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Je sociale rechten als zelfstandige in bijberoep 
 
Ben je voor de uitoefening van je zelfstandige activiteit aangesloten in bijberoep, dan betekent dit dat je sociaal 
verzekerd bent via je tewerkstelling als werknemer of ambtenaar. Zo bouw je als werknemer of ambtenaar 
onder meer pensioenrechten op en heb je recht op uitkeringen indien je door ziekte niet meer kan werken.  
 
Zelfstandigen in bijberoep zijn om die reden vaak lagere sociale bijdragen verschuldigd dan zelfstandigen in 
hoofdberoep. Zij zijn in tegenstelling tot zelfstandigen in hoofdberoep namelijk geen minimumbijdragen 
verschuldigd (cijfer 2022: 780,92 euro per kwartaal). De lagere sociale bijdragen die je als zelfstandige in 
bijberoep betaalt zijn solidariteitsbijdragen, en zij leveren geen sociale rechten op. 
 
Heb je daarentegen als zelfstandige in bijberoep hogere inkomsten en ben je sociale bijdragen 
verschuldigd die minstens even hoog zijn als de minimumbijdrage voor zelfstandige in hoofdberoep, 
dan kan je aanvullende sociale rechten genieten als zelfstandige. We hebben ze voor jou opgelijst.   

1  Ziekte-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid 

Ben je als werknemer arbeidsongeschikt erkend, dan kom je aanmerking voor een aanvullende ziekte-
uitkering als zelfstandige indien je uitkering als werknemer beperkt is (je bent bijvoorbeeld halftijds in dienst). 
Dit is enkel mogelijk voor zover je als zelfstandige in bijberoep hoge sociale bijdragen betaalt. Je uitkering 
als werknemer wordt dan aangevuld met een uitkering vanuit het zelfstandigenstelsel. De aanvulling is 
begrensd tot aan het toepasselijke dagbedrag voor zelfstandigen en is tevens afhankelijk van je concrete 
gezinssituatie. Via je ziekenfonds kan je navragen of je hier recht op hebt. 
 

Ben je vastbenoemd ambtenaar, dan kom je niet in aanmerking voor deze aanvullende ziekte-uitkering als 

zelfstandige. Je wedde als ambtenaar wordt namelijk doorbetaald tijdens je ziekte.  

2  Uitkeringen moederschapsrust en moederschapshulp voor vrouwelijke 
zelfstandigen 

Bij de geboorte van je kindje kom je als mama in aanmerking voor een aanvullende uitkering 
moederschapsrust als zelfstandige indien je uitkering als werknemer beperkt is (je bent bijvoorbeeld halftijds 
in dienst). Dit is enkel mogelijk voor zover je als zelfstandige in bijberoep hoge sociale bijdragen betaalt. Je 
uitkering als werknemer wordt dan aangevuld met een uitkering uit het zelfstandigenstelsel, en dit tot het 
forfaitaire weekbedrag dat van toepassing is voor de zelfstandigen. Via je ziekenfonds kan je navragen of je 
hier recht op hebt.  

Ben je vastbenoemd ambtenaar, dan kom je niet in aanmerking voor deze aanvullende uitkering. Je wedde 
als ambtenaar wordt namelijk doorbetaald tijdens je moederschapsrust.  

Je komt onder welbepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor 105 gratis dienstencheques. De 
dienstencheques kunnen gebruikt worden voor huishoudelijke hulp: schoonmaken, wassen en strijken, 
boodschappen doen en maaltijden bereiden. De overheid brengt Liantis op de hoogte van de bevalling. 
Daarna gaan wij na of de voorwaarden vervuld zijn en ontvang je automatisch de nodige info voor de 
aanvraag van de cheques.  

 
Heb je ten slotte moederschapsrust opgenomen (als werknemer, zelfstandige of als ambtenaar), dan wordt 
de sociale bijdrage van het kwartaal volgend op dat van je bevalling vrijgesteld, zonder enig nadelig 
gevolg voor je sociale rechten als zelfstandige.  
 

 

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/bedragen/zelfstandigen/Paginas/forfaitaire-uitkering-moederschapsrust.aspx
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3  Mantelzorg 

Onderbreek je tijdelijk je zelfstandige bijberoep om een ernstig ziek gezins- of familielid te verzorgen of 
verleen je palliatieve zorgen aan iemand uit je directe omgeving en betaal je hoge sociale bijdragen, dan kan 
je als mantelzorger aanspraak maken op een uitkering van 1.454,81 euro per maand (max. 12 maanden 
over je hele loopbaan). Als je jouw activiteit niet volledig onderbreekt, maar wel met minstens 50% 
vermindert, heb je recht op de helft van dit bedrag. 
 
Opgelet! Je komt als zelfstandige in bijberoep enkel in aanmerking voor een uitkering in het stelsel van de 
zelfstandigen indien je je activiteit loontrekkende of ambtenaar niet reeds om dezelfde reden hebt 
onderbroken. Geniet je bijvoorbeeld reeds een onderbrekingsuitkering van de RVA met een gelijkaardig 
zorgmotief, dan is mantelzorg als zelfstandige niet mogelijk.  
 
Wanneer je naast de volledige ondebreking van je zelfstandige bijberoep ook je activiteit als loontrekkende 
of ambtenaar volledig staakt, zonder recht op een onderbrekinguitkering van de RVA, verkrijg je na elke 3 
opeenvolgende maanden volledige onderbreking een vrijstelling van je sociale kwartaalbijdrage (max. 4 
kwartalen over je hele loopbaan). Ook deze vrijstelling van bijdragen heeft geen enkel nadelig gevolg voor je 
aanvullende sociale rechten als zelfstandige. 

4  Pensioenrechten 

Betaal je als zelfstandige in bijberoep voor een bepaald kalenderjaar sociale bijdragen die minstens even 

hoog zijn als de minimumbijdragen hoofdberoep, dan bouw je parallel aan je pensioenopbouw als 

werknemer pensioenrechten als zelfstandige op. Deze aanvullende pensioenrechten als zelfstandige 

kunnen wel getemperd worden door factoren, zoals de lengte van de loopbaan en de hoogte van de 

inkomsten.  

Wens je meer informatie over je rustpensioen als werknemer en als zelfstandige, neem dan zeker een kijkje 

in je persoonlijk pensioendossier op www.mypension.be of neem contact op met een pensioenexpert in één 

van de pensioenpunten van de Federale Pensioendienst. Bel hiervoor de gratis Pensioenlijn 1765.  

 

Heb je vragen over je situatie als zelfstandige in bijberoep? Contacteer dan je persoonlijke 

klantenadviseur bij Liantis!  

http://www.mypension.be/

