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Stopzetting

met aanvraag om gelijkstelling
Als u na de stopzetting van uw zelfstandige activiteiten uw socialezekerheidsrechten niet kunt vestigen via een ander statuut (werknemer, ambtenaar, enzovoort), kunt u één van de onderstaande gelijkstellingen aanvragen. U kunt de gelijkstelling niet combineren met een loontrekkende activiteit of een loonvervangend inkomen. Wanneer u een beroepsactiviteit
hervat of een vervangingsinkomen ontvangt, moet u ons dit onmiddellijk melden.

1 Stopzetting als zelfstandige
Voornaam

Naam

Rijksregisternummer

Geboortedatum

Telefoon

E-mail

verklaart hierbij sinds

(laatste dag van de zelfstandige activiteit)

alle zelfstandige activiteiten volledig te hebben

stopgezet. Geen enkel vennootschapsmandaat wordt nog waargenomen en evenmin wordt een technische en/of
commerciële activiteit als werkend vennoot uitgeoefend.

2 Aanvraag om gelijkstelling wegens voortgezette verzekering
Wie zijn zelfstandige activiteiten stopzet, verliest daarmee ook zijn sociale rechten. Daarom bestaat de mogelijkheid om de
‘voortgezette verzekering’ aan te vragen en daarmee uw sociale rechten voor maximaal twee jaar veilig te stellen. U moet
hiervoor wel bijdragen betalen. U kunt kiezen voor een 'voortgezette verzekering' voor pensioenopbouw alleen, of voor
pensioenopbouw en ziekteverzekering. U kunt de voortgezette verzekering aanvragen voor maximaal 8 kwartalen, maar
bij aanvraag vanaf uw 58ste voor maximaal 7 jaar. Ik wil een beroep doen op de voortgezette verzekering:
enkel voor mijn pensioenopbouw

voor mijn pensioenopbouw en mijn ziekteverzekering

3 Aanvraag om overbruggingsrecht
Zelfstandigen die zich beroepen op overbruggingsrecht kunnen gedurende maximum vier kwartalen rechten openen,
zijnde terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkering.
Bovendien kunnen zij gedurende ten hoogste twaalf maanden aanspraak maken op een uitkering.
Meer informatie kunt u terugvinden op www.xerius.be/overbruggingsrecht
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Ik wil een beroep doen op het overbruggingsrecht (Vul ook een 'Aanvraag overbruggingsrecht' in)

4 Aanvraag om gelijkstelling wegens ziekte of invaliditeit
Een zelfstandige in hoofdberoep die arbeidsongeschikt wordt en hierdoor geen enkele beroepsactiviteit meer uitoefent,
kan kosteloos een gelijkstelling wegens ziekte of invaliditeit aanvragen. Dat houdt in dat u al uw sociale rechten behoudt,
zonder dat u bijdragen moet betalen. En dit zolang de arbeidsongeschiktheid blijft aanslepen. De dagen arbeidsongeschiktheid tellen mee voor de opbouw van uw pensioen en u hebt tijdens deze periode recht op ziekteverzekering, kinderbijslag en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Ik vraag vrijstelling van bijdragen wegens ziekte of invaliditeit

Datum

Handtekening

Stuur dit formulier terug per e-mail, fax of post naar Xerius Sociaal Verzekeringsfonds
Voor een kantoor in uw buurt raadpleeg www.xerius.be/kantoren

Ondernemingsloket

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Aanvullende sociale verzekeringen

