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Aanvraag toepassing gelijkstelling met bijberoep,  
vrijstelling of vermindering van bijdragen voor gehuwden, 
weduwen, weduwnaars, politieke mandatarissen en 
halftijdse vastbenoemde leerkrachten
(art. 37 § 1 KB 19/12/1967) 

Ondergetekende,

voornaam naam

aansluitingsnummer

straat   nummer bus

postcode gemeente

geboortedatum

tel.

e-mail

burgerlijke stand  ongehuwd  gehuwd

  echtgescheiden  feitelijk gescheiden

  gescheiden van tafel en bed  weduwe/weduwnaar

vraagt de gelijkstelling met bijberoep aan vanaf 

in de hoedanigheid van   echtgenoot/echtgenote  weduwe/weduwnaar 

   leerkracht   politiek mandataris

Ondergetekende weet dat bij toepassing van de gelijkstelling met bijberoep zijn/haar persoonlijke rechten op rustpensioen,  
gezinsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen in het sociaal statuut der zelfstandigen vervallen.

Ondergetekende weet bovendien dat bij verzaking ervan de toepassing van de gelijkstelling met bijberoep pas een einde neemt bij 
aanvang van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de verzaking werd geformuleerd.

Ondergetekende bevestigt dat voor de periode waarop de aanvraag slaat rechten op uitkeringen in een verplichte regeling voor  
pensioenen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector geneeskundige verzorging), die minstens gelijkwaardig zijn aan 
die van het sociaal statuut der zelfstandigen, zijn gewaarborgd (zie bijgaande uitleg “afgeleide rechten”).

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
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Toelichting - afgeleide rechten

Gehuwden

Als gehuwde heb je afgeleide rechten wanneer jouw partner:

• als zelfstandige in hoofdberoep is aangesloten en de sociale 
bijdragen heeft betaald.

• een gelijkstelling wegens ziekte geniet.

• bijdragen betaalt voor de voortgezette verzekering  
voor alle sociale rechten.

• als werknemer of ambtenaar minstens 1/3 prestaties van  
een voltijdse tewerkstelling levert.

• een sociale uitkering geniet (werkloosheidsuitkeringen,  
invaliditeit).

• in het genot is van een pensioen. 

Weduwen/weduwnaars

Deze personen hebben afgeleide rechten indien ze een  
overlevingspensioen of een overgangsuitkering genieten.

Leerkrachten

De sociale rechten van vastbenoemde statutaire leerkrachten  
die minstens 50% van een volledig uurrooster werken zijn 
gewaarborgd op basis van de prestaties in het onderwijs.  
Het gaat om eigen persoonlijke rechten.

Politieke mandatarissen

Onder deze categorie wordt verstaan:

• De Ministers en Staatssecretarissen;

• Leden van een Executieve;

• Leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers;

• Leden van de Senaat;

• Leden van een Gewestraad; 

• Leden van een Gemeenschapsraad;

• Leden van een Bestendige Deputatie; 

• Leden van een college van burgemeester en schepenen;

• De voorzitters van Openbare Centra voor Maatschappelijk  
Welzijn.

Drempelbedragen voor de aanvraag tot vrijstelling of vermindering van bijdragen

De aanvraag tot vrijstelling of vermindering van bijdragen hangt af van jouw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige op 
jaarbasis. Indien dit inkomen lager is dan de hieronder vermelde bedragen kom je in aanmerking voor vrijstelling of vermindering  
van bijdragen. 

inkomsten vrijstelling van bijdrage verminderde bijdrage

2015 € 1.423,90 € 6.742,06

2016 € 1.439,42 € 6.815,52

2017 € 1.471,01 € 6.965,12

2018 € 1.499,13 € 7.098,31

2019 € 1.531,99 € 7.253,83

2020 € 1.548,18 € 7.330,52

2021 € 1.553,58 € 7.356,08
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