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Verklaring stopzetting 
voornaam naam

aansluitingsnummer

adres

postcode gemeente

tel.

e-mail

Verklaart sinds (juiste datum)   

1. Alle zelfstandige beroepsactiviteiten volledig en definitief stopgezet te hebben en geen enkel bezoldigd mandaat te bekleden in een 
vennootschap of vereniging (vb. nv, bvba, vof, vzw...), noch in deze laatste werkend vennoot te zijn.

2.  Sinds    loontrekkende te zijn bij    (1)

  Sinds    uitkeringsgerechtigde werkloze te zijn (1)

  Sinds    gepensioneerd te zijn (1)

  Alle zelfstandige activiteit te hebben gestaakt wegens ziekte (1)

  Alle zelfstandige activiteit te hebben gestaakt maar wenst voortgezette verzekering (1)

(1) Aankruisen wat van toepassing is.

Belangrijke opmerking! Indien je geen beroepsactiviteit meer uitoefent, vrijwaar je mogelijk niet langer eigen sociale rechten. 
Je kan jouw eigen sociale rechten als volgt blijven vrijwaren: stopzetting wegens arbeidsongeschiktheid door een aanvraag om 
gelijkstelling van periodes van arbeidsongeschiktheid met periodes van werkelijke beroepsactiviteit in te dienen. In de overige 
gevallen door de voortgezette verzekering via Liantis aan te vragen. Contacteer je Liantis-klantverantwoordelijke voor bijkomende 
informatie.

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

datum  handtekening 

Zie keerzijde voor vervolg!
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Belangrijk
Gelieve ons een bewijs van jouw stopzetting te bezorgen. Zonder dit bewijs kunnen wij jouw dossier niet stopzetten. Hierna volgt een  
overzicht van mogelijke bewijsstukken.

1. Een bevestiging van de stopzetting van de commerciële of niet-commerciële hoedanigheid van jouw onderneming in de Kruispunt-
bank voor Ondernemingen. Raadpleeg www.liantis.be voor meer informatie.

2. Een fotokopie van de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad waaruit het ontslag als mandataris blijkt of het bewijs van 
neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel van deze publicatie.

3. Een attest van het bevoegd orgaan van de vennootschap waarin de stopzettingsdatum als werkend vennoot of vrije medewerker 
wordt bevestigd.

4. Een fotokopie van het aandelenregister waaruit de overdracht van de aandelen blijkt. Bij behoud van aandelen (= stille vennoot) 
bezorg je een attest van het bevoegd orgaan van de vennootschap waarin de stopzettingsdatum als werkend vennoot wordt  
bevestigd.

5. Een fotokopie van de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de notariële akte waaruit de ontbinding van de  
vennootschap blijkt. Houd er rekening mee dat de vereffenaar verzekeringsplichtig blijft als zelfstandige.

6. Een attest van de curator met vermelding van de datum van het vonnis van de faillietverklaring.

7. Een attest van de hoofdzelfstandige die geholpen werd met vermelding van de stopzettingsdatum.


