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Voorwoord van Anne Vanderstappen,
administrateur-generaal
In 2013 leek het RSVZ op een drukke werf: we hebben immers verschillende projecten opgezet om onze
dienstverlening aan de meer dan 1 miljoen zelfstandigen te verbeteren, de interne communicatie en
samenwerking te versterken en onze werkmethoden en informaticatoepassingen te moderniseren.
Zo bouwen we een groot nieuw platform “Sequoia” dat de burger op termijn de gelegenheid zal bieden
zijn dossier “sociaal statuut” van thuis uit op te volgen. We hebben een Koepel Fraude opgericht om
de nieuwe vormen van sociale fraude een halt toe te roepen, en we zetten samen met de 2 andere
pensioeninstellingen, de RVP en PDOS, een nieuwe pensioenmotor in elkaar.
Binnenshuis hebben we telewerk ingezet en de eerste werkmetingen uitgevoerd. Daarnaast werd een
actieplan uitgewerkt om kennis beter te beheren en te delen. En omdat een goed beheer van de organisatie
onlosmakelijk verbonden is met het leiderschap van haar leidinggevenden, zijn wij in 2013 ook gestart met
een mensgericht leiderschapsontwikkelingstraject voor het management.
Al die werken vragen veel energie maar ze verstevigen het fundament van onze organisatie. Ik wil langs deze
weg dan ook zowel de personeelsleden van het RSVZ als al onze partners in het landschap van de sociale
zekerheid hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en medewerking.
Het RSVZ is goed op weg om zijn naam als moderne en kwaliteitsvolle administratie eer aan te doen.
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Het RSVZ,
een administratie ten dienste
van de zelfstandige
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opdracht

waarden

Het RSVZ - in 1971 opgericht als het Rijksinstituut

Het RSVZ wil in al zijn activiteiten objectief, klant-

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

gericht, efficiënt, transparant en stimulerend zijn.

- is een federale openbare socialezekerheidsinstelling. Het RSVZ beschermt het sociaal statuut van
de zelfstandigen, vanaf de oprichting van hun zaak
tot na hun pensioen. Op die manier draagt het
RSVZ bij tot de sociale en economische welvaart
van België.

• Objectief
Het RSVZ is onpartijdig, betrouwbaar en
integer. Iedereen wordt gelijk behandeld en
de rechtszekerheid van de beslissingen is
gewaarborgd.
• Klantgericht

visie

De klant staat altijd centraal. De zelfstandigen en

Naast een betrouwbare dienstverlener is het RSVZ

sionele, correcte en toegankelijke informatie.

een kennis- en expertisecentrum voor de sociale

• Efficiënt

bescherming van zelfstandigen. De medewerkers
zijn hét aanspreekpunt voor zelfstandigen,
vennootschappen, socialeverzekeringsfondsen en
andere partners.

taken

partners van het RSVZ kunnen rekenen op profes-

Het RSVZ zet zijn budget en medewerkers optimaal
in om zijn doelstellingen te bereiken.
• Transparant
Het RSVZ communiceert open en transparant,
zowel intern (medewerkers) als extern (zelfstandigen, partners).

Het RSVZ beschermt het sociaal statuut van de

• Stimulerend

zelfstandigen op meerdere fronten en voert vol-

Zelfontplooiing is een recht. Alle medewerkers

gende taken uit:

krijgen de mogelijkheid om hun competenties aan

•

informeren en communiceren over het sociaal

te scherpen en verantwoordelijkheid op te nemen

statuut van de zelfstandigen

in de organisatie.

•

gegevens over zelfstandigen en vennootschappen verzamelen en beheren

•

erover waken dat zelfstandigen zich aansluiten
bij een socialeverzekeringsfonds en hun
sociale bijdragen betalen

•

de zelfstandigenpensioenen berekenen en
toekennen

•

het sociaal statuut financieel beheren

•

de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ, leiden

•

het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal
statuut der zelfstandigen (ABC) ondersteunen
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2013:personeelscijfers
van het RSVZ
Evolutie van het aantal personeelsleden van 2009 tot 2013
800

734

763

741

721

712

2009

2010

2011

2012

2013

700
600
500
400
300
200
100
0

Verdeling mannen-vrouwen

250

6

RSVZ - Jaarverslag 2013

462

Verdeling volgens taal
NL

371

FR

341

Verdeling volgens leeftijd
60-65
300

268

50-59

250

40-49
196

200
150
100
50

30-39
18-29

127
75
46

0

RSVZ - Jaarverslag 2013

7

85 telewerkers
27% van
het personeel
werkt deeltijds
8
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Verdeling volgens statuut
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Niveau A: houder van een universitair diploma
Niveau B: houder van een diploma hoger onderwijs van het korte type
Niveau C: houder van een diploma hoger middelbaar onderwijs
Niveau D: geen diploma vereist
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Enkele cijfers over het
statuut als zelfstandige
(U vindt de volledige cijfers vanaf pagina 84)
In 2013 was er opnieuw een
toename van het totaal aantal
aangesloten zelfstandigen, met als
eindbalans een totaal van 1.001.101

1 001 101

(659.548 mannen en 341.553
vrouwen). Voor het eerst werd de
kaap van 1 miljoen overschreden!
Dit is een stijging met 12.534
eenheden of + 1,27 % in vergelijking
met 2012.

Aantal zelfstandigen in 2013 volgens taalgebied
6.544
95.872

10.069

nederlands
frans
tweetalig gebied brussel-hoofdstad
Duits
buitenland

272.327
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616.289

Bij de hoofdberoepen is er een lichte
stijging: van 683.519 naar 685.495
eenheden of + 0,29 %.
Het aantal zelfstandigen in bijberoep
stijgt ook in 2013 opvallend: 230.970
tegenover 226.153 anno 2012. De
mannelijke bijberoepers kenden een
stijging van + 0,77 % (van 144.194
naar 145.298) terwijl de vrouwelijke
bijberoepers een toename kenden van
+ 4,53 % (van 81.959 naar 85.672). De
opmerkelijke groei blijft zich doorzetten.
RSVZ - Jaarverslag 2013
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Verdeling van het aantal zelfstandigen per bedrijfstak
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Bij de vrije beroepen is er in 2013 opnieuw een stijgende tendens (van 263.749 naar 274.420 of + 4,05 %).
De nijverheid zit eveneens in de lift (van 215.155 naar 217.748 of + 1,21 %). Ook de dienstensector telt meer
zelfstandigen (van 79.118 naar 79.890 of + 0,98 % ). De handel kende een lichte daling (van 337.360 naar 335.507 of
- 0,55 %). Voor het voorbije jaar valt de stijging op in de primaire sector (+ 0,40 %): in de landbouw was er een winst
van 0,44 % (van 78.730 naar 79.078) en in de visserij een daling van 4,35 % (van 620 naar 593).

