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Infofiche gelijkstelling ziekte 
 
Als je als zelfstandige je beroepsbezigheid stopzet als gevolg van ziekte of invaliditeit, kan je voor die periodes 
een gelijkstelling bekomen. Voor de gelijkgestelde kwartalen ben je volledig vrijgesteld van de betaling van 
sociale bijdragen en blijf je volledig gedekt voor het pensioen, de ziekteverzekering en de gezinsbijslagen. 

1  Aanvraag  

De aanvraag verloopt via het aanvraagformulier van Liantis.   

1.1 Voorwaarden: 

1. Je moet zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) zijn en dat 

gedurende het kwartaal voorafgaand aan de gelijkstelling en je moet in regel zijn met de 

bijdragebetaling van de voorlopige bijdrage van het kwartaal dat het kwartaal van de aanvang van 

de gelijkstelling voorafgaat (betaald of vrijstelling bekomen bij de commissie voor vrijstelling van 

bijdragen). Het is niet vereist dat regularisatiebijdragen betaald zijn.  

2. Je arbeidsongeschiktheid moet erkend zijn door het ziekenfonds. 

3. Je moet je beroepsbezigheid gestopt hebben 

Bij een eenmanszaak is een stopzetting nodig. De activiteit mag niet voortgezet worden door derden 
in naam van de arbeidsongeschikte zelfstandige (vb.: zijn/haar echtgeno(o)t(e), kinderen, 
personeel...). Het ondernemingsnummer mag evenwel behouden blijven. Het bewijsstuk vormt de 
BTW - aangifte waaruit moet blijken dat het kwartaal volgend op het kwartaal van de erkenning er 
geen activiteit is. Dit wordt automatisch door het RSVZ gecontroleerd. 

Bij vennootschap met meerdere zaakvoerders is een onbezoldigd mandaat voldoende. Het 
bewijsstuk is een kopie van het verslag van de algemene vergadering waaruit blijkt dat het mandaat 
kosteloos is.  

Bij een werkend vennoot is het volgende bewijsstuk nodig: een verklaring van de zaakvoerder van 
de vennootschap waaruit blijkt dat er geen activiteit is geweest door de werkend vennoot en er ook 
geen vergoeding werd betaald aan de werkend vennoot. 

In een eenmansvennootschap moet men kunnen bewijzen dat er geen activiteit is geweest. Het 
bewijsstuk is de BTW – aangifte van het kwartaal volgend op het kwartaal van de erkenning. Dit wordt 
automatisch door het RSVZ gecontroleerd. 

1.2 Aanvang en duur:  

De gelijkstelling wegens ziekte heeft steeds betrekking op een volledig kwartaal.  

Aanvang: De gelijkstelling neemt doorgaans een aanvang het kwartaal volgend op het kwartaal waarin je 

arbeidsongeschikt werd en op voorwaarde dat je voldoende lang arbeidsongeschikt bent. Enkel wanneer je 

arbeidsongeschikt wordt in de loop van de eerste maand van het kwartaal kan ook dit kwartaal gelijkgesteld 

worden.  
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Einde: De gelijkstelling wegens ziekte loopt normaliter af het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteiten 

hervat. Maar wanneer je na een gelijkgestelde periode hervat in de laatste maand van een kwartaal kan ook 

dit kwartaal nog gelijkgesteld worden. 

1.3 Voorbeelden: 

Voorbeeld 1 

Je wordt arbeidsongeschikt erkend vanaf 15 april 2018. Diezelfde dag zet je je beroepsactiviteiten volledig 

stop (officieel bewijs van stopzetting vereist!). Je komt in aanmerking voor de gelijkstelling vanaf 1 april 2018, 

omdat de ziekte start vanaf de eerste maand van het kwartaal. Het tweede kwartaal van 2018 zal uiteindelijk 

gelijkgesteld worden wanneer je ten vroegste hervat op 1 juni 2018. 

 

Voorbeeld 2 

Je wordt arbeidsongeschikt erkend vanaf 15 mei 2018. Diezelfde dag zet je je beroepsactiviteiten volledig stop 

(officieel bewijs van stopzetting vereist!). Je komt in aanmerking voor de gelijkstelling vanaf 1 juli 2018 op 

voorwaarde dat je ten vroegste op 1 september 2018 hervat. 

