
 Naam onderneming:  

 Dossiernummer:  

Fiche bedrijfsleider 
Nummer van de bedrijfsleider 
(facultatief):  

Afdeling:  
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Functie 

  Bedrijfsleider sinds:  -  -   

Zelfstandige bedrijfsleider: ja / nee (*).  Indien nee, ook de werknemersfiche invullen. 

Persoonlijke gegevens 

Volledige naam: ____________________________________________________________________ 

Voornaam: _______________________________ Eerste letter 2e voornaam: _____________________ 

Geboren op:  -  -   in: ________________________________  

Geboorteland indien buitenland: ______________________________________ Geslacht: M - V 

Straat: ______________________________________________________ nr.: _______ bus: ______  

Postcode in België:   Gemeente: _______________________________________________ 

Postcode in buitenland: __________ Gemeente: ____________________________________________ 

INSZ:  .  .  –  .   

Nationaliteit1: ____________________________________ 

Burgerlijke staat: _________________________________________ sinds: ____________ 

Indien gehuwd of wettelijk samenwonend: naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) / wettelijk samenwonende: 

_______________________________________________ Geboortedatum:  -  -   

Taal: Nederlands / Frans / Duits / Engels (*) 

Bankrekeningnummer op naam van: Dhr en mevr. / eigen naam (*):  

IBAN 


  

BIC    

Gezinslasten2 en diverse fiscale gegevens 

Rijksinwoner   Niet-inwoner  

Aantal niet-mindervalide kinderen ten laste:   

Aantal mindervalide kinderen ten laste:   

Andere niet-mindervalide personen ten laste (ascendenten, verwanten zijlijn):  ; Leeftijd ___________ 

                                                           
1 Indien buitenlandse nationaliteit: de werkgever moet de wetgeving inzake de controle van de verblijfsvergunning van 
onderdanen van derde landen en de wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België naleven. 
Voor meer info: legal@partena.be. 
2 Wanneer beide echtgenoten / wettelijk samenwonenden beroepsinkomsten verkrijgen, moet de onderneming in het bezit zijn 
van de verklaring – bedrijfsvoorheffing – toekenning van de vermindering wegens gezinslasten.   

Gelieve wijzigingen zo snel mogelijk mee te delen aan uw dossierbeheerder.  

mailto:legal@partena.be
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Andere mindervalide personen ten laste:  ; Leeftijd ___________ 

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

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

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

Buitenlands kaderlid, niet-inwoner: ja / nee (*)  

Niet-hertrouwde weduwe/weduwnaar, ongehuwde vader of moeder met kind(eren) ten laste: ja / nee (*) 

Opgelet! Indien u om een bijzondere reden (cumulatie van activiteiten, regularisering ten gunste van sociale 

bijdragen, enz.) wenst dat wij een bedrijfsvoorheffing opleggen die hoger is dan het barema, laat ons dit dan weten. 

Inkomsten en voordelen 

 

Periodiek (regelmatig: minstens 

maandelijks) 

Ander dan maandelijks  

(ons mee te delen bij de 

toekenning) 

Bruto-inkomen €  ,   €  ,   

Belastbaar gedeelte huur gebouw 

verhuurd aan onderneming €  ,   €  ,   

Tantièmes €  ,   €  ,   

Voordelen van alle aard:   

- tenlastename door de onderneming van 
de sociale bijdragen zelfstandigen 

€  ,   €  ,   

- terbeschikkingstelling van een woning €  ,   €  ,   

- fictieve interesten op debet rekening-

courant €  ,   €  ,   

- andere (te omschrijven): __________ €  ,   €  ,   

Vergoeding als terugbetaling van 

uitgaven eigen aan de onderneming: 

- met bewijsstukken: ja / nee (*) 

- op basis van ernstige criteria: ja / nee (*) 

- op basis van een forfait: ja / nee (*) 

€  , 

€  , 

€  , 

€  , 

€  , 

    €  ,   

Inhoudingen voor aanvullend pensioen  €  ,   €  ,   

Maaltijdcheques 

- Nominale waarde: € __________ per cheque - Aandeel bedrijfsleider: € __________ per cheque 
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Bedrijfsvoertuig 

a. Sociale behandeling (CO2-bijdrage) 

- Gebruik van het voertuig:  

 geen privégebruik 

 uitsluitend gebruik voor individuele verplaatsingen tussen woonplaats en vaste tewerkstellingsplaats 

zonder ander privégebruik 

  privégebruik (gebruik buiten de arbeidsuren + woon-werkverplaatsingen)  

- Categorie van het voertuig (zie gelijkvormigheidsattest):  

M1 N1 Andere dan M1/N1 

Ik bevestig dat er geen enkele CO2-solidariteitsbijdrage moet worden berekend voor het hierboven 

vermelde voertuig (enkel aanvinken indien de vakjes ‘woonplaats-vaste tewerkstellingsplaats’ en ‘N1’ zijn 

aangevinkt en de jaarlijkse verkeersbelasting voor dit voertuig wordt berekend op basis van de massa van 

het voertuig) 

- Merk van het voertuig: __________  

- Nummerplaat van het voertuig: _____________________________ CO2-uitstootgehalte:  ____________  

- Type brandstof:  benzine  diesel LPG      elektrisch       

  hybride/benzine hybride/diesel 

- Datum ingebruikname voertuig:   –  –   

b. Fiscale behandeling (enkel van toepassing voor de voertuigen waarvan de verkeersbelasting gebaseerd is 

op de fiscale pk) 

- Cataloguswaarde van het voertuig: €  _____________  

- Datum 1e inschrijving:   –  – 

- Persoonlijke bijdrage van de bedrijfsleider die kan worden afgetrokken van het bedrag van het voordeel van alle 

aard:  

bedrag: € __________ 

__________ % van het voordeel van alle aard

- Periodiciteit van de persoonlijke bijdrage: maandelijks jaarlijks andere (verduidelijk) __________ 

- Type verplaatsing: 

 uitsluitend privéverplaatsingen 

 uitsluitend woon-werkverplaatsingen 

 gemengd gebruik   

IT-toestellen 

Door de onderneming ter beschikking gestelde voordelen die ook privé mogen worden gebruikt: 

- Gsm – smartphone (toestel): ja / nee (*) 

- Telefoonabonnement (vast of mobiel): ja / ne (*) 

- Internetverbinding (vast of mobiel): ja / nee (*) 

- PC (vast of mobiel): ja / nee (*) 

- Tablet-pc: ja / nee (*) 

Is er een tussenkomst van de bedrijfsleider: 

- Voor de gsm – smartphone (toestel)? ja / nee (*). Indien ja, € ____________  / maand 

- Voor het telefoonabonnement (vast of mobiel)? ja / nee (*). Indien ja, € ____________  / maand 

- Voor de internetverbinding (vast of mobiel)? ja / nee (*). Indien ja, € ____________  / maand 
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- Voor de PC (vast of mobiel)? ja / nee (*). Indien ja, € ____________  / maand 

- Voor de tablet-pc? ja / nee (*). Indien ja, € ____________  / maand 

 

 

 

 

De bedrijfsleider heeft ervan kennis genomen dat de verzamelde informatie zal worden gebruikt voor de toepassing 

van de fiscale wetgeving en dat ze zal worden opgeslagen in een informaticabestand dat wordt beheerd door het 

Sociaal Secretariaat Partena en waarvan de onderneming eigenaar is (Europese Verordening 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 en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG). 

 

Gelezen en goedgekeurd op: 

Handtekening van de bedrijfsleider 


