorwaarde:
Om recht op uitkeringen in geval van geboorteverlof ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering te hebben moet u als 
werknemer recht op uitkeringen hebben en aan de verzekerbaarheidsvoorwaarden voldoen.

3. Uitkeringen:
De uitkering voor het geboorteverlof wordt enkel betaald voor de afwezigheidsdagen die samen met werkdagen vallen. De 
eerste drie dagen worden vergoed door de werkgever (gewoon loon). Voor de resterende periode van het geboorteverlof 
ontvangt u van het ziekenfonds een uitkering die 82% van het begrensd brutoloon bedraagt, uitkering verminderd met 11,11%, 
zijnde het  bedrag van de bedrijfsvoorheffing.
De gerechtigde die in arbeidsongeschiktheid erkend is en die verbonden is door een arbeidsovereenkomst in het kader van 
zijn toegelaten activiteit door de adviserend arts, heeft recht op het geboorteverlof. De uitkeringen worden berekend op basis 
van het loon van de toegelaten activiteit.

4. Hoe dient de aanvraag te gebeuren:
U moet uw aanvraag bij het ziekenfonds indienen. Daartoe zendt u ons dit formulier, ingevuld en ondertekend, terug samen 
met een kopie van de geboorteakte, een gezinssamenstelling of een verklaring van wettelijke samenwoonst, de verklaring op 
eer ingevuld en ondertekend door de moeder en uzelf (behalve als uw naam op de geboorteakte van het kindje vermeld staat).
Het ziekenfonds zal de gegevens van het inlichtingsblad, dat uw werkgever moet invullen, via elektronische weg opvragen.
Op basis van de inlichtingen van dit laatste document zal de dienst Uitkeringen van uw ziekenfonds uw recht vaststellen en uw
uitkeringen berekenen.
Let op! De uitkeringen van het ziekenfonds zullen pas worden betaald na opname van alle dagen of na de periode van 4 
maanden waarin de dagen van geboorteverlof mogen worden genomen.

 Ik wens te genieten van het geboorteverlof en ik voeg bij mijn aanvraag:
  een kopie van de geboorteakte
  een gezinssamenstelling of een verklaring van wettelijke samenwoonst
  de verklaring op eer ingevuld en ondertekend door de moeder en mezelf
  de geboorteakte is al in uw bezit.

 Ik werk voor ___ werkgever(s).
 Ik wens dat mijn uitkeringen voor geboorteverlof worden gestort op de financiële rekening:

       BE    
  op naam van de heer/mevrouw ______________________________________

Opgemaakt te ________________________, op ___/___/______.

Handtekening van de gerechtigde vrager van het geboorteverlof,

................................................................................…

Solidaris Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de wet van 30 juli  2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot  de
verwerking van persoonsgegevens (kaderwet) en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de persoonsgegevensbescherming. Dat geeft je het recht om je
gegevens in  te kijken, aan te vullen, om je tegen de verwerking van je gegevens te verzetten  en om te vragen je gegevens te verbeteren, te beperken of  te
schrappen. Indien je meer informatie wenst over de verwerking van jouw gegevens, vindt je het Handvest over de persoonsgegevensbescherming via volgende link:
https://www.  solidaris-brabant  .be/  nl  /gebruiksvoorwaarden. 
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