Pas
afgestudeerd?
v.u. Jürgen Constandt, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen. Editie 2019 - VNZ19018
(Erkenningsnummer verzekeringsonderneming 250/01 - verzekeringstussenpersoon 2006)

Het MaxiPlan,
de rem op je
medische kosten

Terugbetaling
van 50 % van alle
wettelijke remgelden
tot 1.000 euro!
Tandzorgen tot 500 euro
Hoorapparaten tot 500 euro
Orthodontie tot 250 euro
Geboorteforfait tot 200 euro
Anticonceptie tot 25 euro

Maatschappelijke zetel:
Hoogstratenplein 1 | 2800 Mechelen
Tel 015 28 90 90 | Fax 015 20 96 66
info@vnz.be
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
heeft kantoren en postbussen in heel
Vlaanderen. Ook in jouw buurt.

www.vnz.be

www.vnz.be

Is je schoolcarrière (bijna) ten
einde? De laatste examens en het
diploma vormen de slotscène van je
studententijd. Je bent nu klaar om in
het beroepsleven te stappen.
Daar komen evenwel ook wat
formaliteiten bij kijken.

Wanneer moet je aansluiten
als ‘titularis’ bij het VNZ?
•
•
•
•

zodra je een arbeidscontract tekent of als zelfstandige
aan de slag gaat;
als je verder studeert na je 25ste verjaardag;
zodra je een werkloosheidsuitkering ontvangt;
als je een leerjongen/-meisje bent: dan dien je je in te
schrijven vanaf 1 januari van het jaar waarin je 19 jaar
wordt.

Hoe lang kan je ‘persoon ten laste’
blijven bij het VNZ?
Je kan tot je 25ste verjaardag als ‘persoon ten laste’
ingeschreven blijven op het ziekenfondsboekje
van je ouder, en dit ook tijdens de periode van
beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd).
Van zodra je 25 jaar bent, kan je niet langer persoon ten
laste zijn en moet je zelf aansluiten bij het ziekenfonds.
Ben je ondertussen samenwonend of gehuwd, dan kan je
aansluiten als samenwonende of als echtgeno(o)t(e) ten
laste van je partner.

Heb je werk gevonden?
Van zodra je begint te werken, een
inschakelingsuitkering ontvangt of start als
zelfstandige, ben je verplicht om zelf aan te sluiten bij
een ziekenfonds naar keuze. Vanaf dat moment heb je
onder bepaalde voorwaarden ook recht op uitkeringen
wegens loonverlies (ziekteuitkeringen) als je door een
ongeval of ziekte arbeidsongeschikt bent.

Ben je nog op zoek naar een job?
Schrijf je dan zo snel mogelijk na het beëindigen of stopzetten van je studies als werkzoekende in bij de VDAB of
Actiris (indien je in Brussel woont). Je inschrijving verhoogt
je kansen om een (passende) job te vinden. Vanaf dat
moment begint de zogenaamde ‘beroepsinschakelingstijd’ te lopen. Dit is een wachttijd van 12 maanden die elke
schoolverlater moet doorlopen om recht te hebben op
een inschakelingsuitkering. Kan je meteen aan de slag als
loontrekkende of zelfstandige, dan dien je je natuurlijk
niet in te schrijven bij de VDAB of Actiris.

Mag je nog vakantiewerk doen?
Dat mag! Wie in juni afgestudeerd is, kan nog een
echte studentenjob doen in de zomervakantie. De RSZ
(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) aanvaardt dat je nog
tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde
sociale bijdragen.

Hoe moet je aansluiten?
Aansluiten bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is
zeer eenvoudig. Je hoeft slechts één document in te
vullen en een kopie van je contract te bezorgen. Het
aansluitingsdocument kan je downloaden op www.vnz.be
onder de rubriek ‘Formulieren – Mijn lidmaatschap’ of
kan je bekomen in het VNZ-kantoor bij jou in de buurt.
Een ledenadviseur komt ook graag bij jou ter plaatse om
alles tot in de puntjes op te volgen.
Je kan ons ook contacteren via ledenbeheer@vnz.be
of 015 28 90 90.

