VERKLARING VAN INKOMSTEN
VAN DE PERSONEN TEN LASTE VAN DE GERECHTIGDE

A. In te vullen door de verzekeringsinstelling :
Identificatie van de gerechtigde : ……………………………………………………………………………………
Naam en voornaam van de persoon (1) die zijn inschrijving vraagt (of reeds is ingeschreven) ten laste van de gerechtigde :

……………………………………………………………………………………………………………………
Band met de gerechtigde : …………………………………………………………………………………………
B. In te vullen door de persoon (1) die zijn inschrijving vraagt (of reeds is ingeschreven)
ten laste van de gerechtigde :
a) Ik verklaar geen inkomsten te genieten (2)
b) Ik verklaar dat mijn inkomsten, vóór enige aftrek van sociale bijdragen of andere lasten, voor
het ………………………… kwartaal, hoger liggen dan ………………………… EUR (2) (3)
c) Ik verklaar dat mijn inkomsten, vóór enige aftrek van sociale bijdragen of andere lasten, voor
het ………………………… kwartaal, niet hoger liggen dan ………………………… EUR (2) (3)
Alleen in te vullen indien de hierboven bedoelde persoon zich in de situatie vermeld onder c) bevindt
Aard van de inkomsten (4)

Werkgever of uitbetalingsorgaan (5)

Brutobedrag van de inkomsten (6)

…………………………………

…………………………………

…………………………… EUR

…………………………………

…………………………………

…………………………… EUR

…………………………………

…………………………………

…………………………… EUR

Totaal :

…………………………… EUR

Hierbij voeg ik een afschrift van het jongste aanslagbiljet betreffende de personenbelasting. (7)
Ik verklaar geen aanslagbiljet te hebben ontvangen en voeg hierbij een attest van de werkgever of van het uitbetalingsorgaan van
de sociale uitkeringen. (7) (8)

Ik geef aan de verzekeringsinstelling en aan de met de contrôle belaste organen van het rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de toestemming deze verklaring na te gaan bij de administratie der directe belastingen.
IK VERBIND MIJ ERTOE ONMIDDELIJK KENNIS TE GEVEN VAN ELKE WIJZIGING DIE ZICH ACHTERAF ZOU VOORDOEN IN
DE HIERBOVEN OPGEGEVEN TOESTAND.
Wetende dat een valse of onvolledige verklaring of het niet nakomen van de hierboven vermelde verbintenis
aanleiding kan geven tot boetes of gevangenisstraffen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31
mei 1933 betreffende de verklaring te doen in verband met de subsidies, vergoedingen en toelagen van welke aard
ook, die geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk zijn, wetende dat het gebruik van een valse of onvolledige
verklaring aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie en kan leiden tot gerechtelijke vervolging, verklaar ik op
mijn erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is.
Datum : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Handtekening : ……………………………………
- Zie vervolg op de keerzijde -

C. Door de gerechtigde te ondertekenen verklaring :
IK VERBIND MIJ ERTOE ONMIDDELLIJK KENNIS TE GEVEN VAN ELKE WIJZIGING DIE ZICH ACHTERAF ZOU VOORDOEN IN
DE HIERBOVEN OPGEGEVEN TOESTAND. (9)
Wetende dat een valse of onvolledige verklaring of het niet nakomen van de hierboven vermelde verbintenis aanleiding
kan geven tot boetes of gevangenisstraffen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 mei 1933
betreffende de verklaring te doen in verband met de subsidies, vergoedingen en toelagen van welke aard ook, die
geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk zijn ; wetende dat het gebruik van een valse of onvolledige verklaring
aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie en kan leiden tot gerechtelijke vervolging, verklaar ik op mijn
erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is.
Gedaan te ……………………………………………………………, op _ _ / _ _ / _ _ _ _

Handtekening van de gerechtigde : ……………………………………

BELANGRIJKE OPMERKING :
Dit document moet worden teruggezonden naar of afgegeven aan de verzekeringsinstelling binnen één maand na
verzending of afgifte ervan door de verzekeringsinstelling, zelfs indien de persoon die zijn inschrijving vraagt (of
reeds is ingeschreven) ten laste van de gerechtigde, de rubriek a) of b) onder B heeft ingevuld.

(1) Het gaat ook om de persoon die zijn inschrijving vraagt (of reeds is ingeschreven) ten laste van een gerechtigde, alleen voor de « kleine risico’s ».
(2) Schrap de vermeldingen die niet overeenstemmen met uw situatie.
(3) In te vullen door de verzekeringinstelling.
(4) 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 O.C.M.W. of van enigerlei ander politiek mandaat ;

pensioenen, renten, tegemoetkomingen of uitkeringen, toegekend krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving, inclusief een gemeen recht,
arbeidsongevallen en beroepziekten.
Er moet geen rekening gehouden worden met herstelpensioenen, vrijgestelde oorlogspensioenen, kinderbijslag, tegemoetkomingen voor andermans hulp en
alimentatie, betaald door de gerechtigde aan de feitelijk of van tafel en bed gescheiden echtgenoot of echtgenote die de hoedanigheid van persoon te zijner laste
heeft voor de geneeskunde verstrekkingen.
(5) 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.
(6) Het gaat om het bedrag, voor elke aftrek van sociale bijdragen of andere lasten. Het beroepsinkomen van zelfstandigen wordt verkregen door het verschil tussen
de brutowinsten of baten en de desbetreffende beroepslasten te vermenigvuldigen met een breuk gelijk aan 100/80. Het gedeelte van het beroepsinkomen, dat
krachtens artikel 36 van het wetboek der inkomstenbelastingen wordt toegekend aan de medehelpende echtgenoot, wordt niet als een beroepsinkomen van de
medehelpende echtgenoot beschouwd.
(7) De onnodige vermelding schrappen.
(8) Personen die geen aanslagbiljet ontvangen (trekkers van niet belastbare inkomsten of sociale uitkeringen, ambtenaren van de E.E.G. …) moeten een attest
bijvoegen van de werkgever en/of het uitbetalingsorgaan van de sociale uitkeringen, met vermelding van het bruto bedrag van het beroepsinkomen en/of de sociale
uitkeringen voor de onder B bedoelde kwartaal. Het attest van de werkgever kan vervangen worden door een afschrift van de laatst ontvangen bijdragebon of van
de jongste loonfiche.
(9) Als de rubriek B wordt ingevuld door de feitelijk of van tafel en bed gescheiden echtgenoot, heeft de verbintenis geen betrekking op de daarin bedoelde
inkomsten.

