AD VII Overzeese Sociale Zekerheid – Dienst Actieve Verzekerden
Rekeningnummer : C.P. IBAN : BE56 6790 0735 1788 - BIC : PCHQBEBB
Contactpersonen :
Peggy Soetens
Hans Hanssens
Dirk Van Damme

Telefoon :
02/509 32 69
02/509 29 37
02/509 33 02

email :
aansluitingenattesten-osz@onssrszlss.fgov.be

Collectief aansluiten – handleiding
U wenst collectief toe te treden tot het sociaal zekerheidsstelsel van de RSZ.
Welke documenten moeten worden ingevuld en naar de Dienst worden gestuurd?

Voor het bedrijf (werkgever):
 Als u alleen aan de algemene regeling wilt deelnemen, dan vult u dat zo in op het formulier:

- Verklaring van collectieve deelname – modelformulier 7


Als u daarnaast een aanvullende verzekering 'geneeskundige verzorging' wilt afsluiten:

- Gelieve dit aan te geven op hetzelfde formulier.


Als u ook de collectieve aanvullende verzekeringen 'arbeidsongevallen' en 'ongevallen in het
privéleven' wilt afsluiten:

- Voormeld formulier
+ Voorstel van collectieve verzekering 'arbeidsongevallen' en 'ongevallen in het privéleven'
(Het is mogelijk om een aanvullende verzekering voor 'ongevallen' af te sluiten zonder een aanvullende
verzekering voor 'geneeskundige verzorging' af te sluiten. Het is daarentegen niet mogelijk om een verzekering
voor 'ongevallen in het privéleven' af te sluiten zonder de verzekering voor 'arbeidsongevallen' af te sluiten.)

Voor elke aansluiting van een personeelslid:


Als u alleen aan de algemene regeling deelneemt, dan vult u het volgende formulier in:

- Deelnameverklaring – modelformulier 4-D


Als u daarnaast een collectieve aanvullende verzekering 'geneeskundige verzorging' hebt afgesloten:

- Voormeld formulier
+ Verklaring van aanvullende verzekering 'geneeskundige verzorging' – modelformulier 10
+ Bij personen ten laste: verklaring op erewoord inzake inkomsten – modelformulier 8

 De Dienst vraagt nog bepaalde andere documenten zodat personen ten laste van de werknemer een
beroep kunnen doen op uw aanvullende verzekering voor 'geneeskundige verzorging'.
Het is daarom ten zeerste aanbevolen om de volgende informatie te raadplegen:
laste

Info

– Personen ten

