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Van toepassing vanaf 19 juli 2010

Verlenging van de rechten - concrete situaties

Deze omzendbrief illustreert de verlenging van de rechten in een aantal concrete gevallen.
Wat de bijdrageplicht in de hoedanigheid van resident betreft, wordt eraan herinnerd dat, opdat
het desbetreffende tijdvak wordt gelijkgesteld krachtens artikel 290, A, 2., 17°, van het KB van 3
juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de volgende principes dienen te
worden toegepast:
- diegene die gedurende heel het jaar enkel de hoedanigheid van resident heeft, kan zijn
bijdrageplicht enkel vervullen door het betalen van de bijdragen van resident voor het gehele
jaar;
- indien de hoedanigheid van resident gedurende bepaalde trimesters bestaat naast een andere
hoedanigheid, heeft de bijdrageplicht als resident betrekking op zijn minst alle trimesters waarin
enkel de hoedanigheid van resident bestaat;
- wanneer de hoedanigheid van resident naast een andere hoedanigheid bestaat gedurende
alle trimesters, heeft de bijdrageplicht als resident betrekking op het volledige jaar;
- in alle situaties waarin de verzekerde gedurende heel het jaar resident is, kan hij zijn
bijdrageplicht vervullen door de bijdragen van resident te betalen voor het volledige jaar.

Voorbeeld 1
De verzekerde oefent van 1 januari tot 30 april en van 1 september tot 31 december een
loontrekkende activiteit uit. Hij is gedurende het hele jaar resident.
-

Indien de minimumwaarde van de bijdrage niet door de loontrekkende activiteit wordt
bereikt, kan de verzekerde de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 287 van het KB van 3
juli 1996, betalen.
De bijdrageplicht in de hoedanigheid van resident moet voor alle trimesters worden
nagekomen, aangezien de hoedanigheid van resident naast die van loontrekkende bestaat
gedurende alle trimesters.
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Voorbeeld 2
De verzekerde oefent van 1 januari tot 31 maart een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uit en
van 1 september tot 31 december een loontrekkende activiteit. Hij is gedurende het hele jaar
resident.
-

Indien de minimumwaarde van de bijdrage niet door de loontrekkende activiteit en de
gelijkstelling van het tijdvak van zelfstandige activiteit (art. 290, A, 2., 12°) wordt bereikt, kan
de verzekerde de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 287, betalen.
Hij kan de bijdrage als resident betalen voor het tweede trimester; dit is het enige trimester
waarin enkel de hoedanigheid van resident bestaat.
Hij kan ook de bijdrage als resident betalen voor alle trimesters.

Voorbeeld 3
De verzekerde oefent tijdens het eerste en tweede trimester een loontrekkende activiteit uit en
tijdens het derde en vierde trimester een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Hij is gedurende
het hele jaar resident.
-

-

-

Indien de minimumwaarde van de bijdrage niet door de loontrekkende activiteit wordt
bereikt, kan de verzekerde de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 287, betalen.
Afhankelijk van het feit of hij al dan niet in orde is met het sociaal statuut, zal het tijdvak van
zelfstandige activiteit al dan niet worden gelijkgesteld (art. 290, A, 2., 12°).
Als hij in orde is met het sociaal statuut, bestaat de hoedanigheid van resident gedurende
het hele jaar naast een andere hoedanigheid: de bijdrageplicht als resident moet voor het
volledige jaar worden nagekomen.
Als hij niet in orde is met het sociaal statuut, kan de bijdrageplicht als resident betrekking
hebben op de laatste twee trimesters (omdat de hoedanigheid van de zelfstandige die niet
in orde is met het sociaal statuut, niet is vastgesteld).

Voorbeeld 4
De verzekerde oefent tijdens het eerste en vierde trimester een zelfstandige activiteit in
hoofdberoep uit en tijdens het tweede en derde trimester een loontrekkende activiteit en een
zelfstandige activiteit in bijberoep (met bijdragen die niet de waarde van de bijdragen in
hoofdberoep bereiken). Hij is gedurende het hele jaar resident.
-

