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Je rechten als zelfstandige 
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Je rechten als zelfstandige

Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxi statuut, betaal je sociale bijdragen. Deze bijdragen leveren 
je heel wat rechten op. Verschillende organisaties staan klaar om je alle informatie te verstrekken over je rechten, de voorwaarden 
waaraan je moet voldoen, enz. Er bestaan ook oplossingen om je te helpen bij een tegenslag, van financiële of van andere aard. 

Dit document geeft je een algemeen overzicht van je rechten en maatregelen om je bij te staan en uiteraard ook de gegevens van 
de organisaties waar je terecht kan voor meer informatie. Een bewaarexemplaar dus!  
Je kan in eerste instantie terecht bij jouw persoonlijke klantenadviseur van Liantis sociaal verzekeringsfonds  
(de contactgegevens vind je terug op de Liantis-briefwisseling).

RECHT WAT/WAAROM? CONTACTINFORMATIE

JE GEZIN

Kinderen De uitkeringen en premies voor ouders zijn sinds 1 januari 2019 
verschillend naargelang de woonplaats van je kind.

Vlaanderen, Wallonië en Brussel:  
Kidslife - www.kidslife.be - 078 48 23 45

Duitstalige Gemeenschap:  
Ministerium der Deutschsprachigen  
Gemeinschaft - www.ostbelgienfamilie.be

Adoptiepremie Premie bij adoptie 

Moederschapsrust Maximum 12 weken voltijds + uitkering - mogelijkheid om een 
deel van de moederschapsrust halftijds op te nemen.

Je ziekenfondsPleegouderverlof Maximum 8 weken + uitkering
Adoptieverlof Maximum 8 weken + uitkering
Moederschapshulp 105 gratis dienstencheques na bevalling.

Liantis sociaal verzekeringsfonds  
www.liantis.be - 02 212 22 30

Bijdragevrijstelling  
na bevalling

Automatische vrijstelling van de betaling van je sociale 
bijdragen van het kwartaal na je bevalling.

Vaderschaps- en  
geboorteverlof

Voor zelfstandige vaders en mee-ouders.  
Maximum 15 volledige of 30 halve dagen verlof met uitkering  
+ een éénmalige premie van 135 euro ter compensatie van 
kosten gemaakt via een erkend systeem van huishoudhulp 
indien je maximum 8 volledige of 16 halve dagen verlof opneemt.

Mantelzorg • Verlenen van zorgen bij zware ziekte of palliatieve zorgen van een 
naaste, of zorgen voor je gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.

• Uitkering gedurende maximum 12 maanden in geval van 
gehele of gedeeltelijke onderbreking beroepsactiviteit + 
waarborgen van sociale rechten zonder bijdragebetaling 
gedurende maximum 4 kwartalen.

JE GEZONDHEID

Medische kosten Terugbetaling gezondheidszorgen, met inbegrip van kleine 
risico’s Je ziekenfonds

Ziekte of ongeval Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Gelijkstelling  
wegens ziekte

Sociale rechten zonder bijdragebetaling bij arbeidsongeschikt-
heid en volledige stopzetting activiteit

Liantis sociaal verzekeringsfonds  
www.liantis.be - 02 212 22 30

TIJD VOOR JEZELF

Vervangende ondernemer Vervanging bij tijdelijke stopzetting: vrijwillig of door ziekte FOD Economie
www.vervangendeondernemer.be  
0800 120 33
Liantis ondernemingsloket  
www.liantis.be

Ondernemerscoaching Begeleiding bij belangrijke stappen in de evolutie van  
je zelfstandige zaak

Liantis hr services  
www.liantis.be - 02 250 00 50 
careercoaching@liantis.be

JE OPENSTAANDE SOCIALE BIJDRAGEN 

Hulp bij tijdelijke  
financiële problemen

Afbetalingsplan, aanvraag vrijstelling, kwijtschelding,  
vermindering voorlopige bijdragen

Liantis sociaal verzekeringsfonds  
www.liantis.be - 02 212 22 30

JE PERSONEEL

Allerhande sociale  
verminderingen

Permanente bijdragevermindering voor de eerste aanwerving. 
Volgende aanwervingen, oudere werknemers …

