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Ondergetekende,

voornaam naam

rijksregisternummer

straat   nummer bus

postcode gemeente

geboortedatum

tel.

e-mail

verklaart dat zijn/haar zelfstandige activiteit een hoofdberoep is geworden sinds   /  /   wegens

 stopzetting van elke activiteit als werknemer vanaf   /  /    
 (eventuele opzeggingsvergoeding tot    /  /   )

 vermindering van mijn activiteit als werknemer tot minder dan 50% sinds   /  /   

 vermindering van mijn activiteit in het onderwijs (vast benoemd) tot minder dan 6/10 van een volledig 
 uurrooster sinds   /  /   

 vermindering van mijn activiteit als ambtenaar tot minder dan 200 dagen of 8 maanden per jaar sinds   /  /   

 einde van de uitkering voor tijdskrediet (zonder herneming van mijn activiteit als werknemer) sinds   /  /   

 einde van het genot van een sociale uitkering sinds   /  /   duid het type van uitkering aan

 pensioen  werkonbekwaamheid van minstens 66%

 arbeidsongevallen  werkloosheid

 andere   

Loopbaanwijziging:  
zelfstandig bijberoep  
wordt hoofdberoep
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Ik wens

 enkel de wettelijk voorziene bijdrage te betalen. Ofwel wordt deze voorlopig berekend op je inkomen van 3 jaar terug, ofwel 
 (als je 3 jaar geleden nog niet actief was) rekenen we je een voorlopige bijdrage aan van 874,19 euro per kwartaal.

 een verhoogde voorlopige bijdrage te betalen op een geschat netto belastbaar jaarinkomen van 
  euro (je inkomsten verdiend tijdens de kwartalen in bijberoep tellen hiervoor ook mee).

Ik wens een vrijblijvende berekening vrij aanvullend pensioen   ja       neen

Ondergetekende verbindt er zich toe elke wijziging binnen de 15 dagen schriftelijk aan Liantis sociaal verzekeringsfonds te melden.

Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Meer informatie hierover vind je op onze website, via liantis.be/nl/privacy. 

opgemaakt te                                                              op  

handtekening

www.liantis.be/nl/privacy
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