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VOORBEHOUDEN AAN FORMALIS:
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RRP 0409.088.293
1. DE ZELFSTANDIGE
Geslacht
INSZ
HOOFDVERBLIJFPLAATS:
BURGERLIJKE STAAT
CORRESPONDENTIEADRES
2. DE ECHTGENO(O)T(E) OF WETTELIJK SAMENWONENDE
Adres (indien verschillend van de zelfstandige)
HELPT UW PARTNER U BIJ UW ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT?
OPENT DEZE ACTIVITEIT VOOR HEM/HAAR EIGEN RECHTEN OP SOCIALE UITKERINGEN?
OEFENT UW PARTNER EEN BEROEPSACTIVITEIT UIT?
GENIET UW PARTNER VERVANGINGSINKOMSTEN?
Dit punt betreft zowel gehuwde personen als personen die een wettelijk samenwoningscontract afgesloten hebben
3. ZELFSTANDIG BEROEP IN BELGIË
HEBT U UW ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT STOPGEZET TUSSEN DE DATUM VAN AANVANG EN DE AANSLUITINGSDATUM?
BENT U MANDATARIS, ZAAKVOER(D)(ST)ER OF ACTIEF VENNOOT VAN EEN VENNOOTSCHAP?
BENT U HELP(ST)ER VAN EEN ZELFSTANDIGE?
Van welke zelfstandige bent u help(st)er
4. CUMUL VAN MEERDERE ACTIVITEITEN OF LOOPBAANONDERBREKING / TIJDSKREDIET IN BELGIË
OEFENT U NAAST UW ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT NOG EEN ANDERE ACTIVITEIT UIT IN BELGIË?
GENIET U VAN EEN VOLLEDIGE LOOPBAANONDERBREKING (OF TIJDSKREDIET)?
Indien ja, voeg een bewijs van uw werkgever (of een recent loonstrookje) dat uw arbeidsuurrooster weergeeft (uren/week), de aard van uw werk en de begindatum ervan.
KRIJGT U EEN VERGOEDING VOOR LOOPBAANONDERBREKING?
5. VERVANGINGSINKOMENS
Indien u van een vervangingsinkomen geniet, dient u het akkoord te hebben van de uitbetalende instelling om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.
GENIET U EFFECTIEF VAN EEN VERGOEDING OF VAN EEN UITKERING?
Gelieve een kopie van het laatste betalingsuittreksel toe te voegen
6. ACTIVITEIT IN HET BUITENLAND
OEFENT U EEN BEROEP UIT IN HET BUITENLAND?
Als:
Indien u een beroep in het buitenland uitoefent, zal het RSVZ, ambtshalve, een onderzoek doen.
7. UITOEFENING VAN EEN LOONTREKKENDE ACTIVITEIT VÓÓR DE ZELFSTANDIGE
WAS U LOONTREKKENDE VÓÓR U ZELFSTANDIGE WERD?
Adres van uw laatste werkgever
KREEG U HIERBIJ EEN VERBREKINGSVERGOEDING?
Indien JA, vd periode van
BENT (WAS) U IN OPZEGPERIODE?
Indien JA, vd periode van
GAAT U IN ONDERAANNEMING WERKEN VOOR UW VORIGE WERKGEVER?
WAS U WERKLOZE VÓÓR DE START VAN UW
ZELFSTANDIG ACTIVITEIT?
8. VERKLARING
Ik verbind er mij toe, binnen de veertien dagen, alle wijzigingen aan gegevens van onderhavig document aan mijn sociaal verzekeringsfonds mede te delen (wijziging van adres, activiteit, burgerlijke stand, …) Ik weet dat dit een wettelijke verplichting is. Ik werd er op de hoogte van gebracht dat valse en verkeerde verklaringen sancties met zich meebrengen. Ik bevestig informatie ontvangen te hebben omtrent het bestaan van beheers-bijdragen, de berekening ervan en de diensten die hiermee gepaard gaan, conform art 20 §4 van het KB van 27 juli 1967. Ik werd er eveneens van op de hoogte gebracht dat de bijdragen in 2 fases zullen berekend worden : de voorlopige bijdragen zullen geregulariseerd worden zodra mijn fonds in kennis zal gesteld zijn van mijn netto beroepsinkomen van het bijdragejaar. Bij begin van activiteit wordt een voorlopige minimum bijdrage opgelegd. Buiten begin van activiteit zal de voorlopig opeisbare bijdrage berekend zijn op basis van het inkomen van het 3de voorafgaande jaar. Om belangrijke herzieningen te vermijden werd mij aangeraden de voorlopige bijdragen te laten berekenen op een door mij geschat inkomen.
Ik wens dat mijn voorlopige bijdragen, bij begin van activiteit, berekend worden op:
MIJN BOEKHOUDER IS: (Fiduciaire, contactpersoon, tel, adres)
Ik geef hierbij aan mijn boekhouder toestemming om zich, op elektronische wijze, toegang te verschaffen tot het hierbij geopend dossier bij GROUP S – SVZ vzw. In toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is het onontbeerlijk dat ik hem hiertoe een volmacht verleen. Ingeval ik van de diensten van een andere boekhouder gebruik zou maken, zal ik GROUP S – SVZ vzw hiervan zo snel mogelijk verwittigen.
Ik verklaar dat de gegevens die in onderhavig document opgenomen zijn, correct en volledig zijn en dat ik mij hierbij aansluit bij GROUP S – Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen vzw.
Handtekening :
De aangeslotene moet een kopie van het ingevuld document bewaren.  Volgens de Wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van gegevens van persoonlijke aard, hebt u het recht van toegang tot uw gegevens, het recht om ze te verbeteren en de mogelijkheid om bijkomende inlichtingen te krijgen bij het openbaar register.
Ik bevestig  informatie te hebben ontvangen omtrent het statuut van student-zelfstandige, waarvan ik wens te genieten en ik voeg hierbij de verplichte documenten, volledig ingevuld en ondertekend:
- het aanvraagformulier en ; 
- het attest van inschrijving in een onderwijsinstelling. 
Ik verklaar dat ik de bijgevoegde clausule over de privacy, het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens heb gelezen en ondertekend.  
9.0.0.2.20120627.2.874785
HET STATUUT VAN STUDENT-ZELFSTANDIGE
(ARTIKELEN 5 QUATER EN 12 BIS VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 27/07/1967 HOUDENDE INRICHTING VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN EN ARTIKEL 5BIS VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 1967 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT IN UITVOERING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 38)
Wat is het statuut van student-zelfstandige?
Het statuut van student-zelfstandige laat studenten toe een lagere sociale bijdragenregeling te genieten als hun inkomen als zelfstandige lager is dan 13.550,50 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar (in 2018). 
Drie mogelijkheden :
• Uw inkomen is lager dan 6.775,25 euro per jaar : U moet geen enkele bijdrage betalen.
• Uw inkomen ligt tussen 6.775,25 euro en 13.550,50 euro : U betaalt een verminderde bijdrage.
• Uw inkomen is hoger dan 13.550,50 euro : U betaalt bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, u betaalt dus een bijdrage die minstens 721,54 euro per kwartaal bedraagt.