aantal startende
zelfstandigen
in 2013
12
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91.137

verdeling aantal zelfstandigen volgens de belangrijkste
nationaliteiten
898.912 - belgïe
18.947 - niet-Eu-lidstaten
16.233 - roemenïe
16.045 - nederland
11.373 - frankrijk
10.504 - italïe
Op 31 december 2013 noteert het RSVZ 101.932 aangesloten zelfstandigen en helpers van vreemde nationaliteit.
Vergeleken met 2012 is er een stijging met 2.421 eenheden of 2,43 %. Ten opzichte van 2011 is er zelfs een forse
stijging met 8,82 %. De Roemeense, Nederlandse en Franse nationaliteiten zijn het sterkst vertegenwoordigd.
Vergeleken met 2011 is het aantal Roemenen fors gestegen (een enorme winst van 34,20 % ; van 12.096 in
2011 naar 16.233 in 2013) en is er eveneens een toename bij de Fransen (van 10.861 naar 11.373 of + 4,71 %).
Vergeleken met de voorbije jaren is er een status-quo van het aantal Nederlanders (van 16.039 in 2011 naar
16.045 in 2013 of + 0,04 %).
In de loop van 2013 waren er 20.904 startende vreemdelingen. Rekening houdend met een starterstotaal van
91.137 eenheden (jaar 2013), was 22,94 % onder hen van vreemde nationaliteit, dus meer dan 1/5 (voor 2011:
22,05 % ; voor 2012: 23,75 %).
Bij de groep (niet-Belgische) starters bezet de Roemeense nationaliteit de 1ste plaats in de rangschikking van
“grootste vertegenwoordiging van niet-Belgische nationaliteit”. In 2013 waren er 5.325 startende Roemenen.
Vergeleken met 2011 (5.158 starters) betekent dit een toename van het aantal Roemeense starters met 3,24 %.
In dezelfde rangschikking bekleedt Bulgarije de 2de plaats (van 2.537 in 2011 naar 2.184 in 2013 of - 13,91 %) en
Nederland de 3de plaats (van 1.688 anno 2011 naar 1.728 in 2013 of + 2,37 %).
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Aantal
gepensioneerden
in 2013

509.794

In de regeling voor zelfstandigen neemt het totaal aantal gepensioneerden toe van 501.378 in
2012 tot 509.794 in 2013.
Deze relatieve stijging is vooral merkbaar bij diegenen met een ‘gemengd’ pensioen als
zelfstandige en werknemer (van 351.035 in 2012 naar 359.839 in 2013). Het aantal personen
met uitsluitend een zelfstandigenpensioen blijft dalen (van 108.912 in 2012 naar 107.673 in
2013).
De toename weerspiegelt zich voornamelijk bij de personen die een rustpensioen als
alleenstaande genieten (zowel bij de gehuwden als de niet-gehuwden).

Postactieven
Er kan eveneens een aanhoudende stijging vastgesteld worden van het aantal gepensioneerden
dat nog als zelfstandige blijft werken (2013: 84.636 / 2012: 78.895 of + 7,28 %). Vergeleken met
vorig jaar stegen de vrouwelijke postactieven iets meer dan de mannelijke (+ 8,04 % tegenover +
7,03 %).
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Aantal oproepen
via het nummer
1765 (Callcenter
Pensioenen)

38.677

Het aantal vennootschappen dat onder
de regeling valt van de jaarlijkse
vennootschapsbijdrage, neemt opnieuw toe.
Op 2 jaar tijd bedraagt de stijging bij de
vennootschappen bijna 20.000 eenheden
(464.463 in 2011 / 477.479 in 2012 /
484.231 in 2013).
RSVZ - Jaarverslag 2013
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De werven van
de administratie
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Sequoia: het uniek, transversaal,
elektronisch dossier van het RSVZ
In 2013 startte het RSVZ met een uitdagend project: over 4 jaar moet elke zelfstandige en elke vennootschap beschikken over een uniek elektronisch dossier waarin
alle informatie met betrekking tot zijn sociaal statuut is samengebracht. Het RSVZ wil
hiermee verouderde toepassingen moderniseren, het dubbel gebruik van gegevens
en functionaliteiten elimineren en de werkprocessen versnellen. Het project kreeg
de naam Sequoia, naar de hoogste boom ter wereld, waarmee de omvang van dit
project extra in de verf wordt gezet.
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“Only once” principe

Efficiëntere uitwisseling van gegevens

Momenteel beheert elke dienst van het

Sequoia zal een positieve impact hebben op de

RSVZ de gegevens over het sociaal statuut

modernisering van de gegevensuitwisseling tussen

van de zelfstandigen en de gegevens van de

het RSVZ, de andere openbare instellingen van

vennootschappen in een aparte toepassing of

sociale zekerheid en de socialeverzekeringsfondsen.

databank met een eigen architectuur. Sequoia zal

De informatiestromen zullen volledig elektronisch

al die gegevens samenbrengen in één elektronisch

en in realtime verlopen. Dit garandeert een vlottere,

dossier waartoe alle diensten van het RSVZ toegang

beter beveiligde en snellere gegevensuitwisseling.

zullen hebben. Het voordeel voor de burger: eens
hij aan het RSVZ een gegeven heeft meegedeeld,
hoeft hij dat nooit meer opnieuw te doen.

In 2013 werden het concept en de volledige
architectuur van Sequoia uitgetekend. Een

Meer kennis in eigen beheer

belangrijk moment was toen de verschillende

Momenteel zit de kennis over het functioneren

diensten van het RSVZ zich in augustus 2013

van de verschillende toepassingen van het

unaniem akkoord verklaarden met de opbouw van

RSVZ volledig bij derden, namelijk de externe

de schermen.

dienstenleveranciers. Daardoor bevindt het RSVZ

Het project is gestart met de integratie van

zich in een afhankelijkheidspositie die bovendien

de gegevens van het Algemeen Repertorium

duur uitvalt.

van de Vennootschappen en de gegevens met

Dit wordt anders met Sequoia: het concept en de

betrekking tot de jaarlijkse bijdrage ten laste van de

ontwikkeling van het uniek elektronisch dossier

vennootschappen. De analyse van de as is – to be

gebeurt in eigen beheer, enkel de realisatie van de

fase werd in 2013 beëindigd, de inproductiestelling

IT-architectuur wordt uitbesteed.

is voorzien eind 2014.

Daarom heeft het RSVZ in 2013 zijn informaticateam
versterkt met 12 informatici. Samen met de
experten en kerngebruikers uit de diensten zorgen
zij ervoor dat de software exact doet wat de
diensten nodig hebben. Het RSVZ zal dus nauwelijks
nog een beroep moeten doen op externen.

