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I. INKOMEN BEDOELD IN ARTIKEL 225. 6 3 VAN HET K.B. VAN 3.07.1996

1.1. INKOMEN UIT EEN BEROEPSACTIVITEIT
Artikel 225, § 3 van het K.B. van 3.07.1996 bepaalt wat oor de toepassing van de §§ 1 en 2
van dat artikel, onder beroepsactiviteit moet worden verstaan.

Hiermee wordt elke activiteit bedoeld die een inkomen meebrengt, als bedoeld in artikel 23, § 1,
1°, 2° of 4° of artikel 228, § 2, 3° en 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(WIB 1992), zelfs als deze activiteit door een tussenpersoon wordt uitgeoefend. Tevens wordt

rekening gehouden met iedere gelijkaardige activiteit die uitgeoefend wordt in het buitenland of
in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

Er wordt principieel dus enkel rekening gehouden met inkomsten uit een beroepsactiviteit die op
fiscaal vlak in aanmerking worden genomen.

Artikel 23, § 1, 1°, 2° en 4° WIB 1992 heeft betrekking op winsten, baten en bezoldigingen.
Artikel 228, § 2, 3° en 4° WIB 1992 heeft betrekking op winsten gerealiseerd door een
Belgische inrichting (bedoeld wordt een bedrijf met behulp waarvan de beroepswerkzaamheden
van een buitenlandse onderneming, geheel of gedeeltelijk, in Belgie worden uitgeoefend) of
baten die voortkomen uit een in Belgie uitgeoefende werkzaamheid (door natuurlijke personen
die niet in Belgie verblijven, maar er wel een werkzaamheid uitoefenen).

1.1.1. Winsten en baten (artikel 23, § 1, 1° en 2° WIB 1992)
Winst omvat elk inkomen uit een nij erheids-, handels- of landbouwonderneming en omvat

tevens alle voordelen die een ondernemer behaalt uit de uitoefening van de acti iteit.
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Baten zijn alle inkomsten uit een vrij beroep, een ambt of een post en alle niet als winst of
bezoldigingen aan te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid (bv. vergoedingen van
politieke mandatarissen of de voorzitter van een O.C.M.W.).

Hetzelfde geldt voor de inkomsten bedoeld in artikel 228, § 2, 3° en 4° WIB 1992 (zie
hierboven).

1.1.2. Bezoldigingen (artikel 23, § 1, 4° WIB 1992)
Bezoldigingen zijn alle vergoedingen sensu lato van werknemers (onder arbeidsovereenkomst

of tewerkstelling in gelijkaardige omstandigheden) en bedrijfsleiders. Als bedrijfsleider wordt
beschouwd, elke natuurlijke persoon in de uitoefening van een opdracht als bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar of gelijkaardige functies of nog, de persoon die in de vennootschap
een werkzaamheid of leidende functie uitoefent zonder verbonden te zijn door een
arbeidsovereenkomst.

Opmerkinq: bet inkomen dat uit studentenarbeid (de activiteit wordt verricht op grand van een
overeenkomst voor tewerkstelling van studenten bedoeld bij titel VII van de wet van 3.07.1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en waarop de bijzondere RSZ-regeling overeenkomstig
artikel 17bis van het RSZ-besluit van 28.11.1969 van toepassing is) wordt verworven, vormt

een bezoldiging overeenkomstig artikel 23, § 1, 4° WIB 1992. Op voorwaarde dat het kind
echter fiscaal ten laste van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde blijft, moet er voor de
toepassing van artikel 225, § 3 geen rekening worden gehouden met het inkomen dat uit
studentenarbeid wordt verworven.
1.1.3. Jaarlijkse voordelen

Voor de toepassing van artikel 225, § 3 dient men rekening te houden met een twaalfde van het
bedrag van de jaarlijks uitbetaalde voordelen. Hiermee worden o.m. bedoeld de premies, de

aandelen in de winst, de dertiende maand, de gratificaties, het dubbel vakantiegeld of het
aanvullend vakantiegeld.
1.1.4. Niet in loondienst werkende personen
Voor personen die niet in loondienst werken, wordt het maandbedrag van de inkomsten

(winsten en baten, zowel deze bedoeld in artikel 23 als deze bedoeld in artikel 228 WIB 1992)
fictief vastgesteld op een twaalfde van 100/80 van het verschil tussen de brutowinst of
brutobaten en de beroepskosten.
Als beroepsinkomen moet o.m. beschouwd worden :

• het deel van het beroepsinkomen dat, in toepassing van artikel 86 WIB 1992, als
meewerkinkomen wordt toegekend aan de echtgenoot die de andere echtgenoot

werkelijk bijstaat in de uitoefening van de activiteit. Dat deel moet overeenstemmen
met de normale bezoldiging van die prestaties van de meewerkende echtgenoot;
• het beroepsinkomen uit de zelfstandige activiteit van de echtgenote wier
meehelpende echtgenoot in haar plaats onderworpen is aan het sociaal statuut van

de zelfstandigen, met uitzondering van de inkomsten die in toepassing van artikel
86 WIB 1992 aan de man worden toegewezen;
(cf. artikel 12 van het K.B. van 19.12.1967 houdende algemeen reglement in
uitvoering van het K.B. nr. 38 van 27.07.1967; deze bepaling hield op uitwerking te
hebben vanaf 1.10.1985, behalve voor de gerechtigden die reeds op 30.9.1985 in
die hoedanigheid onderworpen waren). - >
• inkomsten die voortvloeien uit het beheer van onroerende goederen als

zelfstandige activiteit (in hoofd- of bijberoep) die vnl. bestaat in het verkopen van
onroerende goederen;
• inkomsten uit het actieve beheer van een verzekeringsportefeuille.
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Worden in principe niet als een beroepsinkomen beschouwd :
• inkomsten uit onroerende goederen (kadastraal inkomen, huurgelden);
• inkomsten uit effecten (dividenden, intrest,...).

Hierbij is het van belang dat dit inkomen verkregen wordt buiten het kader van een
beroepsactiviteit, waarbij o.m. de regelmaat van de verrichtingen van
doorslaggevend belang is.

Worden o.m. als beroepskosten beschouwd (artikel 52 WIB 1992):
• de huur en de huurlasten (evenals de onroerende voorheffing, met inbegrip van
de opcentiemen) betreffende de onroerende goederen of gedeelten van
onroerende goederen bestemd voor de uitoefening van het beroep en de
algemene kosten die voortkomen uit hun onderhoud, verwarming, verlichting,
enz...;

• financiele lasten (intresten op de geleende kapitalen) en afschrijvingen op de
materiele en immateriele activa (de bedragen zelf die in de ondernemingen zijn
geinvesteerd, mogen niet in mindering gebracht worden, wel het bedrag van de

afschrijving);
• bezoldigingen van het personeel (inbegrepen de socialezekerheidsbijdragen),
honoraria, provisies,...

De bedrijfsverliezen (verdwijning of definitieve minder aarde van een deel van
de activa of ontstaan van passiva) mogen in geen geval afgetrokken worden
van de brutowinsten of -baten.

I.2. VERVANGINGSINKOMENS
Voor de vervangingsinkomens wordt er niet verwezen naar een fiscaal criterium. In principe
moeten aHe vervangingsinkomens in aanmerking genomen worden.
Artikel 225, § 3 verwijst naar pensioenen, renten, tegemoetkomingen of uitkeringen krachtens

een Belgische of buitenlandse wetgeving:
1.2.1. Pensioenen, renten, tegemoetkomingen, uitkeringen:
Pensioenen : elk overlevings-, ouderdoms-, ancienniteits- of rustpensioen, of elk

voordeel van die aard, dat toegekend wordt hetzij door een instelling van sociale
zekerheid, hetzij door een openbaar bestuur (bv. gemeente of provincie) of een
openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

Onder pensioen is tevens begrepen het vakantiegeld en de andere voordelen die
toegekend worden aan de gerechtigden op een rustpensioen en die gevoegd moeten

worden bij het maandelijkse voordeel. Het bedrag van de jaarlijkse voordelen
(vakantiegeld) dient men te delen door 12 en moet men voegen bij het maandbedrag
van het pensioen.

Rente : rente bij een arbeidsongeval (arbeidsongevallenwet van 10.04.1971) of bij een
beroepsziekte (de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de
vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3.06.1970).

Hierin is ook begrepen de bijslag voor verergering die in het kader van de
arbeidsongevallenwet aan de getroffene wordt toegekend wanneer de graad van

blijvende arbeidsongeschiktheid na de herzieningstermijn (3 jaar) verhoogd is en de
nieuwe arbeidsongeschiktheidsgraad ten minste 10 % bedraagt.
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- Alle tegemoetkomingen (personen met een handicap), uitkeringen (werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid) en vergoedingen die worden toegekend krachtens het gemeen
recht als schadeloossteiling voor lichamelijke schade.
- Vergoedingen uitbetaald door Fondsen voor bestaanszekerheid.

Sommen betaald ingevolge een wettelijke verplichting tot het betalen van
onderhoudsgeld of een onderhoudsbijdrage, met uitzondering van deze
overeenkomstig artikel 225, § 1, eerste lid, 5° van het K.B. van 3.07.1996.
Het leefloon uitbetaald door de O.C.M.W. s (wet van 26.05.2002 betreffende het recht

op maatschappelijke integratie).
Het deel van het rustpensioen van de echtgenoot dat aan de andere feitelijk of van tafel
en bed gescheiden echtgenoot wordt toegekend.

De werkhervattingstoeslag toegekend door de RVA (artikel 129bis t.e.m. 129quater van
het K.B. van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering).

De financiele uitkering toegekend in het kader van het overbruggingsrecht voor
zelfstandigen.
I.2.2. Vervangingsinkomens die niet in aanmerking genomen worden

Artikel 225, § 3 bepaalt zelf dat met de volgende vergoedingen geen rekening wordt gehouden:
a) de ancienniteitstoeslag voor oudere werklozen (artikelen 126 tot 129 van het K.B. van
25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zie omzendbrief V.l. rubriek

421/15 van 28.06.1989);
b) de vergoeding ter aanvulling van de werkloosheidsuitkeringen toegekend krachtens de
C.A.O. nr. 46 van 23.03.1990, gesloten binnen de N.A.R. en algemeen verbindend
verklaard bij K.B. van 10.05.1990 (zie omzendbrief V.l. rubriek 421/16 van 22.03.1991);

c) de forfaitaire uitkeringstoeslag toegekend aan de werkloze uit hoofde van een
tewerkstelling in een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, evenals de forfaitaire
vergoeding per wijk-werkcheque, verkregen voor prestaties die geleverd zijn in het

kader van het wijk-werken bedoeld in artikel 34 van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 7.07.2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het
kader van de zesde staatshervorming;

d) de uitkering die wordt toegekend om het verlies of de vermindering van
zelfredzaamheid te compenseren (men dient dus geen rekening te houden met de
tegemoetkomingen voor hulp van derden toegekend in geval van een arbeidsongeval of
beroepsziekte, noch met de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden

toegekend in het kader van de uitkeringsverzekering);
e) de verhoging vanaf 1.09.2011 van het dagbedrag van de minimumuitkering voor een
regelmatig werknemer aan de gerechtigde zonder gezinslast-samenwonende,

ingevoerd bij het koninklijk besluit van 6.07.2011.
Zijn tevens niet te beschouwen als vervangingsinkomens voor de toepassing van artikel 225, §

