
AANVRAAGFORMULIER  
GELIJKSTELLING MET BIJBEROEP (ARTIKEL 37)

De hiernagenoemde drempels zijn van toepassing op 1 januari 2022

Sommige zelfstandigen moeten aansluiten in hoofdberoep , ook al hebben ze slechts een beperkte activiteit en 
bijgevolg een laag inkomen. 

 → Denk bijvoorbeeld aan iemand die als loontrekkende te weinig uren werkt om bijdragen in bijberoep 
te mogen betalen. Of iemand met gezondheidsklachten die geen ziekteuitkering krijgt en freelancewerk 
doet op kleine schaal.

Onder twee voorwaarden kunt u, als zelfstandige in hoofdberoep (of als meewerkende partner met maxistatuut), 
toch bijdragen betalen zoals een bijberoeper. Dit is de zogenaamde ‘gelijkstelling met bijberoep’,  
ook ‘artikel 37’ genoemd. 

 → Technisch gezien blijft u dus aangesloten in hoofdberoep. Maar in de praktijk betaalt u lagere bijdra-
gen, of zelfs geen bijdragen, zoals een zelfstandige in bijberoep.

1. U geniet geen eigen sociaal statuut, maar kan terugvallen op “afgeleide” sociale rechten:
o  Via uw echtgenoot/echtgenote (zie paragraaf A in de onderstaande verklaring);
o  Als weduwe/weduwnaar met een overlevingspensioen of overgangsuitkering (B);
o  Als vastbenoemde leerkracht met minstens een halftijds uurrooster (5/10), maar minder dan 6/10 

van een voltijds uurrooster (C);
o Als politieke mandataris (D). 
 · Opgelet: u kunt enkel uw sociale bijdragen vrijstellen, maar ze niet verminderen.

2. Uw nettoberoepsinkomen als zelfstandige is: 
o Lager dan 7.678,69 euro: u betaalt dan de verminderde bijdragen. 
o Lager dan 1.621,72 euro: u betaalt geen bijdragen.

Opgelet: als u minder dan vier kwartalen werkt tijdens een kalenderjaar, dan kan dat nettoberoepsinkomen hoger 
uitvallen dan gedacht. We moeten dit namelijk nog omrekenen naar een (fictief) jaarinkomen. 

Het nadeel van artikel 37 is dat u voor de toekomst geen eigen sociale rechten opbouwt in het 
zelfstandigenstatuut. Dat wil zeggen dat u geen recht hebt op:

• Pensioenopbouw, en mogelijk geen vervroegd pensioen;
• een vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval;
•  een uitkering bij moederschapsverlof, noch 105 gratis dienstencheques na bevalling;
•  overbruggingsrecht bij faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking  

(door brand, natuurramp, vernieling of allergie) of economische moeilijkheden;
•  uitkeringen mantelzorg (voor het geven van zorgen aan een ernstig ziek of palliatief familielid, of 

aan een gehandicapt kind jonger dan 25).

Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u minstens bijdragen op een nettoberoepsinkomen van 14.042,57 euro, ook al 

ligt uw werkelijk inkomen lager. Daardoor betaalt u in 2021 minstens 749,19 euro sociale bijdragen per kwartaal.

Wat is gelijkstelling met bijberoep (artikel 37)?

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de gevolgen?



Zodra u een gelijkstelling met bijberoep heeft, wordt de gelijkstelling alle volgende jaren automatisch toegepast. 
Wel kunt u voor de toekomst de gelijkstelling met bijberoep laten stopzetten. U betaalt dan opnieuw bijdragen 
in hoofdberoep en opent de bijhorende sociale rechten.

• Deel ons schriftelijk mee dat u wil verzaken aan de gelijkstelling met bijberoep (artikel 37)
 o per mail naar mybusiness@securex.be, of
 o per post naar Securex Integrity, Verenigde-Natieslaan 1, 9000 GENT.
• Wij zetten uw gelijkstelling met bijberoep stop vanaf 1 januari volgend op het jaar  

waarin u de verzaking aanvroeg. 

1) U VERDIENT TOCH MEER
Stel: u betaalt voorlopige bijdragen onder het 
statuut artikel 37. Zodra u beseft dat uw definitief 
nettoberoepsinkomen toch meer dan € 7.678,69 zal 
bedragen voor dat jaar (waardoor artikel 37 vervalt), 
betaalt u het best vrijwillig meer sociale bijdragen. 
Doet u dit niet, dan betaalt u:

• een regularisatiebijdrage om het verschil 
tussen uw definitieve bijdragen in 
hoofdberoep en uw voorlopige bijdragen 
als artikel 37 bij te passen.

• verhogingen omdat u onterecht artikel 37 
heeft ingeroepen (3% voor elk verlopen 
kwartaal en daarbovenop nog 
jaarlijks 7%).

3) U VRAAGT ART. 37 AAN VOOR HET 
 VERLEDEN
In sommige gevallen kunt u artikel 37 aanvragen 
voor het verleden en terugbetaling krijgen van de 
voorlopige bijdragen die u al in hoofdberoep betaalde. 
Neem contact met ons op voor meer info.

2) UW INKOMEN N-3 IS TE HOOG
Als gevestigde zelfstandige worden uw voorlopige 
bijdragen berekend op uw geïndexeerd 
nettoberoepsinkomen van drie jaar geleden (N-3). Als 
uw inkomen N-3 hoger is dan € 7.678,69 vervalt artikel 
37 automatisch voor het jaar N en voor alle volgende 
jaren. U betaalt dan bijdragen in hoofdberoep en opent 
de bijhorende sociale rechten.  
U kunt wel een nieuwe aanvraag artikel 37 indienen 
voor de jaren vanaf N+1.

