
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 124, § 3, tweede lid, 

van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende 

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994  

 

 

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 125, eerste lid, vervangen bij koninklijk 

besluit van 25 april 1997; 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 

juli 1994; 

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 13 november 

2013; 

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, 

gegeven op 18 november 2013; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 februari 2014; 

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 4 april 2014; 

Gelet op het advies nr. 56.049/2 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2014, met 

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1. Artikel 124, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering 

van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij koninklijke besluit van 26 februari 

2003 wordt vervangen als volgt : 

"In afwijking op het vorige lid, mag de huwelijksakte evenwel als bewijs van het 

samenwonen van de echtgenoten dienen, in afwachting van de aanpassing van de 

vorenbedoelde gegevens van het Rijksregister ten gevolge van de samenwoning, en voor 

zover de echtgenoten dit daadwerkelijk aangevraagd hebben aan hun gemeentelijke 

overheid." 

Art. 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 22 mei 2014. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale 

Culturele Instellingen, 

Mevr. L. ONKELINX 
 
 
 
 