3:
• de oorlogspensioenen of zgn. vrijgestelde pensioenen die schadeloossteiling verlenen

voor een lichamelijke schade die men geleden heeft tijdens de oorlog bij de uitoefening
van zijn militaire of burgerplicht;
• de gezinsbijslagen;
• de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,

toegekend in het kader van de wet van 27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan personen met een handicap of het decreet van 24.06.2016 houdende de Vlaamse
sociale bescherming, evenals de uitkering voor andermans hulp toegekend in

toepassing van de (vroegere) wet van 27.06.1969 betreffende de tegemoetkomingen
voor mindervaliden (het betreft hier nl. geen toeslag op de gewone, bijzondere of
aanvullende tegemoetkoming, doch een andere tegemoetkoming);
• het onderhoudsgeld dat wordt betaald in toepassing van artikel 225, § 1, eerste lid, 5°
van het K.B. van 3.07.1996;

• de invaliditeitsrente die op grand van een persoonlijke verzekeringsovereenkomst wordt
betaald;
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• het pensioen op grand van een groepsverzekering (aanvullend pensioen) of de
voordelen voortvloeiend uit het pensioensparen;
• de sociale hulp toegekend door de O.C.M.W. s;

• de tegemoetkoming betaald door het Asbestfonds (artikel 122 van de Programmawet
van 27,12.2006).
I.2.3. Neutralisatiemaatregelen
Voorafqaande opmerkinq: via het K.B. van 6.07.2011 is het maximale inkomensbedrag van
de met de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde samenwonende persoon dat niet mag

worden overschreden om de gerechtigde in staat te stellen de hoedanigheid van gerechtigde
met gezinslast te verwerven, op 1.09.2011 met 7,0631 % geherwaardeerd, zodat het maximale
toegestane inkomensbedrag vanaf die datum 896,71 euro bedroeg.

Via die herwaardering van het inkomensgrensbedrag met gezinslast zijn alle verhogingen tot
einde 2010 die ten gevolge van de goedkeuring van de neutraliseringsmaatregelen bepaald bij
artikel 225, §§ 5, 6, 7 en 8 (cf. infra) waren geneutraliseerd, hersteld.
1.2.3.1. Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast ten voordele
van de gerechtigden die samenwonen met een invalide zelfstandige die sinds

1.01.2006 de verhoging van de invaliditeitsuitkering voor de zelfstandigen met
stopzetting van hun bedrijf geniet om deze in overeenstemming te brengen met
het minimumbedrag voor de regelmatig werknemer-samenwonende (artikel 225, §

5)
Wanneer de invaliditeitsuitkeringen van de zelfstandige gerechtigde, die samenwoont met de
gerechtigde, vanaf 1.01.2006 het inkomensplafond ‘met gezinslast overschrijden wegens de

verhoging van de invaliditeitsuitkering voor de zelfstandige met stopzetting van zijn bedrijf om
deze in overeenstemming te brengen met de minima voor de regelmatige werknemers,

behoudt deze laatste echter de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast, op voorwaarde
dat hij zich nog altijd in dezelfde situatie bevindt.
Deze neutralisatiemaatregel die van kracht was sinds 1.01.2006, is verlengd geweest tot
31.12.2011.
1.2.3.2. Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast in geval van
een verhoging van de minimumpensioenen voor werknemers door het koninklijk

besluit van 12.06.2008 tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van
het rust- en overievingspensioen voor werknemers of voor zelfstandigen door de

programmawet van 8.06.2008 (artikel 225, § 6)
1.2.3.2. a Verhoging van de minimumpensioenen voor werknemers

Wanneer de inkomsten van de persoon ten laste het bedrag bedoeld in § 3, eerste lid
overschrijden enkel wegens de verhoging vanaf 1.07.2008 van de minimumpensioenen voor

werknemers door het koninklijk besluit van 12.06.2008 tot verhoging van het gewaarborgd
minimumbedrag van het rust- en overievingspensioen voor werknemers, behoudt de

gerechtigde de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast op voorwaarde dat hij zich nog
altijd in dezelfde situatie bevindt.
1.2.3.2. b Verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen

Wanneer de inkomsten van de persoon ten laste het bedrag bedoeld in § 3, eerste lid
overschrijden enkel wegens de verhoging vanaf 1.07.2008 van de minimumpensioenen voor

zelfstandigen door de programmawet van 8.06.2008, behoudt de gerechtigde de hoedanigheid
van gerechtigde met gezinslast op voorwaarde dat hij zich nog altijd in dezelfde situatie bevindt.
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1.2.3.3. Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast in geval van

stijging van de sociale uitkeringen toegekend aan de persoon waarmee hij
samenwoont in het kader van het generatiepact (artikel 225, § 7)
Wanneer de inkomsten van de persoon ten laste het inkomensplafond bedoeld in § 3, eerste lid
vanaf 1.01.2009 overschrijden enkel wegens de toepassing van de revalorisatiemaatregel

genomen in uitvoering van Titel II, Hoofdstuk II van de wet van 23.12.2005 betreffende het
generatiepact, of Titel V, Hoofdstuk I van dezelfde wet, behoudt de gerechtigde de
hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast op voorwaarde dat hij zich nog altijd in dezelfde
situatie bevindt.

Bijgevolg wordt er geen rekening gehouden met de inhaaipremie, toegekend onder bepaalde
voorwaarden aan de invalide gerechtigden (art. 237quinquies van het K.B. van 3.07.1996).
1.2.3.4. Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast in geval
van de verhoging van de minimumpensioenen van de zelfstandigen bedoeld in

artikel 1 van het K.B. van 3.03.2010 tot wijziging van artikel 131bis, §1septies, van
de wet van 15.05.1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de

pensioenregelingen (artikel 225, § 8)
Wanneer de inkomsten van de persoon ten laste het bedrag bedoeld in § 3, eerste lid
overschrijden enkel wegens de verhoging vanaf 1.08.2010 van de minimumpensioenen voor

de zelfstandigen, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besiuit van 3.03.2010 tot wijziging van
het artikel 131 bis, § Isepties van de wet van 15.05.1984 houdende maatregelen tot
harmonisering in de pensioenregelingen, behoudt de gerechtigde de hoedanigheid van
gerechtigde met gezinslast, op voorwaarde dat hij zich nog altijd in dezelfde situatie bevindt.
1.2.3.5. Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast in geval van
de verhoging van het minimumpensioen voor de alleenstaande zelfstandigen via

het koninklijk besiuit van 27.03.2015 tot wijziging van de artikelen 131bis, §
Isepties en 131 ter, § 1, van de wet van 15.05.1984 houdende maatregelen tot

harmonisering in de pensioenregelingen (artikel 225, § 9)
Wanneer de inkomsten van de persoon ten laste het bedrag bedoeld in § 3, eerste lid
overschrijden enkel wegens de verhoging vanaf 1.04.2015 van het gewaarborgde

minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk
besiuit van 27.03.2015 tot wijziging van de artikelen 131bis, § Isepties en 131ter, § 1, van de
wet van 15.05.1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen,

behoudt de gerechtigde de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast, op voorwaarde dat hij
zich nog altijd in dezelfde situatie bevindt.
1.2.3.6. Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast in geval van
de verhoging van het minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige via

de programmawet van 19.12.2014 (artikel 225, § 10)
Wanneer de inkomsten van de persoon ten laste het bedrag bedoeld in § 3, eerste lid
overschrijden enkel wegens de verhoging vanaf 1.08.2016 van het gewaarborgde
minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige, ingevolge de invoeging van artikel

131 bis, § locties van de wet van 15.05.1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de
pensioenregelingen bij de programmawet van 19.12.2014, behoudt de gerechtigde de
hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast, op voorwaarde dat hij zich nog altijd in dezelfde
situatie bevindt.
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1.2.3.7. Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast in geval van
de toekenning van een inhaalpremie aan sommige begunstigden van een
minimumpensioen in het werknemers- of het zelfstandigenstelsel in uitvoering
van hoofdstuk III van de wet van 6.07.2016 tot toekenning van een premie aan
sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van
sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel, of de
verhoging van sommige minimumpensioenen in het werknemers- of het

zelfstandigenstelsel in uitvoering van hoofdstuk IV van dezelfde wet (artikel 225,

§11)
Wanneer de inkomsten van de persoon ten laste het bedrag bedoeld in § 3, eerste lid,

overschrijden enkel ingevolge (i) de toekenning van een inhaalpremie in december 2016 aan
sommige begunstigden van een minimumpensioen in het werknemers- of het
zelfstandigenstelsel in uitvoering van hoofdstuk III van de wet van 6.07.2016 tot toekenning van
een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van
sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel, of (ii) de verhoging
van sommige minimumpensioenen in het werknemers- of het zelfstandigenstelsel vanaf
1.01.2017 en vanaf 1.01.2018 in uitvoering van hoofdstuk IV van dezelfde wet, behoudt de

gerechtigde de hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast, op voorwaarde dat hij zich nog
altijd in dezelfde situatie bevindt.
1.2.4. Omzetting naar een maandbedrag

Het dagbedrag van uitkeringen of tegemoetkomingen moet met 26 worden vermenigvuldigd om
het maandbedrag te bekomen. Het dagbedrag van een uitkering wegens tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, toegekend in toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971
of de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die
uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3.06.1970, moet met 30 worden vermenigvuldigd
om het maandbedrag te bekomen.

II. SAMENSTELLING VAN HET GEZIN VAN DE GERECHTIGDE
Principieel maken alle personen die samenwonen met de gerechtigde deel uit van diens gezin.
Om van een daadwerkelijke samenwoning te kunnen spreken, moeten er twee voorwaarden
cumulatief vervuld zijn.

1) het moet gaan om personen die onder hetzelfde dak samenwonen;
2) deze personen moeten in een bestendige samenlevingsvorm gemeenschappelijk hun

huishouding voeren en gezamenlijk hun huishoudelijke aangelegenheden regelen.

11.1. SAMENWONEN ONDER HETZELFDE DAK
11.1.1. Algemeen
Om de samenstelling van het gezin te controleren en om te bepalen of er sprake is van
samenwoning dient de verzekeringsinstelling zich te steunen op de gegevens van het
Rijksregister. Artikel 225, § 4 van het K.B. van 3.07.1996 verwijst naar het informatiegegeven

bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5° van de wet van 8.08.1983 (tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen), dit is meer bepaald de hoofdverblijfplaats.
De verzekeringsinstelling mag alleen met andere gegevens rekening houden wanneer uit

andere, hiertoe overlegde bewijsstukken blijkt dat de in aanmerking te nemen toestand niet of
niet langer overeenstemt met de gegevens van het Rijksregister.

Met elke wijziging van de samenstelling van het gezin die via het netwerk van de Kruispuntbank
(voor de verzekerden voor wie de integratie heeft plaatsgehad) en het NIC aan de
verzekeringsinstelling wordt meegedeeld, moet onmiddellijk en voortdurend (niet alleen op
het ogenblik van het jaarlijks onderzoek) rekening worden gehouden. De verzekeringsinstelling
moet dus nagaan of de wijziging van de gezinssituatie invloed heeft op de hoedanigheid van
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betrokkene (gerechtigde met of zonder gezinslast, gerechtigde die aanspraak kan maken op de
hogere uitkering wegens verlies van enig inkomen) en moet, in voorkomend geval, het
uitkeringsbedrag aanpassen en zo snel mogelijk tot de terugvordering overgaan van de
uitkeringen die ten onrechte werden verleend (of. punt V hierna).