 

Voorbeeld 3 

Je wordt arbeidsongeschikt erkend vanaf 15 mei 2018.  Diezelfde dag zet je je beroepsactiviteiten volledig 

stop (officieel bewijs van stopzetting vereist!). Je  komt in aanmerking voor de gelijkstelling vanaf 1 juli 2018, 

maar je hervat vanaf 15/8/2018. Er is geen gelijkstelling ziekte, omdat de hervatting niet in de laatste maand 

van het derde kwartaal is.   

 

Voorbeeld 4   

Je wordt arbeidsongeschikt erkend vanaf 15 mei 2018. Diezelfde dag zet je je beroepsactiviteiten volledig stop 

(officieel bewijs van stopzetting vereist!). Je komt in aanmerking voor de gelijkstelling vanaf 1 juli 2018. Je 

hervat vanaf 15/9/2018. Het derde kwartaal van 2018 zal gelijkgesteld worden omdat de hervatting tijdens de 

laatste maand van het derde kwartaal is.   

 

Voorbeeld 5  

Je wordt arbeidsongeschikt erkend vanaf 15 april 2018. Diezelfde dag zet je je beroepsactiviteiten volledig 

stop (officieel bewijs van stopzetting vereist!). Je komt in aanmerking voor de gelijkstelling vanaf 1 april 2018. 

Je hervat vanaf 15/6/2018. Er is gelijkstelling ziekte, omdat de hervatting tijdens de laatste maand van het 

tweede kwartaal is.    
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1.4 Onvolledige jaren: proratisering 

De gelijkstelling wegens ziekte kan dus óók toegekend worden voor kwartalen waarin de zelfstandige nog 

beroepsactief is. Een dergelijk kwartaal van gelijkstelling met ziekte met beroepsactiviteit geeft geen aanleiding 

tot proratisering. 

Voorbeeld 1  

Een zelfstandige wordt op 15 januari ziek. Op 27 maart wordt de erkenning ingetrokken. Hij krijgt gelijkstelling 

wegens ziekte voor het 1ste kwartaal. Maar de inkomsten worden níet geproratiseerd, omdat hij in het 1ste 

kwartaal nog beroepsactief was. Maar het kwartaal wordt natuurlijk wél vrijgesteld. 

Voorbeeld 2  

Een andere zelfstandige wordt op 15 december 2017 ziek. Op 27 juni 2018 wordt de erkenning ingetrokken.  

Hij krijgt de gelijkstelling wegens ziekte voor het 1ste en 2de kwartaal 2018. De inkomsten worden geproratiseerd 

voor het 1ste kwartaal, maar niet voor het 2de kwartaal, omdat hij in het 2de kwartaal opnieuw beroepsactief 

was. Maar beide kwartalen worden natuurlijk wél vrijgesteld. 

Voorbeeld 3   

Een zelfstandige wordt op 15 januari 2018 ziek tot en met 15 maart 2018. Er is een kleine periode gewerkt 

voor en na de arbeidsongeschiktheid. Hij blijft voor de rest van het jaar actief. Het inkomen van het jaar wordt 

niet geproratiseerd, omdat hij in het eerste kwartaal nog actief was. 

Voorbeeld 4  

Een zelfstandige wordt ziek op 1 januari 2018 en blijft ziek tot en met 31 maart 2018. Hij blijf voor de rest van 

het jaar actief. Het inkomen wordt geproratiseerd (inkomen/3 x4).   

Voorbeeld 5  

Een zelfstandige wordt ziek vanaf 15 januari 2018 en hervat op 25 juni 2018. Er is twee kwartalen gelijkstelling 

wegens ziekte. Het inkomen wordt niet geproratiseerd. 

Voorbeeld 6  

Een zelfstandige wordt ziek vanaf 1 januari 2018 en hervat op 1 juli 2018. Er is twee kwartalen gelijkstelling 

wegens ziekte. Het inkomen wordt wel geproratiseerd (inkomen/2 x4). 

 

 