Een blik vooruit
In 2016 staat de as is –to be analyse voor het
Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen
op de agenda. In 2017 worden het elektronisch
dossier “Verplichtingen en gelijkstelling” van de
zelfstandigen, de toepassingen van de 4de weg, de

Minder kosten

publieke mandatarissen en de 2de pensioenpijler

Voor de IT-architectuur is geopteerd om Sequoia

voor de vennootschapsmandatarissen geïntegreerd.

verder te bouwen op de bestaande Pen/dot.net

Vanaf 2018 moet de burger dan toegang krijgen tot

architectuur die een solide basis vormt om het

zijn elektronisch dossier over het sociaal statuut.

volledige beheer van het sociaal statuut (Seq.net) te
dragen.
De standaardisatie van de werkingsprocessen en
de gebruikte technologie zorgt op termijn voor een
flinke kostenbesparing.
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Wat werd gerealiseerd in 2013
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pensioenmotor
Op dit ogenblik moet een burger, als hij ambtenaar, loontrekkende of zelfstandige
is geweest, of in meerdere regelingen heeft gewerkt, slechts één pensioenaanvraag
indienen. Het volstaat dat hij zich daarvoor naar zijn gemeentebestuur of naar een
zitdag van een van de drie pensioeninstellingen (PDOS, RVP, RSVZ) begeeft. Indien
de burger zich niet wenst te verplaatsen, kan hij er ook voor kiezen om zijn aanvraag
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vanaf zijn pc in te dienen, waarbij hij zich enkel moet voorzien van zijn elektronische
identiteitskaart. Om het onderzoek van zijn aanvraag op te volgen, moet de burger
zich echter wenden tot elke instelling die zijn dossier behandelt. Bovendien stuurt
elke instelling hem een reeks formulieren die in bepaalde gevallen overtollig zijn, en
uiteindelijk krijgt hij een beslissing voor elke regeling waartoe hij heeft bijgedragen.
Het project “Pensioenmotor”, dat van start ging in 2013, beoogt de geleidelijke
uitbanning van dit verlies aan tijd en energie door middel van een gemeenschappelijke geïnformatiseerde interface voor de drie pensioeninstellingen, “My Pension”
genaamd, die toegankelijk is via de elektronische identiteitskaart.
Dit project zal over meerdere jaren lopen, opge-

ingangsdatum van het pensioen in een regeling.

deeld in verschillende fasen:

Dat bedrag zal worden berekend door de

•

huidige loopbaan te projecteren tot aan de

FASE 1: gepland voor januari 2015. Op die

ingang van het pensioen.

datum zal de burger, ongeacht zijn leeftijd, via
de interface “My Pension”, de al gepresteerde

het vervolg van zijn loopbaan kunnen simuleren

raadplegen die in aanmerking komt voor de

(verandering van activiteit, van inkomsten,

berekening van zijn toekomstig pensioen. Indien

loopbaanonderbreking, …) en zo de impact zien

hij een vergissing vaststelt in de getoonde

op de ingangsdatum van zijn rustpensioen en op

gegevens zal hij dat kunnen signaleren via

het bedrag ervan.

zal zijn op de website. Tezelfdertijd zal de
interface hem de eerste datum aanwijzen
waarop hij aanspraak zal kunnen maken op
zijn pensioen in elke regeling. De burger die
een pensioenaanvraag heeft ingediend, zal in

Ten slotte is het de bedoeling in 2017 en 2018
aan de burger een geïntegreerde berekening te
bezorgen van het bedrag van zijn pensioen of
zijn pensioenen (rust, overleving, …), en dat in
alle regelingen.

Klein extraatje: Vanaf 2015 zal de burger via “My

regeling kunnen volgen.

Pension” toegang krijgen tot informatie betreffende

FASE 2: gepland voor juli 2015. De burger zal
invullen waarmee elke instelling de vereiste
inlichtingen verkrijgt om het onderzoek van zijn
dossier “Pensioen” voort te zetten.
FASE 3: gepland voor januari 2016. “My
Pension” zal een bedrag koppelen aan elke
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•

realtime de evolutie van zijn dossier in elke

op de website een unieke vragenlijst kunnen

•

FASE 4: gepland voor 1 juli 2016. De burger zal

loopbaan in de verschillende regelingen kunnen

een elektronisch formulier dat beschikbaar

•

•

RSVZ - Jaarverslag 2013

de rechten die hij heeft opgebouwd in de regeling
van de extralegale pensioenen.

edossier
Sinds 2009 gebruikt de dienst Verplichtingen van het centraal bestuur en de gewestelijke kantoren het eDossier om:
• informatievragen van zelfstandigen, socialeverzekeringsfondsen of derden te
beantwoorden.
• inkomstengegevens van personen die geen actieve aansluiting (meer) hebben bij
een fonds te onderzoeken en ze eventueel verplicht aan te sluiten.

RSVZ - Jaarverslag 2013
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• Op aanvraag of bij pensionering, periodes van inactiviteit te onderzoeken en
eventueel gelijk te stellen met actieve periodes om zo de socialezekerheidsrechten te behouden.
Het gebruik van het eDossier wordt steeds verder

Het RSVZ kan de dossiers sneller en correcter

uitgebreid. Hierna volgt een overzicht van de

behandelen.

evolutie van het eDossier in 2013:

•

Men kan nu ook elektronisch beslissen of een
zelfstandige die zijn sociale bijdragen niet tijdig

elke plaats toegang tot het eDossier.
•

Opdrachten worden in het eDossier

betaalt, hiervoor verhogingen en intresten

elektronisch aangemaakt op basis van de

zal moeten betalen. Dossiers waarin de

informatiestromen met bijvoorbeeld de fiscus

beroepsactiviteit onderzocht wordt in het kader van

en de socialeverzekeringsfondsen.

de strijd tegen de sociale fraude, kunnen nu ook

•

Automatische controles verminderen de kans

sneller worden behandeld. Het eDossier werd ook

op inhoudelijke fouten tijdens de behandeling

binnen de dienst Pensioenen opgezet. Zo zullen de

van een dossier.

medewerkers vlugger een antwoord kunnen geven

•

Bij het behandelen van een dossier hebben

op vragen die de (toekomstige) gepensioneerde zich

de medewerkers een snellere toegang tot

stelt.

verschillende databanken

Binnen de dienst Inningen beslist de dienst Publieke

•

De socialeverzekeringsfondsen kunnen
beslissingen van het RSVZ sneller uitvoeren

Mandatarissen (PMP), pionier van het eDossier in

doordat het RSVZ de beslissingen nu

2005, over de bijdrageplicht van openbare en privé

elektronisch kan terugkoppelen.

instellingen waar publieke mandatarissen zetelen in
bestuursorganen.

Het RSVZ bespaart en is vriendelijk voor het milieu:

Ondertussen werken al 230 medewerkers met

•

De gewestelijke kantoren krijgen de dossiers

het eDossier (de dienst Verplichtingen, de

nu met een muisklik in plaats van met een

Internationale dienst, de dienst PMP en de dienst

bestelwagen die het land doorkruist om de

Inspectie). De dienst Verplichtingen werkt trouwens

dossiers af te leveren.

volledig papierloos.

•

elektronisch dossier dat binnen het RSVZ is
geïntegreerd.
Voordelen voor iedereen
Het eDossier biedt heel wat voordelen, zowel voor
het RSVZ als voor de zelfstandigen.
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Het RSVZ verbruikt opmerkelijk minder
papier en verkleint hiermee zijn ecologische

Al deze uitbreidingen passen binnen het globaal

22

Medewerkers hebben op elk moment vanop

voetafdruk.
•

Door digitale archivering bespaart het
Rijksinstituut op archiefruimte.

Fraudebestrijding
Sociale fraude vormt een grote bedreiging voor de sociale zekerheid. Medio 2013
werd bij het RSVZ de ‘Koepel Fraude’ opgericht, een overlegplatform dat maandelijks
samenzit om nieuwe vormen van sociale fraude op te sporen, aan te pakken
en coherent op te volgen zodat aan sociale fraude doeltreffend een halt wordt
toegeroepen.