11.1.2 Uitzonderlijke situaties:
Indien op grond van hiertoe overgelegde bewijsstukken blijkt dat de werkelijke toestand van
betrokkene niet of niet langer overeenstemt met de gegevens van het Rijksregister, mag de
verzekeringsinstelling rekening houden met deze toestand.
Indien nodig, dient de verzekeringsinstelling, een bijkomend onderzoek te doen op grond van
stukken of elementen in haar bezit. Hieronder volgen enkele situaties waarin dit onderzoek
aangewezen kan zijn:

• De verzekeringsinstelling zelf beschikt over gegevens die erop zouden wijzen dat de
gegevens van het Rijksregister niet (meer) overeenstemmen met de feitelijke toestand
van betrokkene:

De betrokkene vraagt de inschrijving van personen te zijnen laste voor het recht op
gezondheidszorgen, terwijl de betrokkene als alleenstaande werd beschouwd.

v Uit bewijsstukken (aanslagbrief voor de directe belastingen inzake de belasting van
natuurlijke personen) blijkt dat betrokkene fiscaal een of meerdere personen ten
laste heeft, ter ijl de betrokkene als alleenstaande beschouwd werd.
• Betrokkene deelt zelf mee dat zijn gezinssituatie niet overeenstemt met de gegevens

van het Rijksregister (met overlegging van afdoende bewijsstukken).
• Voor betrokkene heeft de integratie via de K.S.Z. nog niet plaatsgegrepen.

II.2. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE HUISHOUDING VOEREN
Het Hof van Cassatie heeft zich in de arresten van 9.10.2017 (A.R. S.16.0084.N) en 22.01.2018
(A.R. S.17.0024.F) (in het kadervan de sector werkloosheid) moeten uitspreken over wat dient

te worden begrepen onder huishoudelijke aangelegenheden gemeenschappelijk regelen .
Het Hof van Cassatie oordeelde dat om te kunnen besluiten dat twee of meer personen die

onder hetzelfde da wonen bun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelen en dus samenleven, 2 voorwaarden moeten vervuld zijn:
1) dat zij een economisch-financieel voordeel behalen door een woning te delen.

2) dat zij ook taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden, zoals het
onderhoud van de woonst en eventueel het inrichten ervan, de was, de boodschappen,

het bereiden en nuttigen van de maaltijden gemeenschappelijk verrichten en daarvoor
eventueel financiele middelen inbrengen.

De rechter oordeelt in feite of de huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk worden geregeld.
Om te bepalen of er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding zal de
verzekeringsinstelling dus moeten nagaan of de uitkeringsgerechtigde al dan niet als
economisch en financieel onafhankelijk kan worden beschouwd van zijn medebewoners.

Het bewijs hiervan dient te worden geleverd door de uitkeringsgerechtigde.
Dit betekent dat in zoverre een arbeidsongeschikt erkend gerechtigde die:
-> volgens de gegevens van het Rijksregister of in feite samenleeft met andere personen,

-> kan aantonen dat hij/zij geen daadwerkelijke gemeenschappelijke huishouding voert
met de medebewoners, maar dat het een cohousing betreft met economische en

financiele onafhankelijkheid (hij/zij staat in voor zijn eigen levensonderhoud)
->¦ kan beschouwd worden als alleenwonend (zelfs al zijn er gemeenschappelijke
voorzieningen zoals een badkamer, toilet of keuken)
-> en bijgevolg door het ziekenfonds mag worden vergoed als een alleenstaande
gerechtigde.
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Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de uitkeringsgerechtigde over een of meerdere aparte
kamers beschikt en zelf instaat voor de aankoop van zijn eigen voedingswaren, kledij,
wasproducten, of uit het gebruik van een persoonlijk vervoersmiddel, enz.
Zoals ook door het Hof van Cassatie wordt aangehaald in de hogergeciteerde arresten van

9.10.2017 en 22.01.2018 betreft het een feitelijke beoordeling. Deze beoordeling dient door de
verzekeringsinstellingen geval per geval te gebeuren, in functie van de concrete casus die hen
wordt voorgelegd.
11.2.1. Indicatoren die de verzekeringsinstellingen kunnen in aanmerking nemen

bij deze feitelijke beoordeling
Op basis van vroegere casui'stiek en rechtspraak kunnen wel een aantal indicatoren worden

bepaald die de verzekeringsinstellingen kunnen in aanmerking nemen bij deze feitelijke
beoordeling en die hen kunnen toelaten de uitkeringsgerechtigde die onder hetzelfde dak woont
met andere personen, toch te beschouwen als een alleenstaande gerechtigde:
het beschikken over een eigen huurcontract, op basis waarvan maandelijks een vast

bedrag aan huur wordt betaald;
het ingaan op verschillende tijdstippen van de huurcontracten van de medebewoners;
het financieel ten laste nemen van de eigen nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, gas,
water, internet, ...;

! Als hetzou gaan om een gemeenschappelijke facturatie van de kosten, dient het in elk
geval duidelijk te zijn dat de verzekerde zelf zijn persoonlijk aandeel ten laste neemt
(persoonlijke bijdrage in de gemeenschappelijke kosten);
het beschikken over een eigen toegang tot de woning, over een eigen deurbel, over een

eigen brievenbus;
het beschikken over aparte kamers die kunnen afgesloten worden;
de mogelijkheid om voor zichzelf een maaltijd te bereiden bv. eigen kookplaat,
(microgolf)oven en voorraadkast ter beschikking;
de mogelijkheid om gebruik te maken van individuele sanitaire voorzieningen (eigen
lavabo, bad, WC);
de persoonlijke aankoop van voedingsmiddelen en andere benodigdheden voor het
huishouden - er is m.a.w. geen gemeenschappelijk budget voor aankopen van

benodigdheden voor het huishouden);
het zelf instaan voor persoonlijke hygiene (persoonlijke aankoop van kledij,
wasproducten, toiletpapier );
het zelf instaan voor het onderhoud van de persoonlijke ruimtes (persoonlijke aankoop
van onderhoudsproducten, zoals bv. vloerzeep, dweilen, vodden,...);
het persoonlijk afsluiten van een TV- internet-, of GSM-abonnement;
het zelf instaan voor de medische verzorging, bv. medicatie, medische
raadplegingen,...,;

het persoonlijk afsluiten van een verzekering voor de eigen inboedel;
het gebruik van een eigen transportmiddel om zich te verplaatsen.
11.2.2. Bewijsstukken die in aanmerking kunnen worden genomen voor het

weerhouden van een (van de gegevens van het Rijksregister) afwijkende situatie
- Een kopie van de huurovereenkomst waaruit blijkt dat de arbeidsongeschikt erkend
gerechtigde afzonderlijke kamers/ruimtes huurt in de woning van de verhuurder,
aangevuld met rekeninguittreksels waaruit een regelmatige betaling van de huur blijkt.
- Ook documenten die aantonen dat de betrokkene zelf instaat voor zijn/haar kosten van
levensonderhoud kunnen in aanmerking worden genomen, zoals bijvoorbeeld

- facturen of rekeningafschriften in verband met de betaling van het verbruik van
elektriciteit, water, verwarming, internet, ...;
- individuele verzekeringsovereenkomsten, zoals bv. een brandverzekering of een

verzekering persoonlijke ongevallen;
- een individueel trein- of busabonnement.
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- Een interne afsprakennota met de medebewoners waaruit blijkt dat er geen sprake is van

een gemeenschappelijk huishouden.
- In sommige gevallen kan ook een verklaring van de wijkagent worden gevraagd die
attesteert dat de personen, ook al wonen ze op hetzelfde adres, geen gemeenschappelijk
huishouden vormen.

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude, is het hierbij evenwel belangrijk om te
vermelden
- dat de verzekeringsinsteliingen omzichtig moeten omgaan met de bewijsstukken die hen
worden overgemaakt;
- dat meerdere bewijsstukken tegelijkertijd moeten kunnen worden voorgelegd aan de
verzekeringsinsteliingen, alvorens zij een gerechtigde als alleenstaande kunnen
beschouwen in het kader van cohousing;

- dat uitsluitend een schriftelijke verklaring op erewoord van een verzekerde dat hij instaat
voor zijn persoonlijk levensonderhoud dus niet volstaat als bewijs van cohousing;
- dat de verzekeringsinsteliingen in geval van twijfel, steeds het advies kunnen inwinnen van

de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV.
! Zodra er in het kader van een gerechtelijk onderzoek door een arbeidsauditoraat, een
verificatie door een sociale inspectiedienst of een politie-onderzoek reeds is vastgesteld dat
de situatie van de verzekerde als frauduleus dient te worden beschouwd, met de bedoeling
om hogere ziekte-uitkeringen te bekomen, kunnen bovengenoemde bewijsstukken uiteraard
niet meer worden aanvaard om het uitkeringsdossier van de betrokkene a posteriori te
regulariseren.

III. BEWIJS VAN INKOMEN EN BEWIJS VAN DE SAMENSTELLING VAN HET GEZIN
II1.1. BEWIJS VAN INKOMEN ( formulier 225 )
111.1.1. De huisgenoot verklaart een inkomen te ontvangen hoger dan het
drempelbedrag.
Wanneer de samenwonende persoon verklaart te beschikken over een maandelijks inkomen

dat hoger is dan het toegelaten drempelbedrag, dienen er geen bijzondere bewijsstukken te
worden toegevoegd aan het formulier 225 .

Wanneer betrokkene echter op het formulier vermeldt dat hij beschikt over inkomsten waarmee
geen rekening wordt gehouden voor de toepassing van artikel 225, § 3 (ancienniteitstoeslag
voor oudere werklozen, aanvullende vergoeding die op grand van de C.A.O. nr. 46 wordt

toegekend, toeslag uit een PWA-activiteit of het wijk-werken), dient de verzekeringsinstelling zo
nodig bijkomende verificaties te doen.
De werkloze toont derhalve aan dat hij geniet van een ancienniteitstoeslag d.m.v. een attest

opgemaakt door de uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen; hij toont het recht
op een vergoeding ter aanvulling van de werkloosheidsuitkeringen aan d.m.v. een attest

opgemaakt door de werkgever belast met de betaling van deze vergoeding (artikel 225, § 3,
vierde lid).
Vergelijk de toegevoegde verklaringen bij het formulier 225 en de richtlijnen van de omzendbrieven V.l. rubriek
421/15 en 421/16 van 28.6.1989 en van 22.3.1991.
111.1.2. De huisgenoot ontvangt een inkomen dat het drempelbedrag niet
overschrijdt.
Het betreft een belastbaar inkomen.
Wanneer de samenwonende persoon een belastbaar inkomen geniet (inkomen uit arbeid als

werknemer of zelfstandige, vervangingsinkomen), dient hij aan het 'formulier 225 het recentste
aanslagbiljet m.b.t. die inkomsten toe te voegen (dit kan het aanslagbiljet zijn op naam van de
gerechtigde en zijn/haar echtgeno(o)t(e)), alsook een kopie van de meest recente loonfiche of
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van een ander document dat een overzicht geeft van het vervangingsinkomen (attest van de

betaalinstelling van de vervangingsinkomens, attest van de berekening van de jaarlijkse
vakantie, betalingsbewijs van de eindejaarspremie of van de dertiende maand, enz...).

