Artikel 37 - Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kunnen gehuwde personen, weduwen of weduwnaars, genieten van een vrijstelling of een
vermindering van de sociale bijdragen. Dit geldt ook voor statutaire leerkrachten die tussen 5 en 6/10den presteren van het
uurrooster dat voorzien is voor de toekenning van een volledige bezoldiging.
Door de eventuele toekenning van deze vrijstelling of vermindering verliest men zijn rechten op sociale prestaties voor de
betrokken periode.
Verzaking aan deze toepassing heeft slechts uitwerking op één januari van het volgend jaar.

DE TOEPASSING VEREIST TWEE VOORWAARDEN
1.

De aanvrager moet aantonen dat hij geniet van een sociaal statuut dat minstens evenwaardig is aan dat van de
zelfstandigen. Hij of zij moet dus verzekerd zijn als persoon ten laste, inzake sociale zekerheid.

2.

De inkomsten van deze persoon mogen niet boven een bepaalde drempel liggen.

DE AANVRAGER DIENT HET BEWIJS VAN VERZEKERING ALS PERSOON TEN LASTE TE LEVEREN
•

algemeen: een attest van tewerkstelling, of een kopie van een arbeidscontract van de echtgeno(o)t(e), een attest van de
mutualiteit, of een attest van het sociaal verzekeringsfonds met vermelding dat de activiteit in hoofdberoep uitgeoefend
wordt en dat de sociale bijdragen betaald zijn

•

voor de statutaire leerkrachten: een attest, opgemaakt door de schooldirectie, dat vermeldt dat u tussen 5 en 6/10en
presteert van het uurrooster dat voorzien is voor de toekenning van een volledige bezoldiging.

WELKE BIJDRAGEN IS BETROKKENE VERSCHULDIGD ?
In geval van begin van activiteit, en in geval uw sociaal verzekeringsfonds de referte-inkomsten nog niet heeft ontvangen,
worden de bijdragen voorlopig op basis van een wettelijk forfaitair minimum berekend. Indien u met objectieve elementen kan
aantonen dat de inkomsten van het bijdragejaar aanzienlijk lager liggen dan deze waarop de forfaitaire bijdrage wordt berekend
dan kan u eveneens een aanvraag “verminderde voorlopige bijdragen” indienen.
Indien u zich buiten de periode van beginactiviteit bevindt heeft de toepassing van artikel 37 tot gevolg dat u voorlopige
bijdragen verschuldigd zal zijn op basis van de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het bijdragejaar. Indien u met
objectieve elementen kan aantonen dat de inkomsten van het (huidige) bijdragejaar aanzienlijk lager liggen dan deze van drie
jaar terug dan kan u eveneens een aanvraag “verminderde voorlopige bijdragen” indienen.
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