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Aanvraagformulier tot verzaking aan de 
verhogingen als zelfstandige
Artikel 48 van het koninklijk besluit van 19/12/1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk 

besluit nr.38 van 27/07/1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandlgen.

Identificatiegegevens van de aanvrager
Voornaam  Naam 

Rijksregisternummer  (zie achterkant identiteitskaart)

Hoedanigheid van de aanvrager

Ik ben zelfstandige en vraag de verzaking aan van de betaling van mijn verhogingen. 

Ik ben zelfstandige-geholpene en vraag bij het sociale verzekeringsfonds van mijn helper een verzaking aan van de

verhogingen die door hem (haar) nog verschuldigd zijn. Rijksregisternummer van de helper  

Ik ben hoofdelijk aansprakelijke en vraag een verzaking aan van de verhogingen die nog verschuldigd zijn door de

zelfstandige met het volgende rijksregisternummer:   

Ik ben erfgenaam van een zelfstandige aangeslotene bij Xerius en vraag een verzaking aan van de verhogingen die

nog verschuldigd waren. Rijksregisternummer van de overledene:   

Voorwerp van de aanvraag
Ik vraag een verzaking aan voor de volgende verhogingen (preciseer het jaar/ de jaren en de kwartalen en gebruik daarbij 

de volgende structuur: jaar/kwartaalnummer; voorbeeld: 2016/1 tot en met 2018/4):

Opgelet! De aanvraag tot verzaking van verhogingen kan enkel ingediend worden voor de kwartalen waarvoor 

de bijdragen betaald werden.

Hoe dit aanvraagformulier invullen? 
Je kan een kwijtschelding van verhogingen aanvragen voor de volgende drie redenen:

Je bevindt je in een geval van overmacht --> Vul pagina 2 in en onderteken de verklaring op eer op pagina 7; 

Wanneer je, door de speciale aard van de uitgeoefende bezigheid, je te goeder trouw kon beschouwen als niet 

onderworpen zijnde aan het sociaal statuut der zelfstandigen --> Vul pagina 3 in en onderteken de verklaring op 

eer op pagina 7;

Je bevindt je in een andere situatie, een behartenswaardig geval --> Vul pagina 4-5-6 in en onderteken de 

verklaring op eer op pagina 7;



2/7

info@xerius.be 

www.xerius.be

Ondernemingsloket • Sociale zekerheid voor zelfstandigen • Aanvullende sociale verzekeringen

Opmerking: 

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen indienen voor de laatste 4 

verstreken kwartalen (of voor de regularisatiebijdragen), en een vermindering vragen van het bedrag van de voorlopige 

bijdragen die je moet betalen. 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Xerius Sociaal Verzekeringsfonds. 

Ik heb een vrijstelling van mijn bijdragen aangevraagd. 

Ik heb een vermindering van mijn voorlopige bijdragen aangevraagd.

Je bevindt je in een geval van overmacht ?
Duid hieronder de reden aan:

Ik werd getroffen door een natuurramp. Bijvoorbeeld: aardbeving, landbouwramp, overstroming, grondverzakking, 

stormwind, ...

Ik werd getroffen door een brand. Bijvoorbeeld: blikseminslag, ontploffing, ...

Mijn bedrijfsgebouw en/of bedrijfsuitrusting werden vernield. Bijvoorbeeld: een ramkraak, verkeersongeval, ... 

Ik ben getroffen door een allergie veroorzaakt door de uitoefening van mijn zelfstandige activiteit en de allergie 

werd erkend door de adviserend arts*. Bijvoorbeeld: een bakker die lijdt aan bloemallergie.

Ik werd getroffen door wegwerkzaamheden die hebben geleid tot een aanzienlijk verlies van mljn gewoonlijk 

cliënteel.

Ik ben actief in een sector die door de minister van Zelfstandigen als een crisissector werd beschouwd. Omschrijf 

de sector waarbinnen je actief bent als zelfstandige:

Ik ben het slachtoffer geweest van een ander geval van overmacht, dat wil zeggen een plotse, onvoorzienbare en 

onvermijdelijke gebeurtenis, die ik niet gewild en evenmin veroorzaakt heb. Licht het geval van overmacht toe 

waarvan je het slachtoffer bent geweest:

Ongeacht het vakje dat je hebt aangekruist, vergeet niet om als bijlage alle stukken toe te voegen 

waarmee het beoogde geval kan worden gestaafd: documenten van de verzekeringsinstelling, 

expertiseverslagen, persartikels, officiële berichten, enz.

* Voeg het medisch attest ingevuld door de adviserend arts van het ziekenfonds toe. Het betreft niet het medisch

dossier maar de erkenning van een arbeidsongeschiktheid die verbonden is met de beroepsactivlteit en die door de 

adviserend arts ondertekend werd (zonder medische gegevens).
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Op grond van de aard van je activiteit, jij, ter goeder trouw, niet wist 
dat je sociale bijdragen als zelfstandige moest betalen:
Overeenkomstig het wettelijk principe luidens welk "iedereen wordt geacht de wet te kennen", moet deze grond 

restrictief worden geïnterpreteerd. 

