v

EERSTE DOORBRAAK INZAKE DE VERBETERING STATUUT MEEWERKENDE
ECHTGENO(O)T(E), WAARDOOR DE MEEWERKENDE ECHTGENOTEN ZICH
BINNENKORT SOCIAAL MOGEN ENGAGEREN ZONDER VERLIES VAN HET STATUUT.

DE VERPLICHTE REGELING INZAKE HET MAXISTATUUT BESTAAT ZEVEN JAAR. DE PRAKTIJK WEES
UIT DAT DIT STATUUT OP EEN AANTAL PUNTEN VERFIJND MOET WORDEN.
DE PARLEMENTSLEDEN

IN EEN OVERLEG TUSSEN

NATHALIE MUYLLE, LEEN DIERICK EN NIK VAN GOOL, KVLV-AGRA EN

BOERENBOND WERDEN DRIE WETSVOORSTELLEN UITGEWERKT. VOOR EEN EERSTE VOORSTEL WERD
EEN DOORBRAAK IN DE

KAMER GEREALISEERD, WAARDOOR DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

ZICH BINNENKORT OOK SOCIAAL MAG ENGAGEREN ZONDER VERLIES VAN HET STATUUT.

De invoering in 2003 van het statuut van de meewerkende
echtgeno(o)t(e), een verplicht ministatuut en een vrijwillig
maxistatuut, was een eerste stap in de erkenning van de
meewerkende echtgenoten en in de opbouw van de sociale
bescherming en te toekenning van uitkeringen op naam van
de meewerkende echtgenoten zelf.
Nathalie Muylle: “In het ministatuut moesten er alleen
sociale bijdragen betaald worden voor de risico’s van
arbeidsongeschiktheid en om een uitkering te bekomen in
geval van zwangerschapsrust. In het maxistatuut daarentegen worden er socialezekerheidsbijdragen
betaald voor alle deeltakken van het sociaal statuut voor zelfstandigen. Op 1 juli 2005 werd het
maxistatuut verplicht voor personen geboren na 1955.”
Doorbraak in de Kamercommissie Bedrijfsleven inzake het statuut meewerkende echtgeno(o)t(e)
In de Kamer is er een eerste doorbraak gerealiseerd. Een meewerkende echtgeno(o)t(e) die een ander
inkomen verwerft naast datgene dat komt uit de activiteit als meewerkende echtgeno(o)t(e), loopt in de
huidige wetgeving het risico dat hij/zij niet langer kan beschouwd worden als meewerkende
echtgeno(o)t(e).
Het eerste wetsvoorstel dat in de Kamer is ingediend strekt ertoe deze anomalie weg te werken.
Nathalie Muylle: “In de praktijk is vastgesteld dat het vaak gaat om beperkte inkomsten die waardevolle
activiteiten, zoals het geven van vorming in het avondonderwijs, het deelnemen aan bepaalde
vergaderingen die sociaal een meerwaarde hebben of de opvang van mindervaliden in een zorgboerderij.
Het kan ook gaan om een echt, maar beperkte deelname aan een bestuur van bijvoorbeeld een veiling of
een OCMW-raad.”
Door het wetsvoorstel wordt op jaarbasis een netto-inkomen van 3000 euro geneutraliseerd, dit wil
zeggen dat het verwerven van een inkomen uit een andere bron dan de eigen activiteit als meewerkende
echtgeno(o)t(e) niet langer het behoud van het statuut van meewerkende echtgenot, alsook de eigen
bijdragenregeling die eigen is aan dit statuut hypothekeert. De betrokken meewerkende echtgeno(o)t(e)
kan dus in het maxistatuut blijven.
Aangepaste pensioenberekening
Een tweede wetsvoorstel beoogt een verbetering van het pensioen dat wordt toegekend aan de
meewerkende echtgeno(o)t(e). Bij de invoering van het maxistatuut op 1 juli 2005 werd een
leeftijdsgrens van 50 jaar gehanteerd. Alle meewerkende echtgenoten die op die datum jonger waren
dan 50 jaar waren verplicht om aan te sluiten bij het maxistatuut. De vrouwen daarentegen die ouder
waren dan 50 jaar, konden ofwel opteren om te blijven in het ministatuut dan wel aan te sluiten bij het
maxistatuut.
Nathalie Muylle: “Er werd vastgesteld dat het maxistatuut in veel gevallen een meerwaarde aan sociale
bijdragen met zich meebrengt, maar omgekeerd is het niet zo dat er ook een hoger pensioen kan
uitgekeerd worden. Het is alleen zo, wanneer de meewerkende echtgeno(o)t(e) aan een eigen loopbaan
kan komen van ten minste 30 jaar, het eigen pensioen van de echtgeno(o)t(e) opgeteld bij het eigen
pensioen van de echtgeno(o)t(e) het niveau van het vroegere gezinspensioen bereikt. Wanneer de
meewerkende echtgenote niet komt aan een 30 jaar bewezen loopbaan, zijn de bijdragen van de
meewerkende echtgeno(o)t(e) eigenlijk een maat voor niets.”
Om dit te vermijden werd er voorgesteld dat er voor de meewerkende echtgenoten die een loopbaan van
ten minste 15 jaar kunnen aantonen en die op 1 juli 2005 nog geen 50 jaar waren, voor at het bereiken
van de voorwaarde van twee derden van een volledige loopbaan betreft, ook rekening gehouden wordt
met de jaren van activiteit voor 1 juli 2005 en waarvoor er geen onderwerping was aan het statuut van de
zelfstandigen.
Het eigenlijke pensioen zou enkel berekend worden op de jaren waarvoor er effectief sociale bijdragen
zijn betaald. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat meewerkende echtgenoten die niet aan 30
jaar loopbaan komen, toch een beperkt eigen pensioen kunnen bekomen én dat het gezin meer ontvangt
dan het vroegere gezinspensioen.
Nathalie Muylle: “Het is moeilijk om voor dit wetsvoorstel voldoende draagkracht te vinden, dit terwijl het
aangetoond is dat het bedrag dat de betrokken meewerkende echtgenoten uitsluitend voor het luik
pensioen betaald hebben voldoende is om gedurende twintig jaar de meerkost van dit voorstel te dragen.
Maar we blijven streven voor het wetsvoorstel. Daarom zal dit wetsvoorstel hernomen worden bij de
opmaak van de programma’s voor de verkiezingen en bij de regeringsonderhandelingen.’
Aanvullend pensioen
Tenslotte is er nog een derde wetsvoorstel ingediend in toepassing waarvan de mogelijkheden om
stortingen te doen voor een vrij aanvullend pensioen worden uitgebreid, ook voor de meewerkende
echtgeno(o)t(e). Op dit moment is er slechts een mogelijkheid om a rato van 8,17% van het nettoinkomen een bijdrage te betalen voor de aanvullende pensioenvorming. Het voorstel had tot doel deze
mogelijke bijdrage op te trekken.
Nathalie Muylle: “Het kabinet Middenstand heeft hierop positief gereageerd. In de komende weken zal
een debat georganiseerd worden om de aanvullende pensioenvorming voor zelfstandigen in het
algemeen te verruimen en te verbeteren. Hierbij zal ook gedacht worden aan de meewerkende
echtgenoten.’
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