
  VERZEKERBAARHEID - wijzigingen 

Ik ondergetekende, (naam en voornaam) ……………………………………………………… verzoek mijn ziekenfonds:

- kleefvignet aanbrengen -

 nota te nemen van mijn

□ telefoonnummer :   .   .  . /  .   .   .   .   .   . 

□ E-mailadres : ___________________________________@___________________

□ nieuw adres:

(straat)  (nr)    (bus) 

(postcode)    (gemeente) 

- deze adreswijziging geldt eveneens voor :

 mijn echtgeno(o)t(e) ja  neen (juiste rubriek aanvinken) 

 mijn levenspartner  ja  neen (juiste rubriek aanvinken) 

 mijn kinderen ja   neen   (juiste rubriek aanvinken) 

 mijn ascendenten ja   neen   (juiste rubriek aanvinken) 

indien  NEEN WORDT GEANTWOORD, toestand verder preciseren (feitelijke scheiding, enz.): _______________________ 

 alle voor mij bestemde briefwisseling, tot tegenbericht, op mijn

postadres te willen overmaken:

 (naam en voornaam van DE DERDE) 

 (straat) (nr) (bus) 

(postcode)    (gemeente) 

 om de inschrijving als persoon ten laste vanaf     .  .  /  .  . /  .  .  .  .  

(naam - zie identiteitskaart)  (voornaam) 

- - 

 (rijksregisternummer - zie identiteitskaart) geslacht □ vrouwelijk □ mannelijk

Stempel van de afdeling of 
naam van de afgevaardigde 

verzekerbaarheid@mutplus.be



in de hoedanigheid van: 

  echtgeno(o)t(e) - huwelijksakte of samenstelling van het gezin en kopie verblijfsvergunning bijvoegen(*)(**) 

  levenspartner - samenstelling van het gezin en kopie verblijfsvergunning bijvoegen (*) (**)

  kind - geboorteakte en kopie verblijfsvergunning bijvoegen en de volgende “info” opgeven(**):

- naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) of partner:  ________________________________________

- geboortedatum van de echtgeno(o)t(e) of partner:  .  .  /  .  .  /  .  .  .  . 

- beroep van de echtgeno(o)t(e) of partner:  ___________________________________________

- aangesloten bij het ziekenfonds:  .  .  .  /  .  . .

- bij betwisting  over de inschrijving van het kind, “ typeverklaring” bijvoegen.

  ascendent - samenstelling van het gezin en kopie van de verblijfsvergunning bijvoegen (*) (**)

(*) Steeds verklaring op erewoord persoon ten laste bijvoegen. 
(**) Indien deze persoon voordien als titularis of als persoon ten laste was ingeschreven bij een ander 

ziekenfonds, dan dient “de verklaring van recht”,  afgeleverd door dit ziekenfonds te worden 
bijgevoegd. 

 om de schrapping van de volgende persoon ten laste:

 (naam)  (voornaam) 

om de volgende reden: ______________________________________ en dit vanaf  .  .  /  .  .  /  .   .   .   . 

 mijn nieuw sociaal statuut te noteren:  ………………………………………....... 

vanaf  .  . / .  . /  .  .  .  . 

- indien loontrekkende : verklaring van onderwerping, vervolledigd door de werkgever of de werkloos- 
  heidsinstelling bijvoegen
- indien zelfstandige : verklaring van beginactiviteit bijvoegen

 mijn nieuwe burgerlijke stand te noteren vanaf   .  . / .  . /  .  .  .   . 

□ gehuwd (*)  □ feitelijk gescheiden (*)  □ wettelijk gescheiden (*) □ samenwonend (*)

(*) een officieel bewijs dient bijgevoegd 

 om mijn aansluiting voor de bijkomende diensten vanaf *

.  . / .  . / .  .  .  .      (eerste dag van de maand volgend op de maand van de aanvraag) 

* In te vullen indien er geen dossier open is in de verplichte verzekering

 om de  jaarlijkse  zesmaandelijkse trimestriële bijdragebetaling 

Datum: .  . / .  .  / .  .  .  .  Handtekening van de aanvrager 



GENEESKUNDIGE VERZORGING 

INKOMSTEN VAN DE PERSONEN TEN LASTE VAN EEN GERECHTIGDE 

A. GEGEVENS VAN DE GERECHTIGDE EN DE PERSOON TEN LASTE

Naam/Voornaam en NN van de titularis …………………………………………….………………  

…………………………………………………. 

Naam/Voornaam en NN van de persoon die zijn inschrijving vraagt ten laste van de titularis 

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

Ziekenfondsnummer (enkel invullen als de persoon ten laste al aangesloten is bij een ziekenfonds)………………………………….. 

