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Hervorming regularisatie studieperioden goedgekeurd

De kamer van Volksvertegenwoordigers heeft onlangs de hervorming goedgekeurd met betrekking tot  
de regularisatie van studieperioden voor de pensioenberekening. Vanaf 01 december 2017 zal iedereen,  
ongeacht zijn statuut (zelfstandige, werknemer of ambtenaar) zijn studiejaren kunnen afkopen wanneer  
hij of zij dat wenst.

De regularisatiebijdrage wordt vastgelegd op een forfaitair bedrag van 1500 EUR per diplomajaar voor 
diegenen die beslissen hun studiejaren te regulariseren binnen de 10 jaar volgend op het afsluiten van  
de studies. Voor diegenen die hun studiejaren wensen te regulariseren na deze periode, zal het te  
betalen bedrag hoger liggen en op actuariële basis worden vastgesteld. De regularisatiebijdrage is  
fiscaal aftrekbaar.

Tijdens een overgangsperiode die loopt tussen 01/12/2017 en 31/11/2020 hebben zelfstandigen de 
mogelijkheid om hun studiejaren na hun 20ste verjaardag te regulariseren door 1500 EUR per 
geslaagd studiejaar te betalen. 

“De hervorming zorgt voor een geleidelijke harmonisering tussen de stelsels van werknemer, zelfstandige en 
ambtenaar. Iedereen zal kunnen genieten van een beter pensioen door te kunnen kiezen voor het afkopen 
van zijn studiejaren wanneer hij wil“ aldus Daniel Bacquelaine, de Minister van pensioenen.

De pensioendienst organiseert in het najaar informatiesessies voor professionals over de regularisatie van 
studiejaren. U kan zich hierop inschrijven via de website www.koopuwstudiejaren.be

Verbeteringen aan het sociaal statuut – Halfautomatische 
moederschapshulp en verhoging van de uitkeringen

Op 01 september 2017 zijn er enkele maatregelen in werking getreden met het oog op de verbetering van het 
sociaal statuut der zelfstandigen. De moederschapshulp (105 gratis dienstencheques) wordt vanaf heden 
halfautomatisch toegekend en de uitkeringen in geval van ziekte, moederschap en adoptie worden verhoogd.

Een vrouwelijke zelfstandige die bevalt heeft recht op 105 dienstencheques om haar te helpen in het 
dagelijkse leven bij wijze van ondersteuning aan het moederschap, de moederschapshulp. Tot op heden 
moest zij daarvoor zelf een aanvraag indienen bij haar sociaal verzekeringsfonds. Deze administratieve stap 
werd vanaf 01/09/2017 geschrapt. Het fonds zal nu zelf contact opnemen met de kersverse zelfstandige 
mama’s.

Zelfstandigen beschikken over een forfaitaire uitkeringsverzekering in geval van ziekte, moederschap en 
adoptie. Concreet zullen deze uitkeringen stijgen met 1,7%, mede door de welvaartsaanpassing van de sociale 
uitkeringen.

Tot 31/08/2017 Vanaf 01/09/2017
Dagelijkse uitkering arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
Met gezinslast 57,29 EUR 58,27 EUR
Alleenstaand 45,85 EUR 46,63 EUR
Samenwonend 35,16 EUR 35,76 EUR
Wekelijkse uitkering moederschap en adoptie
Voltijds 467,47 EUR 475,41 EUR
Halftijds (moederschap) 233,73 EUR 237,71 EUR

Tot 30/09/2017 Vanaf 01/10/2017
Dagelijkse tegemoetkoming 20,81 EUR 21,85 EUR
voor hulp van derden
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Op 26 november is er de 11e editie van de Dag van De Ambachten. Het is een nationaal evenement open voor alle ambachten van België  

en is een unieke kans voor ambachtslieden om hun prestaties en creaties te presenteren voor het grote publiek.

Wilt u graag uw passie voor uw ambacht delen?

Schrijf u dan zeker in op www.dagvandeambachten.be

De dag van de Ambachten is een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Een online overzicht van uw loopbaan? Mycareer.be

Op 29 augustus is de nieuwe onlinedienst mycareer.be van start gegaan.

Mycareer.be is een persoonlijk online loopbaanoverzicht. U kan er al uw vroegere en uw huidige jobs  
terugvinden (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en uw periodes van inactiviteit (vb. werkloosheid).  
Uw loopbaangegevens zijn strikt persoonlijk, u moet zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart om toegang te krijgen.

http://www.mycareer.be/

Versoepeling van de vestigingswet in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft besloten om de vestigingswet grondig te veranderen. Dit houdt in dat de huidige Koninklijke Besluiten voor tal van 
gereglementeerde beroepenen vanaf 01/01/2018 worden afgeschaft en dat vanaf 01/09/2019 er geen attest bedrijfsbeheer meer moet worden 
voorgelegd bij het starten van een zelfstandige activiteit.

Voor het merendeel van de gereglementeerde beroepen worden de vestigingsvoorwaarden afgeschaft, met ingang van 01/01/2018.  
Concreet gaat het over de volgende beroepen:

• Slager-groothandelaar
• Droogkuiser-verver
• Restaurateur of traiteur-banketaannemer
• Brood- en banketbakker
• Kapper
• Schoonheidsspecialist
• Masseur

De afschaffing geldt dus enkel voor Vlaanderen. Voor de bouwsector verandert er voorlopig nog niets.

Daarnaast zal iemand die een eigen zaak wil starten in Vlaanderen daar vanaf 01/09/2019 geen attest bedrijfsbeheer meer voor nodig hebben. Wie 
nu een eigen zaak wil starten, moet verplicht een dergelijk attest kunnen voorleggen. Sommige reguliere diploma’s leveren dat attest op, zoniet moet 
er een opleiding worden gevolgd bij een centrum voor volwassenenonderwijs om het te bekomen.

“Dit is een onnodige drempel die getalenteerde mensen tegenhoudt om een zelfstandige activiteit te starten” aldus Muyters. “ In de plaats zal er een 
actieplan worden ontwikkeld dat zich richt op de constante ontwikkeling van competenties.

Ondernemersorganisatie Unizo reageerde al positief op de wijzigingen. De organisatie is van mening dat het huidige systeem te sterk gericht is op 
theoretische kennis.

De huidige wetgeving blijft van toepassing tot respectievelijk 01/01/2018 en 01/09/2019. Iemand die dus bijvoorbeeld vóór 01/01/2018 een 
gereglementeerde activiteit opstart, zal nog steeds beroepsbekwaamheid moeten aantonen.

• Voetverzorging
• Opticien
• Dentaaltechnicus
• Begrafenisondernemer
• Beenhouwer-spekslager
• Beroepen die zich bezighouden met fietsen en motorvoertuigen


