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AANVRAAGFORMULIER VOOR VRIJSTELLING VAN 
SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE 

(Artikel 17 van Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967) 
de organisatie van het sociaal statuut van zelfstandigen) 
U bent verplicht om elke vraag of onderdeel antwoorden 

Deel 1 - Gegevens van de aanvrager 

Identificatiegegevens van de aanvrager 

□□.□□.□□-□□□.□□Nationaal registratienummer 
(zie uw ID-kaart) 

Naam:  .................................................................................................................................................  

Voornaam:  ............................................................................................................................................  

Adres 

Straat ..................................................................................................  Nr ...........  Bus......................  

Postcode .....................................  Plaats ...........................................................................................  

Contactgegevens aanvrager 

E-mailadres  ............. ……………………………………………………………………………………. 

Tel .... /………………………………………..  M  +.... / ...............................................................................  

Deel 2 - Doel van het verzoek 

Ik verzoek om een vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal van 2020.

Deel 3- Motivering 

Uitzonderlijke omstandigheden van tijdelijke aard : 

De coronaviruscrisis heeft een grote impact gehad op mijn professionele activiteit. 
Beschrijf uw zelfstandige activiteit: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geef aan hoe uw zelfstandige activiteit is beïnvloed door het coronavirus COVID-19 : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ik heb ook het overbruggingsrecht aangevraagd..
(Zie achterkant)
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Deel 4 - Bescherming van de privacy 

De gegevens die u aan het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ) 
verstrekt, worden verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde bestanden. 

Deze gegevens, evenals de gegevens die u later zult verstrekken, worden door het RSVZ verwerkt in het 
kader van de uitvoering van zijn administratieve taken en de taken van de Commissie van Beroep die 
binnen het RSVZ werd opgericht, overeenkomstig de artikelen 17 en 21 van het Koninklijk Besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 tot regeling van het sociaal statuut van de zelfstandigen. 

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig 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 (de zogenaamde 
algemene verordening inzake gegevensbescherming). 

Volgens deze regels hebt u het recht om de rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te 
vragen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking of te verzoeken dat uw 
gegevens worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.  Gelieve hiervoor 
contact op te nemen met het RSVZ (per e-mail: mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be of per post RSVZ - DVR, 
Willebroekkade 35, 1000 Brussel). 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website van het 
RSVZ onder het tabblad 'Privacy'.  

Indien u informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u deze wenst te 
raadplegen of indien u specifieke vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u 
contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) (per e-mail: DPO@rsvz-inasti.fgov.be of per post: 
RSVZ - DPO, Willebroekkade 35, 1000 Brussel). 

Privacy Toestemming 
Op grond van de Europese wetgeving inzake 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 mobiel telefoonnummer. 

Ik geef het RSVZ toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken en op te slaan voor het 
verdere beheer van mijn sociaal statuut. 

Voor het intrekken van mijn toestemming kan ik contact opnemen met het NISSE (per e-mail: mailbox-
dvr@rsvz-inasti.fgov.be of per post: RSVZ - DVR, Willebroekkade 35, 1000 Brussel). 

Deel 5 - Belangrijke informatie 

Het verkrijgen van een vrijstelling van premiebetaling leidt tot het verlies van pensioenrechten voor het 
betreffende kwartaal. U kunt, als u dat wilt, dat kwartaal binnen 5 jaar terugkopen om dat recht terug te 
krijgen. 
Er bestaan nog andere maatregelen om u te helpen in het kader van de coronacrisis: uitstel van betaling, 
overbruggingsrecht,... Neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds. 

Deel 6 - Ereverklaring 

Ik, ondergetekende, (naam en voornaam) .......................................................................................... 

verklaar ik op mijn erewoord dat dit formulier correct is ingevuld en dat de daarin opgenomen gegevens 
juist en volledig zijn.  

Opgesteld te ................................................  op ........................................... 

_______________________ 
(handtekening van de aanvrager)  

Een niet-ondertekend verzoek wordt geacht niet te zijn ingediend. 
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