Ik heb mijn sociale bijdragen niet betaald omdat ik te goeder trouw dacht dat ik mij niet moest onderwerpen aan het 

sociaal statuut der zelfstandigen ter wille van de aard van mijn bezigheid. 

Het rechtsbeginsel van de goede trouw kan slechts in aanmerking worden genomen wanneer de belanghebbende 

ter wille van de bijzondere aard van de uitgeoefende bezigheid met recht kan twijfelen aan zijn aansluitingsplicht als 

zelfstandige.

Aard van de uitgeoefende bezigheid:  

Specifieke redenen waarom je meende niet onderworpen te moeten zijn aan het statuut der zelfstandigen:

Ik voeg alle stukken toe waarmee mijn woorden kunnen worden gestaafd.

Ik heb er nooit aan getwijfeld dat mijn beroepsbezigheid van die aard was dat ze onderworpen was aan het statuut

der zelfstandigen, maar ik dacht te goeder trouw dat ik voor de betrokken kwartalen geen bijdragen moest betalen, 

om de volgende redenen:

Ik voeg alle stukken toe waarmee mijn woorden kunnen worden gestaafd.

Opgelet!  Het feit de betalingsberichten niet te hebben ontvangen door een fout van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds 

of door een probleem met de post is geen gegronde reden. De betaling van de sociale bijdragen der zelfstandigen is een 

verplichting van openbare orde. Elke zelfstandige wordt geacht op de hoogte te zijn van het bedrag van de te betalen 

bijdragen en van zijn plicht om deze bijdragen elk kwartaal te betalen. Van deze regel kan enkel afgeweken worden in het 

geval van een regularisatie. 

Een fout van de boekhouder is evenmin een geldige reden om een verzaking van de verhogingen te bekomen. Het staat 

u je vrij om de beroepsaansprakelijkheid van je boekhouder in te roepen, zodat hij de schade herstelt die hij jou heeft

toegebracht. Je blijft echter wel de betaling van de verhogingen verschuldigd.
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Je bevindt je in een behartigenswaardige situatie
Voorafgaande opmerking:  

Om een globaal beeld te krijgen van je situatie als zelfstandige (voor eigen rekening, werkend vennoot, zaakvoerder, 

enz.), gelieve hieronder de KBO-nummers te vermelden met betrekking tot je verschillende activiteiten en de aard ervan. 

KBO-nr. van de vennootschap(pen) m.b.t. je activiteit als zelfstandige:

Behartigenswaardige situatie:
Ik werd failliet verklaard/ ik ben toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling/ ik geniet een

procedure van gerechtelijk reorganisatie. Gelieve een kopie van het vonnis of van de beslissing van de rechtbank bij 

te voegen.

Mijn bruto-beroepsinkomsten en/of de omzet van mijn onderneming of de vennootschap waarin ik actief ben, zijn/

is aanzienlijk gedaald. Gelieve de jaarrekening(en) toe te voegen, of een boekhoudkundige staat waaruit het actief en 

het passief blijkt.

Een aantal van mijn klanten leeft zijn betalingsverplichtingen niet na, ondanks al mijn inspanningen om deze

bedragen te ontvangen (de facturen zijn verstuurd maar geen enkel inkomen werd ontvangen, de 

belangrijkste klant(en) zijn in staat van faillissement, ... ). Gelieve de bewijsstukken bij te voegen (verstuurde 

betalingsherinneringen, ingebrekestellingen, ... ).

Ik bevind mij niet in een van bovenstaande situaties, maar ik ben in een dergelijke staat van behoefte dat ik mijn

sociale bijdragen niet kan betalen. Ik licht hieronder de omstandigheden toe waardoor ik mij in deze staat van 

behoefte bevind:

Ongeacht het vakje dat je hebt aangekruist, gelieve de rest van dit formulier (pagina 5 tot 7) in te vullen om 

ons alle elementen te verstrekken om je staat van behoefte aan te tonen. 

De behartigenswaardige gevallen worden gekenmerkt door de staat van behoefte. Het betreft hier dus de staat 

van de zelfstandige die in een dergelijke financiële situatie verkeert dat hij (zij) met moeite in zijn (haar) normale 

behoeften kan voorzien (woonst, gezondheid, financiële stabiliteit, ... ). Daartoe moet je ons inlichten over de 

staat van je inkomsten, kosten en eventuele schulden, met bewijzen ter staving. Gelieve de volgende pagina's 

in te vullen.
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Maandelijkse inkomsten
Gelieve de aangiften en/of aanslagbiljetten betreffende de personenbelasting bij te voegen. Maandelijkse netto-
inkomsten van zelfstandige: 

- van het lopende (huidige) jaar:

- van vorig jaar

Ik ben zelfstandige in bijberoep en oefen een andere activiteit uit in hoofdberoep.