Liantis sociaal secretariaat  
www.liantis.be - 050 47 41 11
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RECHT WAT/WAAROM? CONTACTINFORMATIE
JE PENSIOEN
Voor al je vragen Aanvraag, berekening, minimum, vervroegd …

Liantis sociaal verzekeringsfonds  
www.liantis.be - 02 212 23 33

www.mypension.be
Groen nummer 1765

RSVZ 
www.rsvz.be - 02 546 42 11

Overlevingspensioen en  
overgangsuitkering

• Ouder dan 48 jaar bij overlijden echtgeno(o)t(e):  
overlevingspensioen

• Jonger dan 48 jaar bij overlijden echtgeno(o)t(e):  
overgangsuitke ring van 12 of 24 maanden met kinderlast

Werken na pensioen Vervroegd rustpensioen en loopbaan van minstens 45 jaar of 
vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 jaar wordt: onbeperkt 
bijverdienen. De anderen: opgelet, beperkt toegelaten inkomen

Vrij Aanvullend Pensioen 
(VAP)

Voor alle zelfstandigen 
Extra bij je wettelijk pensioen: fiscaal interessant!

Liantis risk solutions 
www.liantis.be - 02 212 22 24

Individuele 
Pensioentoezegging (IPT)

Voor bedrijfsleiders
Extra bij je wettelijk pensioen

Pensioenovereenkomst 
voor Zelfstandigen (POZ)

Voor zelfstandigen zonder vennootschap
Extra bij je wettelijk pensioen 

STOPZETTING VAN JE ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT 
Overbruggingsrecht • Faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen 

stopzetting (brand, natuurramp, beschadiging, allergie, 
beslissing van derde economische actor of gebeurtenis 
met economische impact) en economische moeilijkheden: 
maximum 24 maanden uitkering + maximum 8 kwartalen 
behoud van recht op gezondheidszorg en ziekteverzekering

• Begeleiding ondernemers in moeilijkheden

Liantis sociaal verzekeringsfonds  
www.liantis.be - 02 212 22 30

Dyzo vzw 
www.dyzo.be - 0800 111 06

Voortgezette verzekering Behoud sociaal statuut met verminderde bijdrage Liantis sociaal verzekeringsfonds  
www.liantis.be - 02 212 22 30

Werkloosheidsuitkering Onder bepaalde voorwaarden voor gewezen werknemers RVA - www.rva.be

FINANCIERING VAN JE ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT 
Hulp bij je zoektocht  
naar financiering  
voor je project

Wallonië Sowalfin  
www.sowalfin.be - 04 237 07 70

Vlaanderen PMV - www.pmv.eu - 02 229 52 30
Agentschap Innoveren en Ondernemen 
www.vlaio.be - 0800 20 555

Brussel finance.brussels  
www.finance.brussels - 02 548 22 11

Moeilijke relatie met je 
bank/ bemiddeling tussen 
jou en je bank

Wallonië Sowalfin 
www.sowalfin.be - 04 237 07 70

Vlaanderen Agentschap Innoveren en Ondernemen  
www.vlaio.be - 0800 20 555

Brussel GIMB 
www.finance.brussels - 02 548 22 11

EN OOK ...
Specifieke reglementering 
per regio/sector

Openingsuren, solden ... FOD Economie  
www.economie.fgov.be - 0800 120 33

Wijziging of stopzetting 
van je activiteit

Alle formaliteiten in verband met het starten, wijzigen en  
stopzetten van je zaak

Liantis ondernemingsloket  
www.liantis.be

Hinder door openbare 
werken

Vlaams Gewest
Forfaitaire premie bij hinder door openbare werken

Agentschap Innoveren en Ondernemen 
www.vlaio.be/hinderpremie 
0800 20 555

Brussels Gewest
Forfaitaire premie bij hinder door openbare werken

Brussel Economie en Werkgelegenheid 
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/
werfvergoeding
02 800 36 02

Waals Gewest 
Forfaitaire premie bij hinder door openbare werken

Wallinco 
www.indemnites-compensatoires.be
081 33 40 00

Contacteer je Liantis ondernemingsloket bij de start of wijziging van je zelfstandige activiteit!

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/werfvergoeding
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/werfvergoeding

