Multipen – sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Vereniging Zonder Winstoogmerk
ZEUTESTRAAT 2 B
2800 Mechelen

INLICHTINGENFORMULIER A
DAT MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS
IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS
ZELFSTANDIGE

Gelieve een antwoord te geven op elke vraag/rubriek. Als een vraag niet van toepassing
is op uw situatie, vermeld dan “nihil” of “0” wanneer het antwoord een cijfer is. Wanneer
er een antwoord ontbreekt op vragen in de delen 1 tot 6, zal uw aanvraag geacht worden
niet te zijn ingediend en zal ze niet worden overgemaakt aan de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen.

Deel 1 - AANVRAGER
Naam : .....................................................................................................................
Voornaam : ..............................................................................................................
Rijksregisternummer : ..............................................................................................
Burgerlijke staat : .............................

sinds : .....................................................

Woonplaats
Straat : ....................................................................
Postcode : ....................................

Nr : ............... Bus : ………

Gemeente : ...............................................

Land : .......................................................................................................................
Telefoonnummer werk : ......................................

GSM : .................................

Email : ......................................................................................................................
Ik verkeer in een staat van behoefte (of in een toestand die de staat van behoefte
benadert) en ∗
 ik vraag een vrijstelling van mijn eigen sociale bijdragen als zelfstandige.
 ik ben er fgenaam van een z elfstandige die nog sociale bijdragen moest
betalen.
Identiteit van de overleden zelfstandige van wiens bijdragen u v rijstelling van
betaling wilt :
Naam : .........................................
Voornaam : .................................................
Rijksregisternummer : ..............................................................................................
Datum van overlijden : .............................................................................................
 ik werk met een helper die zijn sociale bijdragen niet betaald heeft.
Identiteit van de hel per van wiens bijdragen u v rijstelling van betaling wilt
(aanvraag voor ontheffing van hoofdelijke aansprakelijkheid) :
Naam : .........................................
Voornaam : .................................................
Rijksregisternummer : ..............................................................................................

* Het passende vakje aankruisen. In alle gevallen het volledige formulier gedetailleerd
invullen.
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Wenst u uitgenodigd te worden om gehoord te worden door de Commissie? ∗
 Neen
 Ja. Ik zal persoonlijk verschijnen (eventueel bijgestaan door een andere
persoon)

 Ja. Ik zal mij laten vertegenwoordigen door de volgende
gevolmachtigde :
Advocaat* :

 Ja

 Neen

Naam : .........................................

Voornaam : .................................................

Straat : ....................................................................
Postcode : ....................................

Nr : ............... Bus : ………

Gemeente : ...............................................

Land : .......................................................................................................................
Huidige samenstelling van uw gezin :
Naam en
voornaam
van elk gezinslid

Relatie ten
opzichte van u

(Graad van
verwantschap,
echtgeno(o)te /
wettelijk
samenwonende
partner/feitelijk
samenwonende
partner)

Geboorte-

Beroep of statuut

datum

(student, werkloze,
gepensioneerde,…)

Rijksregisternummer

Loopt er nog een aanvraag tot vrijstelling voor één of meerdere gezinsleden ?
 Neen
 Ja
Indien ja, voor wie ? : ................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

* Het passende vakje aankruisen. In alle gevallen het volledige formulier gedetailleerd
invullen.
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Deel 2 – ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
Opgelet : de kwartalen waarvoor u een persoonlijke vrijstelling bekomt,
worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van uw pensioen. De
toegekende vrijstelling voor een voorlopige bijdrage die vanaf 1 januari 2015
is verschuldigd, geldt eveneens voor de regularisatiebijdrage betreffende
hetzelfde kwartaal.
Ik vraag vrijstelling voor de volgende, door het sociaal verzekeringsfonds
gevorderde bijdragen.
Het jaar opgeven en de kwartalen aankruisen. De Commissie zal niet beslissen over de
kwartalen die verstreken zijn op het ogenblik van de aanvraag als u die niet aangekruist
hebt. De verschuldigde bijdragen zijn vermeld op de laatste afrekening die verzonden
werd door uw fonds.