▶ De eerste drie volledige jaren activiteit, zult u, bij gebrek aan definitieve bekende inkomsten, een forfaitaire voorlopige bijdrage van 79,83 euro (eerste jaar van zelfstandige activiteit) per kwartaal moeten betalen. 
U kunt echter vragen om uw bijdragen te verhogen of te verlagen, als u een duidelijker idee heeft van uw inkomsten. 
▶ Wanneer uw werkelijk inkomen voor die jaren gekend is, zullen de voorlopige bijdragen geregulariseerd worden.
Wat zijn de voorwaarden om het statuut van student-zelfstandige te bekomen?
• Tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
• Studies volgen in een onderwijsinstelling en eventueel begeleid worden door deze instelling bij een ondernemingsproject.
• Ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland met het oog op het bekomen van een diploma dat erkend is door de bevoegde overheden.
• Regelmatig de lessen volgen om dat diploma te behalen. Als u uw zelfstandige activiteit voortzet zonder regelmatig de lessen te volgen of na de stopzetting van uw studies, dreigt u het statuut van student-zelfstandige te verliezen. U kunt dan automatisch worden beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep en dan moet u een bijdrage betalen die minstens 708,01 euro per kwartaal bedraagt. Om dat te vermijden, moet u ons onmiddellijk informeren als u geen regelmatige student meer bent.
• Een zelfstandige activiteit uitoefenen zonder enige gezagsverhouding met een werkgever. 
Vervult u de voorwaarden?
Vul de bijgevoegde formulieren in en onderteken ze. Stuur ze ons terug  per brief, per e-mail of breng ze binnen in ons kantoor. 
▶ Het is mogelijk dat wij u andere documenten zullen opvragen om te controleren of u wel degelijk student bent. 
Welke gevolgen zijn er voor uw ouders inzake terugbetaling van gezondheidszorgen en kinderbijslag?
Twee mogelijkheden :
• Uw inkomen is lager dan 6.775,25 euro (in 2018): U blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging en de betaling van de kinderbijslag.
• Uw inkomen ligt tussen 6.775,25 euro en 13.550,50 euro : U blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Het fonds voor de betaling van de kinderbijslag zal u echter ondervragen over de omvang van uw zelfstandige activiteit.
Meer info? Contacteer uw ziekenfonds of het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag aan uw ouders uitbetaalt.
Het statuut van student-zelfstandige geeft u, wanneer u geen bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, geen enkel recht inzake arbeidsongeschiktheid, pensioen, moederschapsverzekering, moederschapshulp, overbruggingsrecht, gezinsbijslag voor uw kinderen en mantelzorguitkering.  
Welke gevolgen zijn er inzake belastingen?
Als de inkomsten van uw zelfstandige activiteit lager zijn dan 6.535 euro bruto (in 2016), dan blijft u fiscaal ten laste van uw ouders. 
Zoals elke belastingplichtige zal u bovendien een belastingvrije som genieten voor het inkomen dat voortvloeit uit de uitoefening van uw activiteit. Voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) bedraagt deze som 7.420 euro. 
Als uw inkomen als zelfstandige dit bedrag niet overschrijdt, zult u in principe geen belastingen moeten betalen. Meer info? Raadpleeg de sites van de FOD Financiën :
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen 
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET STATUUT 
VAN STUDENT-ZELFSTANDIGE
terug te zenden per e-mail naar infocas@groups.beof per post naar GROUP S – SVZ, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel
Ik, ondergetekende, (NAAM, Voornaam) :
geïdentificeerd onder het rijksregisternummer (op de achterkant van uw identiteitskaart) :
vraag het statuut van student-zelfstandige aan vanaf
of, voor het/de volgende school- of academiejaar/jaren ( te verduidelijken ) :
• Mijn Universiteit of Hogeschool begeleidt mij bij mijn ondernemingsproject :
• Onderwijsinstelling waar ik lessen volg (de naam, de stad en het land aangeven) :
• Ik verbind me ertoe de lessen regelmatig te volgen tijdens het school- of academiejaar : ............................. ( te verduidelijken )
• 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 student-ondernemer, 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. 
N.B. : Op het einde van elk school- of academiejaar, dienen wij na te gaan of u de lessen op regelmatige basis heeft bijgewoond. Wij zullen u later dus een attest voor het regelmatig volgen van de lessen overmaken, om te laten invullen door de onderwijsinstelling.
OPGEMAAKT TE :        DATUM :									HANDTEKENING
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET STATUUT 
VAN STUDENT-ZELFSTANDIGE
 in te vullen door de onderwijsinstelling en terug te zenden per e-mail naar infocas@groups.beof per post naar GROUP S – SVZ, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel
1. Identificatiegegevens :
Naam :
Voornaam :
Rijksregisternummer :
2. School- of academiejaar : 
Is de student ingeschreven voor het volledige school- of academiejaar ?
Zo neen, begin- of einddatum van de inschrijving : ................................................................................................
3. Naam en adres van de onderwijsinstelling :
4. Onderwijs waarvoor de student is ingeschreven in uw instelling :
5. In geval de instelling zich buiten België bevindt, is het onderwijs gevolgd door de student erkend door een bevoegde overheid van uw land?
Is de student ingeschreven voor minstens 17 lesuren per week (verplichte stage-uren of praktijkoefeningen voor het bekomen van het diploma inbegrepen) of voor minstens 27 ECTS
6. In geval de instelling zich in België bevindt, is de student ingeschreven in uw instelling voor minstens 27 studiepunten ?
Zo neen, is de student ingeschreven voor minstens 17 lesuren per week (verplichte stage-uren of praktijkoefeningen voor het bekomen van het diploma inbegrepen)
Wordt de student begeleid in zijn ondernemingsproject door uw instelling ?
Geniet de student een verlengde zittijd voor de indiening van zijn verhandeling ?
Voorziene datum voor de indiening van de verhandeling :  ................................................................................
 Ik, ondergetekende, (NAAM en Voornaam) :      
 Verklaar dit formulier correct te hebben ingevuld.                                 DATUM :   
                                                                                                                  
