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II. Kinderen personen ten laste bedoeld in 
artikel 123, 3, f) van het koninklijk besluit 
van 3 juli 1996: betrokken rechthebbenden 
en bewijsmodaliteiten

Het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot wijziging 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 (B.S. 27.11.2008), heeft artikel 123, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 3 juli 1996 aangevuld met de volgende zin:
“Wat betreft de kinderen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, volgt het bewijs van het samen-
wonen uit alle bewijsmiddelen als dusdanig erkend door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor 
administratieve controle”.

Deze omzendbrief heeft tot doel een interpretatie en richtlijnen te geven voor de toepassing van die 
wijziging.

1. Algemeen

"Elk kind jonger dan 25 jaar kan worden ingeschreven als kind persoon ten laste, voor zover er een 
zekere band bestaat tussen het kind en de gerechtigde (mits alle andere reglementair vastgestelde 
voorwaarden vervuld zijn). 

Artikel 123, 3, van het voornoemde koninklijk besluit van 3 juli 1996 somt de kinderen op die als 
persoon ten laste kunnen worden beschouwd. Er is steeds een band van verwantschap of aan-
verwantschap tussen het kind en de gerechtigde vereist, behalve in één geval: de kinderen die hun 
hoofdverblijfplaats in België hebben en niet geviseerd zijn onder de punten a) tot e), voor wie de 
gerechtigde, de echtgenoot van de gerechtigde of de samenwonende of ascendent ten laste van 
de gerechtigde, instaat voor het onderhoud in de plaats van de vader, moeder of andere persoon 
die zulks normaal zou moeten doen (art. 123, 3, f)). 

Het gebruik van de term “hoofdverblijfplaats” betekent dat het kind de bedoeling moet hebben om 
zich te vestigen in België en niet terug te keren naar zijn land. Kinderen die voor een beperkte perio-
de in een gastgezin verblijven (bijv. au pairs, kinderen die hun vakantie doorbrengen bij een Belgisch 
gezin, …) kunnen niet worden ingeschreven als kinderen ten laste op basis van artikel 123, 3, f).

2. Voorwaarden voor de inschrijving in de hoedanigheid van 
kind persoon ten laste op basis van artikel 123, 3, f)

Om te kunnen worden ingeschreven als kind persoon ten laste op basis van artikel 123, 3, f), dient 
het kind met name te voldoen aan de 2 hiernavermelde voorwaarden:

Het kind dient zijn hoofdverblijfplaats in België te hebben. }

De gerechtigde, de echtgenoot van de gerechtigde of de samenwonende of ascendent ten laste  }

van de gerechtigde, staat in voor het onderhoud van het kind in de plaats van de vader, moeder 
of andere persoon die zulks normaal zou moeten doen.
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a. Het kind dient zijn hoofdverblijfplaats in België te hebben

Dit bewijs wordt vereist om te vermijden dat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging de kosten ten laste zou nemen van geneeskundige zorgen verleend aan zieke kinderen die in 
het buitenland verblijven en naar België komen om zich te laten verzorgen, zonder de bedoeling te 
hebben zich in België te vestigen.

Het bewijs van de hoofdverblijfplaats in België volgt uit de informatie die is bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen, en die is verkregen bij het Rijksregister.

Het is echter mogelijk dat het kind bedoeld in f) om een of andere reden nog niet is ingeschreven in 
het Rijksregister van de natuurlijke personen, maar dat het wel degelijk de bedoeling heeft om zich 
in België te vestigen.

Om die reden wordt aanvaard dat voor die kinderen het bewijs van de hoofdverblijfplaats in België 
kan volgen uit alle bewijsmiddelen, afgeleverd door een Belgische overheid en als dusdanig erkend 
door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle.

b. De gerechtigde moet instaan voor het onderhoud van het kind in de 
plaats van de persoon op wie die taak normaal rust

Sinds 1 januari 2008 wordt voor de toepassing van artikel 123 van het koninklijk besluit van 3 juli 
1996 de persoon die met het kind samenwoont geacht in te staan voor het onderhoud van het 
kind.

Tot voor kort kon het bewijs van dat samenwonen enkel volgen uit de informatie die is bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, 5°, van de voornoemde wet van 8 augustus 1983 en die is verkregen bij het 
Rijksregister. 

Om te vermijden dat de kinderen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister (hoewel ze effectief 
hun hoofdverblijfplaats in België hebben) en die onder bepaalde voorwaarden effectief in België 
worden onderhouden (namelijk de kinderen bedoeld onder punt f)) zouden worden uitgesloten van 
het recht op geneeskundige verzorging heeft het voormelde koninklijk besluit van 12 november 2008 
voorzien dat, voor die kinderen, het bewijs van de samenwoning kan volgen uit alle bewijsmiddelen 
als dusdanig erkend door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle.

