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Verklaring 
stopzettingsmeerwaarde

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

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

...............................................................................................................nr.  ...............................bus  ....................................

aangesloten bij het sociaal verzekeringsfonds (voor zelfstandigen) van Partena Professional, Kartuizersstraat 45, 

1000 Brussel,  met als klantennummer :

verklaar kennis te hebben genomen van de bepalingen die de betaling van de verschuldigde sociale bijdragen 

regelen.

Ik wens dat mijn definitieve sociale bijdragen berekend worden op basis van de inkomsten van de zelfstandige 

bedrijvigheid tijdens het bijdragejaar  ...............................................................  zonder rekening te houden met de 

genoten stopzettingsmeerwaarde. 

Het jaarinkomen van  .........................................zonder de stopzettingsmeerwaarde bedraagt ............................... EUR. 

Aangezien mijn sociaal verzekeringsfonds uit de inkomsteninformatie die het van de fiscus ontvangt niet kan 

afleiden over welk bedrag aan stopzettingsmeerwaarden het gaat stuur ik in bijlage een kopie van mijn aanslagbiljet. 

Elke stopzettingsmeerwaarde (ongeacht de belastingvoet die erop van toepassing is en met uitzondering van de 

stopzettingsvergoedingen van bedrijfsleiders) zal worden uitgesloten van de berekeningsbasis van de sociale 

bijdragen onder de volgende voorwaarden :

• Ofwel geniet u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de meerwaarde wordt 

gerealiseerd effectief een rustpensioen. De stopzetting van de aansluiting is in deze gevallen niet vereist. 

• Ofwel is er een effectieve en volledige stopzetting van uw onderwerping aan het zelfstandigenstatuut uiterlijk 

op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de meerwaarde wordt gerealiseerd. Er mag 

dus op 31 december van het jaar volgend op het jaar van de stopzettingsmeerwaarde geen sprake (meer) zijn 

van een zelfstandige beroepsactiviteit die aanleiding geeft tot onderwerping aan het sociaal statuut van de 

zelfstandigen. 

Opgemaakt te  ..................................................................................... op  ...........................................................................

Handtekening
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