Aangifte van een nevenactiviteit Maatregel "Springplank naar zelfstandige"
Waarom deze aanvraag?
U bent een uitkeringsgerechtigd werkloze en wenst een nevenactiviteit als
zelfstandige aan te vatten tijdens uw werkloosheid. U dient dit formulier in om zo
uw recht op uitkeringen te behouden gedurende een periode van 12 maanden.
U moet de uitoefening van deze activiteit niet vermelden op uw controlekaart of,
in geval van vrijstelling van controlekaart, geen aangifteformulier indienen ter
vervanging van de controlekaart.
Wettelijke basis: art. 48, §1bis KB 25.11.1991
Heeft u bijkomende informatie nodig?
Indien u meer inlichtingen wenst:
- neem dan contact op met uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of
HVW);
- lees dan het infoblad T158 “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit
in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?”.
Dat infoblad is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of bij het RVA-kantoor
en kan worden gedownload van de website www.rva.be.
Wat moet u doen met het formulier?
Vul het formulier in en vergeet niet uw rijksregisternummer (INSZ) te vermelden
bovenaan elke bladzijde.
Wat moet u doen met het ingevulde formulier?
U dient het ingevulde formulier ten vroegste 3 maanden vóór de aanvang van uw
activiteit in bij uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).
En vervolgens?
De uitbetalingsinstelling bezorgt de formulieren aan de RVA en zal u verder op de
hoogte houden van de behandeling van uw aanvraag.
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Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag.

Aangifte van een nevenactiviteit
Maatregel "Springplank naar zelfstandige"

datumstempel
uitbetalingsinstelling

(art. 48 § 1bis KB 25.11.1991)

In te vullen door de werknemer
Uw identiteit
Voornaam en naam

..........................................................................................................................................

Straat en nummer

..........................................................................................................................................

Postcode en gemeente

..........................................................................................................................................

Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde
van uw identiteitskaart

Rijksregisternr. (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

De gegevens ‘telefoon’ en ‘e-mail’ zijn
facultatief.

Telefoon
E-mail

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Uw verklaring
Ik wens een nevenactiviteit als zelfstandige uit te oefenen gedurende mijn
werkloosheid, vanaf __ __ / __ __ / __ __ __ __ en mijn recht op uitkeringen te
behouden gedurende een periode van 12 maanden. Ik weet dat ik de uitoefening
van deze activiteit niet op mijn controlekaart moet vermelden of, in geval van
vrijstelling van controlekaart, geen aangifteformulier moet indienen ter vervanging
van de controlekaart.

1. Omschrijving van mijn activiteit
Ik beschrijf hierna de uitgeoefende nevenactiviteit:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Ik beschik over een website voor mijn activiteit:

 neen

 ja: www....................................................................................................................................

Ik oefen mijn activiteit uit:
 op het adres van mijn woonplaats
 op een ander adres: ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. Uitoefening van mijn activiteit
Vermeld het KBO-nummer indien u er
al één heeft.

Vermeld hier indien u, bv. de activiteit
nog niet hebt aangevat.
Opgelet: uw aanvraag kan niet worden
aanvaard indien een deel van uw
activiteit wordt uitgeoefend door derden.
Indien in de loop van de activiteit een
deel ervan wordt verricht door derden
moet u daarvan aangifte doen en het
voordeel zal u ontnomen worden.
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Ik wens die activiteit uit te oefenen als:
 natuurlijk persoon, met het KBO-nummer          
 onderneming (gemachtigde, bestuurder, zaakvoerder of werkend vennoot):
Naam van de onderneming: .........................................................................................................................
KBO-nummer van de onderneming:          
Andere: ...................................................................................................................................................................................
Een deel van mijn activiteit wordt uitgeoefend door derden (werknemers,
onderaannemers, leerlingen):

 neen  ja ...............................................................................................................
Ik beschik over de ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer en over de
beroepsspecifieke bekwaamheden) om mijn activiteit uit te oefenen:
 ja
 neen, ik heb een derde nodig (echtgenoot, helpend familielid, mandataris,…) om
mijn activiteit te kunnen uitoefenen.
 mijn activiteit is gevestigd in het Vlaamse Gewest en ik ben vrijgesteld van het
inbrengen van een bewijs van deze bekwaamheden.
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Rijksregisternummer (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __
Rijksregisternr.
(INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __
Het geraamde bedrag van het
inkomen moet toelaten om het
voorlopige bedrag van uw
werkloosheidsuitkeringen te
berekenen. Na ontvangst van het
aanslagbiljet zal een definitieve
berekening gebeuren. Die kan leiden
tot een bijbetaling, een terugvordering
van werkloosheidsuitkeringen of zal
geen invloed hebben.

De inkomsten, eventueel een raming ervan, van mijn zelfstandige activiteit
bedragen:

Dit is het totaalbedrag van de
brutowinst, zonder aftrek van de
beroepslasten, ~uitgaven en
~verliezen. Als u gemachtigde of
zaakvoerder bent, vermeldt u de
totale bruto-inkomsten van de
onderneming.

- totale bruto-inkomsten van de activiteit:

Dit is het belastbaar inkomen dat
vermeld zal worden op het
aanslagbiljet (ontvangsten
verminderd met de beroepslasten,
~uitgaven en ~verliezen)

- netto belastbare inkomsten van de zelfstandige:

.............................................................................

.........................................................

EUR/jaar

EUR/jaar

3. Informatie over uw eventuele vroegere activiteiten
Ik heb een zelfstandige activiteit uitgeoefend in hoofdberoep in de loop van de laatste
6 jaar, berekend van datum tot datum, voorafgaand aan de aanvangsdatum van de
nieuwe activiteit:

 neen
 ja:
Hieronder geef ik een precieze omschrijving van elke uitgeoefende activiteit:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden.
Meer informatie over de bescherming
van die gegevens vindt u in de RVAbrochure omtrent de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer,
beschikbaar bij de RVA.
De correctheid van uw verklaringen
wordt nagegaan door ze te
vergelijken met de gegevens in het
Rijksregister en in databanken van
andere instellingen (ziekenfondsen,
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, RSZ-databanken met
gegevens over uw tewerkstelling,
FOD Financiën wat uw fiscaal dossier
betreft, instellingen van de gemeenschappen en de gewesten ...)
Meer info op www.rva.be

Ik verklaar het volgende:


mijn werkloosheid is niet het gevolg van de stopzetting of de vermindering
van een betrekking als loontrekkende met het oog op het starten van een
zelfstandige activiteit;



ik heb de nevenactiviteit die het voorwerp uitmaakt van de aanvraag om het
voordeel niet uitgeoefend in hoofdberoep gedurende de laatste 6 jaar,
gerekend van datum tot datum;



ik ben ervan op de hoogte dat, gedurende de periode tijdens dewelke ik het
voordeel geniet, het dagbedrag van mijn werkloosheidsuitkering zal
verminderd worden in functie van de inkomsten van mijn nevenactiviteit;



ik ben ervan op de hoogte dat, gedurende de periode tijdens dewelke ik het
voordeel geniet, ik als werkzoekende moet ingeschreven blijven en
beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt;



ik ben ervan op de hoogte dat het voordeel mij ontnomen kan worden
indien mijn activiteit gezien het aantal arbeidsuren of het bedrag van de
inkomsten niet langer het karakter van een bijberoep heeft.
Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is en ik zal elke
wijziging meedelen aan mijn uitbetalingsinstelling.
Ik voeg hierbij: ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __
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