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Info – premie ineens storten

email :
actuariaat-pensioenen-osz@onssrszlss.fgov.be

(Art. 63 § 1 van de wet van 17 juli 1963)

De personen die hun toestand wensen te regulariseren inzake de overzeese sociale zekerheid dienen
een premie ineens te storten. Bijgaande aanvraag moet behoorlijk ingevuld, gedateerd en
ondertekend, teruggezonden worden naar de Dienst.

VOORWAARDEN
De personen die van de mogelijkheid tot deelneming aan de overzeese sociale zekerheid geen gebruik hebben
gemaakt, kunnen een premie ineens betalen waardoor zij zelf of hun rechthebbenden de uitkeringen kunnen
bekomen van de ouderdoms- en overlevingsverzekering, de ziekte-invaliditeitsverzekering en de uitgestelde
verzekering geneeskundige verzorging.
Die premie ineens mag slechts betaald worden over tijdvakken waarin de verzekerde in de mogelijkheid
verkeerde om aan de overzeese sociale zekerheid deel te nemen (maximum terugwerkende kracht tot 1 juli
1960) ongeacht de beroepsactiviteit (loontrekkende, zelfstandige, kunstenaar, ...). Zij kan eveneens gelden
als aanvulling van bijdragen, wanneer de in het verleden gestorte bijdragen het toegelaten maximumbedrag
niet bereiken.
De bijdrage mag gestort worden :
a)

over de tijdsspannen, tijdens welke de verzekerde zijn beroep uitoefent in een land dat niet tot de
Europese Economische Gemeenschap behoort ;

b)

over de tijdspannen, gedurende welke de verzekerde tijdelijk zijn beroep in een E.E.G.-land uitoefent,
bijaldien hij aldaar niet aan een regeling van maatschappelijke zekerheid deelneemt en de bedoelde
tijdspanne niet meer dan zes maanden duurt ;

c)

tijdens de duur van het onmiddellijk na één der hierboven bedoelde tijdspannen komend contractueel
verlof ;

d)

gedurende een tijdspanne van ten hoogste twaalf maanden die onmiddellijk volgt op één van de sub
a, b en c bedoelde verzekeringstijdvakken, bijaldien de verzekerde geen winstgevende activiteit
uitoefent (worden onder meer gelijkgesteld met tijdvakken van winstgevende activiteit, die welke
aanleiding geven tot betaling van een uitkering door toepassing van de wetsbepalingen betreffende de
werkloosheidsverzekering).
Om gedurende de sub c en d bedoelde tijdvakken aan de verzekering deel te kunnen nemen, moet de
verzekerde al de bijdragen (of de premies ineens) betaald hebben die sedert het einde van de sub a
bedoelde periode betaald hadden kunnen worden.

De tijdspanne waarover een premie ineens loopt, wordt niet aangerekend bij de afbakening van de
wachttijden voorzien bij deze wetgeving.