Voorlopige en definitieve bijdragen
Jaren

1ste





2de

Kwartalen





3de

4de

3de

4de









Regularisatiebijdragen
Jaren

1ste





2de





Kwartalen









Deel 3 – VERANTWOORDING
Om een vrijstelling te kunnen genieten, dient u te bewijzen dat u in een staat van
behoefte verkeert of in een toestand die de staat van behoefte benadert. Beschrijf
hieronder uw situatie. De elementen die u hieronder beschrijft, zullen enkel in
aanmerking kunnen worden genomen als u de bewijsstukken bij de aanvraag
voegt.

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Multipen – sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Vereniging Zonder Winstoogmerk
ZEUTESTRAAT 2 B
2800 Mechelen

Deel 4 – BEROEPSACTIVITEIT(EN)
1. Oefent u momenteel één of meerdere zelfstandige activiteiten uit ?
 Neen, ik heb mijn zelfstandige activiteit stopgezet.
Welke activiteit oefende u uit ? .............................................................................
Datum van de stopzetting : ...................................................................................
Reden van de stopzetting : ...................................................................................
 Neen, ik oefen geen zelfstandige activiteit uit en ik heb er nooit één
uitgeoefend.
 Ja
In dit geval vul onderstaande tabel in :
Welke activiteit(en) oefent u
werkelijk uit en in welke sector ?
(desgevallend die van de
vennootschap).

Als natuurlijke
persoon (N) of
in een
vennootschap
(V)

Plaats
(Postcode)

Begindatum

Naam van het bedrijf en
inschrijvingsnummer in
de KBO (Kruispuntbank
van ondernemingen)

2. Oefent u een niet-zelfstandig beroep uit ?
 Neen
 Ja
Welk ? .......................................................

sinds :..............................................
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Deel 5 – INKOMSTEN EN SCHULDVORDERINGEN
Let op: Als bij de regularisatie van de voorlopige bijdrage betreffende een
vrijgesteld kwartaal blijkt dat uw beroepsinkomsten (die als basis dienen voor
de regularisatie van die voorlopige bijdrage) hoger zijn dan het dubbele van
het minimumbedrag waarop een zelfstandige in hoofdberoep bijdragen moet
betalen, zal de vrijstelling van die bijdrage geacht worden nooit te zijn
toegekend. Een vrijstelling van bijdragen die voor het jaar 2015 werd
toegekend zal bijvoorbeeld enkel behouden blijven als u gedurende het
jaar 2015 minder dan ongeveer 25.800 euro hebt verdiend (behoudens
uitzonderingen hierna). Minder dan ongeveer 25.800 euro per jaar verdiend
hebben, vormt echter geen garantie om een vrijstelling te bekomen
(aangezien de voorwaarde voor de vrijstelling is dat men zich in staat van
behoefte of in een situatie die de staat van behoefte benadert, bevindt).
De voor een bepaald kalenderkwartaal toegekende vrijstelling van bijdragen
blijft echter behouden (ondanks de overschrijding van het dubbele van de
minimumdrempel voor een activiteit in hoofdberoep) op voorwaarde dat:
- de inkomsten die als basis dienen voor de regularisatie niet hoger zijn dan
120% van het dubbele van de minimumdrempel voor een activiteit in
hoofdberoep EN
- de inkomsten die als basis dienen voor de regularisatie niet hoger zijn dan
120% van het bij de aanvraagprocedure voor de vrijstelling meegedeelde
inkomen voor het betreffende jaar.
In geval van annulering van de toegekende vrijstelling, zal uw fonds u de betaling
van een regularisatiebijdrage opvorderen, maar ook van de voorlopige bijdrage
waarvoor eventueel nalatigheidsintresten verschuldigd zullen zijn. Die intresten
zullen berekend worden alsof de vrijstelling niet heeft plaatsgevonden, dit wil
zeggen vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de voorlopige bijdrage.
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Vul onderstaande tabel in en vermeld de bedragen van uw inkomsten en die van
uw gezinsleden (elke persoon die met u onder hetzelfde dak woont en deel
uitmaakt van hetzelfde gezin als uzelf).