De huisgenoot ontvangt een inkomen dat niet belastbaar is:
Wanneer de betrokkene een inkomen ontvangt dat niet belastbaar is of vrijgesteid is van
belastingen, moet hij bij het formulier 225 steeds een bewijsstuk toevoegen m.b.t. dat inkomen:

• dit kan een verklaring zijn van de werkgever of van de uitbetalingsinstelling van de
sociale uitkeringen;
• dit kan een kopie zijn van de recentste loonfiche of een ander document dat een

overzicht geeft van het (vervangings-)inkomen;
• gerechtigden op een pensioen (Belgisch of buitenlandse wetgeving) mogen als
bewijsstuk het strookje van de recentste post- of bankassignatie voorleggen of het
recentste bewijs van betaling van het pensioen.
111.1.3. De huisgenoot verklaart geen inkomen te ontvangen.
Wanneer de huisgenoot verklaart geen inkomen te ontvangen:

• moet hij het aanslagbiljet van de gerechtigde zelf overleggen wanneer hij fiscaal te
zijnen laste is;
• moet hij, indien geen enkel aanslagbiljet kan worden voorgelegd, hetzij aangeven dat hij
vrijgesteid is van de verplichting tot aangifte, hetzij aantonen dat de
belastingadministratie hem geen aanslagbiljet meer verstuurt.
111.1.4. Bijzondere situaties
111.1.4.1. Kind met de hoedanigheid van persoon ten laste

Wanneer het kind de gezinslast van de gerechtigde doet ontstaan, moet de
verzekeringsinstelling niet beschikken over een inkomensbewijs indien het kind de leeftijd van
15 jaar nog niet bereikt heeft.
Vanaf 15 iaar:
• indien het kind geniet van een maandelijks inkomen hoger dan het toegelaten
drempelbedrag, is geen enkel bewijsstuk nodig;
• indien het maandelijks inkomen van het kind het drempelbedrag niet overschrijdt, moet
de gerechtigde een recent document voorleggen waaruit blijkt dat hij kinderbijslag
ontvangt of een kopie van zijn meest recente aanslagbiljet, of, indien hij geen
aanslagbiljet heeft ontvangen, het meest recente bewijsstuk met betrekking tot het
inkomen van zijn kind (attest van de werkgever of van de betalingsinstelling van de
sociale prestaties);
• indien het kind geen enkel inkomen heeft, moet de gerechtigde een kopie van het
recentste aanslagbiljet voorleggen waaruit blijkt dat het kind fiscaal te zijnen laste is, of,
indien hij geen aanslagbiljet heeft ontvangen, een document waaruit blijkt dat hij
kinderbijslag ontvangt.
111.1.4.2. Gerechtigde die zich bevindt in de situatie bedoeld in artikel 226 en die
onderhoudsgeld of een onderhoudsbijdrage betaalt of die een deel van zijn
inkomsten overdraagt aan zijn echtgenoot.

In het administratief dossier van de belanghebbende moet de verzekeringsinstelling beschikken
over een kopie van de gerechtelijke beslissing of de notariele akte waaruit blijkt dat hij
gehouden is onderhoudsgeld en/of een onderhoudsbijdrage te betalen of een kopie van de
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gerechtelijke beslissing waaruit blijkt dat de belanghebbende een deal van zijn inkomsten
overdraagt aan zijn echtgenoot voor een bedrag van minimum 111,55 euro per maand.

Derhalve dient de gerechtigde tijdens de controle van primaire arbeidsongeschiktheid of de
jaarlijkse controle van de invalide gerechtigden het meest recente aanslagbiljet van de directe
belastingen voor te leggen dat aantoont dat 80 procent van het bedrag van het onderhoudsgeld,
of van de onderhoudsbijdrage, die hij betaalt of de overdracht van een deel van zijn inkomsten,
is afgetrokken van het totaal van zijn netto-inkomsten als aftrekbare besteding in toepassing
van artikel 104, eerste lid, 1° of 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Wanneer de verzekerde geen aanslagbiljet meer ontvangt of nog niet in het bezit is van een

aanslagbiljet waaruit de betaling van het onderhoudsgeld, de betaling van de
onderhoudsbijdrage of de loonoverdracht blijkt, moet hij het bewijs voorleggen van een
regelmatige betaling (vb.: een kopie van het meest recente rekeninguittreksel).

Hiermee worden de gerechtigden bedoeld die zich bevinden in de situatie bedoeld in artikel 226
van het K.B. van 3.07.1996, meer bepaald zij die hetzij alleen wonen, hetzij samenwonen met
personen die geen enkel inkomen genieten en niet worden beschouwd als personen ten laste.
III.1.4.3. Co-ouderschap

Als de gerechtigde een of meerdere kinderen opvoedt waarvan de inkomsten het plafond
voorzien in artikel 225, § 3 niet overschrijden, onder het stelsel van co-ouderschap
(samenwoning van gemiddeld minstens 2 dagen per week), moet een kopie van de beslissing

(vonnis of notariele akte) die deze situatie officieel bekrachtigt, worden overgemaakt aan de
verzekeringsinstelling.
Opmerkinq: het genot van het stelsel van co-ouderschap is niet voorbehouden, zoals bepaald

in de werkloosheidsreglementering, aan de gerechtigden die alleenstaande zijn (artikel 226 van
het K.B. van 3.07.1996).
Vb.: De gerechtigde die samenwoont met een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad
waarvan het bruto inkomen hoger is dan of gelijk is aan 1.562,59* euro, en met een kind in het
kader van co-ouderschap, kan genieten van het percentage met gezinslast .

In dit geval opent het kind namelijk het recht op gezinslast en de bloed- of aanverwant tot en
met de derde graad kan het niet doen verliezen, in toepassing van artikel 225, § 2, eerste lid.

* (bedrag van toepassing sinds 1.06.2017)

III.2. BEWIJS VAN SAMENSTELLING VAN GEZIN
In de betrekkingen tussen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen hebben de
informatiegegevens, verkregen bij het Rijksregister en opgenomen op een identificatiefiche,
bewijskracht wanneer deze gegevens voorkomen in de gegevensbank, bedoeld in artikel 2 van
het K.B. van 10.10.1994 (tot uitvoering van artikel 8 van de gecoordineerde wet van
14.07.1994). Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dienen in het administratief dossier
van betrokkene geen andere bewijsstukken meer aanwezig te zijn.
Wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan (bv. de databank is nog niet operationeel, er
heeft geen integra e plaatsgegrepen voor een verzekerde, de verzekeringsinstelling steunt zich

op andere gegevens dan deze van het Rijksregister), dienen de andere bewijsstukken
aanwezig te zijn in het administratief dossier van betrokkene (identificatiefiche, andere
bewijsstukken inzake de samenstelling van het gezin).

IV. PERIODICITEIT VAN DE IE VERRICHTEN CONTROLEMAATREGELEN
IV.1. WERKNEMER - GECONTROLEERD WERKLOZE
IV.1.1. Aanvang van de arbeidsongeschiktheid:

Vanaf 1 januari 2010 moet er geen enkel formulier 225 worden opgestuurd bij de
aanvang van de arbeidsongeschiktheid.

Sinds 1.01.2009 genieten alle gerechtigden in primaire ongeschiktheid een uitkering van 60 %
van het gemiddeld dagloon. Het onderscheid tussen gerechtigden met gezinslast of
alleenstaanden en de samenwonende gerechtigden wordt dus niet meer gemaakt.

De bijlage III van het KB/WIB 1992 werd bovendien vervangen door het koninklijk besluit van
3.12.2009 tot wijziging van het KB/WIB 1992, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11.12.2009, door een nieuwe bijlage die voorziet dat
voor de toepassing van de bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen toegekend aan alle
gerechtigden (met of zonder gezinslast) tiidens de eerste zes maanden van de
arbeidsongeschiktheid, er rekeninq moet worden qehouden met het bedraq van de
minimumuitkerinq voor een niet-reqelmatiq werknemer met gezinslast (de bepalingen van de

nieuwe bijlage zijn van toepassing op de uitkeringen uitbetaald vanaf 1.01.2010).
IV.1.2. In de loop van de 5de of de 6de maand van ongeschiktheid:

De verzekeringsinstelling moet de gezinssamenstelling van de gerechtigde nagaan op basis
van de gegevens van het Rijksregister (zie hierboven punten 11.1 en III.2.).

Vanaf de eerste dag van de zevende maand van arbeidsongeschiktheid moet het ziekenfonds
het onderscheid kunnen maken tussen de gerechtigden met gezinslast, de alleenstaanden en
de samenwonenden voor de toekenning van de minima (regelmatig werknemer of nietregelmatig werknemer). De verzekeringsinstelling moet dus vanaf deze datum beschikken over

de gegevens met betrekking tot de gezinslast om het bedrag van de aan de gerechtigde toe te
kennen uitkering correct te bepalen. Hiertoe zendt de verzekeringsinstelling ten laatste in de
loop van de zesde maand het formulier 225 naar het geheel van de gerechtigden.
Opmerkinqen: Op het 'formulier 225’ dient het inkomen van de huisgenoot te worden vermeld
met betrekking tot de maand voorafgaand aan de maand waarin de controle wordt uitgevoerd.

In geval van een herval in primaire ongeschiktheid (bijvoorbeeld na een werkhervatting van
minder dan 14 dagen), dienen de controlemaatregelen niet opnieuw in acht te worden genomen

en mag de verzekeringsinstelling zich steunen op de bewijsstukken die haar vroeger werden
overgemaakt.

Bij elk nieuw tijdvak van primaire ongeschiktheid dienen de controlemaatregelen opnieuw in
acht te worden genomen.

Zolang de verzekeringsinstelling niet beschikt over de nodige gegevens met betrekking tot de
gezinslast (o.a. via het behoorlijk ingevuld ‘formulier 225’), mag zij alleen uitkeringen toekennen
tegen het percentage voor de gerechtigde zonder gezinslast-samenwonende.
IV.1.3. In de loop van de maand van intrede in invaliditeit en latere jaarlijkse

controle op de verjaardag van de intrede in invaliditeit: •
• De verzekeringsinstelling dient jaarlijks de controle te doen, wat het inkomensbewijs
van de gezinsleden (toezending van het 'formulier 225’) betreft. Wat de samenstelling
van het gezin (verificatie van de gegevens van het Rijksregister) betreft, moet de
verzekeringsinstelling steeds elke wijziging van de gezinssamenstelling controleren:
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De eerste controle dient te gebeuren in de loop van de maand waarin de

gerechtigde in invaliditeit treedt.
Nadien dient de controle jaarlijks te gebeuren in de loop van de maand waarin de
verjaardag van de aanvangsdatum van de invaliditeit gelegen is.
Vb.: Een gerechtigde werd arbeidsongeschikt erkend vanaf 2.05.2017 en treedt in
invaliditeit op 2.05.2018. Betrokkene werd verder als invalide erkend. Na de intrede

in invaliditeit dient de controle jaarlijks te gebeuren in de loop van de maand mei.
Deze controle dient jaarlijks te gebeuren voor alle invalide qerechtiqden.

• Bij de intrede in invaliditeit mag de verzekeringsinstelling, zolang zij niet beschikt over
de nodige bewijsstukken ( formulier225 met bijlagen), slechts (provisioneel) uitkeringen
als gerechtigde zonder gezinslast-samenwonende toekennen.
• Wanneer vervolgens de verzekeringsinstelling op de eerste dag van de derde maand

volgend op de maand waarin de jaarlijkse controle in invaliditeit verricht wordt, het
formulier 225 nog niet in haar bezit heeft, kunnen de uitkeringen slechts worden
toegekend tegen het percentage voor een gerechtigde zonder gezinslastsamenwonende.