 
                                                                                                         HANDTEKENING
 Stempel van de onderwijsinstelling 
Sociaal Verzekeringsfonds voor 
Zelfstandigen vzw
 
 
 
 
Clausule over de privacy, het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevensVersie van 25 mei 2018
 
Privacy
 
De gegevens die u meedeelt aan GROUP S – SVZ worden verwerkt en opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden.
De GROUP S – SVZ verwerkt deze gegevens, en ook de gegevens die u op een later tijdstip verstrekt, om haar administratieve taken uit te voeren.
Deze taken omvatten het beheer van uw sociaal statuut als zelfstandige in het kader van het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.
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 het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Op basis van die regelgeving heeft u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, om ze in te kijken, te laten verbeteren of wissen, om de verwerking ervan te laten beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website van GROUP S onder GDPR. Met specifieke vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (via e-mail: infosvz@groups.be of per post: GROUP S – SVZ, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel).
 
Toestemming
 
In het kader van de Europese regelgeving over de gegevensbescherming zijn wij verplicht om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor de verwerking en het gebruik van de volgende contactgegevens: uw e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer.
 
☐ Ik geef toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken voor het verdere beheer van mijn sociaal statuut.
 
Voor het intrekken van uw toestemming kunt u terecht bij GROUP S – SVZ (via e-mail: infosvz@groups.be of per post: GROUP S – SVZ, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel).
 
Opgemaakt te :       Op  :										        		 HANDTEKENING
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