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Personen ten laste en wachttijd
Personen ten laste
Om uw dossier te vervolledigen, moet u ons attesten en formulieren voor het ten laste nemen van uw
echtgeno(o)t(e), partner of kinderen in het kader van het contract "geneeskundige verzorging" bezorgen.
Met betrekking tot de echtgen(o)t(e)
1. een verklaring afgeleverd door het laatste ziekenfonds of door een andere Belgische of niet-Belgische
soortgelijke instelling, waarop de datum van het einde van de dekking staat vermeld. Dit attest moet
niet afgeleverd worden bij loopbaanonderbreking met uitkeringen van de RVA;
2. bij loopbaanonderbreking: het formulier C62 van de RVA;
3. een verklaring op eer inzake inkomen om erkend te worden als persoon ten laste (RSZ-formulier);
4. een uittreksel uit de huwelijksakte, gelegaliseerd door de Belgische autoriteiten indien het huwelijk niet
in België werd voltrokken.
Met betrekking tot de samenwonende persoon ten laste
1. een verklaring afgeleverd door het laatste ziekenfonds of door een andere Belgische of niet-Belgische
soortgelijke instelling, waarop de datum van het einde van de dekking staat vermeld. Dit attest moet
niet afgeleverd worden bij loopbaanonderbreking met uitkeringen van de RVA;
2. bij loopbaanonderbreking: het formulier C62 van de RVA;
3. een verklaring op eer inzake inkomen om erkend te worden als persoon ten laste (RSZ-formulier);
4. een verklaring van de plaatselijke autoriteiten dat u sinds meer dan 6 maanden samenwoont met de
verzekerde, behalve indien u reeds 6 maand officieel ingeschreven bent als samenwonende in België.
Met betrekking tot de kinderen en kleinkinderen
1. een geboorteakte gelegaliseerd door de Belgische autoriteiten indien het kind in het buitenland is
geboren.
2. jaarlijks een schoolattest of een attest van leercontract indien de kinderen of kleinkinderen meer dan
18 jaar zijn en de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben.
3. voor de kleinkinderen: elk document dat bewijst dat deze werkelijk ten laste zijn.

Wachttijd
De wachttijd van 6 maanden (zie artikel 9 van de algemene voorwaarden van het contract
individuele aanvullende verzekering "geneeskundige verzorging") waarin het contract
geneeskundige verzorging voorziet kan geannuleerd of verminderd worden indien u de Dienst o.a.
één of meerdere van de volgende attesten bezorgt over de periode van 6 maanden vóór aansluiting
bij de RSZ - overzeese sociale zekerheid.:
- als werknemer, een attest van uw vorige werkgever dat er voor u bijdragen sociale zekerheid betaald
werden in een lidstaat binnen de E.E.R. ;
- indien u zelfstandig was, een attest van uw Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen dat er door u
bijdragen sociale zekerheid betaald werden in een lidstaat binnen de E.E.R.;
- indien u werkloos was, een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, dat u bij hen ingeschreven
was en uitkeringsgerechtigde ;
- indien u studeerde, een attest van de onderwijsinstelling, dat u daglessen met volledig leerplan volgde.