Na ontvangst van de bewijsstukken dient de verzekeringsinstelling de nodige verificaties uit te
voeren en, zo nodig, tot een regularisatie over te gaan (toekennen van een bypassing of
terugvorderen).

• Bij een herval in invaliditeit (minder dan 3 maanden van werkhervatting of
gecontroleerde werkloosheid) moet nog steeds de oorspronkelijke intrededatum in
invaliditeit in aanmerking genomen worden. De controlemaatregelen moeten dan niet
opnieuw gedaan worden (maar wel op de volgende verjaardagsdatum van intrede in

invaliditeit).
• Men moet rekening houden met de werkelijke datum van intrede in invaliditeit (bv. de
schorsende werking van tijdvakken van moederschapsbescherming op de loop van een

tijdvak van primaire (arbeids)ongeschiktheid, de intrededatum in invaliditeit wordt
verschoven met de duur van de tijdvakken van moederschapsbescherming; de

werkelijke datum van intrede in invaliditeit dient te worden weerhouden).
IV.1.4. Semestriele brief in de periode van invaliditeit

Tijdens de vijfde en de zesde maand volgend op de datum van intrede in invaliditeit, verstuurt
de verzekeringsinstelling naar het geheel van de gerechtigden, afhankeiijk van de situatie, de
semestriele brief om de gerechtigde te herinneren dat indien er zich mogelijke wijzigingen
hebben voorgedaan in de situatie van de personen die met hem samenwonen, deze dienen te

worden aangegeven bij zijn verzekeringsinstelling (de modelbrieven zijn opgenomen als bijlage
bij de omzendbrief). Afhankeiijk van het antwoord van de gerechtigde, zal de
verzekeringsinstelling de noodzakelijkheid nagaan om een nieuw 'formulier 225 op te sturen.
Deze semestriele brief dient te worden verstuurd tussen elk jaarlijks onderzoek.

Het formulier opgenomen als bijlage 3, is bestemd voor de gerechtigde die uitkeringen als
gerechtigde met gezinslast geniet.
Het formulier opgenomen als bijlage 4, is bedoeld voor de gerechtigde die uitkeringen als
alleenstaande geniet in de zin van artikel 226bis van het K.B. van 3.07.1996 (de huisgenoot
geniet dus een beroepsinkomen of een beroepsinkomen en een vervangingsinkomen waarvan
het maandelijks bedrag hoger dan 970,67 euro* is, maar minder dan 1.562,59 euro* is).

Het formulier opgenomen als bijlage 5 is bedoeld voor de (alleenstaande) gerechtigde die
uitkeringen als gerechtigde met gezinslast geniet omdat hij een maandelijks onderhoudsgeld
betaalt van minstens 111,55 euro per maand of voor de gerechtigde die een of meerdere
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kinderen onder het stelsel van co-ouderschap opvoedt waar an de inkomsten het plafond van
970,67 euro* niet overschrijden.

Het formulier opgenomen als bijlage 6 is bedoeld voor de gerechtigde die uitkeringen als
alleenstaande geniet omdat hij samenwoont met een persoon die geniet van
vervangingsinkomsten waarvan het bedrag hoger is dan 970,67 euro*, zonder 1.068,28 euro*
te overschrijden.

* (bedragen van toepassing sinds 1.06.2017)

IV.2. ZELFSTANDIGE GERECHTIGDEN
IV.2.1, Controle bij het verstrijken van het tijdvak van primaire niet vergoedbare

ongeschiktheid ( formulier 225 ).
De verzekeringsinstelling moet de controle op de samenstelling van het gezin van de

gerechtigde en de inkomenssituatie van de huisgenoten doen uiterlijk bij het verstrijken
van de eerste 14 dagen van niet vergoedbare primaire ongeschiktheid (artikel 7
van het K.B. van 20.07.1971).

Zolang de verzekeringsinstelling niet over de nodige bewijsstukken beschikt, kan de
verzekerde slechts aanspraak maken op primaire uitkeringen als gerechtigde zonder
gezinslast-samenwonende. Wanneer op grand van de ingediende stukken blijkt dat

betrokkene dient te worden beschouwd als een gerechtigde met gezinslast, dient de
verzekeringsinstelling de nodige regularisatie door te voeren.

Z Bij een herval in primaire ongeschiktheid dienen de controlemaatregelen niet
opnieuw te worden uitgevoerd.
IV.2.2. Semestriele brief

Tussen de vijfde en de zesde maand volgend op de begindatum van de arbeidsongeschiktheid,
verstuurt de verzekeringsinstelling, afhankelijk van de situatie, de semestriele brief bedoeld om
de gerechtigde te herinneren dat indien er zich mogelijke wijzigingen hebben voorgedaan in de
situatie van de personen die met hem samenwonen, deze dienen te worden aangegeven bij zijn

verzekeringsinstelling (de modelbrieven zijn opgenomen als bijlage bij de omzendbrief).
Afhankelijk van het antwoord van de gerechtigde, zal de verzekeringsinstelling de
noodzakelijkheid nagaan om een nieuw 'formulier 225 op te sturen.
IV.2.3. Controle in de loop van de maand van intrede in invaliditeit en latere

jaarlijkse controle in de loop van dezelfde maand voor de volgende jaren
De verzekeringsinstelling moet in dit geval dezelfde controlemaatregelen in acht nemen als
deze vermeld onder punt IV. 1.3 en IV. 1.4.

V. TERUGVORDERINGEN
Wanneer de verzekeringsinstelling vaststelt dat een bedrag aan uitkeringen ten onrechte werd
verleend, dient zij vooreerst dadelijk het bedrag van de uitkering aan te passen en zo snel
mogelijk tot de terugvordering over te gaan naar de verzekerde toe. Hierbij dienen de
formaliteiten, zoals bepaald in het Handvest van de sociaal verzekerde, te worden nageleefd.

Indien nodig, dient de verzekeringsinstelling de verjaring te stuiten naar betrokkene toe bij
aangetekende brief.

VI. BEWAARTERMIJNEN VAN DE BEWIJSSTUKKEN
Voor de termijnen waarbinnen de bewijsstukken bewaard moeten worden door de
verzekeringsinstellingen, moeten de onderrichtingen van de omzendbrief V.l. nr. 87/50, rubriek

510/28 van 4.2.1987 (zoals later gewijzigd) in acht genomen te worden.
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VII. TOEPASSING - OPHEFFINGEN VAN VORIGE OMZENDBRIEVEN - BIJLAGEN
Deze omzendbrief is van toepassing vanaf 01.07.2018.

De omzendbrieven VI nr. 2012/233 van 22 juni 2012 en nr. 2013/133 van 19 maart 2013
worden opgeheven.

Als Bijlage 1a, 1b, 2a en 2b zijn toegevoegd het formulier 225 (luik A en B) en het woordje
uitleg .
Als Bijlage 3, 4, 5, 6 zijn toegevoegd de vier modellen van semestriele brieven.

Als Bijlage 7 is toegevoegd het Enqueteformulier Alleenstaande .

De leidend ambtenaar,

F. Perl
directeur-generaal.

Bijlagen:
Bijla e 1 a - formulier 225 - deel A
Bijla e 1 b - formulier 225 - deel A - woordje uitle
Bijlage 2a - formulier 225 - deel B
Bijlage 2b - formulier 225 - deel B - woordje uitleg

Bijlage 3 - semestriele brief 1
Bijlage 4 - semestriele brief 2
Bijlage 5 - semestriele brief 3
Bijlage 6 - semestriele brief 4
Bijlage 7 - engueteformulier alleenstaande

Formulier 225 - Deel A
Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het
uitkeringspercentage te bepalen
De persoon die recht heeft op de uitkeringen, vult dit deel in
Om u te helpen bij het invullen van dit formulier, hunt u de bijgevoegde brochure
gebruiken (verklarende nota)
TOEPASSING VAN DE REGELGEVING INZAKE DE VERWERKTNG VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke informatic ie van u word gevraagd door en zijn regionale ziekenfondsen zijn
nodig om uw rcchten op de bctaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te bepalen (wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzor in en uitkeringen, gecoordineerd op 14/07/1994).
De regelgevin inzakc de verwerking van persoonsgegevens verleent de personen op ie die informatie betrek ing heeft, een

recht op toc an en op verbetering. Bijkomende informatie over de ver erkin van die informatie kan bij de
Gegcvensbcschermingsautoriteit worden verkregen.

A1

Naam van de persoon die recht
heeft op de uitkeringen
INSZ (identificatienummer van de
sociale zekerheid)

A2

Ik woon samen met mijn
echtgenoot/echtgenote of partner

JA

Indienja, laatuw
echtgenoot/echtgenote of
partner deel B van dit
formulier invullen en ga naar
A14, lees en onderteken het
document

A3

Ik woon samen met een of

NEEN
JA

Indien neen, ga naar A3
Indienja, ga naar A4

NEEN
JA

Indien neen, ga naar A8
Indien j a, ga naar All

NEEN
JA

Indien neen, ga naar A5
Indienja, voeg een kopie bij
van uw aanslagbiljet om te
bewijzen dat u minstens een
kind fiscaal ten laste hebt en
ga naar All

NEEN

Indien neen, ga naar A6
Indien ja, ga naar A7

meerdere kinderen of ik voed dat
kind/die kinderen op onder coouderschap

A4

Dat kind of minstens een van die
kinderen waarmee ik samenwoon,

is jonger dan 15 jaar

A5

Dat kind of minstens een van die
kinderen waarmee ik samenwoon,

is fiscaal te rhijnen laste

A6

Dat kind of minstens een van die

JA

kinderen waarmee ik samenwoon,

ontvangt/ontvangen een inkomen

NEEN

A7

Dat kind of minstens een van die
kinderen ontvangt maandelijks een

JA

Indien neen, laat bet kind/de
kinderen of zijn/hun
wettelijke voogd deel B van
dit formulier invullen en ga
naar All
Indien ja, laat alle kinderen

(of bun wettelijke voogd) die

bruto-inkomen van minder dan

een inkomen van minder dan

1.562,59 EUR

1.562,59 EUR genieten deel
B van dit formulier invullen
en ga naar A8

NEEN

Indien neen, ga naar A8 (als
alle kinderen inkomsten
genieten waarvan bet
brutobedrag hoger is dan of

Ik woon samen met een of
meerdere bloed- of aanverwanten

JA

Indien j a, ga naar A9

tot in de derde graad
Die bloed- of aanverwant of een

NEEN

Indien neen, ga naar All
Indien ja, ga naar A10

gelijk is aan 1.562,59 EUR)

A8
A9

JA

van die bloed- of aanverwanten tot

in de derde graad waarmee ik
samenwoon, ontvangt/ontvangen
een inkomen

A10

Die bloed- of aanverwant of
minstens een van die bloed- of
aanverwanten tot in de derde graad
ontvangt/ontvangen maandelijks

NEEN

JA

een bruto-inkomen van minder dan

1.562,59 EU

Indien neen, laat de bloed- of
aanverwant(en) deel B van
dit formulier invullen en ga
naar All
Indien j a, laat alle bloed- of
aanverwanten tot in de derde
graad die een inkomen van
minder dan 1.562,59 EUR
genieten, deel B van dit
formulier invullen en ga naar

All
NEEN

Indien neen, ga naar All (als
alle bloed- of aanverwanten

tot in de derde graad
inkomsten hebben waarvan
bet brutobedrag hoger is dan

of gelijk is aan 1.562,59

EUR)
All

Ik woon ook of uitsluitend samen

JA

Indien ja, ga naar A12

met een of meerdere personen die

geen bleed- of aanverwant(en) tot

in de derde graad is/zijn

NEEN

Indien neen, ga naar A14,

lees en onderteken bet
document

A12

Die persoon of een van die
personen die geen bloed- of
aanverwant(en) tot in de derde
graad is/zijn, ontvangt/ontvangen

JA

Indien j a, ga naar A13

een inkomen

NEEN

Indien neen, laat elk van die
personen deel B van dit
formulier invullen en ga naar
A14, lees en onderteken bet

Die persoon of personen waarmee

JA

Indien j a, laat elk van die
personen deel B van dit
formulier invullen en ga naar
A14, lees en onderteken bet

document

A13

ik samenwoon en die geen bloedof aanverwant(en) tot in de derde
graad is/zijn, ontvangt/ontvangen
maandelijks een bruto-inkomen van
minder dan 1.562,59 EUR

document

NEEN

Indien neen, ga naar A14,
lees en onderteken bet
document

A14

Ik verbind mij ertoe om mijn ziekenfonds onmiddellijk elke wijziging in de
samenstelling van mijn gezin of van de inkomsten van de personen waarmee ik
samenwoon, mee te delen.

