
 
BIJLAGE 2 : Bijdragereeks  
 
 

  begin  einde 

A Hoofdbezigheid 
De zelfstandigen die voor de toepassing van het sociaal statuut geacht 
worden hun zelfstandige bezigheid als hoofdberoep uit te oefenen (art 12 
par. 1 van het KB nr. 38 van 27/07/1967) 

01/07/1956  

B Aanwending levensverzekering 
Het betreft personen die een levensverzekering afsloten bij een 
pensioenfonds en die genieten van een verminderde sociale bijdrage 

01/07/1956 31/12/1972 
 

B Toegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd  
(2/3 overlevingspensioen) 

01/01/1984 31/12/1992 

C Aanwending onroerend goed 
Het betreft de personen die een onroerend goed hadden aangewend tot 
vestiging van een pensioenfonds en die konden genieten van een 
verminderde sociale bijdrage. 

01/07/1956 31/12/1972 
 

D Bijkomende bezigheid (bijberoep); vóór de pensioenleeftijd 
De personen die, naast het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, 
gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere bezigheid uitoefenen. 

01/07/1956  

E Toegelaten activiteit na de normale pensioenleeftijd 
De zelfstandigen die een activiteit uitoefenen na de normale pensioenleeftijd 
en die sinds 01/01/1976 genieten van een rust- of overlevingspensioen 

01/07/1963  

F Toegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd 
De personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en die, vóór het 
bereiken van de pensioenleeftijd, reeds van een pensioen genieten dat 
onderhevig is aan de reglementering inzake de toegelaten beroepsbezigheid.

01/07/1963  

G Help(st)er zonder inkomen 
Vrijwillige verzekering voor niet-bezoldigde help(st)ers 

01/01/1968 31/12/1984 
 

H Gehuwden, weduw(e)n(aars), studenten (art. 37.1) 
Personen die geen ander beroep uitoefenen maar wel titularis zijn van 
afgeleide rechten. 

01/01/1968  

I Begin bezigheid (art. 40.3) 
Voorlopige bijdrage bij het begin van bezigheid voor de personen die de 
toepassing van artikel 37 (reeks H) hebben ingeroepen. 

01/01/1982  

J Man, helper van zijn echtgenote (art. 12) 
Aan de man die zijn echtgenote bijstaat of vervangt in de uitoefening van 
haar zelfstandige activiteit, wordt de mogelijkheid geboden om in haar 
plaats als verzekeringsplichtige te worden beschouwd. 

01/07/1956 30/09/1985 

K Voortgezette verzekering – faillissement 
Met recht op pensioen. 

01/07/1995 30/06/1997 

K Sociale verzekering in geval van faillissement 
Zonder recht op pensioen. 

01/07/1997  

L Meewerkende echtgenoot - maxistatuut 01/01/2003  



M Pensioenleeftijd bereikt vòòr 04.01.1957 
De personen in deze reeks betalen enkel bijdrage voor de sector 
gezinsbijslag. 

01/01/1968  

N Geestelijkheid 01/07/1956 31/12/1975 

O Toegelaten activiteit vòòr normale pensioenleeftijd 
(Overlevingspensioen) 

01/01/1993  

P Kloostergemeenschappen 01/07/1956 31/12/1975 

Q Meewerkende echtgenoot – ministatuut 
Tot 31/12/2002 : vrijwillige onderwerping 
Vanaf 01/01/2003 : verplichte onderwerping 

01/01/1990  

R Voortgezette verzekering - alleen pensioen 
Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer uitoefenen 
maar die bijdragen betalen voor een voortgezette verzekering in de 
pensioensector.  

01/07/1956  

S Voortgezette verzekering - pensioen + Z.I.V. 
Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer uitoefenen 
maar die bijdragen betalen voor een voortgezette verzekering in de 
pensioen- en ZIV-sectoren.  

01/07/1956  

T Gelijkstelling van studie- en leercontractperiodes met betaling 
van sociale bijdragen. 
Vanaf 1/10/1981 uitgebreid met : gelijkstelling voor een periode van minder 
dan één jaar, gelegen tussen einde legerdienst en het begin van de voor 
gelijkstelling vatbare periode van studie- of leercontract. 

01/01/1957  

T Gelijkstelling ziekte met vrijwillige bijdrage 01/01/1968 31/12/1975 

U Gelijkstelling (ziekte, legerdienst, voorlopige hechtenis) 
Het gaat hier om in hoofdzaak om gelijkstellingen waarvoor er geen bijdrage 
betaald wordt. 

01/07/1956  

V Toegelaten activiteit vóór normale pensioenleeftijd (recht op 
vervroegd pensioen verloren of verzaakt) 

01/01/1976 31/12/1996 

W Activiteit na normale pensioenleeftijd  
(Geen rust- of overlevingspensioen) 

01/01/1976 31/12/1996
 

X Helper in een familie-onderneming 01/07/1956 31/12/1969 

Y Activiteit na de normale pensioenleeftijd  
(geen rust- of overlevingspensioen) 

01/01/1976  

Z Enige premie (betaling van een afkoopwaarde ten gevolge van 
de verzaking aan de aanwending van een onroerend goed) 
Of aanwending van een onroerend goed om de periode te dekken tussen 
01/07/1956 en 31/12/1967.  

01/07/1956 31/12/1967 

 


	 