Uzelf

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

van het gezinslid

van het gezinslid

van het gezinslid

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

BEROEPSINKOMSTEN VAN HET LOPENDE JAAR (N)
Geraamd bedrag (in EUR) op jaarbasis
- netto belastbaar
als zelfstandige
- andere nettoberoepsinkomsten
BEROEPSINKOMSTEN VAN HET VORIGE KALENDERJAAR (JAAR N-1)
Bedrag (in EUR) op jaarbasis
- netto belastbaar
als zelfstandige
- andere nettoberoepsinkomsten
BEROEPSINKOMSTEN VAN HET KALENDERJAAR VOORAFGAAND AAN HET VORIGE KALENDERJAAR
(JAAR N-2)
Bedrag (in EUR) op jaarbasis
- netto belastbaar
als zelfstandige
- andere nettoberoepsinkomsten
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Bent u, of één van uw gezinsleden, eigenaar van een onroerend goed?
 Neen
 Ja
Indien ja, vul dan de toepasselijke velden van onderstaande tabel in.

Uzelf

ONROERENDE INKOMSTEN

Naam en voornaam

Naam en voornaam

Naam en voornaam

van het gezinslid

van het gezinslid

van het gezinslid

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

Bedrag (in EUR) op jaarbasis

- Geïndexeerd kadastraal inkomen van de gezinswoning (op te geven op naam van de eigenaar(s) – enkel
indien u en/of een gezinslid er eigenaar van bent/is)

- Geïndexeerd kadastraal inkomen van andere onroerende goederen (op te geven op naam van de
eigenaar(s))

- Ontvangen huurgeld van onroerende goederen (totaal)
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Geniet u, of één van uw gezinsleden, een vervangingsinkomen, uitkering,
pensioen… ?
 Neen
 Ja
Indien ja, vul dan de toepasselijke velden van onderstaande tabel.

Uzelf

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

van het gezinslid

van het gezinslid

van het gezinslid

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

VERVANGINGSINKOMENS, UITKERINGEN, PENSIOENEN
Bedrag (in EUR) op maandbasis
- Sociale bijstand
of leefloon
(OCMW)
- Kinderbijslag
- Werkloosheidsuitkeringen
- Pensioen of
rente
- Ziekte/invaliditeitsvergoeding
Tegemoetkoming
voor persoon met
handicap
- Arbeidsongevallenvergoeding
- Ander
vervangingsinkomen
- Ontvangen
alimentatie
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Ontvangt u, of één van uw gezinsleden, roerende inkomsten ?
 Neen
 Ja
Indien ja, vul dan de toepasselijke velden van onderstaand tabel in.

Uzelf

ROERENDE INKOMSTEN
- Inkomsten van
een
spaarrekening
- Inkomsten uit
aandelen of
andere effecten
- Inkomsten uit
auteursrechten

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

van het gezinslid

van het gezinslid

van het gezinslid

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

Bedrag (in EUR) op jaarbasis
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Deel 6 – KOSTEN EN SCHULDEN
Heeft u, of één van uw gezinsleden, kosten en/of schulden ?
 Neen
 Ja
Indien ja, vul dan de t oepasselijke velden van onderstaande tabel in en vermeld
er de b edragen van uw kosten en s chulden en die van uw gezinsleden (elke
persoon die met u onder hetzelfde dak woont en deel uitmaakt van hetzelfde
gezin als u).

Uzelf

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

van het gezinslid

van het gezinslid

van het gezinslid

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

Bedrag (in EUR)
- Verschuldigde
alimentatie
(maandbedrag)

- Hypothecaire
lening
Totaalbedrag
Bedrag van de
maandelijkse terugbetaling
Datum van de lening
Datum tot wanneer
de lening moet
worden terug-betaald

- Schulden inzake sociale bijdragen of belastingen
bijdragen als
zelfstandige
bijdragen RSZ
inkomstenbelastingen
BTW
andere belastingen
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Uzelf

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

Naam en
voornaam

van het gezinslid

van het gezinslid

van het gezinslid

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

…………..…….

