Mechelen,
N 25 bis
Uw gesprekspartner:
Tel.: 015/45.12.
Fax: 015/45.12.68
E-mail:
Nationaal Nummer:

Mevrouw, Mijnheer,
Ingevolge de aangifte van stopzetting van uw zelfstandig beroep verzoeken wij u de
ONDERRICHTINGEN AAN KEERZIJDE aandachtig te willen lezen en de verklaring van
stopzetting volledig ingevuld terug te sturen. Indien u nog een mandaat heeft in een
vennootschap, t.t.z. als zaakvoerder, bestuurder of vennoot, bezoldigd of onbezoldigd, gelieve
ons hiervan dan dringend te verwittigen. Vergeet vooral niet aangifte van stopzetting te doen
bij het Ondernemingsloket.

VERKLARING VAN STOPZETTING
(ZIE OOK BELANGRIJKE INLICHTINGEN AAN KEERZIJDE)
Naam en voornaam:

Geboortedatum: _____________________________

Adres: _________________________________________________________________________________________
-

Welke is de juiste datum van stopzetting van alle zelfstandige activiteit: __________________________________

-

Indien het zelfstandig beroep werd stopgezet wegens ziekte, wenst u de gelijkstelling wegens ziekte te
bekomen? (zie inlichtingen aan keerzijde): _________________________________________________________
Zo ja, vergeet niet aangifte van ziekte te doen bij uw ziekenfonds.

-

Wenst u de voortgezette verzekering te bekomen? (zie inlichtingen aan keerzijde): _________________________

-

Hebt u nog kinderen ten laste, die gerechtigd zijn op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen? __________

-

Bent u thans werknemer?

Zo ja, gelieve de naam en het adres van uw werkgever te vermelden:

____________________________________________________________________________________________
-

Baat u nog een verkleind land- of tuinbouwbedrijf uit?

Zo ja, gelieve de bewerkte oppervlakte en de

aard der teelten te vermelden (zie inlichtingen aan keerzijde): ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
-

Indien uw zelfstandig beroep door een ander persoon wordt voortgezet, gelieve de naam en het adres van deze
persoon te vermelden. _________________________________________________________________________
Is deze persoon reeds bij een sociaal verzekeringsfonds aangesloten? ___________________________________

Ik verklaar op eer dat bovenstaande inlichtingen waar en oprecht zijn.
Datum:

Handtekening: ___________________________________________

Tel./Gsm:

E-mail:

BIJ TE VOEGEN: een voor eensluidend verklaard afschrift van de schrapping
van uw nummer in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO), via het
Ondernemingsloket.
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BELANGRIJKE INLICHTINGEN
STOPZETTING

Gelieve de verklaring van stopzetting aan keerzijde volledig ingevuld, en ondertekend dringend aan ons Sociaal
Verzekeringsfonds terug te sturen. Uw verklaring van stopzetting kunt u bevestigen door een voor eensluidend verklaard afschrift
van de schrapping van uw nummer in de KBO (via het Ondernemingsloket), een attest van de Controle der Belastingen of een
uittreksel van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad hierbij te voegen. Zonder een van de geldige attesten mogen wij uw contract
niet stopzetten. Vergeet niet aangifte van stopzetting te doen bij het Ondernemingsloket.
VERKLEIND LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF

