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WERKLOOS EN ZELFSTANDIGE IN 
BIJBEROEP? HET KAN!
Sinds 1 oktober 2016 is het mogelijk om op een 
eenvoudigere manier een werkloosheidsuitkering te 
combineren met een activiteit als zelfstandige in bijberoep. 

De nieuwe maatregel zal een persoon die al een 
werkloosheidsuitkering geniet in staat stellen een activiteit 
als zelfstandige in bijberoep op te starten (onder bepaalde 
voorwaarden). Vroeger kon hij deze 2 activiteiten enkel 
cumuleren als hij al zelfstandige in bijberoep was vóóraleer 
een werkloosheidsuitkering te genieten.

Er werden natuurlijk bepaalde grenzen ingebouwd:

• De combinatie bijberoep-werkloosheid (cumul) zal 

slechts mogelijk zijn gedurende 12 maanden vanaf de 

aanvang van de activiteit

• Als de persoon volledig werkloos is, mag de 

werkloosheid niet het resultaat zijn van de stopzetting 

of de vermindering van het werk als loontrekkende 

om het voordeel van de cumul te bekomen

• Bovendien zal de persoon geen cumul kunnen 

aanvragen voor een zelfstandige activiteit die in de 

voorbije 6 jaar al als hoofdberoep werd beoefend

NIEUW: OVERBRUGGINGSRECHT IN 
GEVAL VAN STOPZETTING WEGENS 
ECONOMISCHE REDENEN
Zelfstandigen die financiële problemen hebben, hebben in 
principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Daarom 
kunnen ze onder bepaalde voorwaarden genieten van het 
overbruggingsrecht.

Momenteel is het overbruggingsrecht enkel mogelijkheid ingeval 
van faillissement, collectieve schuldenregeling en gedwongen 
stopzetting (bv. allergieën, brand, natuurramp, vernietiging van 
materieel…).

De Ministerraad heeft een wetsontwerp (en een ontwerp van 
Koninklijk Besluit) goedgekeurd om het overbruggingsrecht uit 
te breiden naar gevallen van stopzetting wegens economische 
redenen. Dit om zelfstandigen met financiële problemen te 
steunen wanneer zij hun activiteit stopzetten.

De zelfstandige moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Een leefloon ontvangen, of

• Gedurende een bepaalde tijd een vrijstelling van 

bijdragen genoten hebben, of

• Een jaarlijks inkomen hebben dat lager is dan  

€ 13.010,66

• Minstens 4 kwartalen sociale bijdragen betaald 

hebben over een periode van 16 kwartalen die aan de 

stopzetting voorafgaat

De duur van het overbruggingsrecht wegens economische 
redenen zal gelinkt zijn aan de duur van de loopbaan van de 
zelfstandige. Het mag evenwel niet langer toegekend worden 
dan 12 maanden, over de volledige zelfstandige loopbaan.

Deze ontwerpen worden voor advies voorgelegd aan de Raad 
van State. Deze nieuwe pijler van het overbruggingsrecht zou in 
voege moeten treden op 1 januari 2017.

OPTIMALISEER UW SOCIALE DEKKING MET 
‘COMPASS’
Uw sociale dekking als zelfstandige is redelijk beperkt. En 
dus is het cruciaal om uw bedrijf, uw familie en uzelf zo 
goed mogelijk te beschermen. Partena Professional wilt 
met deze tool ‘Compass’ de leemtes in uw sociale zekerheid 
en die van andere zelfstandigen opvullen.

Check onze tool op  
www.optim_sociale_dekking.partena-professional.be 



WAT IS ER VERANDERD AAN 
HET SOCIAAL STATUUT VAN DE 
ZELFSTANDIGEN?
De programmawet van 1 juli 2016 heeft meerdere wijzigingen 
voorzien aan het KB nr. 38 met betrekking tot het sociaal statuut 
van de zelfstandigen:

1. Aansluiting

Tot 30 juni 2016 moest een zelfstandige zich ten laatste op de dag 
waarop hij zijn beroepsactiviteit startte, aansluiten.

Bij controles ter plaatse heeft het RSVZ regelmatig vastgesteld 
dat zelfstandigen die niet in regel zijn, zeggen dat zij juist die dag 
van plan waren zich aan te sluiten als zelfstandige.

Om fraude en oneerlijke concurrentie te vermijden, is het vanaf 
1 juli 2016 verplicht om zich voor het begin van de activiteit 
aan te sluiten. Vanaf 1 juli 2016 is het dus niet meer mogelijk om 
een zelfstandige activiteit op te starten voordat men zich bij een 
sociaal verzekeringsfonds heeft aangesloten. Ingeval van controle 
door de sociale inspectie moet de zelfstandige bewijzen dat hij 
reeds aangesloten is.