Bedrag (in EUR)
- Andere schulden of kosten 1
Bedrag
Aard
Als periodieke terugbetaling
Tot welke datum ?
Maandbedrag van de
terugbetaling

- Andere schulden of kosten 2
Bedrag
Aard
Als periodieke terugbetaling
Tot welke datum ?
Maandbedrag van de
terugbetaling

- Andere schulden of kosten 3
Bedrag
Aard
Als periodieke terugbetaling
Tot welke datum ?
Maandbedrag van de
terugbetaling

Indien u n og andere schulden of kosten heeft, voeg dan een document bij in
bijlage dat u op dezelfde wijze invult.
Als u en uw gezinsleden huur moeten betalen voor uw woning,
Maandbedrag (in EUR) : …………………………
Als u huur betaalt voor andere onroerende goederen die dienen voor de
uitoefening van uw beroep,
Maandbedrag (in EUR) : …………………………
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Deel 7 – BIJLAGEN
Ik voeg bij het formulier :
- een kopie van mijn laatste aanslagbiljet, van mijn laatste
belastingaangifte en, in voorkomend geval, van mijn laatste aanslagbiljet
inzake onroerende voorheffing ;
- een schriftelijk bewijs voor elk van de inkomens, kosten of schulden die
opgegeven werden in dit formulier ;
- een kopie van elk ander document dat mijn staat van behoefte of
toestand die de staat van behoefte benadert, vaststelt/bewijst ;
- een inventaris van de bijlagen ;
- als ik in het kader van een v ennootschap werk, een k opie van de
statuten en de laatste twee jaarrekeningen van de vennootschap ;
- als ik OCMW-steun geniet, een attest van deze instelling.
Totaal aantal bijlagen : ……………..

Deel 8 – BIJWERKING VAN DE AANVRAAG
Vergeet niet om dit formulier binnen de termijn naar uw sociaal verzekeringsfonds
te versturen en een kopie van het ingevulde formulier voor uzelf te bewaren.
Gelieve elke adreswijziging, elke evolutie van uw financiële situatie en elk nieuw
element dat nuttig is voor de beoordeling van uw aanvraag en di e zich zou
voordoen tijdens de procedure, aan uw sociaal verzekeringsfonds mee te delen.
Als u ni et gevraagd hebt om te worden uitgenodigd, moet deze aanvullende
informatie zo snel mogelijk schriftelijk worden overgemaakt en in elk geval binnen
een termijn die het fonds toelaat om de informatie aan de griffie te bezorgen vóór
de zitting.
Als u gevraagd hebt om te worden uitgenodigd, moet deze aanvullende informatie
ten laatste op het ogenblik van de zitting worden overgemaakt.
Binnen dezelfde termijn kunt u de schatting van uw beroepsinkomsten als
zelfstandige voor het jaar van de aanvraag en, eventueel, de twee daaraan
voorafgaande jaren verbeteren.
Elk nieuw element dat buiten die termijn wordt meegedeeld, zal niet in
aanmerking worden genomen.
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Deel 9 – VERKLARING
Ik, ondergetekende, (naam en voornaam) ................................................................
verklaar op mijn eer dat de gegevens van dit formulier oprecht en volledig zijn.
Opgemaakt te.................................................

op ............................................

_______________________
(handtekening)
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van de gegevens
verkregen door de CVB.
Overeenkomstig artikel 10 van de voornoemde wet kunt u, op eigen verzoek, in ons bestand
kennis komen nemen van de gegevens die u aanbelangen en de verbetering van eventuele fouten
verkrijgen.
De gegevens opgenomen in het bestand worden enkel gebruikt bij de behandeling van uw
aanvraag tot vrijstelling van bijdragen en bij het verwerken van anonieme statistische gegevens.

