Openingsuren
Bezoek enkel mogelijk na telefonische
afspraak
Maandag - donderdag:
8u30 tot 12u · 13u tot 17u
Vrijdag:
8u30 tot 12u · 13u tot 16u
Onze website
www.nationale-hulpkas.be

Aanvraag tot uitstel van betaling van mijn voorlopige
bijdragen voor de kwartalen van het jaar 2020 –
steunmaatregelen coronavirus
Vul dit formulier in, onderteken en dateer het.
Stuur het terug vóór 15 december 2020.

Persoonsgegevens
U bent zelfstandige en u heeft uw bijdragen voor het 1ste, 2de, 3de en/of het 4de kwartaal 2020
nog niet betaald:
Uw Rijksregisternummer (op de achterzijde van uw identiteitskaart): ………………………………………………………
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Volledig adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer en e-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………
Naam en adres van uw exploitatiezetel: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer: BE|_|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|

Verklaring op eer en handtekening
Ik verklaar dat mijn zelfstandige activiteit moeilijkheden ondervindt ingevolge het coronavirus.
Ik wens te genieten van het uitstel van betaling van de sociale bijdragen en de verschuldigde
verhogingen voor het 1ste, 2de, 3de en/of 4de kwartaal 2020. (schrappen wat niet past)
Deze bijdragen moeten betaald worden ten laatste op:
 31 maart 2021 wat betreft de bijdragen van het 1ste kwartaal 2020;
 30 juni 2021 wat betreft de bijdragen van het 2de kwartaal 2020;
 30 september 2021 wat betreft de bijdragen van het 3de kwartaal 2020;
 15 december 2021 wat betreft de bijdragen van het 4de kwartaal 2020.
In geval van niet-betaling binnen deze termijnen, moet ik de verhogingen van het jaar uitstel eveneens
betalen en zal ik de genoten uitkeringen (pensioen, gezondheidszorgen, vergoedingen ziekenfonds,
moederschapsuitkeringen, arbeidsongeschiktheid, moederschapshulp enz..) terugbetalen.
Ik bevestig dat mijn sociale verzekeringsfonds mij ingelicht heeft over:
- de mogelijkheid om een aanvraag vrijstelling van bijdragen in te dienen
- de mogelijkheid om een aanvraag tot vermindering van de bijdragen in te dienen en de
gevolgen van een onterecht verkregen vermindering.
Ik geef hierbij toelating aan de CNH om mijn contactgegevens te gebruiken voor de verdere behandeling
van mijn sociaal statuut. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u terecht bij de Nationale
Hulpkas (via mail: MailCNH@rsvz-inasti.fgov.be of per post: Nationale Hulpkas, Willebroekkaai 35 1000
Brussel).
Handtekening :

Datum : ............/…………/……………
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