Maandelijkse netto-inkomsten uit het hoofdberoep voor het lopende jaar:  

Maandelijkse netto-inkomsten uit het hoofdberoep voor het voorgaande jaar:  

Op dit ogenblik ben ik geen zelfstandige meer en oefen ik een andere beroepsactiviteit uit.

Datum van stopzetting van de zelfstandige activiteit:  

Maandelijkse netto-inkomsten uit mijn nieuwe activiteit voor het lopende jaar: 

Maandelijkse netto-inkomsten uit mijn nieuwe activiteit voor het voorbije jaar: 

Ik bezit onroerende goederen in België of in het buitenland, en deel het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen

van de onroerende goederen mee, alsook het maandelijks bedrag (in euro) van de ontvangen huurgelden indien 

deze onroerende goederen worden verhuurd:

Adres Maandelijkse huurgelden Kadastraal inkomen

Ik ontvang een socialezekerheidsuitkering of een andere uitkering (pensioen of inkomensgarantie voor

ouderen; ziekte-/invaliditeitsuitkering; tegemoetkoming aan personen met een handicap; leefloon of OCMW-steun; 

werkloosheidsuitkering; enz.) Vermeld de aard en het maandelijks bedrag van de uitkering:

 Ik woon samen met een of meer andere personen (echtgenoot, familielid, medehuurder) die in de gezinskosten

bijdragen. Vermeld de namen en de inkomsten van de betrokken personen:
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Maandelijkse vaste kosten, lasten en schulden
Gelieve de maandelijkse vaste kosten van buitengewone aard te vermelden (bijvoorbeeld: afhoudingen op wedden, 

onderhoudsgelden, ... ):

Uitzonderlijke lasten die verbonden zijn met je beroepsbezigheid (onvoorziene uitgaven, leningen, aanzienlijke 

noodzakelijke investeringen of kosten; bijvoorbeeld installatiekosten, enz.):

Voeg de bewijsstukken bij.

Schulden

Ik heb schulden die het voorwerp zijn van een dwangbevel, beslag of dagvaarding. Vermeld de schuldeiser(s) en het

bedrag van de openstaande schuld(en). Voeg de bewijsstukken bij.

Ik volg een afbetalingsplan dat stipt wordt nageleefd voor de betaling van beroepsschulden die betrekking hebben

op de btw, de personenbelastingen, de sociale bijdragen als zelfstandige of sociale bijdragen voor werknemers.  

Vermeld de schuldeiser(s) en het bedrag van de maandelijkse afbetaling. Voeg de bewijsstukken van het/de 

afbetalingsplan(nen) toe.

Opgelet! 

Het loutere feit om bij het Sociaal Verzekeringsfonds een afbetalingsplan voor de betaling van de sociale 

bijdragen na te leven is geen geldig argument voor het verkrijgen van een kwijtschelding van de verhogingen. 

Wij hebben bijkomende indicatoren nodig om je staat van behoefte aan te tonen.

Eventuele andere schulden (+ bewijsstukken):
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die je meedeelt aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) worden 

verwerkt en opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden. 

Deze gegevens, alsook de gegevens die je op een later tijdstip verstrekt, worden door het RSVZ verwerkt in het kader 

van de uitvoering van zijn administratieve taken en van de taken van de bij het RSVZ ingerichte Beroepscommissie uit te 

voeren, en dit zoals bepaald in de artikelen 17 en 21 ter van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.  

De verwerking gebeurt volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). 

Op basis van die regelgeving heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of wissen, om de verwerking 

ervan te laten beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om je gegevens over te dragen aan een 

andere verwerkingsverantwoordelijke.  

Je kan hiervoor contact opnemen met het RSVZ (via e-mail: mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be of per post: RSVZ - REK, 

Willebroekkaai 3S, 1000 Brussel). Uitgebreide informatie over de verwerking van je persoonsgegevens vind je op de 

website van het RSVZ onder 'Privacy'. 

Wil je informatie over de verwerking van je persoonsgegevens? Wil je ze inkijken? Of heb je specifieke vragen over de 

bescherming van je persoonsgegevens? Dan kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (via 

e-mail: DP0@rsvz-inasti.fgov.be of per post: RSVZ - DPO, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).

Verklaring op eer

Ik, ondergetekende, (naam en voornaam)   ,  

verklaar op eer dat dit formulier juist is ingevuld en dat de gegevens in dit formulier waar en volledig zijn.  

Ik ben ervan op de hoogte dat mijn aanvraag niet kan behandeld worden zonder de gevraagde bewijsstukken en dat enkel 

rekening gehouden wordt met de elementen meegedeeld bij mijn aanvraag.

Aantal bijlagen:  

Opgemaakt te   Datum / / 

Handtekening van de aanvrager

Xerius Sociaal Verzekeringsfonds kan, indien het dat nodig acht, hieronder opmerkingen toevoegen waarvan het oordeelt 

dat de dienst REK van het RSVZ kennis dient te hebben. De stempel van Xerius moet worden aangebracht, na de nota van 

de beheerder.
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