Wilt u toch artikel 37 behouden voor het jaar N? Dan 
moet u ten laatste op 31 december van het jaar N een 
vermindering van uw sociale bijdragen (artikel 11) 
aanvragen tot onder de minimumbijdragen van een 
hoofdberoeper.

4) U BENT MEEWERKENDE PARTNER MET 
 ART.37
Ook als meewerkende partner kunt u het statuut 
artikel 37 aanvragen. Verdient u echter meer dan 
€ 6.439,45 dan kan het statuut artikel 37 nadelige 
gevolgen hebben voor uw sociale rechten. Neem in dat 
geval contact met ons op voor een passend advies.

Kan ik het statuut ‘gelijkstelling met bijberoep’ annuleren?

Waar moet ik nog op letten?

Vul de bijgevoegde verklaring in. Stuur ze ingevuld en ondertekend terug
• per post naar Securex Integrity, Verenigde-Natieslaan 1, 9000 GENT, of
• per mail naar mybusiness@securex.be 

Hoe vraag ik een gelijkstelling met bijberoep aan?

mailto:mybusiness@securex.be
mailto:mybusiness@securex.be


Securex Integrity
Verenigde-Natieslaan 1

9000 GENT

A. Identificatiegegevens

Ik, ondergetekende, _________________________________________________________________________________________

aangesloten bij SECUREX INTEGRITY met rijksregisternummer (zie identiteitskaart) 

  __ __ . __ __ . __ __ - __ __ __ . __ __

vraag de gelijkstelling met bijberoep (art. 37 §1 van het KB van 19 december 1967) aan vanaf __________

Kruis hieronder aan in welke hoedanigheid u de gelijkstelling met bijberoep aanvraagt  

en voeg de nodige bewijzen toe.

B. Gezinssituatie

Gehuwd : ik geniet van afgeleide rechten op basis van het statuut van  
mijn echtgeno(o)t(e)  

 Mijn echtgeno(o)t(e) is loontrekkende of ambtenaar:

   loontrekkende: 

 Voeg een attest van de werkgever toe waaruit blijkt dat uw echtgeno(o)t(e) minstens 1/3 van een 
volledig uurrooster werkt.

 ambtenaar: 

   leerkracht: Voeg een attest van de werkgever toe waaruit blijkt dat uw echtgeno(o)t(e) minstens 
1/3 van een volledig uurrooster werkt.

   buiten het onderwijs: Voeg een attest van de werkgever toe waaruit blijkt dat uw echtgeno(o)
t(e) minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar werkt en minstens 1/3 van een volledig 
uurrooster.

 Mijn echtgeno(o)t(e) is zelfstandige:

 Voeg een attest van het Sociaal Verzekeringsfonds toe waaruit blijkt dat uw echtgeno(o)t(e) 
aangesloten is in hoofdberoep en dat hij/zij in orde is met de sociale bijdragen.

 

Als uw echtgen(o)ot(e) lid is bij SECUREX INTEGRITY: rijksregisternummer: ____________________________

 Mijn echtgeno(o)t(e) is werkloos:

 Voeg een attest toe van de organisatie die de werkloosheidsuitkeringen betaalt, waarop vermeld 
staat vanaf welke datum de betaling van de uitkeringen gestart is.

1. VERKLARING VOOR TOEPASSING  
VAN ARTIKEL 37 –  
GELIJKSTELLING MET BIJBEROEP



 Mijn echtgeno(o)t(e) is mindervalide:

 Voeg een attest toe van het ziekenfonds dat de uitkeringen betaalt, waarop vermeld staat vanaf 
welke datum de betaling van de uitkeringen gestart is.

 Mijn echtgeno(o)t(e) is gepensioneerd:

 Voeg een kopie van de pensioenbeslissing of van de laatste pensioenstrook toe.

Ik verklaar op eer dat mijn echtgeno(o)t(e) mij, op basis van zijn/haar prestaties, ten minste gelijkwaardige rechten aan die van het  
Sociaal Statuut der Zelfstandigen voor pensioen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering waarborgt.

Weduwe/weduwnaar: ik geniet van afgeleide rechten op basis van het statuut van het 
overlevingspensioen van mijn overleden echtgeno(o)t(e)   

Voeg een kopie van de beslissing van het overlevingspensioen of van de laatste betaalstrook toe.

Leerkracht: ik geniet van eigen rechten als statutaire leerkracht    

Voeg een tewerkstellingsattest toe waarop uw uurrooster vermeld staat en waaruit blijkt dat u minstens 
50% werkt en maximum 60%.

Politieke mandaten   
 

Voeg een bewijs toe dat aantoont dat u een politiek mandaat uitoefent van minister of staatssecretaris, 
zetelend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, een deelstaatparlement, Bestendige 
Deputatie, College van Burgemeester en Schepenen of voorzitter van een OCMW.

Ik ben mij bewust van het feit dat de jaren waarvoor ik gelijkstelling met bijberoep krijg (art. 37 §1 van het 
KB van 19 december 1967), zowel bij vrijstelling als bij vermindering van bijdragen, niet meetellen voor mijn 
pensioenopbouw. Ook open ik als zelfstandige geen eigen rechten inzake terugbetaling van medische kosten, 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of kinderbijslag. 

Ik zal binnen de vijftien dagen aan het Sociaal Verzekeringsfonds Securex elke wijziging van de gegevens die ik 
op dit formulier heb meegedeeld, melden (wettelijke verplichting).

Opgemaakt te ________________________, op _________________

Handtekening voorafgegaan van "Gelezen en goedgekeurd", eigenhandig geschreven.
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