
Aansluitingsnummer: 

Dringend terug te sturen naar
DIENST VERGOEDINGEN

INLICHTINGSBLAD VOOR DE BEREKENING VAN DE UITKERINGEN
Uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

IN TE VULLEN DOOR DE ZELFSTANDIGE

A. IDENTIFICATIE VAN DE GERECHTIGDE

Naam en voornaam: 
Rijksregisternummer: 
Huidig adres (als het verschilt van uw hoofdverblijfplaats):

 

B. VERKLARING

1. Begindatum van de arbeidsongeschiktheid: --

2. Verbleef u bij de aanvang van uw arbeidsongeschiktheid
in het buitenland?  neen ja

Zo ja, sedert wanneer bent u terug in België? --

3. Geniet u:
a) uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid krachtens de wet
    gecoördineerd op 14/07/1994, als werknemer in loondienst?  neen  ja
b) een invaliditeitspensioen ten laste van het N.P.M. (mijnwerkers)?  neen  ja

                               Graad van arbeids-
                                  ongeschiktheid

c) een rente, vergoeding of toelage wegens een arbeidsongeval?  neen  ja     indien ja  %
    Indien ja, aard van de aandoening:

d) een rente, vergoeding of toelage wegens een beroepsziekte?  neen  ja     indien ja  %
          Indien ja, aard van de aandoening:

e) gewone of aanvullende tegemoetkomingen voor mindervaliden?  neen       ja

    indien ja  %

f) een ander voordeel, uitkering, pensioen, rente of kapitaal?  neen  ja     indien ja  %

g) een rust, ouderdoms- of anciënniteitspensioen, toegekend door
         een Belgische of buitenlandse sociale zekerheidsinstelling?  neen  ja

h) een rust, ouderdoms- of anciënniteitspensioen, toegekend door
    een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling
    van openbaar nut?  neen  ja

(0Ðè<N000)

 



1.

Ingeval het antwoord op één van de vragen a) tot h) bevestigend is

1                   2
i) sedert wanneer?                               --  --

(het vak 2 is bestemd voor de gerechtigde die een tweede pensioen, rente, tegemoetkoming of 
voordeel geniet)

j) wat is het bedrag ervan?   ,  EUR ,  EUR

per dag  
per week  
per maand  
per kwartaal  
per jaar  

k) instelling(en) die dit (deze) bedrag(en) betaalt (betalen): 1          2

Benaming: ...................................................................................................……...................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Postnummer, gemeente:  .................................................. ..........................

l) werd voor geval c) en f) de rente geheel of gedeeltelijk in

kapitaal uitbetaald? ja  neen 

m) wat is de aard van de aandoening waarvoor u deze rente ontvangt ? ..........................................................

4. Geniet u:

a) een loon ten laste van een werkgever? ja  neen 
Zo ja, over welk tijdvak?     Begin --einde --

b) een vergoeding wegens verbreking van de arbeidsovereenkomst? ja  neen 
Zo ja, over welk tijdvak?     Begin --einde --

c) een vergoeding gewaarborgd door een Belgische of buitenlandse
wet in geval van onderbreking van een beroepsactiviteit die

schadelijk is of dreigt te worden voor uw gezondheid? ja  neen 
Zo ja, over welk tijdvak?     Begin --einde --

5. Werkt u in een beschutte werkplaats? ja  neen 

Zo ja, sedert wanneer?           --

Wat is uw maandloon?        ,  EUR

6. De uitbetalingen van de uitkeringen dienen te geschieden op de volgende rekening bij een financiële

instelling of bank: BE    

2.



7. Samenstelling van het gezin (alle personen die op hetzelfde adres wonen)

Naam & voornaam Verwantschap             Aansluitingsnummer
.................................................................................................. ............................ ...................................
................................................................................................... ............................ ...................................
................................................................................................... ............................ ...................................
................................................................................................... ............................ ...................................

8. In bijlage vindt u eveneens een 'formulier 225' dat u samen met dit inlichtingsblad, ingevuld en 
    ondertekend, moet terugsturen:

- door uzelf

- door alle personen die u in punt 7. vermeld hebt, MET UITZONDERING VAN DE KINDEREN TEN LASTE 
  (rubriek B op de voorzijde, één document per persoon).

Indien dit attest door meerdere personen moet ingevuld worden, vragen we u om een bijkomend attest af te halen in
één van onze burelen in uw buurt. Gelieve deze attesten gezamenlijk bij dit inlichtingsblad te voegen.

Ik verbind mij ertoe elke wijziging te melden die zich in de loop van mijn arbeidsongeschiktheid mocht voordoen met
betrekking tot het recht op een ouderdoms- of anciënniteitspensioen, uitkeringen wegens een arbeidsongeval of 
beroepsziekte of van aansprakelijke derden, het beroepsinkomen, tegemoetkomingen voor mindervaliden of welke 
inkomsten ook.
Het is me bekend dat valse of onvolledige verklaringen aanleiding kunnen geven tot sancties, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 31/05/1933, of tot een uitsluiting van het recht op prestaties van de ziekte- en  
invaliditeitsverzekering, overeenkomstig het koninklijk besluit van 10/01/1969.

Ik bevestig op mijn erewoord dat deze verklaring waarachtig en volledig is.

• Telefoonnummer: .............................................................................................................................

• E-mail adres: ....................................................................................................................................

Te .................................................., op ................................................

Handtekening van de gerechtigde.

3.

Solidaris  Brabant  verwerkt  jouw persoonsgegevens volgens de wet van 30 juli  2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met  betrekking tot  de
verwerking van persoonsgegevens (kaderwet) en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de persoonsgegevensbescherming. Dat geeft  je het recht om je
gegevens in te kijken, aan te vullen, om je tegen de verwerking van je gegevens te verzetten en om te vragen je gegevens te verbeteren, te beperken of te schrappen.
Indien  je  meer  informatie  wenst  over  de  verwerking  van  jouw  gegevens,  vindt  je  het  Handvest  over  de  persoonsgegevensbescherming  via  volgende  link:
https://www.solidaris-brabant.be/nl/gebruiksvoorwaarden.