Vanaf het kwartaal tijdens hetwelk u de pensioenleeftijd bereikt of de betaling van een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of
als werknemer effectief bekomt, wordt u geacht alle beroepsbezigheid te hebben gestaakt, wanneer u slechts een verkleinde landen tuinbouwactiviteit uitoefent en op voorwaarde dat de oppervlakte van de bewerkte gronden niet groter is dan:
a) 1 ha voor de exploitatie van een landbouwgrond of van een maai- of grasweide;
b) 35 aren voor de exploitatie van een gewone boomgaard, dit wil zeggen een al dan niet met gras bezaaide grond waarop een
normaal aantal fruitbomen staan rekening gehouden met de soort waartoe zij behoren;
c) 15 aren voor een groenteteelt;
d) 15 aren voor een tabaksteelt;
e) 15 aren voor een hopteelt;
f) 15 aren voor een teelt van geneeskrachtige planten;
g) 15 aren voor de exploitatie van een intensieve boomgaard, dit wil zeggen een boomgaard die geëxploiteerd wordt samen met
de teelt van vruchten, bloemen, groenten, vroege aardappelen;
h) 12,5 aren voor de exploitatie van een boomkwekerij of een rijsbos;
i) 10 aren voor een witloofteelt (wortelteelt en beddingen voor snelteelt);
j) 3 aren voor een teelt van bloemen en sierplanten;
k) 200 m² voor de exploitatie van één of meer serres.
Indien de exploitatie verscheidene van de hierboven beschouwde teelten omvat en de oppervlakte voor elk dezer het in vorig lid
bepaald maximum niet overschrijdt, worden de personen, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit nr. 38, geacht alle
beroepsbezigheid te hebben gestaakt:
a) indien de exploitatie verscheidene van de in voorgaand lid b) tot k) bedoelde teelten omvat, op voorwaarde dat de globale
oppervlakte 17,5 aren niet overschrijdt;
b) indien de exploitatie enerzijds een in voorgaand lid a) bedoelde exploitatie en anderzijds één of meer in voorgaand lid b) tot k)
bedoelde teelten omvat, onder de dubbele voorwaarde dat, in voorkomend geval, voldaan is aan de bepaling van a) van
onderhavig lid en dat de globale oppervlakte 1 ha niet overschrijdt.
Voor de toepassing van a) van vorig lid komt de oppervlakte aangewend voor de exploitatie van een gewone boomgaard slechts
ten belope van 50 % in aanmerking.
Deze beschikkingen hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1979.
VOORTZETTING VAN HET ZELFSTANDIG BEROEP - OVERNAME
Indien het zelfstandig beroep wordt voortgezet door een familielid of werd overgenomen door een ander persoon, dan moet de
betrokken zelfstandige aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds. Indien de betrokken zelfstandige nog niet aangesloten is,
gelieve ons dit te willen mededelen.
BIJBEROEP

Indien het zelfstandig beroep verder wordt uitgeoefend als bijberoep, wordt dit niet aanzien als stopzetting. Dit moet echter
medegedeeld worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds. Gelieve ons in dit geval een attest van uw werkgever te laten geworden.
BIJDRAGEN

In geval van stopzetting zijn de bijdragen verschuldigd tot en met het kwartaal waarin het zelfstandig beroep werd stopgezet. Dus
de bijdragen van het kwartaal waarin de stopzetting heeft plaats gehad is in elk geval verschuldigd.
KINDERBIJSLAG

Ingeval van stopzetting en indien u nog recht hebt op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen, zal de kinderbijslag verder
door ons uitgekeerd worden.
GELIJKSTELLING WEGENS ZIEKTE

Indien het zelfstandig beroep wordt stopgezet wegens ziekte of invaliditeit, die een werkonbekwaamheid van meer dan 66 % voor
gevolg heeft, dan kan gelijkstelling wegens ziekte bekomen worden. In geval van gelijkstelling wegens ziekte, worden de jaren van
ziekte gelijkgesteld met jaren van werkelijke zelfstandige activiteit die in aanmerking komen voor de vaststelling van de loopbaan
en de toekenning van het pensioen. Er bestaat eveneens recht op verhoogde kinderbijslag en op tussenkomst in de regeling voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering (dagvergoeding). Vergeet vooral niet aangifte van ziekte te doen bij uw ziekenfonds. Zonder de
erkenning van arbeidsongeschiktheid door de medische adviseur van uw ziekenfonds, kan u geen gelijkstelling bekomen.
VOORTGEZETTE VERZEKERING

Wanneer het zelfstandig beroep wordt stopgezet in de loop van de laatste vijf jaren voorafgaand aan het jaar van de
pensioenleeftijd, of gedurende twee jaren tijdens de loopbaan, bestaat de mogelijkheid verder de bijdragen voor pensioen en
ziekteverzekering tot aan de pensioenleeftijd te betalen. Door de verdere betaling van de bijdragen worden de rechten op
pensioen en op prestaties inzake ziekteverzekering gevrijwaard. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag tot het bekomen van
de voortgezette verzekering ingediend zijn vóór het einde van het tweede kalenderkwartaal dat volgt op dat vanaf hetwelk, de
voortgezette verzekering mogelijk is; dus binnen de negen maanden volgend op het einde van het kwartaal waarin de stopzetting
heeft plaats gehad. De aanvraag moet door het Sociaal Verzekeringsfonds overgemaakt worden aan het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen dat beslist over de al of niet toekenning van de voortgezette verzekering.
PENSIOEN - VERVROEGD PENSIOEN
De zelfstandigen die pensioen wensen te genieten, moeten een aanvraag indienen op het gemeentehuis. Het is eveneens
mogelijk een vervroegd pensioen te bekomen (ten vroegste vijf jaar vóór de normale pensioenleeftijd). Ingeval van vervroegd
pensioen wordt een vermindering van 5 % per jaar vervroeging toegepast.
HERNEMING ZELFSTANDIG BEROEP

Indien u terug een of ander zelfstandig beroep zou beginnen dan moet u ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