-

Indien de minimumwaarde van de bijdrage niet door de loontrekkende activiteit en de
e
e
gelijkstelling van de trimesters (1 en 4 ) van zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt
bereikt (art. 290, A, 2., 12°), kan de verzekerde de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel
287, betalen. Het tijdvak van zelfstandige activiteit in bijberoep wordt immers niet
gelijkgesteld wanneer de daarbij behorende bijdragen niet de minimumbijdrage bereiken die
door de zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd is.
Indien de hoedanigheid van loontrekkende gerechtigde niet werd vastgesteld (de V.I. heeft
geen bijdragebon ontvangen voor de loontrekkende activiteit of voor de
loopbaanonderbreking), kan ook de aanvullende bijdrage worden betaald.
Aangezien de hoedanigheid van resident gedurende het hele jaar bestaat naast een andere
hoedanigheid, moet de bijdrageplicht als resident voor het volledige jaar worden
nagekomen.
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Voorbeeld 5
De verzekerde oefent tijdens het eerste en tweede trimester een zelfstandige activiteit in
hoofdberoep uit en tijdens het derde en vierde trimester een gelijkgestelde zelfstandige activiteit
in bijberoep (“art. 37”). Hij is gedurende het hele jaar resident.
-

De verzekerde kan de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 287, betalen; het eerste en
tweede trimester kunnen worden gelijkgesteld indien de zelfstandige in orde is met het
sociaal statuut (art. 290, A, 2., 12°).
Aangezien de hoedanigheid van resident gedurende het hele jaar bestaat naast een andere
hoedanigheid, moet de bijdrageplicht als resident voor het volledige jaar worden
nagekomen.

Voorbeeld 6
De verzekerde heeft alleen de hoedanigheid van resident tijdens het eerste, tweede en derde
trimester. Op 1 oktober gaat hij met pensioen.
-

De verzekerde kan de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 287, betalen.
Hij kan ook de bijdragen als resident betalen voor de eerste 3 trimesters.
Hij kan steeds de bijdragen als resident betalen voor het hele jaar.

In de hypothese waarin de verzekerde op pensioen gaat op 1 december zijn dezelfde principes
van toepassing, maar omdat de hoedanigheid van gepensioneerde slechts gedurende één
maand bestaat, zal enkel die maand gelijkgesteld worden (art. 290, A., 2., 9°) en de
aanvullende bijdrage zal hoger liggen.
De mogelijkheid om de bijdragen als resident te betalen voor de eerste 3 trimesters bestaat
ook, gezien het feit dat het trimesters zijn voor dewelke er enkel een hoedanigheid als resident
bestaat.

Voorbeeld 7
De verzekerde is ingeschreven in het Rijksregister maar is tijdens het tweede en derde trimester
uit het Rijksregister geschrapt.
-

De bijdrage als resident is alleen maar verschuldigd voor de trimesters waarin de
verzekerde daadwerkelijk de hoedanigheid van resident heeft (1e en 4e trimester – zie art.
134). De aanvullende bijdrage moet worden betaald om het verschil aan te vullen.

Deze oplossing steunt op een ruime interpretatie van het begrip “bijdragebon”. Men aanvaardt
hier dat de betaling van bijdragen als resident wordt gelijkgesteld met een “bijdragebon”,
waardoor de aanvullende bijdrage kan worden betaald. De reglementering zal in die zin worden
aangepast.

Voorbeeld 8
Een verzekerde heeft gedurende een jaar geen enkele hoedanigheid. Dit referentiejaar kan
worden geregulariseerd via de betaling van de volledige aanvullende bijdrage indien de enige
mogelijke hoedanigheid die van resident was, de verzekerde uit het Rijksregister werd
geschrapt en het tijdvak niet kan worden gelijkgesteld of geneutraliseerd krachtens artikel 290.
Dit principe kan eveneens worden toegepast onder dezelfde voorwaarden op zelfstandigen
waarvan de hoedanigheid niet is vastgesteld omdat ze niet in orde zijn met de bijdragen voor
het sociaal statuut.

4

Voorbeeld 9
Een zelfstandige is niet in orde met het sociaal statuut. Hij heeft een aanvraag om vrijstelling
van de bijdrage ingediend. Hij is gedurende het hele jaar resident .
-

De enige mogelijkheid is de betaling van bijdragen als resident voor het hele jaar. De
hoedanigheid van zelfstandige is immers niet vastgesteld. De aanvraag om vrijstelling van
de bijdrage heeft sinds de integratie van de kleine risico’s geen invloed meer op de rechten.

De leidend ambtenaar,

H. De Ridder
directeur-generaal.
Bijlagen : nihil

