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Verklaring stopzetting op basis 
van een onbezoldigd mandaat 

voornaam naam

aansluitingsnummer

adres

postcode gemeente

tel.

e-mail

Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw 
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel • KBO-nr. 0409.088.689, RPR Brussel • info@liantis.be • 02 212 22 30 • liantis.be 
Verklaring stopzetting op basis van een onbezoldigd mandaat

datum  handtekening 

Zie keerzijde voor vervolg!

1. Ik vraag hierbij de schrapping van de aansluiting vanaf (juiste datum)
en dit op basis van het feit dat ik vanaf die datum enkel nog een onbezoldigd mandaat uitoefen.

2. Verder oefen ik geen enkele beroepsactiviteit uit als bezoldigd mandataris, werkend vennoot, als zelfstandige of als helper van een 
zelfstandige.

3. Ik ben er van op de hoogte dat ik door de schrapping van mijn dossier geen rechten meer opbouw via het sociaal statuut van de 
zelfstandigen. Indien ik geen ander statuut heb, betekent dit dat ik niet meer in eigen naam sociaal verzekerd ben.

Aandachtspunten:

Om het dossier te schrappen dient er naast deze verklaring steeds een bewijsstuk van uw onbezoldigd mandaat te worden 
bijgevoegd. Zie bijlage.

In een EBVBA of VOF wordt men steeds beschouwd als zelfstandige, dus ook als het mandaat onbezoldigd is (verder werkend 
vennoot).

Op het ogenblik dat het mandaat opnieuw bezoldigd wordt, is er opnieuw een aansluitingsplicht als zelfstandige!

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. 
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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.

Niet gepensioneerden:

De mandataris die kan aantonen dat hij in feite en in rechte onbezoldigd is, moet niet aansluiten. Onbezoldigd “in rechte” betekent dat 
in de statuten of een verslag van de algemene vergadering ondubbelzinnig en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat er geen 
bezoldiging wordt toegekend. “In feite” onbezoldigd zijn houdt in dat u geen enkel inkomen of voordeel geniet (geen bedrijfswagen, 
voordelen van alle aard, …).

Gepensioneerden:

De mandataris die onbezoldigd is én die gepensioneerd is of de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, wordt niet als zelfstandige 
beschouwd en dient niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Een verslag van een algemene vergadering of een verklaring 
van een medezaakvoerder/-bestuurder waaruit de onbezoldigdheid blijkt, volstaat hier.




