Betreft: DE PERSONEN BEDOELD IN ARTIKEL 37 § 1 VAN HET K.B. VAN 19.12.67
TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 37 § 1 EN 40 § 2, b) VAN HET K.B. VAN 19.12.67

De personen bedoeld in artikel 37 § 1 VAN HET K.B. van 19.12.67
a) de onderworpen gehuwden (mannen en vrouwen), de weduwnaars en de weduwen ten gunste van wie voor het
bedoeld jaar, rechten worden gewaarborgd op uitkeringen in een verplichte regeling voor pensioen, kinderbijslag
en ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector geneeskundige verzorging) die minstens gelijkwaardig zijn aan die
van het sociaal statuut der zelfstandigen;
b) de als vastbenoemde leerkracht met een tewerkstelling van 50 % tot 60 %.

De onderworpenen moeten, al naargelang het geval, volgende stukken bij de aanvraag voegen om
te bewijzen, dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 37 § 1, a of b van het K.B. van 19.12.67
•

Betreffende situatie
De andere echtgenoot is werknemer.

•

De andere echtgenoot is zelfstandige.

•

De andere echtgenoot geniet een pensioen of een
vervangingsinkomen.

Bewijsstukken

• een kopie van de arbeidsovereenkomst;
• of een attest van de werkgever.
• een attest van het Sociaal Verzekeringsfonds.
• een attest van de instelling die het pensioen of het
vervangingsinkomen uitbetaalt;

• of een kopie van het strookje van de uitbetaling van
het pensioen of het vervangingsinkomen.
•

U bent weduwe of weduwnaar.

• een attest van de instelling die het overlevingspensioen uitbetaalt;

• of een kopie van het bewijs (strookje) van de
uitbetaling van het overlevingspensioen.
•

U bent vastbenoemde leerkracht.

• een attest afgeleverd door de schooldirectie.

Aanvraag vrijstelling of vermindering van bijdragen
Volgens de bepalingen van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen kunnen de personen bedoeld in artikel 37 § 1 van
het K.B. van 19.12.67 vragen aan het Sociaal Verzekeringsfonds om gelijkgesteld te worden met personen die
hun zelfstandig beroep als bijberoep uitoefenen en om vrijstelling of vermindering van bijdragen te bekomen
indien hun inkomsten onder de bepaalde grenzen vallen.
Zonder de nodige bewijzen en objectieve elementen kan er niet over de aanvraag vrijstelling of vermindering beslist
worden.
De beslissing tot vrijstelling heeft een voorlopig karakter en de toestand en de bijdragen zullen, zo nodig,
geregulariseerd worden, vanaf het ogenblik dat de definitieve referte-inkomsten gekend zijn. Een aanvraag is enkel
geldig voor het betrokken bijdragejaar. Er zal dus jaarlijks een nieuw dossier moeten ingediend worden tot het einde
de
van het 3 volledig jaar van activiteit.
Indien uw echtgenoot/echtgenote zijn/haar sociale bijdragen niet betaalt bij zijn sociaal verzekeringsfonds zullen de
bijdragen artikel 37 eveneens geregulariseerd worden omdat de gestelde voorwaarden niet meer vervuld zijn.

De toekenning van de gelijkstelling van de uitgeoefende activiteit met een bijkomende activiteit
heeft belangrijke gevolgen.
De jaren, waarvoor de vrijstelling of vermindering van de bijdragen werd toegestaan, komen niet in aanmerking voor
het pensioen en u heeft geen recht op dagvergoeding.
De aanvraag en de toekenning van de gelijkstelling zijn definitief en u kan hieraan niet verzaken met terugwerkende
kracht. De aanvraag en de beslissing geldt ook voor de toekomst zolang u aan de gestelde voorwaarden voldoet en
aan de gelijkstelling niet heeft verzaakt.
De verzaking aan de gelijkstelling heeft slechts uitwerking vanaf de eerste januari van het jaar volgend op dat waarin
de verzaking per aangetekende brief werd betekend aan het Sociaal Verzekeringsfonds.
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