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Gelijkstelling bijberoep (art. 37):                         
waar gaat het over? 

 
Als zelfstandige betaal je bijdragen in verhouding tot je beroepsinkomen. Ben je zelfstandige in hoofdberoep, 
dan ben je minstens een minimumbijdrage verschuldigd (in 2023 bedraagt deze 874,19 euro per kwartaal), 
ook al is je inkomen als zelfstandige heel laag. Onder bepaalde voorwaarden kan je aan deze 
minimumbijdrage ‘ontsnappen’ door je hoofdberoep te laten gelijkstellen met een bijberoep.  
 

1  Voor- en nadelen goed afwegen 

Als je de toepassing vraagt van de gelijkstelling met bijberoep, betaal je doorgaans minder sociale bijdragen 

dan een zelfstandige in hoofdberoep. Is je inkomen erg laag? Dan ben je zelfs volledig vrijgesteld van sociale 

bijdragen.  

Als je lagere sociale bijdragen betaalt, heb je echter ook minder sociale rechten. Dit kan voor onaangename 

verrassingen zorgen wanneer je bijvoorbeeld langdurig ziek bent of je pensioen aanvraagt.   

Zorg er dus voor dat je de voor- en nadelen goed afweegt voordat je een gelijkstelling met bijberoep aanvraagt. 
Je persoonlijke klantenadviseur kan je bijstaan in het maken van deze keuze. Je vindt zijn/haar 
contactgegevens terug op je vervaldagbericht. 

2  Voorwaarden  

Om een gelijkstelling met bijberoep te kunnen aanvragen, moet je aan twee voorwaarden voldoen:  

- je geniet afgeleide rechten én 

- je inkomen blijft onder een bepaalde grens. 

Hieronder geven we je meer uitleg over elk van deze voorwaarden.  

2.1. Afgeleide rechten genieten 

Gehuwde zelfstandigen, weduwen en weduwnaars, bepaalde vastbenoemde leerkrachten en bepaalde politici 

kunnen terugvallen op wat we noemen ‘afgeleide rechten’. Om de toepassing van een gelijkstelling met 

bijberoep te kunnen genieten, moeten deze afgeleide rechten evenwaardig zijn aan de sociale rechten 

voorzien in het sociaal statuut van de zelfstandigen. 

Gehuwde zelfstandigen 

Als gehuwde zelfstandige kan je afgeleide rechten genieten op basis van het sociaal statuut van je 

echtgeno(o)t(e). Hierbij is het belangrijk dat je echtgeno(o)t(e) een volwaardig sociaal statuut heeft. Dit 

betekent dat hij of zij: 

• als zelfstandige in hoofdberoep (of als meewerkende partner onder het maxistatuut) is aangesloten 

en zijn of haar sociale bijdragen heeft betaald. Tijdens kwartalen die vrijgesteld zijn door het RSVZ 

kan de gelijkstelling met bijberoep niet toegekend worden;  

• OF als zelfstandige een gelijkstelling wegens ziekte of wegens mantelzorg geniet; 
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• OF als zelfstandige bijdragen betaalt voor de voortgezette verzekering. Hierbij is het belangrijk dat er 

bovenop de pensioenbijdrage ook wordt betaald voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering; 

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

• OF als werknemer of ambtenaar een sociale uitkering geniet (bv. werkloosheid of invaliditeit); 

• OF in het genot is van een pensioen. 

 

In alle andere gevallen kan de gelijkstelling met bijberoep niet worden toegepast. 

Weduwen en weduwnaars 

Als weduwe of weduwnaar geniet je afgeleide sociale rechten als je een overlevingspensioen of een 

overgangsuitkering ontvangt.  

Let wel: de overgangsuitkering is beperkt in de tijd. Bijgevolg kan je op basis hiervan slechts een gelijkstelling 

met bijberoep krijgen voor maximaal 12 maanden (24 maanden als je kinderen ten laste hebt). 

Vastbenoemde leerkrachten 

Als vastbenoemde leerkracht moet je aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep wanneer je minder dan 60% 

van een voltijds uurrooster werkt. Ben je echter statutair tewerkgesteld voor minstens 50%, dan bouw je als 

leerkracht volwaardige sociale rechten op. Zo kom je in aanmerking voor de gelijkstelling met bijberoep met 

een tewerkstelling tussen 50% en 60%.  