RSVZ - Jaarverslag 2013

23

De Koepel is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende interne diensten. Al hun
expertise samen maakt het mogelijk de beste
antwoorden te geven in de strijd tegen de sociale
fraude en het misbruik van het sociaal statuut van

Dienst Administratieve
geldboetes (AGA)
De dienst AGA werd opgericht midden 2013 en

de zelfstandigen.

kan administratieve geldboetes opleggen bij

Een voorstelling van de diensten die zich dagelijks

een socialeverzekeringsfonds.

inzetten om de sociale fraude te bestrijden:

Dienst Verplichtingen in de
gewestelijke kantoren

laattijdig of niet aansluiten van een zelfstandige bij

Voorbeelden:
•

auto’s zonder dat hij aangesloten is bij een
socialeverzekeringsfonds. Naar aanleiding
van een controle van de dienst Inspectie

In het kader van hun taak om zelfstandigen

van het RSVZ of van een andere sociale

op te sporen en aan het sociaal statuut te

inspectiedienst, sluit hij zich toch nog aan bij

onderwerpen, zijn de gewestelijke kantoren met

een socialeverzekeringsfonds. De aansluiting

hun Inspectiedienst de eerste instanties die - door

blijft laattijdig, aangezien elke zelfstandige

hun nabijheid op het terrein - de fraudegevallen

zich ten laatste op de dag van de start van

en de evolutie ervan kunnen opsporen en melden.

zijn activiteit bij een socialeverzekeringsfonds

Die gevallen worden vervolgens gemeld aan de

moet aansluiten. Dit in het kader van de strijd

Koepel Fraude waar een gecoördineerde aanpak

tegen zwartwerk.

wordt uitgewerkt.

•

Iemand is al geruime tijd bestuurder van een
vennootschap en is niet aangesloten. Het

Dienst Fictieve aansluitingen
(AFA)

RSVZ ontvangt inkomsten als bedrijfsleider
op zijn naam. Na onderzoek blijkt dit om
een zelfstandige activiteit te gaan en de
betrokkene wordt retroactief aangesloten.

De dienst AFA onderwerpt elke niet-verblijfhouder
die op basis van zijn aansluiting bij een

Er kan ook een administratieve geldboete

socialeverzekeringsfonds in België ook het

opgelegd worden in geval van een fictieve

verblijfsrecht wil krijgen, aan een parallelle

aansluiting waarbij de betrokkene op het moment

controle.

van aansluiting geen hoofdverblijfplaats in België

Voorbeeld van fraude:
Een Bulgaar sluit zich aan als zelfstandige in
België. Hierdoor kan hij het verblijfsrecht krijgen
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Een autohandelaar koopt en verkoopt

heeft (vaststelling gedaan o.a. door de dienst AFA).
Voorbeeld:
•

Een Spanjaard sluit zich aan bij een

en socialezekerheidsrechten gaan opbouwen

socialeverzekeringsfonds, zonder echter

(kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkering,

een beroepsactiviteit te starten, met de

enz.). Hij start echter geen enkele

bedoeling hierdoor het verblijfsrecht en

beroepsactiviteit.

socialezekerheidsrechten te krijgen.
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De dienst AFA stelt vast dat er geen
beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en vraagt

Dienst Inspectie (INS)

aan het socialeverzekeringsfonds om de

Bovenstaande diensten krijgen steun en input van

aansluiting te schrappen.

de dienst Inspectie van het RSVZ.

Dienst Internationaal (INT)

Die dienst overlegt op zijn beurt nauw met
de collega’s van andere inspectiediensten en
binnen overlegplatformen zoals de gewestelijke

De dienst INT fungeert als verbindingsorgaan met

vergaderingen van de SIOD (Sociale Inlichtingen en

het buitenland en onderzoekt welke wetgeving

Opsporingsdienst).

van toepassing is bij grensoverschrijdende
beroepsactiviteiten :
•

Als er fraudeconstructies worden opgemerkt,
dan komen die op de agenda van de Koepelvergadering.

•

De dienst Speciale Rechten (toegevoegd aan
INT) staat in voor het vaststellen van het
recht op kinderbijslag voor zelfstandigen van
buitenlandse oorsprong.

•

De dienst Inspectie is ook het uitgelezen
instrument om de arbeidsrelatie na te gaan: is de
betrokkene een werknemer of een zelfstandige?
Recent werden 4 nieuwe controleurs (2 NL + 2 FR)
aangeworven. Zij zullen zich enkel toeleggen op
fraudedossiers.
De Koepel overlegt ook met de dienst
Vreemdelingenzaken, de Rijksdienst voor
de Sociale Zekerheid, de FOD Financiën enz.

De dienst INT stelt vast of aan de voorwaarden

Daarnaast werden ook concrete tools voor

van de detachering voldaan is en of het

gegevensuitwisseling opgezet.

formulier A1 correct is. Eventueel wordt aan
de buitenlandse instantie gevraagd om dit in
te trekken.
Voorbeeld:
Een Belg koopt in eigen naam vastgoed op. Hij
laat de woningen renoveren door een aantal
gedetacheerde Polen die in onderaanneming
werken. De inspectiedienst doet een controle op

In de toekomst moet de samenwerking met de
FOD Financiën nog beter worden gestructureerd.
Ook het bekijken van de mogelijke meerwaarde
van een samenwerking met de FOD Economie
staat op het programma. Daarnaast zal ook de
Nationale Hulpkas vertegenwoordigd zijn om
vanuit die hoek een stem te hebben om de nodige
acties en trends af te toetsen.

de werf en stelt vast dat er misschien valse A1formulieren worden voorgelegd.
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Invoering van een bijzondere
socialezekerheidsbijdrage voor de
aanvullende pensioenen (P2P-bijdrage)
Deze bijzondere bijdrage werd in onze wetgeving ingevoerd door de
programmawetten van 22 juni en 27 december 2012 en moest de eerste keer
door de vennootschappen worden betaald in 2012. Wanneer de bedrijfsleider een
zelfstandige is, wordt de bijdrage door de vennootschap aan het RSVZ
betaald, dat tevens belast is met de invordering ervan.
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De bijdrage wordt bij de inkomsten van het

Alle aanvullende pensioenformules (dus ook het Vrij

RSVZ gevoegd om de uitgaven van het stelsel te

Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) zullen in

financieren. Ze is fiscaal aftrekbaar.

aanmerking worden genomen.

