
Aanvraag tot toepassing van art. 37
(K.B. 19/12/1967)

Ondergetekende,  ................................................................................................................................................................................................................................ 

aangesloten onder het Nationale Nummer .................................................................................................................................................................................

verzoek het sociaal verzekeringsfonds (voor zelfstandigen) van Partena Professional mij te laten genieten van de bepalingen van art. 37 
van het K.B. van 19 december 1967 en bevestig kennis te hebben genomen van het feit dat ik voor de periodes van vrijstelling of 
vermin-derde bijdragen alle rechten op sociale prestaties verlies (pensioen en ziekte- en invaliditeitsverzekering).

In bijlage laat ik u de volgende bewijsstukken geworden :

1. Het bewijs van mijn verzekering als persoon ten laste, in de hoedanigheid van :

o echtgenoot/echtgenote van : ..........................................................................................................................

o weduwe/weduwnaar van : ...............................................................................................................................

2. Ik ben een statutaire leerkracht en ik presteer tussen 5 en 6/10en van het uurrooster dat voorzien is voor de toekenning van
een volledige bezoldiging: ik voeg een attest bij van de schooldirectie.

3. Ik ben politieke mandataris (minister, staatssecretaris, lid van de uitvoerende macht, van de Kamer van volksvertegenwoordi-
gers, van de Senaat, van de Gemeenschapsraad, van de Gewestraad, van de Bestendige deputatie, van het College van bur-
gemeesters en schepenen, OCMW-voorzitter) en mijn inkomsten liggen onder de vrijstellingsdrempel van het betrokken jaar:
ik voeg hierbij het bewijs van mijn politiek mandaat.

Datum : ....................................................................

Handtekening voorafgegaan door de melding“gelezen en goedgekeurd”



Artikel 37 – Toelichting

Wat is artikel 37 ? 
Als zelfstandige in hoofdberoep kan u door de toepassing van artikel 37, genieten van een vermindering of vrijstelling van sociale 
bijdragen. Uw zelfstandige activiteit zal “gelijkgesteld worden met het statuut van een zelfstandige in bijberoep”.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om van artikel 37 te genieten ?
1. Eén van de volgende voorwaarden moet vervuld zijn:

• U bent gehuwd (wettelijke samenwoning is niet ontvankelijk)

• U bent weduwe of weduwnaar

• U bent benoemde leerkracht, met een tewerkstelling tussen 50 en 60%

• U bent politieke mandataris (gedeputeerde, schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter)

2. De referentie-inkomsten van de aanvrager mogen niet hoger zijn dan het wettelijke plafond.

Welk bewijs moet geleverd worden?
• Voor gehuwden: ofwel een attest van de werkgever of een kopie van de arbeidsovereenkomst van uw man of vrouw,

ofwel een attest van het ziekenfonds, ofwel een attest van een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkeringen,
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen), ofwel een attest van het socialeverzekeringsfonds van uw man of vrouw, met
de vermelding dat hij/zij onderworpen is in hoofdberoep en in regel is met de sociale bijdragen, zonder vrijstelling voor deze
sociale bijdragen.

• Voor weduwen/weduwnaars: een document dat het ontvangen van een overlevingspensioen of een overgangsuitkering
aantoont

• Voor statutaire leerkrachten: een document dat wordt opgemaakt door de directeur van de instelling, waarin wordt
aangetoond dat het gepresteerde uurrooster overeenstemt met 5 of 6 tienden van het uurrooster dat wordt voorzien voor de
toekenning van een volledige bezoldiging.

• Voor politieke mandatarissen: het bewijs van het politieke mandaat

Artikel 37, enkel voordelen ?
Artikel 37 impliceert het verlies van de eigen sociale rechten. Uw sociale bescherming zal dan afhangen van deze van uw man of 
vrouw. Dit kan grote gevolgen hebben ingeval van verlies van de afgeleide rechten. 

U zal dus geen recht hebben op pensioen, noch op moederschapsuitkeringen, noch op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 
Opgelet! De toepassing van de bepalingen van artkel 37 met terugwerkende kracht kan leiden tot de terugvordering van de 
sociale uitkeringen die tijdens de geregulariseerde periode werden ontvangen.

Noteer dat een verzaking aan de toepassing van deze bepaling pas op 1 januari van het volgende jaar van 
kracht wordt.
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