Verwantschap met de titularis : echtgenoot/ feitelijk gescheiden echtgenoot / ascendent / samenwonende (1) 

B. KWARTAALINKOMSTEN VAN DE PERSOON TEN LASTE (1)

a) ik verklaar geen inkomsten te genieten vanaf…………………………………… 

b) ik verklaar dat mijn inkomsten, vóór enige aftrek van sociale bijdragen of andere lasten, voor het

kalenderkwartaal  .  . / .  .  .  .   niet hoger liggen dan   .  .  .  .  . ,  .  .   € (2) 

ALLEEN IN TE VULLEN INDIEN DE HIERVOREN BEDOELDE PERSOON ZICH IN DE SITUATIE, 

VERMELD ONDER b), BEVINDT 

Aard van de inkomsten (3) Werkgever of uitbetalingsorgaan (4) Trimestrieel brutobedrag  (5) 

…………………………………… ………………………………………………….……… ………………….………………………€ 

…………………………….……. ……………………………………………….………… …………………………………….……€ 

……………………………….…. ……………………………………….………………… ………….………………………………€ 

……………………………….…. ……………………………………….………………… ………….………………………………€ 

 Totaal ………….…………………….……… € 

Aan dit formulier wordt toegevoegd (kruis de optie(s) aan die van toepassing is/zijn): 

 een afschrift van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting (vraag indien nodig een 

gelijkwaardig document aan de FOD Financiën). 

Ontvangt de persoon ten laste geen aanslagbiljet?  Zet dan hier een kruisje 

de bewijsstukken van de inkomsten vermeld in bovenstaande tabel 

C. 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 : ………………………………… 



D. VERKLARING OP EREWOORD VAN DE PERSOON TEN LASTE

Ik geef het ziekenfonds en de diensten van het RIZIV, 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 : ………………………………………. 

INSTRUCTIES 

(1) Omcirkelen wat past.

(2) In te vullen door de verzekeringsinstelling.

(3) Er moet rekening gehouden worden met de inkomsten verkregen uit:
 in België of in het buitenland persoonlijk of via een tussenpersoon uitgeoefende activiteit, inclusief de

vergoedingen verbonden aan de uitoefening van het ambt van schepen, burgemeester, voorzitter van een
OCMW of van enigerlei ander politiek mandaat.

 pensioenen, renten, tegemoetkomingen of uitkeringen, toegekend krachtens een Belgische of een
buitenlandse wetgeving, inclusief het gemeen recht, arbeidsongevallen en beroepsziekten, werkloosheid,
leefloon, etc.

 de inkomensvervangende tegemoetkoming en de gewone, speciale- en aanvullende tegemoetkomingen van
gehandicapten

 de bezoldigingen van de meewerkende echtgenoten die onder het maxi-statuut ressorteren (art. 30,3° en
33 van het WIB)

 de roerende inkomsten (effecten en aandelen)
 de aanvullende tegemoetkoming van gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Er moet geen rekening gehouden worden met: 
 vrijgestelde oorlogspensioenen, kinderbijslag, alimentatie ontvangen door de feitelijk of van tafel en bed

gescheiden echtgenoot, integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,
tegemoetkoming voor andermans hulp, sociale gelijkgestelde hulp toegekend door het OCMW, studiebeurs,

vergoeding toegekend in het kader van de permanente middenstandsopleiding wanneer ze overeenstemt met
de onkosten, invaliditeitsrente toegekend krachtens een privéverzekeringscontract, militievergoeding.

 inkomsten afkomstig van een onroerend patrimonium (kadastraal inkomen, huur, enz.),  het gedeelte van het
beroepsinkomen dat krachtens art. 86 van het Wetboek der inkomensbelastingen wordt toegekend aan de
echtgenoot-helper, de inkomsten uit de zelfstandige activiteit waarvan de echtgenoot-helper onderworpen is
aan het sociaal statuut der zelfstandige in de plaats van de echtgenoot.

 Het gedeelte van het beroepsinkomen dat krachtens art. 24,2de lid, 2° van het K.B. van 29-12-1997

toegewezen werd aan de meewerkende echtgenoot die ressorteert onder het mini-statuut, de inkomsten uit
de zelfstandige activiteit waarvan de echtgenoot-helper onderworpen is aan het sociaal statuut der
zelfstandigen in de plaats van de echtgenoot.

(4) Vermeld de juiste naam en adres van de werkgever en/of het uitbetalingsorgaan van de sociale uitkeringen.
Wanneer het beroepsinkomen voortvloeit uit een zelfstandige activiteit, geef dan "zelfstandige" op.

(5) Het gaat om het bedrag, vóór elke aftrek van sociale bijdragen of andere lasten.

Het beroepsinkomen van zelfstandigen wordt verkregen door het verschil tussen de bruto-winsten of baten en de
desbetreffende beroepslasten te vermenigvuldigen met een breuk gelijk aan 100/80.




