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Rouwverlof

Heb jij je partner of kind verloren, dan wensen wij je vooreerst veel sterkte toe met dit enorme verlies. 
Weet dat je als ondernemer recht hebt op 10 dagen uitkering naar aanleiding van dit overlijden. 

In onderstaande infoblad lees je meer over dit ‘rouwverlof’.

Wat is het rouwverlof?

Het rouwverlof voorziet in maximaal 10 dagen betaald verlof voor zelfstandigen die hun partner of een kind verliezen. 
Per dag waarop je jouw zelfstandige activiteit volledig onderbreekt ontvang je een uitkering. Je kiest zelf wanneer je deze 10 dagen 
opneemt. Deze dagen moeten niet opeenvolgend worden opgenomen. Wel moet je ze opnemen binnen het jaar na het moment  
van overlijden van je partner of kind.

Voorwaarden om de uitkering rouwverlof te ontvangen

Overlijden van een naaste
De uitkering kan genoten worden naar aanleiding van het overlijden van:
• Je echtgeno(o)t(e) of je samenwonende partner. 
• Je eigen natuurlijk kind of adoptiekind.
• Het natuurlijk kind of adoptiekind van je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner. 
• Je eigen pleegkind. 
• Het pleegkind van je echtgenoot of samenwonende partner.

Hoedanigheid als zelfstandige
Om in aanmerking te komen voor het betaald rouwverlof moet je aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend 
echtgenoot. Ben je in een andere categorie aangesloten (bv. zelfstandige in het genot van een pensioen of zelfstandige in bijberoep*) 
dan heb je enkel recht op het rouwverlof als jouw aangerekende sociale bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van 
een zelfstandige in hoofdberoep.

* Let op: Ben je een zelfstandige in bijberoep met sociale bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een 
zelfstandige in hoofdberoep dan kan je enkel in aanmerking komen voor het rouwverlof wanneer je dit niet reeds kan ontvangen  
uit het stelsel van de werknemers.

Betalingsvereiste 
De twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden van de naaste moeten betaald zijn. Is dit niet het geval,  
dan zal je (nog) geen recht hebben op het rouwverlof.

Voorbeeld: Is je echtgeno(o)t(e) overleden op 2 juli 2022 (dit is in het 3e kwartaal 2022)  
 dan moet het 1e en het 2e kwartaal van 2022 betaald zijn.

Betaal je om een reden geen sociale bijdragen (bv. vrijstelling, gelijkstelling ziekte …) dan kan het zijn dat deze kwartalen ook in 
aanmerking komen als betaalde kwartalen. Contacteer je persoonlijke klantenadviseur voor meer informatie. 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering voor het rouwverlof is een dagvergoeding en bedraagt 91,03 euro per dag. (bedrag sinds mei 2022)

Hoe kan je de uitkering aanvragen?

Bezorg onderstaand aanvraagformulier ingevuld en ondertekend terug. Bezorg het terug via aangetekend schrijven of per mail aan je 
persoonlijke klantenadviseur bij Liantis sociaal verzekeringsfonds. Je kan het formulier ook binnenbrengen in één van onze kantoren. 

  De aanvraag moet binnen het jaar worden ingediend. De periode van één jaar begint te lopen op de dag na het overlijden. 
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Aanvraagformulier  
rouwverlof
(artikel 18ter, van het KB nr. 38)

Gegevens aanvrager

voornaam naam

rijksregisternummer

als je jouw rijksregisternummer niet kent

geboortedatum

postcode

Gegevens overledene

Ik vraag hierbij een rouwverlof aan wegens het overlijden van

voornaam naam

datum van overlijden   /  / 

Geef aan wat van toepassing is

 mijn echtgenoot of samenwonende partner

 mijn natuurlijk kind of adoptiekind

 het natuurlijk kind of adoptiekind van mijn echtgenoot of mijn samenwonende partner

 mijn pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg

 het pleegkind van mijn echtgenoot of samenwonende partner in het kader van langdurige pleegzorg
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Gegevens over (de onderbreking) van je activiteit 

Het moet gaan om een tijdelijke onderbreking van je activiteit, niet om een officiële stopzetting van je zelfstandige activiteit. 

Ik onderbreek mijn activiteit op de volgende dagen
(Vermeld de datum)

DATUM DATUM

Indien je zelfstandige in bijberoep bent     

 Ik heb recht op rouwverlof op basis van mijn loontrekkende activiteit of op basis van mijn activiteit als ambtenaar.
 Ik heb geen recht op rouwverlof op basis van mijn loontrekkende activiteit of op basis van mijn activiteit als ambtenaar  
(gelieve een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je geen recht opent).

Geniet je momenteel een vervangingsinkomen?
 neen            ja: welke? (kruis aan wat past)

  overbruggingsrecht
  arbeidsongeschiktheids-, moederschaps- of invaliditeitsuitkeringen
  pensioen
  andere (verduidelijk) 

Gegevens over de betaling van de uitkering

Vermeld het IBAN-rekeningnummer waarop de uitkering betaald moet worden 

IBAN BE

op naam van

Handtekening van de aanvrager

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier juist zijn en dat ik de bijgevoegde informatie gelezen heb.
Ik ben op de hoogte dat mijn aanvraag niet kan behandeld worden zonder de gevraagde bewijstukken.
Ik verbind mij ertoe om elke wijziging van deze gegevens binnen de vijftien dagen schriftelijk mee te delen aan mijn sociaal verzekeringsfonds.
Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring kan leiden tot de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen en 
tot gerechtelijke vervolging.

voornaam naam

datum  handtekening
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