Aanvraagformulier dienstencheques in het kader van
moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen
Formulier terugzenden naar:
avixi sociaal verzekeringsfonds, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen of
via mail naar info@avixi.be
1 Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam van de vrouwelijke zelfstandige: ____________________________________
Rijksregisternummer: _______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________ GSM: ___________________________
2 Praktisch
Bevallingsdatum: ______________________________________________________________________
U bezorgt ons:
* Uw persoonlijk gebruikersnummer bij Sodexo: ________________________________________
Indien u nog niet ingeschreven bent als gebruiker van dienstenscheques, dan moet u zich
inschrijven.U kiest uit onderstaande regio websites afhankelijk in welk gewest uw
hoofdverblijfplaats is.
www.dienstencheques-vlaanderen.be
www.dienstencheque.brussels
www.wallonie-titres-services.be
* U kiest:
elektronische dienstencheques
papieren dienstencheques
3 Verklaring op eer
•

•
•

Ik verklaar hierbij dat ik zonder onderbreking onmiddellijk na mijn bevallingsrust een
beroepsactiviteit zal hernemen, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer of ambtenaar
(minstens halftijds). Vanaf 1 dag onderbreking vervalt het recht op de dienstencheques.
Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring kan leiden tot de terugvordering
van de ten onrechte betaalde uitkeringen, onverminderd gerechtelijke vervolging.
Ik verklaar elke wijziging in de hierboven vermelde inlichtingen binnen de 14 dagen mee te
delen aan avixi sociaal verzekeringsfonds.

Opgemaakt te ________________________________ op _____________________________
Handtekening van de vrouwelijke zelfstandige

Méér informatie over de moederschapshulp voor de vrouwelijke zelfstandige vindt u op de keerzijde van dit document.
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Moederschapshulp
De zelfstandige moeder heeft na de geboorte van een kind recht op 105 dienstencheques met een
waarde van € 9,00 per cheque. De cheques kunnen gebruikt worden voor huishoudelijke hulp
via een erkende organisatie. U kan enkel dienstencheques bestellen in de regio waar u uw
hoofdverblijfplaats heeft zoals vermeld in het rijksregister.
Bij een geboorte van een meerling, wordt de moederschapshulp maar één maal toegekend.
Aanvraagtermijn
U hoeft zelf niets te doen. Als u in aanmerking komt voor de gratis dienstencheques, dan wordt u
gecontacteerd door uw sociaal verzekeringsfonds van zodra het op de hoogte is van de geboorte.
Wettelijke voorwaarden waaraan u moet voldoen


U bent aangesloten als zelfstandige, helpster of meewerkende echtgenote in maxi-statuut
op het moment van de bevalling.



De vrouwelijke zelfstandige is in orde met de sociale bijdragen (betaald of vrijgesteld) voor
het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de bevalling.



De pasgeborene is ingeschreven in het rijksregister en verblijft in het gezin van de moeder
na zijn geboorte tot de toekenning van de moederschapshulp. Indien het kind overlijdt,
volstaat het feit dat het ingeschreven was in het gezin van zijn moeder om aan deze
voorwaarde te voldoen.



De vrouwelijke zelfstandige bevestigt dat zij onmiddellijk na haar bevallingsrust een
beroepsactiviteit zal hernemen, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer of ambtenaar
(minstens halftijds). In geval er niet daadwerkelijk een activiteit wordt hernomen door de
vrouw zijn de dienstencheques niet verschuldigd.



Wij beschikken over uw inschrijvingsnummer bij Sodexo of we hebben van u een correct
ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier ontvangen.

Behandeling van uw aanvraag
Het sociaal verzekeringsfonds is bevoegd voor de controle van de wettelijke voorwaarden.


U bezorgt ons:
- een ondertekend aanvraagformulier waaruit blijkt dat u dienstencheques wenst te
ontvangen.
- uw persoonlijk gebruikersnummer bij Sodexo
Nog niet ingeschreven als gebruiker van dienstencheques? Afhankelijk in welk gewest uw
hoofdverblijfplaats is, kiest u uit onderstaande regio websites voor uw inschrijving:
www.dienstencheques-vlaanderen.be
www.dienstencheque.brussels
www.wallonie-titres-services.be



Na ontvangst controleren wij de wettelijke voorwaarden.



Wij volgen ondertussen nauwgezet op dat wij van Sodexo het betalingsverzoek ontvangen.
Wij mogen pas de betaling uitvoeren na ontvangst van het betalingsverzoek van Sodexo



Sodexo engageert zich om u de cheques binnen de 4 werkdagen te bezorgen, na
ontvangst van onze betaling.

