AANVRAAGFORMULIER VOOR HET STATUUT VAN
STUDENT-ZELFSTANDIGE
DEEL 1 - IN TE VULLEN DOOR DE STUDENT-ZELFSTANDIGE
Terugzenden aan MULTIPEN, Sociaal Verzekeringsfonds

1. Identificatiegegevens
Identificatienummer van het Rijksregister (op de achterkant van uw identiteitskaart) :

□□□□□□-□□□ □□
Naam : ....................................................................................................................................................................................................................
Voornaam : .........................................................................................................................................................................................................
Tel/GSM : ........................................................................................ E-mail : . .............................................................................................

2. Ik vraag het statuut van student-zelfstandige aan
Vanaf : … … / … … / … … …
of, voor het/de volgende(e) school- of academiejaar/jaren:

……/……/………
……/……/………
……/……/………

3. Ik geniet het statuut van student-ondernemer bij mijn Universiteit of Hogeschool ?

O Nee

O Ja, sinds :

……/……/………

4. Onderwijsinstelling waar ik lessen volg (enkel de naam, de stad en het land aangeven)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Ik verbind me ertoe de lessen regelmatig te volgen tijdens het school- of academiejaar/jaren.
Ik verbind me ertoe om mijn sociaal verzekeringsfonds te informeren over elke wijziging betreffende
mijn studies of mijn beroepsactiviteit (Bijvoorbeeld : stopzetting van de studies, van het project als studentondernemer, begin niet-zelfstandige beroepsactiviteit, studies voortgezet in het buitenland, enz.).

Mijn sociaal verzekeringsfonds heeft mij geïnformeerd dat ik, bijdragende als student-zelfstandige,
enkel (als persoon ten laste) afgeleide rechten heb inzake kinderbijslag en terugbetaling van
gezondheidszorgen.
Gedaan te : …………………………………………………………………..

Datum :

……/……/………

Handtekening
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ATTEST VAN INSCHRIJVING VOOR HET SOCIAAL
VERZEKERINSFONDS VAN DE STUDENT-ZELFSTANDIGE
HDEEL

2 - IN TE VULLEN DOOR DE ONDERWIJSINSTELLING
Terugzenden aan MULTIPEN, Sociaal Verzekeringsfonds

1. School- of academiejaar : 20… … … – 20… … …
2. Identificatienummer in het Rijksregister of Naam en Voornaam van de student :

□□□□□□-□□□ □□
Naam student : .........................................................................................................................................................................................
Voornaam student : ...............................................................................................................................................................................
3. Naam en adres van de onderwijsinstelling :
. ...........................................................................................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................................................................................

4. Onderwijs waarvoor de student is ingeschreven in uw instelling :
.............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... . ..............................................................

5. Studies in België : is de student ingeschreven in uw instelling voor

O Ja

minstens 27 studiepunten ?

O Neen

Indien neen: is de student ingeschreven voor minstens 17 lesuren per week (verplichte stage-uren of
praktijkoefeningen voor het bekomen van het diploma inbegrepen)
O Ja O Neen
Geniet de student een verlengde zittijd voor de indiening van zijn verhandeling ?
Indien ja: voorziene datum voor de indiening van de verhandeling :

O Ja O Neen

……/……/………

6. Studies buiten België : is het onderwijs gevolgd door de student

erkend door een bevoegde overheid van uw land ?
O Ja O Neen
Is de student ingeschreven voor minstens 17 lesuren per week (verplichte stageuren of praktijkoefeningen voor het bekomen van het diploma inbegrepen) ? of voor
minstens 27 ECTS
O Ja O Neen
7. Is de student ingeschreven voor het volledige school- of academiejaar ?
Indien neen, begin- of einddatum van de inschrijving : … … / … … / … … …

O Ja

O Neen

Ik, ondergetekende, (Naam en Voornaam)........................................................................................................... ...................................
verklaar dit formulier correct te hebben ingevuld.
STEMPEL VAN DE ONDERWIJS-INSTELLING

Datum :

……/……/………

Handtekening
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