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Invoering van het vernieuwde overbruggingsrecht vanaf 
01/01/2017

Het overbruggingsrecht is een financiële en sociale dekking voor de zelfstandigen die hun activiteit gedwongen 
moeten stopzetten. Het vernieuwde overbruggingsrecht bestaat uit 4 pijlers:

• Faillissement (niet voor zelfstandige helpers en meewerkende echtgenoten)
• Collectieve schuldenregeling
• Gedwongen onderbreking door een

• Natuurramp
• Brand
• Vernieling
• Allergie

• Economische moeilijkheden (nieuwe pijler), te bewijzen aan de hand van
• Ofwel begunstigde zijn van een leefloon
• Ofwel genoten hebben van een vrijstelling van bijdragen door de Commissie voor vrijstelling
• Ofwel inkomsten hebben onder een bepaalde drempel

De zelfstandige die een beroep kan doen op het overbruggingsrecht zal gedurende maximum 12 maanden 
kunnen genieten van een uitkering. Het bedrag van deze uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie. Hij zal 
eveneens kosteloos zijn rechten kunnen behouden inzake ziekte-en invaliditeitsverzekering (geneeskundige 
verzorging en uitkeringen) gedurende maximum 4 kwartalen.

De algemene toekenningsvoorwaarden blijven in grote lijnen dezelfde. Een nieuwe voorwaarde is dat de 
aanvrager minstens 4 kwartalen zijn bijdragen effectief moet hebben betaald binnen een bepaalde periode  
(16 kwartalen).
In functie van de pijler moet de aanvrager nog aan enkele specifieke toekenningsvoorwaarden voldoen. Meer 
informatie op onze website www.steuntelkander.be

Verlenging moederschapsverlof en vrijstelling 
bijdragebetaling na bevalling

Begin maart 2016 werden door Minister Maggie de Block en Minister Willy Borsus voorstellen ter ondersteuning 
van het vrouwelijk ondernemerschap gegeven. Onderstaande voorstellen zijn vanaf 01/01/2017 nu daadwerkelijk 
van kracht.

• Verlenging van het moederschapsverlof met 4 weken (8 ➞ 12 weken)
• 3 weken verplichte rust
• 9 weken facultatieve rust

• Mogelijkheid om tijdens het facultatieve verlof halftijds te werken (halvering van de uitkering)
• Vrijstelling van de sociale bijdrage voor het kwartaal volgend op het kwartaal van de bevalling, met 

behoud van rechten

Opgelet: Om van de vrijstelling te kunnen genieten, moet de vrouwelijke zelfstandige, naar aanleiding van de 
geboorte van haar kind of kinderen, de voorwaarden vervullen om de moederschapsverzekering te genieten bij 
haar ziekenfonds.

Vermindering van de sociale bijdragen in 2017

De sociale bijdragen waren in 2016 al gedaald van 22% naar 21,5% van uw beroepsinkomsten en zullen dalen tot 
en met 2018 om uiteindelijk 20,5% te bereiken. Dit jaar daalt het percentage dus van 21,5% naar 21%.
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In het verleden hebt u misschien bij de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van de FOD Sociale Zekerheid een vrijstelling van uw sociale bijdra-
ge bekomen omdat u een moeilijke financiële situatie hebt ervaren.

De kwartalen waarvoor u werd vrijgesteld door de Commissie komen niet in aanmerking voor de berekening van uw pensioen.

Wenst u deze pensioenrechten toch niet te verliezen en overweegt u om deze vrijgestelde bijdragen alsnog te betalen? Dan dient u per aangetekend 
schrijven de verjaring van de vrijgestelde bijdragen te stuiten.

Vrijgestelde bijdragen die reeds verjaard zijn (5 jaar na de beslissing van vrijstelling) kan u niet meer achteraf betalen en zullen dus niet worden opge-
nomen bij de berekening van uw pensioen.

Aanvullende pensioenen beschikbaar op mypension.be1

Sinds kort kan u naast de gegevens over uw wettelijk pensioen ook gepersonaliseerde informatie over 
uw aanvullend pensioen vinden op de website www.mypension.be

U kan nagaan of u later een aanvullend pensioen zal krijgen en hoeveel er al is opgebouwd.  
U zal eveneens het globale overzicht kunnen bekijken van de verschillende aanvullende 
pensioenplannen waarbij u was aangesloten tijdens uw loopbaan als werknemer of zelfstandige.

Tegen eind 2017 worden de mogelijkheden van mypension.be nog verder uitgebreid. U zal dan een raming kunnen maken van uw wettelijk pensioen 
aan de hand van zelf gekozen parameters.

Mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) en Sigedis.

Het nieuw statuut van student-zelfstandige

Vanaf 01/01/2017 kunnen de studenten die naast hun studies ook een zelfstandige activiteit uitoefenen, en die hiervoor een aanvraag indienen, het 
nieuwe statuut van student-zelfstandige genieten. De bestaande regeling, waarbij de activiteit van de student-zelfstandige wordt gelijkgesteld met de 
categorie van bijberoep (art 37 voor studenten), wordt opgeheven.

Om het nieuw statuut van student-zelfstandige te kunnen genieten moet de student:
• Een zelfstandige activiteit uitoefenen of van plan zijn om uit te oefenen
• tussen 18 en 25 jaar oud zijn
• reglementair ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland
• om een diploma te behalen dat erkend is door een bevoegde autoriteit in België
• en regelmatig de lessen volgen om dat diploma te behalen.

Indien bovenstaande voorwaarden worden voldaan dient de student het vereiste aanvraagformulier bij ons op te vragen, dit in te vullen, ondertekenen 
en terug te sturen. Studenten die reeds de toepassing van art37 voor studenten genoten in het vorige kalenderjaar zullen door ons worden 
gecontacteerd om de nodige formaliteiten te vervullen.

Student-zelfstandigen genieten een lagere sociale bijdragenregeling indien hun inkomen als zelfstandige lager is dan 13296,25 EUR in 2017. Er zijn 3 
mogelijkheden:

• Inkomen 2017 < 6648,12 EUR
➞ Geen bijdrage verschuldigd

• Inkomen 2017 tussen 6648,13 EUR en 13296,25 EUR
➞ Verminderde bijdrage van 21% berekend op het bedrag dat de drempel van 6648,13EUR overschrijdt

• Inkomen 2017 > 13296,25 EUR
➞ Bijdrage verschuldigd gelijk aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 727,71 EUR per kwartaal)

Tot en met het einde van het eerste volledige kalenderjaar na aanvang van de zelfstandige activiteit zal de student, gezien zijn definitieve inkomsten niet 
beschikbaar zijn, een forfaitaire en voorlopige bijdrage van 78,59 EUR per kwartaal dienen te betalen. Vanaf het tweede kalenderjaar zal hij een voorlopige 
bijdrage van 80,51 EUR moeten betalen. Wij raden aan om een aanvraag tot verhoging of verlaging van de bijdrage in te dienen van zodra u een duidelijk 
beeld heeft van het inkomen.