Ik geef mijn ziekenfonds en de controlediensten van bet Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering de toestemming om deze aan ifte te
controleren bij de Administratie der Directe Belastingen.
Ik ben mij ervan bewust dat een valse, onjuiste of onvolledige aangifte kan
leiden tot een straffechtelijke sanctie overeenkomstig artikel 233 van bet sociaal
strafwetboek en ik bevestig op erewoord dat deze aangifte oprecht en volledig is.
Datum

Handtekening

Stuur deel A en de vereiste bewijsstukken rechtstreeks naar uw ziekenfonds. Als
er een deel B is ineevuld door de persoon/personen die met u
samenwoont/samenwonen, vergeet dan niet ook dat deel B te ondertekenen en

stuur de formulieren A en B naar uw ziekenfonds.

Woordje uitleg
Formulier 225 - Deel A
Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het
uitkeringspercentage te bepalen
1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst?
U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.
Het bedrag van die uitkering hangt af van verschillende zaken.
- Woont u met andere personen op hetzelfde adres?
- Hebben die personen een inkomen?
- Hoeveel is dat inkomen?
- Welk soort inkomen hebben die personen?

Wij hebben al deze informatie nodig om u de juiste uitkering uit te betalen.
Het is dan ook belangrijk dat u bijgaande vragenlijst correct invult, Verandert het inkomen?
Verhuist de persoon? Of komt een andere persoon op hetzelfde adres wonen? Meld ons dat
meteen.

2. Wie vult welk deel in?
Deel A moet u zelf invullen. U moet Deel A ook ondertekenen.
Deel B moet de persoon invullen die op uw adres woont, bijvoorbeeld uw echtgenoot of
echtgenote. Bent u niet gehuwd? Laat dan uw partner, uw kind, een bleed- of aanverwant tot
en met de derde graad 1(broer, zus, grootouders) deel B invullen.
Woont iemand met wie u geen enkele band hebt onder hetzelfde dak, dan moet ook die
persoon Deel B invullen.
U moet Deel B ook ondertekenen.
3. Hoe vult u de vragenlijst in?
Schrik niet, u moet in principe niet alle vragen beantwoorden.
De vragen van deel A zijn genummerd van A1 tot en met A14.
U beantwoordt die vragen door het passend vakje (Ja of Nee) aan te kruisen. Naast dat
vakje staat de volgende rubriek waar u naartoe moet. Zo gaat u verder tot we u vragen het
document te ondertekenen en terug te sturen.
Voorbeeld:
Vul in uw naam, voornaam en rijksregisternummer in rubriek A1.
Ga naar A2.

1 zie schema op rubriek A8.

1

Woont u niet samen met uw echtgenoot/echtgenote of partner maar woont u samen met
kinderen? Kruis dan Nee aan in A2.
Ga verder naar A3 en kruis Ja aan als u samenwoont met kinderen of een regeling van coouderschap hebt.
Ga verder naar A4.
Formulier 225 - DeelA
Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen
De persoon die recht heeft op de uit eringen, ult dit deel in
Om u te helpen bij het invullen van dit formulier, kunt u de bijgevoegde brochure gebruiken (verklarende nota)

A1

Naam van de persoon die recht heeft op de
uitkeringen
INSZ (identificatienummer van de sociale
zekerheid)
Ik woon samen met mijn echtgenoot/echtgenote
of partner

A2

A3

Ik woon samen met een of meerdere kinderen of
ik voed dat kind/die kinderen op onder coouderschap

A4

Dat kind of minstens een van die kinderen
waarmee iksamenwoon, isjongerdan 15jaar

JA

Indien ja, laat uw
echtgenoot/echtgenote of partner deel B
van dit formulier invullen en ga naar
A14, lees en onderteken het document

NEEN
JA

Indien neen, ga naar A3

NEEN
JA

Indien neen, a naar A8
Indien ja, ga naar At 1

NEEN

Indien ja, ga naar A4

Indien neen, ga naar A5

Opmerking:
Op de volgende bladzijden vindt u meer uitleg over elke vraag of rubriek.

Let op!
Geeft u onvolledige of verkeerde antwoorden? Dan kunt u de verkeerde bedragen
ontvangen:
- Als u te weinig ontvangt, moet u wachten op het achterstallige bedrag van uw
uitkering.
- Ontvangt u te veel, dan moet u terugbetalen (een valse, onjuiste of onvolledige
aangifte kan leiden tot een administratieve sanctie of tot een strafrechtelijke
sanctie.(2)

(2) in toepassing van artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek.
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4 . Beschriiving van de verschillende rubrieken

A1
Controleer of uw naam, voornaam en rijksregisternummer juist zijn. Het rijksregisternummer
vindt u terug op de keerzijde van uw identiteitskaart. Zie de afbeelding.

Lsuvtn
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A2
- Uw echtgenoot/echtgenote is de persoon met wie u gehuwd bent en met wie u
samenwoont.

- Uw partner is de persoon die onder uw dak woont en met wie u het leven deelt. U bent er
niet mee gehuwd. U kunt feitelijk of wettelijk samenwonen, met of zonder
samenlevingscontract.

A3
U bent niet gehuwd of woont niet samen met uw echtgenoot/echtgenote. U hebt geen
partner maar u woont wel samen met kinderen? Antwoord dan Ja op deze vraag, ook al
wonen nog andere personen op hetzelfde adres.
De andere personen kunnen zijn: broer, zus, grootouders, kleinkinderen, neven, nichten,...

Het kunnen ook personen zijn met wie u geen enkele band hebt, bijvoorbeeld iemand die bij
u (op hetzelfde adres) een kamer huurt, de vriend of vriendin van uw dochter of zoon...
Co-ouderschap: kruis ja aan indien u ingevolge een rechterlijke beslissing of notariele akte,
gemiddeld minstens twee dagen per week met een kind samenwoont.

A4
Is het kind met wie u samenwoont jonger dan 15 jaar? Kruis Ja aan. Zo niet, antwoord Nee.

A5
Woont u samen met minstens een kind dat u fiscaal ten laste hebt? Kruis Ja aan. Zo niet,
antwoord Nee.

Het aanslagbiljet is het document dat u ontvangt na de controle van uw aangifte voor de
belastingen en de berekening van de belasting. Op dit document kunt u lezen welk bedrag u
terugkrijgt van de belastingen of wat u moet betalen.
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In rubriek 2 - Berekening van de aanslag - kunt u zien of u kinderen fiscaal ten laste hebt.

Voorbeeld:
2. Berekening van de aanslag
Verrekende belastingsvrije sommen
- basisbedrag: 6.400,00 6.400,00
verhoogd voor:
- kinderen ten laste 7.540,00
Totaal 13.940,00 6.400,00

A7
Bruto-inkomen van de personen met wie u samenwoont

Uw bruto-inkomen is uw inkomen per maand voordat de sociale bijdragen (RSZ),
bedrijfsvoorheffing (belastingen) of andere lasten afgetrokken worden van dat inkomen.
Indien er meerdere bruto-inkomsten zijn, dan telt u deze samen. Welke verschillende
inkomens kunt u hebben?
• elk inkomen dat de persoon met wie u samenwoont, ontvangt door een job die u

uitoefent in Belgie of in het buitenland
• elke vergoeding die de persoon met wie u samenwoont, ontvangt als voorzitter van
een OCMW, schepen, burgemeester of voor elk ander politiek mandaat.
• vervangingsinkomsten zoals:
o pensioenen
o renten voor beroepsziekten, arbeidsongevallen ...

o tegemoetkomingen (zoals Tegemoetkoming aan personen met een handicap,
inkomensvervangende tegemoetkoming)
o werkloosheidsuitkeringen
o ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
o andere uitkeringen die de persoon met wie u samenwoont, ontvangt volgens
de Belgische of buitenlandse wet, en de wet over arbeidsongevallen,
beroepsziekten en gemeen recht.
o een twaalfde van alle voordelen die de persoon met wie u samenwoont, voor

elk jaar uitbetaald krijgt:
¦ eindejaarspremie
¦ dertiende maand

¦ dubbel vakantiegeld
¦ aanvulling van het dubbel vakantiegeld
¦ vakantiegeld voor de gepensioneerden.
¦ premies
¦ gratificaties (geschenk in geld boven het salaris, bonus,...)
¦ aandelen in de winst
Indien de persoon met wie u samenwoont werkzaam is als zelfstandige, dan moet u
volgende zaken doen:
• op jaarbasis, trek uw uitgaven af van uw inkomsten. Vermenigvuldig dat bedrag met
1,25. Dat bedrag deelt u door 12.

4

• most het deel van de bedrijfsinkomens, toegewezen aan de meehelpende
echtgenoot/echtgenote worden beschouwd als een bedrijfsinkomen van de
meehelpende echtgenoot/echtgenote(3).
• meet, wanneer de meehelpende echtgenoot heeft gevraagd in plaats van zijn vrouw
verzekeringsplichtig te zijn(4), het inkomen uit de zelfstandige activiteit worden
beschouwd als bedrijfsinkomen van de echtgenote die de zaak uitbaat, behalve het
aandeel van het inkomen dat aan de meehelpende echtgenoot wordt toegewezen.
(3) krachtens artikel 86 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(4) artikel 12 van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de
zelfstandige)

A7 (vervolg)
U moet geen rekening houden met
Kinderen:

* gezinsbijslagen (kinderbijslag)
Personen met een handicap:
* de integratietegemoetkoming(5): een tegemoetkoming die u ontvangt voor het verlies of
voor de vermindering van uw zelfredzaamheid.

Echtscheiding:
* onderhoudsgeld dat u betaalt aan uw echtgenoot/echtgenote van wie u feitelijk of van tafel
en bed gescheiden bent. Die echtgenoot/echtgenote blijft ten laste van u voor de
geneeskundige verzorging.