In het overgangssysteem is de bijzondere bijdrage

Voor het beheer van deze bijzondere bijdrage moest

van 1,5% verschuldigd zodra de bedragen die per

een informaticatoepassing worden ontworpen. De

zelfstandige bedrijfsleider toegewezen zijn voor de

ontwikkeling ervan werd in januari 2013 gestart

opbouw van een aanvullend persoon, jaarlijks meer

en werd in 6 fasen opgesplitst. In 2013 werden de

dan 30.000 euro (geïndexeerd) bedragen.

eerste 4 fasen integraal afgerond. Met de scanning

De bijdrage wordt berekend op grond van
de bedragen die het voorgaande jaar aan de
opbouw van een bijkomend pensioen werden

van de binnenkomende documenten, die tegen
oktober 2014 is gepland, zal de applicatie volledig
operationeel zijn.

toegewezen. Het vrij aanvullend pensioen en de

Naast deze ontwikkeling heeft het RSVZ aan talrijke

stortingen in het kader van de externalisering

vergaderingen deelgenomen met de RSZ, RSZPPO,

van de interne pensioenprovisies zijn niet in de

SIGeDIS en de Kruispuntbank van de sociale

berekeningsgrondslag opgenomen.

zekerheid. Tijdens deze vergaderingen werd de

Voor het bijdragejaar 2013 werden de inlichtingen
door de vzw SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens

uitwisseling van de gegevens die voor de inning van
de bijdrage vereist zijn, besproken.

- Données Individuelles Sociales) ter beschikking
gesteld van de vennootschappen, via gewone
brief of in de e-Box voor de vennootschappen
die daarover beschikken. De vennootschappen
hebben tevens toegang tot de applicatie DB2P
(Databank 2e pijler) die door SIGeDIS wordt
beheerd en geraadpleegd kan worden via de
portaalsite van de sociale zekerheid. Zo kunnen ze
zelf nagaan of de gegevens die door de pensioen- en
verzekeringsinstellingen worden geleverd kloppen
en de berekening van de vzw SIGeDIs bijgevolg
correct is.
In het definitief systeem (dat ten laatste op 1
januari 2016 in voege moet treden) zal SIGedIS
op 1 januari van elk jaar kunnen bepalen of de
pensioendoelstelling voor een bedrijfsleider al dan
niet overschreden is, rekening houdend met onder
meer de reeds opgebouwde reserves.
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Administratieve vereenvoudiging
Burgers en ondernemingen die zich richten tot de openbare diensten, verwachten
vooral een eenvoudig en efficiënt contact. Elk initiatief voor administratieve
vereenvoudiging betekent dan ook een pluspunt voor onze klanten en voor de
kwaliteit van onze dienstverlening. Vereenvoudiging, en in het bijzonder de “jacht”
op administratieve beslommeringen, is ook een belangrijke economische uitdaging.
Zowel de nationale instanties (federaal of regionaal niveau) als de internationale
instanties (OESO, EU) zijn zich hiervan bewust en nemen dit thema op in talrijke
plannen op alle beleidsniveaus.
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Het RSVZ vindt administratieve vereenvoudiging
essentieel en werkte in 2013 een globale strategie
voor administratieve vereenvoudiging uit, die
natuurlijk aansluit bij de filosofie van het federale
plan voor administratieve vereenvoudiging (we
denken dan met name aan de invoering van
het principe “Only Once”). De strategie wordt

Het project werd opgestart met 4 doelstellingen:
•

gemakkelijk te begrijpen zijn.
•

was om het personeel beter te informeren en op
te leiden. Daarom werd een “cursus in vereenvoudiging” uitgewerkt en werden vanaf november 2013 informatiesessies georganiseerd, zowel
voor het centraal bestuur als voor de gewestelijke
kantoren.

De communicatie met de klanten verbeteren
en dus ons imago.

•

De brieven afstemmen op de toekomstige
nieuwe huisstijl zodat de inhoud even modern

regelmatig geëvalueerd en aangepast.
Uit een eerste evaluatie bleek dat het noodzakelijk

Ervoor zorgen dat de documenten

oogt als de vorm.
•

De schrijfstijl binnen het RSVZ uniformiseren.

Het project loopt, de documenten van de
verschillende diensten worden één voor één
nagekeken en indien nodig herwerkt. In de huidige
planning is voorzien dat alle documenten (brieven,
brochures, …) zullen gereviseerd zijn tegen eind
2015.

Het interne informaticanetwerk stelt thans een
brede waaier aan gegevens en hulpmiddelen voor

Gesprek met Philippe
Etienne, verantwoordelijke dienst
Vennootschappen

administratieve vereenvoudiging ter beschikking.
Een vereenvoudigingsambtenaar staat in voor de
opleidingen, start projecten mee op en volgt ze
op; hij neemt als het ware de rol van “consultant”
op zich, terwijl hij erover waakt dat met de
vereenvoudiging voor de klanten niet te veel
bijkomende lasten worden overgedragen naar de
administratie.

Wat houdt de voor administratieve
vereenvoudiging in die op uw dienst werd

Het doel op lange termijn is uiteraard dat

ingevoerd?

vereenvoudiging een “reflex” wordt vanaf het

De socialeverzekeringsfondsen onderzoeken

ontwerp van een project, een reglementering of
zelfs een brief.

voortaan op eigen initiatief of een jonge
vennootschap (minder dan drie jaar) van
haar bijdragen kan worden vrijgesteld.

een project binnen het project:
de leesbaarheid van de brieven
verbeteren
Het project om de leesbaarheid van de briefwisseling te verbeteren, ging eind 2012 van start. Het
heeft tot doel de stijl van de documenten af te
stemmen op het nieuwe imago van het RSVZ dat
in voorbereiding is.

Dergelijk onderzoek wordt aangevat voor de
vennootschappen die een rechtsvervolging
riskeren of hun activiteit stopzetten.
Waarom deze maatregel?
Deze vereenvoudiging had meerdere
doelstellingen. Ten eerste steunt de vrijstelling
van de bijdragen op eenvoudige criteria en gaat
het om een recht voor de vennootschappen
die aan de voorwaarden voldoen. Aangezien

RSVZ - Jaarverslag 2013
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de socialeverzekeringsfondsen over alle nodige

Opmerking: de invoering van de maatregel verliep

informatie beschikken, leek het ons essentieel om

vlot doordat in maart 2013 een nieuw scherm in het

upstream te werken om de vennootschappen (en/of

Algemeen repertorium van de vennootschappen in

hun mandatarissen) een stap te besparen wanneer

productie werd genomen. Dat scherm maakt het

hun een rechtsvervolging boven het hoofd hangt of

makkelijker om de vrijstellingsmogeIijkheden bij

zij hun activiteit stopzetten.

begin van activiteit te onderzoeken.

