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Vergeet niet de bijlage  
in te vullen! Gelieve wijzigingen zo snel mogelijk mee te delen aan uw dossierbeheerder. 

Functie 

 Bedrijfsleider sinds: - -  

Bestaat er voor technische functies binnen de onderneming voor een bedrijfsleider een cumulatie van het statuut 
mandataris met het statuut RSZ-plichtige werknemer-loontrekkende (zoals algemeen directeur), dan moet ook de 
werknemersfiche worden ingevuld. Neem desnoods contact op met uw dossierbeheerder. 

Persoonlijke gegevens 
Volledige naam: ____________________________________________________________________ 

Voorna(a)m(en): ____________________________________________________________________ 

Geboren op: - -  te: ________________________________ Geslacht: M / V 

Straat: ______________________________________________________ nr.: _______ bus: _______  

Postcode:  Gemeente: ____________________________________________________ 

Rijksregisternummer (zie identiteitskaart indien Belg of SIS-kaart): -  -  

Burgerlijke staat: _________________________________________ Sinds: - -  

Nationaliteit: _______________________________________________________________________ 

Indien gehuwd, naam en voornaam van de echtgenoot: _________________________________________ 

Indien wettelijk samenwonende, naam en voornaam: ___________________________________________ 

Geboortedatum echtgenoot / wettelijke samenwonende: - -  

Taal: Nederlands - Frans - Duits - Engels(*): ___________________________________________ 

Nr bankrekening indien nettoloon wordt betaald van bedrijfsbankrekening: 
 –  –  

Nr. IBAN: ________________________________ BIC-code: _________________________________ 

Gezinslasten en kinderbijslag 

Aantal kinderen ten laste (mindervaliden tellen dubbel):  

Echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende met inkomen: ja / nee (*) 

Mindervalide echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende: ja / nee (*) 

Andere personen ten laste (ascendenten, verwanten zijlijn):  ; leeftijd: ____________ 

Mindervalide bedrijfsleider (ten minste 66 %): ja / nee (*) 

Weduwe, weduwnaar, alleenstaande vader of moeder met kind(eren): ja / nee (*) 

Gezinslasten: fiscaal attest ondertekend door beide echtgenoten / wettelijk samenwonenden: ja / nee (*) 

 

Inkomsten en voordelen 
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 periodiek (regelmatig: ten minste 
één keer/maand) 

andere dan maandelijks  
(frequentie) 

Bruto inkomen € ,  € ,  

Belastbaar gedeelte huur gebouw 
verhuurd aan onderneming € ,  € ,  

Winsttoekenning € ,  Meedelen bij toekenning 

Voordelen allerlei aard:   

- privé-gebruik voertuig € ,  € ,  

- sociale bijdragen zelfstandigen ten laste 
genomen € ,  € ,  

- logiesvergoeding € ,  € ,  

- fictieve renten op debet rekening-courant € ,  € ,  

- andere € ,  € ,  

Vergoeding als terugbetaling van uitgaven 
eigen aan de onderneming: 

- Met bewijsstukken: ja / nee (*) 

- Op basis van ernstige forfaits: ja / nee (*) 

- Andere: ja / nee (*) 

€ ,  Meedelen bij toekenning 

Inhouding bijdrage ouderdom en 
vroegtijdig overlijden 

€ ,  € ,  

Bedrijfsvoertuigen 
Sociale behandeling (CO2-bijdrage) 

-  Gebruik voertuig :  

 privé-gebruik (gebruik buiten de arbeidsuren + woon- en werkverplaatsingen) 
 geen privé-gebruik 

-  Categorie voertuig (zie gelijkvormigheidsattest):  

M1  N1  Andere  (voertuig niet onderworpen aan CO2-bijdrage) 

-  Merk voertuig : ____________________ 

-  Nummerplaat voertuig : __________ CO2-uitstootgehalte: __________ 

-  Type brandstof:   benzine  diesel   LPG   elektrisch       

  hybride/benzine  hybride/diesel 

-  Datum ingebruikname voertuig: – –  
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2 - Fiscale behandeling (enkel van toepassing voor de voertuigen waarvan de verkeersbelasting gebaseerd is op het aantal fiscale pk) 

- Cataloguswaarde voertuig _________________ € 

- Persoonlijke werknemersbijdrage die kan afgetrokken worden van het bedrag van het voordeel van alle aard:  

o Bedrag €__________  

o  _______ % van het voordeel van alle aard 

- Periodiciteit van de persoonlijke bijdrage 

 maandelijks jaarlijks andere (bepaal nader) ______________________  

-  Datum van de 1e inschrijving  – –  

Voordeel uit het privégebruik van een GSM die gratis ter beschikking wordt gesteld 
Waarde van het voordeel (werkelijke waarde): € ____________ 

Tegemoetkoming van de werknemer: € __________________ 

 

 

Naam instelling of onderneming waar bijdragen worden uitbetaald: _________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________________ 

Opmerking: Gelieve ons te melden indien om één of andere reden (cumulatieve activiteiten, regularisatie sociale 
bijdragen in uw voordeel, enz) een hogere bedrijfsvoorheffing dan de vastgelegde bedragen moet worden 
ingehouden. 

 

De bedrijfsleider neemt ervan kennis dat onderhavige gegevens voor de toepassing van de sociale en fiscale 
wetgeving worden gebruikt in een geautomatiseerd bestand dat wordt beheerd door het Sociaal Secretariaat 
“PARTENA” waarvan de werkgever houder is (wet 08.12.1992 art.4 op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer). 

 

Gelezen en goedgekeurd op: 

 

Datum en handtekening bedrijfsleider 
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