Ter herinnering: het samenwonen wordt in dat geval geacht te bewijzen dat de gerechtigde (of zijn 
echtgenoot/samenwonende of zijn ascendent ten laste) instaat voor het onderhoud van het kind: 
het bewijs is dus niet noodzakelijk hetzelfde als het bewijs van de hoofdverblijfplaats in België.

Er wordt dus niet vereist dat het bewijs in dat geval wordt afgeleverd door een Belgische overheid 
en er wordt geen bijzondere procedure voorzien: wie de aanvraag indient, op welke manier, …

3. Bewijsmodaliteiten
De aanvraag om het verblijf en de samenwoning te bewijzen kan door de verzekeringsinstellingen 
(V.I.) worden ingediend bij de Leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle van 
het RIZIV. 

Elke aanvraag moet voldoende gestaafd worden door een of meerdere bescheiden die enerzijds 
het verblijf van het kind in België bewijzen, en anderzijds dat het kind samenwoont met de ge-
rechtigde die voor hem instaat voor het onderhoud in de plaats van de ouder.

Deze procedure is slechts van toepassing voor de kinderen (bedoeld onder punt f) die niet zijn inge-
schreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen.
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Hierbij volgt een lijst van verschillende bewijskrachtige bescheiden of documenten die door de Lei-
dend ambtenaar aanvaard werden in het verleden. Er moet zowel een bewijs bestaan van het verblijf 
in België als van de samenwoning. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een kopie van een gerechtelijke beslis-
sing of uit meerdere samenhangende elementen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid de samenwoning en het verblijf in België bewijzen.

Deze lijst is niet exhaustief.

a. Bewijs van het verblijf van het kind in België

De V.I. brengt dit bewijs, ofwel met een gerechtelijke beslissing, ofwel op basis van administratieve 
documenten, attesten, …

De verklaring van aankomst waarin het adres van de persoon die het kind zal opvoeden vermeld  }

staat of vraag tot een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden of een verklaring tot tenla-
steneming (toelating tot voorlopig verblijf) 

Attest van burgemeester van verblijf  }

Model 2: een ontvangstbewijs cf. artikel 7 § 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betref- }

fende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

Een verklaring van de wijkagent of een verklaring van de gemeente die het verblijf vaststelt na  }

onderzoek

Een attest van getuigen volstaat niet.

b. Bewijs van samenwoning met de gerechtigde (waaruit zal blijken dat de 
gerechtigde instaat voor het onderhoud van het kind)

GERECHTELIJKE BESLISSINGEN OF AUTHENTIEKE AKTEN

Een kopie van het attest van de jeugdrechtbank waaruit blijkt dat het kind werd geplaatst bij de  }

gerechtigde of een vonnis van dezelfde rechtbank waaruit blijkt dat het kind bij de gerechtigde 
werd geplaatst of verblijft 

Een kopie van het vonnis van de vrederechter gewezen in uitvoering van Hoofdstuk II } bis van 
Titel X van het Burgerlijk wetboek, nl. pleegvoogdij, waaruit blijkt dat de gerechtigde de pleeg-
voogdij uitoefent over het kind

Aanvraag tot homologatie van de adoptie bij de griffie van de jeugdrechtbank, waaruit blijkt dat  }

de gerechtigde de adoptant is van het kind 

Buitenlandse voogdijakte die samenwoning in België attesteert  }

VERSCHILLENDE ATTESTEN

Een attest van Kind en Gezin, waaruit blijkt dat het kind verblijft bij de gerechtigde, die voor hem  }

instaat

Het verstrekken van kinderbijslag of een brief van het kinderbijslagfonds – op basis hiervan mag  }

aangenomen worden dat er samenwoning is met de gerechtigde die instaat voor het kind

Attest in verband met het volgen van onderwijs, waaruit blijkt dat het kind bij de gerechtigde  }

verblijft die voor hem instaat of verklaring op eer van de onderwijzer in die zin

Een verklaring van de wijkagent of een verklaring door de gemeente waaruit blijkt dat de gerech- }

tigde en het kind samenwonen

Pleegvoogdij is een 
gezagsinstelling over 
een minderjarige, 
waarbij een persoon, 
op contractuele basis, 
de belangrijkste 
ouderlijke verplich-
tingen overneemt van 
de ouder, en meteen 
ook sommige, doch 
niet alle bevoegdheden 
van het ouderlijk gezag 
(of van het voogdij-
gezag) verwerft. Dit 
is interessant voor 
aspirant-adoptanten.