Ten tweede bevindt de Nationale Hulpkas, het

Welke vruchten heeft deze maatregel afgeworpen?

socialeverzekeringsfonds van het RSVZ, zich in
een specifieke situatie. Zijn klanten zijn voor 95 %
vennootschappen die ambtshalve zijn aangesloten
en waarvoor we over weinig informatie beschikken.
Door de weinige contacten met onze klanten
zijn ook de mogelijkheden beperkt om hen te
informeren over deze mogelijkheid tot vrijstelling.
Bovendien doen de vennootschappen vaak
pas een beroep op deze mogelijkheid als de

wat betreft het behandelen van faillissementen,
komt het zeer regelmatig voor dat bijdragen
kunnen worden tegengeboekt. Daardoor wordt
het bedrag van de schuldvorderingen kleiner en
kan de invordering bij de hoofdelijke schuldenaars
achterwege worden gelaten.
Loont de investering in tijd / resultaten?

invordering van de onbetaalde bijdragen reeds

Meer dan dat. Dit voorstel is de concretisering van

aan een gerechtsdeurwaarder werd toevertrouwd.

onze jarenlange ervaring in dit domein. De FOD

Ondertussen hebben de medewerkers van de dienst

Sociale Zekerheid, die een helikopterzicht heeft

al herhaaldelijk het dossier moeten bestuderen,

over de taken van de socialeverzekeringsfondsen,

wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt (tijd

heeft dit initiatief positief onthaald. De zaak werd in

voor het onderzoek en versturen van herinneringen,

enkele weken afgerond.

aanmaning en dwangbevel). Door upstream te
werken kunnen de socialeverzekeringsfondsen dus
heel wat personeels- en gerechtskosten uitsparen.
Tot slot vermijdt de methode dat de betrokken
vennootschappen met de rechtbank in aanraking
komen en worden de bedragen van hun schuld
kleiner.
Hoe is alles concreet in zijn werk gegaan?
Aangezien alle socialeverzekeringsfondsen hierbij
betrokken zijn, hebben wij dus op 11 december
2013 het project aan de werkgroep Reglementering
voorgelegd. Die werkgroep bestaat uit leden van
het RSVZ, van de FOD Sociale Zekerheid en van
de privéfondsen. De FOD Sociale Zekerheid heeft
vervolgens het project gevalideerd.
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Op basis van de ervaring van de Nationale Hulpkas
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good practice awards
Met het oog op de permanente verbetering van zijn werking heeft het RSVZ in 2013
een prijs voor goede praktijken in het leven geroepen: de “Good Practice Awards”.
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Dit initiatief is bedoeld om verbeteringsacties

“EMAS-”principes) en haar goede kosten-baten

te valoriseren en om het delen en uitwisselen

verhouding.

van interne goede praktijken te bevorderen.
Die helpen immers om de talrijke en complexe
uitdagingen waarmee de sociale zekerheid van de
ondernemers en van de zelfstandigen vandaag te
maken krijgt, aan te nemen. Met de Good Practice
Awards wordt ook een repertorium van goede
praktijken samengesteld dat ruim toegankelijk is

behulp van een enquête onder de medewerkers
van het RSVZ, toegekend aan de Pensioendienst
van het gewestelijk kantoor Gent voor de praktijk
“Werking en organisatie van de Pensioendienst GK
Gent” (32 % van het totaal aantal stemmen).

en waarmee men op termijn kwaliteitsnormen zal

Vijf andere kandidaturen werden in aanmerking

kunnen creëren.

genomen voor de database van goede praktijken

De winnaars worden jaarlijks geselecteerd in twee
categorieën: de “Prijs van de jury van het RSVZ” en
de “Prijs Favoriet van de collega’s”.
De kandidaturen worden ingediend door teams
binnen het RSVZ. Het resultaat van hun praktijken
moet betrekking hebben op een betere uitvoering
van de opdrachten van het RSVZ of op de
verbetering van zijn werking in het algemeen.

en hebben een certificaat van verdienste
ontvangen met de vermelding “Certified Good
Practice”.
De Good Practice Awards werden ontworpen
en gerealiseerd met beperkte menselijke en
financiële middelen. Ongeveer 30 medewerkers
hebben deelgenomen aan de ontwikkeling en de
uitwerking van het project.

Elke praktijk moet dus een voorbeeldfunctie

In de toekomst zijn jaarlijkse edities van de prijs

vervullen en het potentieel bezitten om te worden

gepland, evenals een opvolging van de praktijken

overgedragen naar een andere werkcontext.

die opgenomen werden in de database.

Het project is ontstaan in de loop van het jaar
2013 en er vond een eerste editie van de Prijs
plaats.
Er werden tien kandidaturen ingediend voor de
Good Practice Awards 2013. Daarbij namen 5
van de 12 gewestelijke kantoren en het centraal
bestuur deel. Meer dan 60 medewerkers waren
betrokken bij deze ingediende praktijken.
De jury heeft 7 kandidaturen opgenomen in de
database van goede praktijken. Zij heeft de Prijs
van de RSVZ-jury uitgereikt aan het gewestelijk
kantoor Malmedy voor de praktijk “Geïntegreerd
dossier zelfstandige klant”. Deze goede praktijk
heeft gewonnen dankzij haar gerichtheid op de
eindgebruiker, haar respect voor het milieu (de
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De “Prijs Favoriet van de collega’s” werd met
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Meting van de werklast en
personeelsplan
Een van de kernwaarden die het RSVZ aanprijst is efficiëntie; dit houdt in dat het
personeel dat beschikbaar is om de dossiers en de organisatie te beheren en de
doelstellingen uit de bestuursovereenkomst te verwezenlijken, optimaal ingezet
wordt. Men moet dan ook precies weten hoeveel personeel noodzakelijk is om al die
taken te vervullen.

RSVZ - Jaarverslag 2013
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Om dat te bereiken, heeft het RSVZ een project

Om dit resultaat te bereiken, moest niet alleen

“Werkmeting” ontwikkeld. De werkmeting is een

de eigenlijke meting, maar ook belangrijk

methodologie die dient om op een objectieve

voorbereidend werk worden gerealiseerd

basis, met behulp van tijds- en volumemetingen,

(definitie van de activiteiten, koppeling met de

de personeelsbehoeften van de diensten te

volumes, interpretatie van de resultaten, weging

bepalen zodat zij hun opdrachten tot een goed

afhankelijk van bepaalde externe factoren,…).

einde kunnen brengen.

Met de komst van een nieuw meetinstrument

De werkmeting is ook een nuttig instrument
bij de dialoog en de onderhandelingen over de
doelstellingen en de middelen, zowel tussen de
directies en de top van de organisatie, als tussen
de instelling enerzijds en haar voogdijminister en
haar minister van Begroting anderzijds.
Het project werd begin 2013 gelanceerd en wordt
ondersteund door een team van 7 personen. Er
was ook een actieve medewerking vereist van de
diensten die betrokken waren bij de meting.
Het jaar 2013 was gewijd aan de uitrol van het
project en aan de meting van de activiteiten die
verband houden met het dossierbeheer en met de
sociale controle in de gewestelijke kantoren. Het
gaat om ongeveer 66 % van de gedecentraliseerde
personeelsbezetting.
Tijdens de periode van oktober tot december 2013
werd de tijd die nodig is voor het uitvoeren van
de activiteiten, door verschillende medewerkers
binnen elke operationele dienst van elk gewestelijk
kantoor gemeten gedurende ongeveer 3 weken.
De methodologie liet toe om de personeelsbehoeften voor deze diensten te ramen.
De verkregen resultaten vormden een belangrijke
informatiebron voor het management bij de
uitwerking van het nieuwe personeelsplan 2014.
Met deze resultaten kon ook worden nagegaan
of de grote assen van de werkverdeling wel
overeenstemmen met de prioritaire opdrachten
van het RSVZ.
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moesten tevens de twijfels en de bezorgdheid
van het personeel worden weggenomen. Dit
gebeurde met de steun van het management,
van de dienstverantwoordelijken, en door talrijke
communicatieacties.
In 2014 wordt het werk wat betreft het
dossierbeheer in het centraal bestuur, voortgezet
voor de diensten “Pensioenen”, “Verplichtingen”,
“Vennootschappen” en “Internationaal”. De
resultaten worden verwacht voor het einde van
het jaar 2014.
Vervolgens zullen eveneens de activiteiten van
de ondersteunende diensten en de stafdiensten
worden gemeten. Ook zullen regelmatig
nieuwe metingen worden uitgevoerd, zodat de
werkmeting een dynamische, flexibele meting
wordt die zich aanpast aan verandering en zich
van jaar tot jaar perfectioneert.
Het project “Werkmeting” is dus een project van
lange adem waarvan de basis werd gelegd in 2013.