Bepaalde politici 

Je oefent één van de volgende politieke mandaten uit: minister of staatssecretaris; volksvertegenwoordiger, 

lid van een Bestendige Deputatie, een college van burgemeester en schepenen of voorzitter van een OCMW. 

Je komt dan enkel in aanmerking voor vrijstelling van bijdragen, niet voor verminderde bijdragen. 

2.2. Je inkomen is niet hoger dan volgende inkomstengrens (cijfers 2023): 

Een gelijkstelling met bijberoep is maar mogelijk als je netto belastbaar bedrijfsinkomen als zelfstandige op 

jaarbasis lager is dan 8.595,81 euro.  

Politici (zie boven) kunnen maar gebruik maken van de gelijkstelling met een bijberoep als het netto belastbaar 

inkomen als zelfstandige lager is dan 1.815,41 euro op jaarbasis. 

2.2.1. Bijdrageregeling voor startende zelfstandigen  

Als je start als zelfstandige ken je je inkomsten nog niet. Toch kan je reeds gelijkstelling met bijberoep 

aanvragen als je verwacht dat je inkomen als zelfstandige voldoende laag zal zijn. Je betaalt dan een lage 

voorlopige bijdrage. Als je zeker weet dat je jaarinkomen lager zal zijn dan 1.815,41 euro, dan kan je zelfs een 

vrijstelling van de voorlopige bijdrage vragen. Deze lage voorlopige bijdrage (of eventueel vrijstelling) is echter 

voorwaardelijk. Als de effectief genoten inkomsten niet lager zijn dan 8.595,81 euro, dan kom je voor dit 

specifieke jaar niet meer in aanmerking voor de gelijkstelling met bijberoep. Je betaalt dan sociale bijdragen 

zoals een zelfstandige in hoofdberoep. 
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Een voorbeeld ter verduidelijking: 

Je startte als zelfstandige op 01/01/2023 met de toepassing van gelijkstelling met bijberoep (artikel 37). Voor 

het bijdragejaar 2023 betaal je een lage forfaitaire voorlopige bijdrage van 96,72 euro per kwartaal. 

In november 2025 ontvangen we je definitieve inkomsten voor het jaar 2023 en die bedragen 10.000 euro. 

Omdat deze inkomsten de drempel van artikel 37 (8.595,80 euro) overschrijden, worden definitieve bijdragen 

in hoofdberoep aangerekend (de minimumbijdrage bedraagt 874,19 euro per kwartaal). 

Je was voor het jaar 2023 ten onrechte aangesloten met toepassing van artikel 37. Daarom worden ook 

verhogingen aangerekend én dit vanaf de oorspronkelijke vervaldatum van je voorlopige bijdragen, tot aan de 

datum van de regularisatie. 

Opgelet: als je gedurende een bepaald kalenderjaar minder dan 4 kwartalen aangesloten was als 

zelfstandige, dan wordt het inkomen van dat jaar omgerekend naar een jaarinkomen. Je netto belastbaar 

inkomen als zelfstandige wordt eerst gedeeld door het aantal kwartalen waarin je actief was. Door dit resultaat 

vervolgens te vermenigvuldigen met 4, bekom je het jaarinkomen. Dit ‘geproratiseerde’ inkomen dient zowel 

als basis voor de berekening van je sociale bijdragen als voor de controle van de inkomstengrens voor de 

gelijkstelling met bijberoep. 

2.2.2. Bijdrageregeling voor wie al enkele jaren zelfstandige is 

Een gelijkstelling met bijberoep is maar mogelijk als het netto belastbaar inkomen als zelfstandige van het 

bijdragejaar lager is dan 8.595,81 euro. Je betaalt dan lage bijdragen. Als je inkomen lager is dan  

1.815,41 euro moet je zelfs geen bijdragen betalen. 

Je betaalt eerst een voorlopige bijdrage die berekend wordt op het inkomen van 3 jaar geleden. Bedroeg je 

inkomen in 2020 minder dan 7.265,26 euro (dit komt overeen met een inkomen van 8.595,81 euro in 2023)? 

Dan betaal je meteen een lage voorlopige bijdrage.  