2. Administratieve boete

Zelfstandigen die een inbreuk begaan op de sociale wetgeving 
kunnen bestraft worden met een administratieve boete.

Vroeger was enkel de vennootschap solidair aansprakelijk voor 
de betaling van de boete van haar mandatarissen en actieve 
vennoten. 

Sinds 1 juli 2016 is de zelfstandige ook solidair aansprakelijk 
voor de betaling van de administratieve boete die opgelegd 
wordt aan zijn helper.

De verjaringstermijn van de boete is 5 jaar, te rekenen vanaf 
de dag waarop geen beroep meer kan aangetekend worden. 
Het terugvorderen van de betaling van een onterechte boete, 
verjaart eveneens per 5 jaar (te rekenen vanaf 1 januari van het 
jaar dat volgt op het jaar waarin de onverschuldigde bijdragen of 
administratieve boetes betaald werden).

3. Deeleconomie

De programmawet van 1 juli 2016 bepaalt de regels van de 
deeleconomie. Dat is een systeem waarbij particulieren die hun 
diensten occasioneel aanbieden via erkende elektronische 
platformen zullen een gunstig belastingstelsel genieten. 

De personen die diensten aanbieden via zo’n deeleconomie, 
worden niet als zelfstandigen beschouwd en zijn dus niet 
onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Er moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• De diensten worden uitsluitend verleend aan fysieke 

personen die niet handelen binnen het kader van hun 

beroepsactiviteit

• De diensten worden uitsluitend verleend binnen het 

kader van overeenkomsten die tot stand zijn gekomen 

door tussenkomst van een erkend elektronisch platform 

of een elektronisch platform dat door de overheid wordt 

georganiseerd

• De vergoedingen met betrekking tot de diensten worden 

enkel aan de dienstverlener betaald of toegekend via het 

platform of door tussenkomst van dit platform

• Inkomsten uit deze activiteit bedragen jaarlijks niet meer 

dan € 5.000 bruto (geïndexeerd bedrag in 2016)

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden de 
inkomsten beschouwd als ‘diverse inkomsten’ die onderworpen 
zijn aan een voordelig belastingtarief.

Hoewel de wet die de regels van de deeleconomie vaststelt 
is verschenen in het Belgisch staatsblad, is het voordelig 
belastingstelsel nog niet van toepassing. Er moeten nog 
koninklijke uitvoeringsbesluiten genomen worden om de 
praktische toepassing mogelijk te maken.

Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website via 

www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2016/deeleconomie-de-wet-
is-er

HET STATUUT VAN STUDENT-
ONDERNEMER
De Ministerraad heeft de oprichting van het statuut van student-
ondernemer goedgekeurd. Dat statuut heeft als motief de 
ondernemingsgeest bij jongeren aan te wakkeren.

In de reglementering die momenteel van toepassing is, heeft een 
student die start als zelfstandige, een statuut dat equivalent is aan 
het statuut van een zelfstandige in bijberoep.

Het nieuwe wetsontwerp creëert een statuut voor student-
ondernemers jonger dan 25 jaar, die op regelmatige basis 
ingeschreven zijn voor lessen in een onderwijsinstelling met 
het oog op het bekomen van een diploma dat erkend is door een 
bevoegde instantie in België.

Dat statuut voorziet :
• Een voordelig systeem van sociale bijdragen voor 

studenten die een inkomen hebben dat lager is dan de 

drempel die van toepassing is voor zelfstandigen in 

hoofdberoep (€ 13.010,66 in 2016):

• Vrijstelling van sociale bijdragen indien hun 

jaarlijks inkomen minder bedraagt dan € 6.505,33 

• Een percentage van 21% in 2017 (20,5% vanaf 

2018) voor inkomsten tussen € 6.505,33 en  

€ 13.010,66

• Het behoud van de rechten inzake gezondheidszorgen 
als persoon ten laste indien de inkomsten lager zijn 

dan € 6.505,33, en als titularis indien de student 

bijdragen betaalt. De periodes waarvoor de student (zelfs 

verminderde) bijdragen betaalt, laten ook toe om rechten 

te openen inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en 

moederschapsverzekering

• Een jobstudent en een student-ondernemer zullen op 

gelijke voet staan voor de berekening van de personen 
ten laste. De eerste inkomstenschijf van de student-

ondernemers zal niet beschouwd worden als een middel 

voor de berekening van de personen ten laste

• Inkomsten uit alternerende opleidingen zullen niet in 

aanmerking genomen worden als een middel voor de 

studenten om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders

Het nieuwe statuut van student-ondernemer treedt in voege vanaf 
1 januari 2017.