Werkloosheid:
* de ancienniteitstoeslag voor oudere werklozen;
* de vergoeding als aanvulling van de werkloosheidsuitkering(6);
* de uitkeringstoeslag voor werklozen die werken via een Plaatselijk

Werkgelegenheidsagentschap of de forfaitaire vergoeding toegekend in het kader van het
Wijk-werken .
Invaliden:
* de inhaalpremie die bepaalde invaliden ontvangen, samen met de invaliditeitsuitkeringen
van de maand mei;
* de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (deze tegemoetkoming kan ook tijdens

het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid toegekend worden).
Gepensioneerden:
* het bedrag van de groepsverzekering (aanvullend pensioen) of voordelen die voortvloeien
uit het pensioensparen;
* de oorlogspensioenen ter dekking van lichamelijke schade opgelopen tijdens de oorlog, de

uitoefening van de burgerlijke of militaire plicht.
Andere:
* inkomen uit kapitaal (dividenden op aandelen,
* de tegemoetkoming uitgekeerd door Asbestfonds.

(5) bedoeld in de wet van 27 februari 1987 (betreffende de tegemoetkomingen aan de personen met een
handicap)
(6) toegekend volgens de CAO nr. 46 van 23 maart 1990

5

Laagste inkomen
U kan eventueel een hogere uitkering ontvangen indien een familielid:
a. geen inkomen heeft, of een inkomen heeft dat lager is dan of gelijk is aan 970,67
euro bruto per maand. Of het om een beroepsinkomen of om een
vervangingsinkomen gaat heeft geen belang
b. een vervangingsinkomen heeft dat lager is dan of gelijk is aan 1.068,28 euro bruto
per maand
c. een beroepsinkomen heeft dat lager is dan 1.562,59 euro bruto per maand
d. een gemengd inkomen (vervangingsinkomen en beroepsinkomen) heeft dat lager is
dan 1.562,59 euro bruto per maand.
Biivoorbeeld: u woont samen met twee kinderen, een zoon en een dochter. Uw zoon is
werkloos en ontvangt een werkloosheidsuitkering van 1.000 euro bruto per maand. Uw
dochter is pas aan het werk en heeft als enig inkomen een loon van 1.250 euro bruto per
maand. Laat uw dochter of uw zoon deel B van de vragenlijst invullen.

Waarom? Uw dochter heeft een beroepsinkomen dat kleiner is dan 1.562,59 euro. Zo'n
inkomen kan u recht geven op een hogere uitkering (zie punt c.). De werkloosheidsuitkering
van uw zoon is een vervangingsinkomen dat hoger is dan 1.068,28 euro per maand . Dat
inkomen geeft u geen recht op een hogere uitkering (zie punt b.).

A8
Familie tot en met de derde graad kunnen zijn: broer, zus, grootouders, kleinkinderen,...
zie schema
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A10 zie rubriek A7.

A11
Op hetzelfde adres wonen met personen die geen bleed- of aanverwanten zijn tot de derde
graad (bijvoorbeeld, uw neef of nicht) of die geen deei uitmaken van uw gezin (bijvoorbeeld,
een persoon die (op hetzelfde adres) een kamer bij u huurt, de vriend(in) van uw
dochter/zoon,...

A13 Zie rubriek A7.

A14
Lees de verklaring en kruis ze aan.
Uw verklaring is pas geldig wanneer u:
* de datum invult,
* uw handtekening plaatst.
Eventueel moet u aan uw vragenlijst Deel A ook nog volgende documenten toevoegen:

* vragenlijst Deel B
* aanslagbiljet van de belastingen
* loonattesten, attest van vakantiegeld, pensioen, renten...

* attest van de boekhouder voor inkomsten uit een zelfstandige activiteit.
Stuur alle documenten terug naar uw ziekenfonds.
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Formulier 225 - Deel B. ;¦/ .>
Woont u samen met dr p rsoon die rccht heeft op uitkeringen? Dan vult u
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Uw naam:
Uw rijksregisternummer:
Wat is uw band met die persoon? Kruis aan wat past.
u echtgenoot/echtgenote
partner

kind
familie tot de derde graad
andere

B2

B3

B4

B5

B6

Ik ont ang een inkomen.

Ik ont ang een inkomen dat lager is
dan 1.562,59 euro bruto per maand.

Ik ont ang een bruto inkomen dat
hoger is dan 970,67 euro per maand.

Ik ontvang enkel een
vervangingsinkomen.

Dat vervangingsinkomen is hoger dan
1.068,28 euro bruto per maand.

Ja

Ga naar B3

Nee

Ga naar B8

Ja

Ga naar B4

Nee

Ga naar B9 en onderteken het document.

u Ja

Ga naar B5

Nee

Ga naar B7

Ja

Ga naar B6

Nee

Ga naar B7

Ja

Ga naar B9 en onderteken het document.

Nee

Ga naar B7
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B7

Schrijf het detail van uw inkomen (uit B3 tot en met B6) in de tabel hieronder. Ga dan naar B8.
Welk soort inkomen krijgt
u?

Wie betaalt het inkomen?

Wat is het brutobedrag per
maand van het inkomen?

EUR
EUR
EUR
EUR
Voordelen van de laatste 12 maanden (vermeld 1/12 van dit voordeel)

Welk voordeel krijgt u?

Wie betaalt het voordeel?

Wat is het brutobedrag per
maand van het voordeel?

EUR
EUR
Ga naar B8

B8

Voeg volgende documenten bij ditformuiier. Lees en onderteken daarna B9:
- of een kopie van uw laatste aanslagbiljet.
- of u kunt ook een verklaring van de Administra e van de directe belastingen toevoegen.
Daaruit moet blijken dat u geen aangifte hoeft in te dienen.
Een recent bewijs van de inkomsten die u vermeldde onder B7 (niet nodig indien geen

inkomen)
Ga naar B9
Ik verbind mij ertoe om elke wijziging in mijn inkomenssituatie mee te delen.

B9
Ik geef mijn ziekenfonds en de controlediensten van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering de toestemming om deze aangifte te controleren bij de Administratie
der Directe Belastingen.
Ik ben mij ervan bewust dat een valse, onjuiste of onvolledige aangifte kan leiden tot een
strafrechtelijke sanctie overeenkomstig artikel 233 van het sociaal strafwetboek of tot een
administratieve sanctie en ik bevestig op erewoord dat deze aangifte oprecht en volledig is.
Opgelet: Dit formulier 225 deel B moet worden ondertekend door u (als persoon/personen die
samenwoont/samenwonen met de gerechtigde die uitkeringen geniet) en door de gerechtigde
zelf die deze uitkeringen geniet.
Datum en handtekening van de gerechtigde die de uitkeringen geniet:

Datum:

Handtekening:
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Datum en handtekening van de persoon/personen die met die gerechtigde
samenwoont/samenwonen:

Datum:

Handtekening:

Ditformulier 225 deel B moet; samen met de bewijsstukken/bij deel A van het formulier 225
worden gevoegd en door de persoon die de uitkeringen geniet naarzijn ziekenfonds worden
gestuurd (= naar het ziekenfonds van de gerechtigde die de uitkeringen geniet).
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Woordje uitleg
Formulier 225 - Deel B
Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het
uitkeringspercentage te bepalen

Deel B moet worden inqevuld door de personen die samenwonen met de
arbeidsongeschikte gerechtigde en worden ondertekend door die personen en de
rechthebbende van de uitkeringen (arbeidsongeschikte gerechtigde)

B1
Vul uw naam, voornaam en rijksregisternummer in. Het rijksregisternummer vindt u terug op
de keerzijde van uw identiteitskaart. Zie de afbeelding.
Kruis aan welke band u hebt met de persoon in punt A1 van Dee (de arbeidsongeschikte

gerechtigde).
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B2
De inkomsten die in aanmerking moeten worden genomen om deze rubriek in te vullen, zijn
de beroepsinkomsten of de vervangingsin omens (sociale toelagen).

Bruto-inkomen:
Uw bruto-inkomen is uw inkomen per maand voordat de sociale bijdragen (RSZ),
bedrijfsvoorheffing (belastingen) of andere fasten afgetrokken worden van dat inkomen.
Hebt u meerdere bruto-inkomens, dan telt u ze samen. Welke verschillende inkomens kunt u

hebben?
• elk inkomen dat u ontvangt door een job die u uitoefent in Belgie of in het buitenland
• elke vergoeding die u ontvangt omdat u voorzitter van een OCMW bent, schepen,
burgemeester of omdat u een ander politiek mandaat hebt.
• vervangingsinkomsten zoals:
o pensioenen
o renten voor beroepsziekten, arbeidsongevallen ...

o tegemoetkomingen (zoals inkomensvervangende tegemoetkoming aan
personen met een handicap)
o werkloosheidsuitkeringen

1

o ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
o andere uitkeringen die u ontvangt volgens de Belgische of buiteniandse wet,
en de wet over arbeidsongevallen, beroepsziekten en gemeen recht.

o een twaalfde van alle voordelen die u elk jaar uitbetaald krijgt:
eindejaarspremie
dertiende maand

dubbel vakantiegeld
aanvulling van het dubbel vakantiegeld
vakantiegeld voor de gepensioneerden.
premies
gratificaties (geschenk in geld boven het salads, bonus,...)
aandelen in de winst
Werkt u als zelfstandige? Dan moet u volgende zaken doen:
• op jaarbasis, trek de beroepskosten af van de bruto-winsten of -baten.
Vermenigvuldig dat bedrag met 1,25. Dat bedrag deelt u door 12.

• moet het deel van de bedrijfsinkomens, toegewezen aan de meehelpende
echtgenoot/echtgenote worden beschouwd als een bedrijfsinkomen van de
meehelpende echtgenoot/echtgenote.1
• moet, wanneer de meehelpende echtgenoot heeft gevraagd in plaats van zijn vrouw

verzekeringsplichtig te zijn2, het inkomen uit de zelfstandige activiteit worden
beschouwd als bedrijfsinkomen van de echtgenote die de zaak uitbaat, behalve het
aandeel van het inkomen dat aan de meehelpende echtgenoot wordt toegewezen.

U moet geen rekening houden met
Kinderen:

* gezinsbijslagen (kinderbijslag)
Personen met een handicap:
* de integratietegemoetkoming3;
* een tegemoetkoming die u ontvangt voor het verlies of voor de vermindering van uw
zelfredzaamheid.

Echtscheiding:
* onderhoudsgeld dat u betaalt aan uw echtgenoot/echtgenote van wie u feitelijk of van tafel
en bed gescheiden bent. Die echtgenoot/echtgenote blijft ten laste van u voor de
geneeskundige verzorging.

Werkloosheid:
* de ancienniteitstoeslag voor oudere werklozen;
* de vergoeding als aanvulling van de werkloosheidsuitkering4;
* de uitkeringstoeslag voor werklozen die werken via een Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap of de forfaitaire vergoeding toegekend in het kader van het
1 krachtens artikel 86 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
2 artikel 12 van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandige
3 bedoeld in de wet van 27 februari 1987 (betreffende de tegemoetkomingen aan de personen met een

handicap)
4 toegekend volgens de CAO nr.46 van 23 maart 1990
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Wijk-werken .
Invalided:
* de inhaalpremie die bepaalde invaliden ontvangen, samen met de invaliditeitsuitkeringen
van de maand ei;
* de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (deze tegemoetkoming kan ook tijdens

het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid toegekend worden).
Gepensioneerden:
* het bedrag van de groepsverzekering (aanvullend pensioen) of voordelen die voortvloeien
uit het pensioensparen;
* de oorlogspensioenen ter dekking van lichamelijke schade opgelopen tijdens de oorlog, de

uitoefening van de burgerlijke of militaire plicht.
Andere:
* inkomen uit kapitaal (dividenden op aandelen,...);
* de tegemoetkoming uitbetaald door Asbestfonds.

