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AANVRAAG VAN EEN MOEDERSCHAPSUITKERING VOOR ZELFSTANDIGEN
(artikels 91 en 99 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971)

Wettelijke regeling voor moederschapsrust beginnende vóór 01/01/2017
De forfaitaire uitkering van het ziekenfonds dekt de volledige stopzetting van elke beroepsactiviteit gedurende
een tijdvak van 3 tot 8 weken (3 tot 9 bij de geboorte van een meerling), naar keuze van het lid.
De verplichte moederschapsrust omvat 3 weken waarvan 1 week vóór en 2 weken na de geboorte.
Bij de geboorte van een meerling kan een extra uitkering worden verleend om de zelfstandige in de
gelegenheid te stellen om van een bijkomende week (9de week) moederschapsverlof te genieten.
De facultatieve voorbevallingsrust kan opgenomen worden vanaf de 3de week vóór de bevallingsdatum.
De facultatieve nabevallingsrust kan ten vroegste aanvangen na de verplichte rustperiode en kan tot 23 weken
na de geboorte opgenomen worden. De facultatieve rust moet in periodes van zeven kalenderdagen worden
opgenomen.
Bezorg dit aanvraagformulier ingevuld aan ons ziekenfonds terug en voeg er een uittreksel uit de geboorteakte
bij.
De betaling van de uitkering voor de 3 verplichte rustweken zal gebeuren bij ontvangst van dit document en op
voorwaarde dat men in orde is met zijn bijdragen bij de sociale verzekeringskas.
De uitkering voor de facultatieve weken zal betaald worden bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging van
werkhervatting en, ten vroegste, op het einde van het moederschapsverlof.

Wettelijke regeling voor moederschapsrust beginnende vanaf 01/01/2017
De forfaitaire uitkering van het ziekenfonds dekt de volledige stopzetting van elke beroepsactiviteit gedurende
een tijdvak van 3 tot 12 weken (3 tot 13 in geval van meerling), naar keuze van het lid.
De verplichte moederschapsrust omvat 3 weken waarvan 1 week vóór en 2 weken na de geboorte.
Bij de geboorte van een meerling kan een extra uitkering worden verleend om de zelfstandige in de
gelegenheid te stellen om van een bijkomende week (9de week) moederschapsverlof te genieten.
De facultatieve voorbevallingsrust kan opgenomen worden vanaf de 3de week vóór de bevallingsdatum.
De facultatieve nabevallingsrust kan ten vroegste aanvangen na de verplichte rustperiode en kan tot 38 weken
na de geboorte opgenomen worden. De facultatieve rust moet in periodes van zeven kalenderdagen worden
opgenomen.
Vanaf 1 januari 2017 zijn nieuwe versoepelde regels van toepassing.
Het gaat om 3 versoepelingen:
● de duur van de moederschapsrust wordt verlengd van 8 tot 12 weken (9 tot 13 weken bij de geboorte
van een meerling);
● de termijn waarbinnen de moederschapsrust moet worden opgenomen, wordt verlengd (van 23 weken naar
38);
● de zelfstandige krijgt de mogelijkheid om deeltijds te werken in de facultatieve rustperiode.
Bezorg dit aanvraagformulier ingevuld aan ons ziekenfonds terug en voeg er een uittreksel uit de geboorteakte
bij.
De betaling van de uitkering voor de 3 verplichte rustweken zal gebeuren bij ontvangst van dit document en op
voorwaarde dat men in orde is met zijn bijdragen bij de sociale verzekeringskas.
De uitkering voor de facultatieve weken zal betaald worden bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging van
werkhervatting en, ten vroegste, op het einde van het moederschapsverlof tenzij u de keuze maakt om van de
bovenvermelde versoepelingen te genieten.

Betreft:
Adres:

Ik wens vanaf ..................................................... 20.......... te genieten van het moederschapsverlof
voor de geboorte van mijn kind op ..................................................... 20..........
 ik voeg een uittreksel uit de geboorteakte bij mijn aanvraag
 een uittreksel uit de geboorteakte is reeds aan het ziekenfonds overgemaakt
om mijn kind als persoon ten laste te laten inschrijven of om de geboortepremie te bekomen
 andere situatie: ................................................................
Ik wens een moederschapsrust te nemen die samengesteld is uit:
 de drie verplichte rustweken van  - -  tot

 - - 

alsook uit volgende facultatieve weken moederschapsrust:
4de week: van  - -  tot  - - 
5de week: van  - -  tot  - - 
6de week: van  - -  tot  - - 
7de week: van  - -  tot  - - 
8ste week: van  - -  tot  - - 
9de week: van  - -  tot  - - 
10de week: van  - -  tot  - - 
11de week: van  - -  tot  - - 
12de week: van  - -  tot  - - 
ik wens te genieten van de bijkomende rustweek voor een meerling
13de week : van  - -  tot  - -

(bij meerling)

ik wens de nodige documentatie te verkrijgen om te genieten van de nieuwe maatregelen vanaf
01/01/2017, namelijk de facultatieve weken te kunnen verspreiden over een langere periode of
deeltijds werken tijdens die facultatieve weken.
Ik verbind me ertoe mijn gewone beroepsactiviteiten stop te zetten en geen andere
beroepsactiviteit uit te oefenen gedurende de gekozen tijdvakken van moederschapsrust (*).
Enkel onder die voorwaarden kan ik aanspraak maken op een moederschapsuitkering.
Bijkomende informatie
Ik wens mijn moederschapsuitkering te ontvangen:
 op mijn bankrekening: ............/......................................../........
(eventueel) op de bankrekening: ............/......................................../........
van de heer/mevrouw ............................................................
Opgemaakt te ........................................., op ...................................
Handtekening van de gerechtigde in moederschapsverlof.
(*) Tenzij u aan uw ziekenfonds hebt vermeld dat u deeltijds zal werken in de facultatieve bevallingsrust (nieuwe
maatregelen vanaf 01/01/2017).
De inzameling van deze persoonsgegevens door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van
Brabant is nodig om uw rechten te bepalen, dit in uitvoering van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerd
op 14/07/1994), om uw rechten te bepalen ten overstaan van de diensten georganiseerd in het kader van artikel 3b en c van de wet van 06/08/1990. De wet tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992 verleent aan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben een recht van toegang en van
verbetering. Bijkomende informatie omtrent de verwerking van deze persoonsgegevens kan worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (dienst openbaar register), Regentschapsstraat 61, 1000 Brussel.