telewerk
Het RSVZ heeft het telewerk ingevoerd om een nieuwe aantrekkelijke en flexibele
arbeidscultuur te ontwikkelen: de New way of working. Deze cultuur geeft aan de
medewerkers de mogelijkheid om een beter evenwicht te vinden tussen privéleven
en beroepsleven en legt de nadruk op responsabilisering en resultaatgericht werken.
Het telewerk maakt volledig deel uit van deze nieuwe cultuur.
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In een eerste fase werd het kader gecreëerd van

informatiemanagement in een telewerksituatie.

de cultuurverandering die wordt nagestreefd, en

De hiërarchische verantwoordelijken werden

werden de concrete modaliteiten gedefinieerd

eveneens opgeleid om de uitdaging van

waarmee het telewerk kon worden gerealiseerd.

teambeheer op afstand aan te gaan en hun

Dit kader was gebaseerd op zowel de wettelijke

leiderschapsstijl aan te passen door deze te

bepalingen van het koninklijk besluit van 22

richten op een management via doelstellingen,

november 2006 als op de aanbevelingen uit

coaching van de medewerkers en controle van de

het gemeenschappelijke vademecum van

resultaten.

de OISZ (Openbare Instellingen van Sociale
Zekerheid). Het werd ook herwerkt ingevolge
de onderhandelingen die in de loop van het
1ste kwartaal 2013 werden gevoerd met de
vakverenigingen.

een enquête gehouden bij de telewerkers en hun
hiërarchische meerderen om het systeem van
telewerk binnen het RSVZ te evalueren. Uit het
verslag dat werd opgesteld door de FOD Personeel

In de loop van de maand mei 2013 werd een

& Organisatie is gebleken dat het systeem van

elektronische brochure met als titel “Zin om te

telewerk, in zijn geheel genomen, positief wordt

telewerken?” opgemaakt, dit om een antwoord

beoordeeld. De invoering van het telewerksysteem

te bieden op de meest gestelde vragen zoals:

betekent voor de medewerkers een verbetering

Wie mag telewerken? Hoeveel dagen per week?

van hun levenscomfort en brengt vooral een

Welk materiaal wordt ter beschikking gesteld van

winst aan productiviteit en concentratie met

de telewerker? Hoe zit het met de werktijd? Hoe

zich mee. Onder de geciteerde ongemakken:

een aanvraag indienen? Wat te doen in geval van

het wantrouwen van bepaalde collega’s niet-

ziekte of arbeidsongeval?

telewerkers tegenover de telewerkers, de

Op 1 juni 2013 ging een pilootproject telewerk
officieel van start voor een periode van zes
maand. De doelgroep voor dit project bestond

afschaffing van het puntsysteem met verlies
van het creditsysteem en ten slotte, de soms
verscherpte controle door de hiërarchie.

uit medewerkers van de dienst Verplichtingen

De resultaten van deze enquête en van de

die al beschikken over het elektronisch dossier,

syndicale onderhandelingen hebben het

en uit bepaalde medewerkers die individueel

management er enerzijds toe gebracht om het

en autonoom conceptueel of expertisewerk

telewerk definitief in te voeren vanaf 1 december

uitvoeren in een specifiek kennisdomein. Vanaf 1

2013, en anderzijds de mogelijkheid te bieden

juni 2013 is het aantal telewerkers snel gestegen

aan de niet-telewerkers om niet meer te punten,

tot 85 personen op 31 december 2013, hetzij

teneinde telewerkers en niet-telewerkers op voet

51 personen bij het centraal bestuur en 34 bij

van gelijkheid te plaatsen. Zo werd een duidelijk

de gewestelijke kantoren. Dit vertegenwoordigt

signaal gegeven voor de overgang van een

42,5% van de doelgroep.

aanwezigheidscultuur naar een cultuur die steunt

Tussen september en november 2013 kregen
de telewerkers een opleiding van 2 dagen voor
het aanleren van efficiënt zelfmanagement en
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In de loop van de maand november 2013 werd
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op vertrouwen, responsabilisering en resultaten.

kennismanagement
Het RSVZ wil meer dan ooit de kennis die binnen de organisatie aanwezig is,
toegankelijk en beschikbaar maken en zijn medewerkers stimuleren om kennis te
delen. Met dit doel werd in 2013 een project Kennismanagement opgestart. Het
leidde tot een eigen visie over kennismanagement, een meerjarig KM-actieplan en
het uitwerken van een procedure voor kennisoverdracht.
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In de eerste helft van het jaar legde het

In het kader van het project Kennismanagement

management op grond van een zelfevaluatie de

werd het personeel ook gesensibiliseerd voor

prioriteiten op het vlak van kennismanagement

kennisoverdracht. Hierbij gaat het erom erover te

vast en definieerde het de ingrediënten voor de

waken dat personen die kritieke (= zeldzame en

KM-visie. Vervolgens werden de prioriteiten van

cruciale) kennis bezitten en van functie veranderen

het management besproken in focusgroepen: in

of het RSVZ verlaten, hun kennis tijdig doorgeven

totaal 44 teamverantwoordelijken en deskundigen

aan hun opvolger of het team.

vertaalden die prioriteiten in concrete acties en
vulden ze aan met hun praktijkervaring.

Zo werd een procedure uitgewerkt om
kennisoverdracht op een meer gestructureerde

In de tweede helft van 2013 werd de KM-visie

manier aan te pakken. Daarnaast kregen de

uitgeschreven als volgt:

dienstleiders van de gewestelijke kantoren een
opleiding om zich vertrouwd te maken met de

Wij bezitten allemaal veel
kennis, het is aan ons om ze
dynamisch en beschikbaar te
maken, om ze te delen en van
het RSVZ een expertisecentrum te
maken dat ten dienste staat van
de Zelfstandige Ondernemer.
Daarnaast werden de resultaten van de workshops
en focusgroepen verwerkt in een KM-actieplan.
Het management koos hieruit 3 prioritaire acties
die vanaf 2014 uitgevoerd worden:
1. De kritieke kennis binnen het RSVZ
identificeren
2. De dossierbehandeling uniformiseren
3. Het documentbeheer optimaliseren
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tools die hierbij gebruikt worden.
Op deze manier beschikken zowel de diensten van
het centraal bestuur als de gewestelijke diensten
over personen die kennisoverdrachtprocessen
kunnen begeleiden.
Voor de methodologische begeleiding van
dit project deed het RSVZ een beroep op 2
medewerksters van de FOD Personeel en
Organisatie, DG Interne communicatie en
kennismanagement en 2 eigen personeelsleden.

