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II. Echtgenoot persoon ten laste – Bewijs
van samenwoning – Huwelijksakte
Om als persoon ten laste ingeschreven te kunnen zijn, dient ook de echtgenoot/ echtgenote in principe samen te wonen met de titularis, dit wil zeggen dezelfde hoofdverblijfplaats te delen.
Het huidige artikel 124, § 3, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996, bepaalt dat de huwelijksakte kan dienen als bewijs van samenwoning.
Hierbij wordt echter ook bepaald dat de echtgenoten moeten aantonen dat ze, in afwachting van
de aanpassing van de gegevens van het Rijksregister, wel degelijk een démarche bij de gemeente
hebben gedaan om hun Rijksregistergegevens met betrekking tot het hebben van dezelfde hoofdverblijfplaats, aan te laten passen.
In de werkgroep verzekerbaarheid rees in het verleden de vraag waarop de verzekeringsinstellingen
zich kunnen steunen als bewijs dat de echtgenoten inderdaad de aanpassing van de Rijksregistergegevens gevraagd hebben.
De dienst voor administratieve controle heeft dit nagevraagd bij de administratie van het Rijksregister en de Vereniging van Steden en gemeenten.

1. Model 2
Volgens de contactnames van de dienst voor administratieve controle bij het Rijksregister en bij de
Vereniging van Steden en gemeenten, geldt volgend officieel stuk als bewijs dat de echtgenoten
inderdaad een démarche hebben verricht tot aanpassing van de rijksregistergegevens.
Wanneer iemand de inschrijving in de gemeente aanvraagt (echtgenoten die komen aangeven dat
ze op hoofdverblijfplaats X in de gemeente verblijven), levert de gemeente een “model 2” af – gewoonlijk op aanvraag.
(ter info : zie model 2 in de algemene onderrichtingen (randnummer 62)).
Vaak wordt dat model 2 in papieren versie afgeleverd. Steeds meer gemeenten werken echter met
een e-loket. Daarover staat in de onderrichtingen: “Model 2 is het ontvangstbewijs van de aangifte
waarin voorzien is bij artikel 7, § 1, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende
de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. In het geval de aangifte door de burger elektronisch werd verricht, mag ook dit model 2 op elektronische wijze worden toegestuurd naar de
burger (voorzien van de elektronische handtekening van de bevoegde beambte).”
De dienst voor administratieve controle meent dus dat aan de personen die hun echtgenote als
persoon ten laste wensen in te schrijven op basis van de huwelijksakte, gevraagd moet worden het
aangehaalde officiële model af te halen bij het gemeentebestuur en aan de verzekeringsinstelling
te bezorgen. Werd het ontvangstbewijs elektronisch aan de betrokken verzekerden toegezonden,
dan dient een uitprint van dit elektronisch ontvangstbewijs aan de verzekeringsinstelling bezorgd te
worden.
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2. Andere bewijsdocumenten voor de démarche
Het model 2 wordt gebruikt als er al een inschrijving in het Rijksregister is geweest. Het gaat dus
over adreswijzigingen. Ook de adreswijzigingen van reeds ingeschreven vreemdelingen.
Bij een eerste inschrijving van een samenwonende echtgenoot/partner wordt echter geen model 2 /
model 2bis gegeven. In principe gaat het dan om personen die vanuit het buitenland komen en zich
in België vestigen.
De vereniging voor steden en gemeenten deelt ons mee dat dan de volgende documenten evenzeer
een bewijs van de démarche bij het Rijksregister / vreemdelingenregister vormen. Al naargelang het
geval gaat het dan om een:
1. bijlage 19 voor EU-onderdanen waaruit blijkt dat zij echtgenoot of partner zijn  onmiddellijke
inschrijving (dus zonder voorafgaande woonstcontrole) op het bij de aanvraag opgegeven adres
in Wachtregister en dat is in principe het adres van de echtgenoot/partner in België + opgegeven adres staat op de bijlage
2. bijlage 19ter bij gezinshereniging met een EU-burger of Belg waarop ook aangevinkt kan worden
dat het over echtgenoot of partner gaat  inschrijving in Vreemdelingenregister na woonstcontrole, dat volgt dus uit de aanvraag die dus als een aanvraag tot inschrijving in het Rijksregister beschouwd kan worden + opgegeven adres dat staat op de bijlage
3. attest van immatriculatie: afgeleverd in bovenstaande geval van de bijlage 19ter na positieve
woonstcontrole en vermeldt het adres / ook in andere gevallen mogelijk
4. bijlage 15 in heel wat gevallen: vermeldt niet dat over echtgenoot of partner gaat, wel het opgegeven adres dus als gegevens van de echtgenoot/partner in België gekend zijn (in principe heeft
ziekenfonds toch dat adres) is het mogelijk na te gaan of het over hetzelfde adres gaat + is ook
te beschouwen als een aanvraag om ingeschreven te worden
5. bijlage 15bis bij gezinshereniging (meerdere gevallen): vermeldt dat zij echtgenoot of partner zijn
en vermeldt adres + is ook te beschouwen als een aanvraag om ingeschreven te worden.
Uit contacten met de dienst voor internationale verdragen, blijkt verder dat een analoog bewijs voor
gehuwde verzekerden in het buitenland gevormd wordt door een attest ad hoc, dat door de FOD
Buitenlandse Zaken, op vraag kan uitgereikt worden of door de consulaten – het attest duidt aan
dat de samenwoning op hetzelfde adres in het buitenland blijkt uit de consulaire Registers en dat
betrokkenen dus reeds de démarche hebben gedaan om de huwelijkse samenwoning te registreren. Het attest vanwege het Consulaat kan ook worden uitgereikt indien een van de partners nietBelg is – het gaat in dat geval om een attest van samenstelling van het gezin, waarbij het Consulaat
zich zal steunen op bewijzen vanwege lokale overheden.
De dienst voor administratieve controle wijst erop, dat bovenstaande lijst niet limitatief is: indien de
verzekeringsinstellingen worden geconfronteerd met andere bewijsmogeljkheden dan diegene die
hierboven werden aangehaald, kunnen deze voor beslissing worden voorgelegd aan de Directie
toegankelijkheidsgegevens van de dienst.
Omzendbrief V.I. nr. 2016/20 – 2480/6 van 19 januari 2016.