Had je in 2020 een hoger inkomen? Dan zal je een voorlopige bijdrage betalen zoals een zelfstandige in 

hoofdberoep, omdat je niet aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Je hebt dan wel de mogelijkheid om een 

vermindering van je voorlopige bijdragen aan te vragen en de gelijkstelling met een bijberoep toe te passen. 

Vraag je ten laatste op 31 december geen vermindering aan, dan schakelt Liantis de aansluiting automatisch 

om naar een aansluiting in hoofdberoep. Deze omschakeling is van toepassing vanaf bijdragejaar 2023, ook 

als je werkelijk inkomen van 2023 achteraf wél lager blijkt te zijn dan 8.595,81 euro. Je moet opnieuw een 

aanvraag indienen als je vanaf het volgende jaar terug een toepassing wil van de gelijkstelling met bijberoep. 

3  Hoe vraag je de gelijkstelling aan? 

Laat je persoonlijke klantenadviseur weten dat je beroep wil doen op de gelijkstelling met bijberoep (ook wel 

‘toepassing van artikel 37’ genoemd). Je kan je klantenadviseur contacteren via My Liantis, per mail of 

telefonisch. 

De aanvraag kan met terugwerkende kracht voor bijdragen die nog niet betaald zijn. Zijn de bijdragen wel 

betaald? Enkel voorlopige bijdragen die nog niet herzien werden, kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde 

dat je geen sociale rechten hebt genoten op basis van de betaalde bijdragen. 
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4  Tot wanneer loopt de gelijkstelling met bijberoep? 

Eens de gelijkstelling aangevraagd, blijft ze in principe doorlopen. Zelfs als je werkelijke inkomsten van een 

bepaald bijdragejaar hoger zijn dan de inkomensgrens, wordt de toepassing van art. 37 niet beëindigd. In dat 

geval betaal je voor dat jaar de normale bijdragen in hoofdberoep. Wanneer je inkomsten in een later jaar 

opnieuw onder de inkomensgrens liggen, zal de regeling automatisch terug toegepast worden. Je hoeft 

hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. De toepassing van artikel 37 wordt wel beëindigd wanneer je 

voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage in hoofdberoep (in 2023 is dat  

874,19 euro per kwartaal) en je in de loop van dat jaar geen aanvraag indient om je bijdrage te verminderen. 

Een voorbeeld ter verduidelijking:  

Je start als zelfstandige op 01/01/2023 met toepassing van artikel 37. Je werkelijk inkomen voor bijdragejaar 

2023 is 14.000 euro. Hierdoor ben je voor dat jaar definitieve bijdragen zoals een hoofdberoeper verschuldigd. 

De toepassing van artikel 37 blijft wel behouden voor 2024 en 2025. Als starter worden je voorlopige bijdragen 

van de eerste 3 jaren immers niet berekend op een inkomen van 3 jaar voordien. Is je werkelijk inkomen voor 

bijdragejaar 2024 en 2025 bijvoorbeeld 6.000 euro (lager dan de inkomstengrens), dan blijf je verminderde 

bijdragen verschuldigd met toepassing van artikel 37.  

Vanaf het bijdragejaar 2026 treedt een vermoeden van verzaking in. Je voorlopige bijdragen van bijdragejaar 

2026 worden dan namelijk berekend op je werkelijke inkomsten van 2023. Vraag je voor het einde van het jaar 

geen vermindering aan, dan wordt de toepassing van artikel 37 beëindigd (zie 2.2.2.).  

Wanneer wordt het statuut nog wel beëindigd?  

• Als je ons uitdrukkelijk laat weten te willen verzaken aan de gelijkstelling met bijberoep. Je bent dan 

terug zelfstandige in hoofdberoep vanaf 1 januari van het jaar volgend op de verzaking; 

• Wanneer je situatie wijzigt waardoor je geen ‘afgeleide rechten’ meer kan laten gelden. 

 

5  Gevolgen voor de sociale rechten 

Opgelet: door het inroepen van de regeling gelijkstelling met bijberoep doe je afstand van je eigen rechten in 

het sociaal statuut van de zelfstandigen. Je bouwt dan bijvoorbeeld geen eigen pensioenrechten op, je opent 

geen recht op arbeidsongeschiktheids- of moederschapsuitkeringen, enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 