B3 B6
Zie verklaring B2

B7
Zie ook B2.

Welk soort inkomen krijgt u?
Hier vult u in of het gaat om loon, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, rente
arbeidsongeval of rente beroepsziekte, enz.

Wie betaalt het inkomen?
Noteer daar de naam en het adres van wie u het inkomen uitbetaalt.
Gaat het om een inkomen als zelfstandige, dan noteert u zelfstandige.
Wat is het bruto bedrag per maand van het inkomen?
Het gaat om het bedrag voor aftrek van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen.
Indien u zelfstandige bent, trek de beroepslasten of -kosten af van uw bruto-winsten of baten. Vermenigvuldig het bedrag met 1,25. Deel het resultaat nadien door 12.
Beroepskosten zijn onder andere, de huur en de huurlasten met betrekking tot de
onroerende goederen (of gedeelten ervan) die gebruikt worden voor het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheden en de hiermee verbonden algemene onderhoudskosten
(verwarming, elektriciteit,...), de lonen van het personeel (met inbegrip van de sociale

bijdragen).
Voordelen van de laatste 12 maanden
Hier vermeldt u een twaalfde van het bedrag van alle jaarlijkse uitbetaalde voordelen, zoals
premies, aandelen in de winst, dertiende maand, gratificaties, dubbel vakantiegeld,

B8
• Het aanslagbiljet is het document dat u ontvangt na de controle van uw
belastingsaangifte en de berekening van de belasting. Op dit document kunt u lezen

welk bedrag u terugkrijgt of moet betalen.
• Is de aanslag op uw naam en die van uw echtgenoot/echtgenote gevestigd?
Voeg dan een kopie van deze aanslag aan de vragenlijst.
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• Misschien moet u geen belastingsaangifte indienen. In dat geval volstaat het om een
attest van de Administratis van de directe belastingen aan de vragenlijst te voegen,
waaruit blijkt dat u geen belastingsaangifte moet doen.
• Met recent bewijs van de inkomsten bedoelen wij:
-loonstrook

-attest van vakantiegeld,
-attest van werkloosheidsuitkeringen
-enz...

B9
Lees de voorwaarden en kruis ze aan.

Uw verklaring is pas geldig wanneer u:
o de datum invult,
o uw handtekening (+ de handtekening van de persoon die recht heeft op de
uitkeringen) plaats.

Voeg deze vragenlijst aan vragenlijst deel A
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BIJLAGE 3

Titel Voornaam Naam
Straatnaam Nr.
Postnr. Gemeente
Plaats, datum

Halfjaarlijkse controle van het bedrag van uw uitkering1
Beste mevrouw, meneer,

Enkele maanden geleden ontvingen we uw verklaring op eer. U en de persoon met wie u samenwoont,

hebben beiden die verklaring ingevuld en ondertekend.
In deze vragenlijst verklaarde u dat de persoon met wie u samenwoont, geen inkomen, of een inkomen lager
dan of gelijk aan 970,67 euro bruto per maand ont angt. Daarom krijgt u van ons elke maand een uitkering
voor arbeidsongeschiktheid berekend aan het percentage voorzien voor een gerechtigde met gezinslast.
Is uw situatie veranderd? Krijgt de persoon met wie u samenwoont, bijvoorbeeld een ander inkomen? Of
woont u nu samen met andere personen? Dan bent u verplicht ons dit te melden. Neem snel contact op met
uw ziekenfonds. Doet u dat niet, dan moet u mogelijk een deel van uw uitkering terugbetalen.

Met vriendelijke groeten

De dienst uitkeringen

1 Volgens artikels 87 en 93 van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 en artikel 225 van het Koninklijk Besluit (KB) van 3 juli 1996.

BIJLAGE 4

Titel Voornaam Naam
Straatnaam Nr.
Postnr. Gemeente

Plaats, datum

Halfjaarlijkse controle van het bedrag van uw uitkering1
Beste mevrouw, meneer,

Enkele maanden geleden ontvingen we uw verklaring op eer. U en de persoon met wie u samenwoont,

hebben beiden die verklaring ingevuld en ondertekend.
In deze vragenlijst verklaarde u dat de persoon met wie u samenwoont, een beroepsinkomen ontvangt dat
hoger is dan 970,67 euro en lager is dan 1.562,59 euro bruto per maand. Daarom krijgt u an ons elke
maand een uitkering voor arbeidsongeschiktheid als alleenstaande.
Is uw situatie veranderd? Krijgt de persoon met wie u samenwoont, bijvoorbeeld een ander inkomen? Of
woont u nu samen met andere personen? Dan bent u verplicht ons dit te melden. Neem snel contact op met
uw ziekenfonds. Doet u dat niet, dan moet u mogelijk een deel van uw uitkering terugbetalen.

Met vriendelijke groeten

De dienst uitkeringen

1 Volgens artikels 87 en 93 van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 en artikels 225 en 226bis van het Koninklijk Besluit (KB) van 3
juli 1996.

BIJLAGE5

Titel Voornaam Naam
Straatnaam Nr.
Postnr. Gemeente
Plaats, datum

Halfjaarlijkse controle van het bedrag van uw uitkering
Beste mevrouw, meneer,

Enkele maanden geleden ontvingen we uw verklaring op eer. U heeft die verklaring ingevuld en
ondertekend.

U verklaarde dat u elke maand ten minste 111,55 euro onderhoudsgeld betaalt of uw kind(eren) waarvan de
inkomsten of de inkomsten van een van hen lager zijn dan of gelijk zijn aan 970,67 euro bruto per maand,
verblijven bij u in een regeling van co-ouderschap. Daarom krijgt u van ons elke maand een uitkering voor
arbeidsongeschiktheid berekend aan het percentage voorzien voor een gerechtigde met gezinslast.
Is uw situatie veranderd? Of woont u nu samen met andere personen? Dan bent u verplicht ons dit te
melden. Neem snel contact op met uw ziekenfonds. Doet u dat niet, dan moet u mogelijk een deel van uw
uitkering terugbetalen.

Met vriendelijke groeten

De dienst uitkeringen

1 Volgens artikels 87 en 93 van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 en artikel 225 van het Koninklijk Besluit (KB) van 3 juli 1996.

BIJLAGE 6

Titel Voornaam Naam
Straatnaam Nr.
Postnr. Gemeente
Plaats, datum

Halfjaarlijkse controle van het bedrag van uw uitkering1
Beste mevrouw, meneer,

Enkele maanden geleden ontvingen we uw verklaring op eer. U en de persoon met wie u samenwoont,
hebben beiden die verklaring ingevuld en ondertekend.
In deze vragenlijst verklaarde u dat de persoon met wie u samenwoont, een vervangingsinkomen ontvangt
hoger dan 970,67 euro en lager dan of gelijk aan 1.068,28 euro bruto per maand. Daarom krijgt u van ons
elke maand een uitkering voor arbeidsongeschiktheid als alleenstaande.
Is uw situatie veranderd? Krijgt de persoon met wie u samenwoont, bijvoorbeeld een ander inkomen? Of
woont u nu samen met andere personen? Dan bent u verplicht ons dit te melden. Neem snel contact op met
uw ziekenfonds. Doet u dat niet, dan moet u mogelijk een deel van uw uitkering terugbetalen.

Met vriendelijke groeten

De dienst uitkeringen

1 Volgens artikels 87 en 93 van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 en artikels 225 en 226bis van het Koninklijk Besluit ( B) van 3

juli 1996.
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ENQUETEFORMULIER
ALLEENSTAANDE
evuld

Gt lii'Vi' uiis (lit dotuniLnt onm
'/I * I » il «

Art 87 van de gecoordineerde wet van 14.07.1994 Primaire arbeidsongeschiktheid-Art. 93 van de gecodrdineerde wet van 14.07.1994 Invaliditeit-Art 225, §1, eerste lid, 5 en
226 van het koninklijk besluit van 3.07.1996

1. IN TE VULLEN DOOR HET ZIEKENFOND
Inschrijvingsnr: Rijksregisternr:
Sectienr:
Naam en voornaam :
Straat en huisnummer:
Postcode, Gemeente:
Land:

Begindatum van arbeidsongeschiktheid:

IN TE VULLEN DOOR DE GERECHTIG
Ik ben alleenstaande en betaal maandeliiks
minstens 111,55 EUR alimentatiegeld aan :

(HltliBOVCN VrRMELPI
Woon ik regelmatig samen met minstens een kind in
het kader van een regelmatig co-ouderschap?
I Neen Ga verder naar punt 3

Naam:

fa
Tenzij ik het u reeds bezorgde, voeg ik hierbij een
kopie van het vonnis dat, of de notariele akte die, de

Voornaam:
Neen Ga verder naarpunt b.2 I

Ja

regeling van co-ouderschap vastlegt.l fepun I

Ik voeg hierbij recente bewijsstukken dat ik het

Ga verder naar punt I 3 I

alimentatiegeld regelmatig betaal.Hie punt 4.1 I

Indien dit nog niet is gebeurd, voeg ik een fotokopie
toe an het onnis, de notariele akte of de onderhandse

akte (procedure tot echtscheiding of tot scheiding an
tafel en bed met onderlinge toestemming) waaruit blijkt

(*) = kruis aan wat van toepassing is op uw
situatie. Uitzonderingen zie: pagina 2

dat ik alimentatiegeld betaal.f Zte punt 4.1 I
Ga verder naar punt I 2.2 I

r
Ik verbind mij ertoe om mijn ziekenfonds onmiddellijk elke wijziging die kan optreden in mijn gezihssituatie (bedoeld in punt
2.1 en/of in punt 2.2) mee te delen.

Ik geef mijn ziekenfonds en de controlediensten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaiiditeitsverzekering de toestemming
om deze aangifte te controleren bij de Administratie der Directe Belastingen.
Ik ben mij ervan bewust dat een valse, onjuiste of on olledige aangifte kan leiden tot een strafrechtelijke sanctie
oyereenkomstig artikel 233 van het sociaal strafwetboek en ik bevestig op erewoord dat deze aangifte oprecht eh volledig is.
Datum

Handtekening van de gerechtigde,

m in de wet wordt het volgende bepaald: de aiieenstaanae gerechtigden c e maanaehjKs 111,55 euro of meer ahmentatiegeld :

betalen op grond van een rechterlijke beslissing of een notariele akte of op grond van een onderhandse akte neergelegd bij :
de griffie van de rechtbank ingeval van procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed met onderlinge
toestemming, hebben recht op uitkeringen tegen het tarief met gezinslast.

E in de et wordt het volgende bepaald: de ouders die op regelmatige basis met een kind samenwonen in het kader van coouderschap, die geen inkomsten ontvangen welke hoger zijn dan de toegestane inkomensdrempel, hebben ook recht op i
uitkeringen te en het tarief met ezinslast.

TOEPASSING VAN DE REGELGEVING INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke informatle die van u wordt ge raagd door en zijn regionale ziekenfondsen zijn nodig om uw rechten op de betaling an
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te bepalen (wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op

14/07/1994).
De regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens verleent de personen op wie die informatie betrekking heeft, een recht op toegang en op verbetering.
Bijkomende informatie over de verwerking van die informatie kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit worden verkregen.

