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Afkoop studiejaren : regels gewijzigd.

Sinds 1 december 2017 zijn de regels gewijzigd voor de “gelijkstelling van de studieperiodes” in het sociaal 
statuut van de zelfstandigen. De hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling van de afkoop van de 
studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Opgelet: De nieuwe regeling voor de gelijkstelling van de studieperiodes geldt voor de pensioenen die 
daadwerkelijk ten vroegste ingaan op 1 december 2018.

Enkele belangrijke wijzigingen voor de zelfstandigen

1. Zelfstandigen moeten de aanvraag tot gelijkstelling van de studieperiodes altijd indienen bij het sociaal 
verzekeringsfonds.

De aanvraag wordt voortaan immers ingediend in het stelsel waar de aanvrager (werknemer, zelfstandige, 
ambtenaar) op dat moment actief is.

2. De studieperiodes die kunnen worden gelijkgesteld:
a. universitair hoger onderwijs;
b. niet-universitair hoger onderwijs;
c. hoger technisch onderwijs
d. hoger beroepsonderwijs
e. hoger zeevaartonderwijs
f. hoger kunstonderwijs

3. Studies kunnen enkel gelijkgesteld worden op voorwaarde dat er na de voltooiing een diploma van het 
toepasselijke onderwijsniveau wordt behaald.

4. De gelijkstelling is slechts mogelijk voor één enkel diploma van het hoger onderwijs.

5. Tot 1 december 2020 betaalt iedereen 1.500 euro per jaar. Na die datum geldt dat bedrag enkel voor aan-
vragen binnen de tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen, indien de aanvraag werd inge-
diend meer dan 10 jaar na het einde van de studieperiode, zal een actuariële bijdrage, berekend worden.

6. Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen er ook voor kiezen om gelijk te stellen volgens de oude regels.

Zelfstandigen genieten reeds na 14 dagen ziekte-uitkering.

Vanaf 1 januari 2018 hebben zelfstandigen sneller recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Vanaf de vijftiende dag van hun arbeidsongeschiktheid kunnen zij voortaan arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen ontvangen. De eerste niet-vergoedbare periode van arbeidsongeschiktheid kort dus in van 
voorheen één maand tot thans 14 dagen. 

De ongeschiktheid moet wel sneller aangegeven worden bij de adviserend arts van uw ziekenfonds, ten 
laatste binnen een termijn van 14 kalenderdagen in plaats van 28 kalenderdagen.

Deze termijn gaat in op de eerste dag nadat de arbeidsongeschiktheid is begonnen.
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In het kader van de taxshift daalt ook dit jaar het bijdragepercentage voor een laatste keer met 0,5%.  

De zelfstandige betaalt vanaf 2018 daardoor nog maar 20,50% sociale bijdragen op zijn beroepsinkomen.

Wie komt er in aanmerking?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxistatuut openen recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering via de 
betaling van de driemaandelijkse bijdragen.

Concreet maken zij in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak op de ziekte-uitkering die wordt aangevraagd en uitbetaald door het ziekenfonds.

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.

Vermindering voorlopige bijdragen :  voortaan 6 inkomensdrempels mogelijk

De ministerraad heeft een maatregel goedgekeurd waardoor zelfstandigen vanaf 01/01/2018 zullen beschikken over 4 nieuwe drempels bij het 
indienen van een aanvraag voor vermindering van de voorlopige bijdragen.
Deze nieuwe drempels zullen toegevoegd worden aan de twee bestaande. Het doel is zelfstandigen toe te laten hun sociale bijdragen aan te passen 
aan hun inkomen.

Sinds 2015 en de bijdragehervorming zijn de sociale bijdragen van zelfstandigen verschuldigd op basis van hun inkomsten van het lopende jaar.  
De zelfstandigen kunnen weliswaar hun betalingen aanpassen in functie van de te verwachten inkomsten van dat jaar.

Voor een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen moet de zelfstandige:
o	enerzijds aannemelijk maken dat zijn inkomsten als zelfstandige zullen dalen  

ten opzichte van de inkomsten van het derde voorafgaande jaar,

o	en anderzijds dient hij ook aannemelijk te maken dat zijn inkomsten als zelfstandige  
wel degelijk onder een bepaalde wettelijke drempel zullen vallen.

Tot op vandaag voorziet de wet slechts twee drempels, met name 13.296,25 euro en 26.592,49 euro.  
Met de nieuwe drempels zullen zelfstandigen over de volgende mogelijkheden beschikken (aan de huidige index):

o	13.550,50 €

o	17.072,56 €

o	21.510,08 €

o	27.101,00 €

o	38.326,61 €

o	54.202,01 €

Opgelet: Er moet nog gewacht worden op de bekendmaking van de wet alvorens deze nieuwe drempels concreet toe te passen op de leden die er 
een aanvraag voor indienen.


