
aangesloten bij de Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA,Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel - 
onder nationaalnummer : ...................................................................................................................................
heb het zelfstandig beroep van  ........................................................................................................................  
uitgeoefend tot op het ogenblik van de  ............................................  stopzetting wegens ziekte.

Ik verklaar op erewoord dat ik geen enkele beroepsbedrijvigheid heb uitgeoefend gedurende de periode 
van ............................................................................... tot ....................................................................................
en dat geen andere persoon gedurende bedoelde periode in mijn naam of voor mijn rekening een 
beroepsbedrijvigheid heeft uitgeoefend.

Ik maak u tevens een attest van erkenning van arbeidsongeschiktheid over. Ik verbind mij ertoe in de 
toekomst elke wijziging in deze toestand onmiddellijk te melden aan het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen.

Bovendien ben ik bereid mij te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek.

Ik ben op de hoogte van het feit dat ingeval van herneming van activiteit na een periode van inactiviteit 
en gelijkstelling van minstens één kwartaal, de regels voor de berekening van de sociale bijdragen ingeval 
van begin activiteit opnieuw zullen toegepast worden voor de jaren die volgen op de herneming van de 
activiteit.

Gedaan te ............................................. , op..................................................................

Handtekening

Aanvraag tot het bekomen van gelijkstelling van ziekteperioden 
met perioden van werkelijke beroepsbedrijvigheid  
(art. 50 Van het koninklijk besluit van 19 december 1967)

Ik ondergetekende  ............................................................................................................................................

geboren te  .................................................................  op  .................................................................................

wonende te  ........................................................................................................................................................

straat ...........................................................................................................................  nr ..............  bus  ...........
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Gelijkstelling wegens ziekte - Uitleg

U hebt uw activiteit stopgezet wegens ziekte.
Voor de periodes van arbeidsongeschiktheid kan u van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen (R.S.V.Z.) een beslissing bekomen tot gelijkstelling met een periode van activiteit, zonder 
betaling van bijdragen.

1. Voorwaarden

• Alle beroepsactiviteiten als zelfstandige of als helper moeten stopgezet zijn.
• De activiteit mag niet verdergezet worden door een derde in plaats van de zelfstandige.
• Voor minstens 66% arbeidsongeschikt zijn.
• In regel zijn met de sociale bijdragen voor het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van 

gelijkstelling wegens ziekte.

2. Formaliteiten

• De verklaring op eer invullen en ondertekenen (aanvraag gelijkstelling)
• Voor een snellere behandeling van uw dossier, kan u een attest van erkenning van 

arbeidsongeschiktheid, bijvoegen.

3. Voordelen

• Alle rechten behouden op de diverse uitkeringen (pensioen, kinderbijslag, ziekte- en 
invaliditeitsverzekering)

• Genieten van de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen gedurende de periode van 
ongeschiktheid.

Mogen wij u vragen om ons deze documenten zo snel mogelijk over te maken? Na ontvangst vragen 
wij aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen om een gunstige beslissing te 
nemen.

Gelieve eveneens aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds een getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid over te maken, opgesteld door uw behandelende geneesheer. Deze 
formaliteit moet ten laatste op de 7e dag van uw ongeschiktheid vervuld worden. Elke periode van 
arbeidsongeschiktheid kan inzake pensioen pas gelijkgesteld worden indien deze periode erkend is in het 
stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Indien u uw activiteit herneemt na een periode van minstens één kwartaal van inactiviteit en gelijkstelling, 
dan zal deze herneming beschouwd worden als een nieuw begin van activiteit. Bijgevolg zal u voorlopige 
wettelijke bijdragen moeten betalen die nadien zullen geregulariseerd worden op basis van de inkomsten, 
verworven tijdens de betreffende bijdragejaren. U kan anticiperen op deze regularisaties door ons een 
schatting te geven van het inkomen, om uw voorlopige bijdragen te berekenen.

Uw Sociale verzekeringen.
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