Leiderschapsontwikkelingstraject:
“de mens centraal”
Voor het RSVZ is het belangrijk een nieuwe leiderschapscultuur te ontwikkelen
waarbij de mens in het middelpunt van de organisatie staat. Op die manier wil het
niet alleen de inzet van alle medewerkers waarderen, maar ook de klanten centraal
plaatsen.
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Mensgerichte leiders

leiderschapsontwikkelingstraject. Het programma

Een mensgerichte leider heeft aandacht voor het

zelf samengesteld.

concrete, de feiten, de resultaten, maar houdt
tegelijkertijd ook contact met zijn gevoel. Hij is
zich dus ook bewust van minder tastbare aspecten
zoals beleving, welzijn, waarden, visie, passie en
werkt daarop in.

De ingrediënten van de gewenste
leiderschapscultuur werden geïdentificeerd
tijdens een gezamenlijk waarderend onderzoek
bij de strategisch leidinggevenden (directiechefs,
dienstleiders en dienstverantwoordelijken)

De sleutelwoorden van mensgericht leiderschap

in september 2013 en tijdens verkennende

zijn: vertrouwen, respect voor de andere,

individuele intakegesprekken.

openhartigheid, actief luisteren, eerlijkheid en
authenticiteit.

Het verdere traject zal enerzijds bestaan uit het
opstarten van peercoaching waarbij zelfgekozen

De Vitruvius-mens, het model voor het project,

duo’s zullen leren coachen en gecoacht

toont met zijn perfecte lichaamsverhoudingen

worden. Anderzijds zullen de 7 meest relevante

het ideaalbeeld van de leider, balancerend tussen

leiderschapsthema’s in intervisiegroepen verder

verstand en gevoel, organisatie en omgeving. De

worden uitgediept. Deze intervisies zullen tot

organisatie wordt beschouwd als een levende

slot worden gedeeld met de ganse groep van

gemeenschap waarbinnen alle leden met elkaar

strategisch leidinggevenden.

verbonden zijn.
Mensgerichte leiders inspireren, motiveren en
ontwikkelen hun medewerkers, maar geven ook
vertrouwen en empoweren.

Ontwikkeling van een nieuwe
leiderschapscultuur
Het leiderschapstraject moet helpen een RSVZgemeenschap uit te bouwen die mensgericht,
relatiegericht en oplossingsgericht is en die
kwaliteit biedt op alle niveaus van de diensten.
Voor dit project kan het Rijksinstituut rekenen
op de ondersteuning van de FOD P&O waarvan
het In Vivo team het traject gedurende 2
jaar zal begeleiden. In hun benadering is
iedereen drager en medeontwerper van het
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wordt dan ook grotendeels door de deelnemers
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Milieubeheersysteem
Alle federale administraties, ook het RSVZ, hebben zich ertoe verbonden om een
milieubeheersysteem (EMS of Environmental Management System) in te voeren. Zij
hebben immers een voorbeeldrol te spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling.
Via dit EMS probeert het RSVZ zijn impact op het milieu te verminderen en stelt het
zijn activiteiten in het teken van de duurzame ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelt
het RSVZ ook een globaal milieubeleid.
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Invoering van een milieubeheersysteem

Concrete Acties

Een EMS (overeenkomstig de Europese verordening

In 2013 heeft het RSVZ de invoering van zijn EMS

(EG) EMAS nr. 1221/2009 van 25 november 2009)

voortgezet en de volgende acties ondernomen :

moet een organisatie toelaten om:
•

•

de milieureglementeringen te kennen en na te

schappelijke milieuprestatieindicatoren van

leven;

de federale administraties betreffende milieu-

•

haar milieueffecten te identificeren;

prestaties naar de POD Duurzame Ontwikkeling.

•

de doeltreffendheid te evalueren van de acties

De POD Duurzame Ontwikkeling kan zo een

die werden ondernomen om de milieuprestaties

benchmarking realiseren van de prestaties van

te verbeteren;

de verschillende administraties.

•

de juistheid te bewijzen van de milieugegevens

•

die zij voorlegt.

gecertificeerd door de Europese Commissie.
De certificering van het systeem is een officiële

verifiëren om de doeltreffendheid ervan te
verhogen.
•

wen van het RSVZ.
•

Deelname aan de wedstrijd Bike to Work: actie
om het gebruik van de fiets aan te moedigen

Milieubeleid
Het RSVZ heeft er zich toe verbonden om zijn

Dikketruiendag: actie om het personeel te sensibiliseren voor energiebesparingen in de gebou-

erkenning van zijn conformiteit met de regelgeving
en van zijn doeltreffendheid.

Deelname aan cross-audits: de goede werking van het EMS van een andere administratie

Op termijn zal dat EMS moeten worden

voor het woon-werkverkeer.
•

Deelname aan de dag van de duurzame

milieuprestaties continu te verbeteren. Dit

ontwikkeling: dit is een jaarlijkse actie die

engagement vormt de kern van zijn milieubeleid.

alle federale administraties organiseren

De milieudoelstellingen van het RSVZ zijn :
•

het energieverbruik verminderen;

•

de voorrang geven aan de aankoop van milieuvriendelijke producten;

•

het papierverbruik verminderen;

•

de mobiliteit verbeteren en alternatieve
verplaatsingsmiddelen voor de auto
aanmoedigen;

•

zijn personeel en zijn partners ontvankelijk
maken voor duurzame ontwikkeling.
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Reporting EMAS: versturen van de gemeen-
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om het personeel bewust te maken van de
problematiek.

Update van het strategisch
informaticaplan
De nieuwe strategische visie van het management en de gewijzigde behoeften
resulteerden in een update van het strategisch informaticaplan.
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Korte voorstelling van de belangrijkste punten:
•

Er werd een nieuwe IT-strategie uitgewerkt die
ervoor zorgt dat het RSVZ voor het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke toepassingen minder
afhankelijk wordt van externe dienstenleveranciers. De dienst informatica werd hiervoor verder uitgebouwd en versterkt met bijkomende
medewerkers en specifieke profielen. Het RSVZ
heeft zijn relaties met de dienstenleveranciers
herbekeken en een aantal contracten opnieuw
onderhandeld. Dit leverde al aanzienlijke besparingen op.

•

Er kwam een nieuwe projectmethodologie en
een apart Project Management Office staat in
voor het beheer van alle informatica-projecten.
Ten slotte heeft de dienst informatica een
3-lagige organisatievorm ingevoerd waarbij L1=
management, L2= projectleiders /sectieverantwoordelijken, L3= medewerkers.

•

Er werd een nieuwe IT architectuur uitgewerkt
op basis van Microsoft technologie die het
RSVZ op termijn zal gebruiken voor alle eigen
toepassingen. In eerste instantie werd er in het
kader van het project Sequoia begonnen met
de vervanging van de verouderde mainframe
applicaties en het aanpassen van de pensioentoepassing aan nieuwe standaarden.

•

Ook voor het data warehouse werd een nieuwe
architectuur uitgewerkt. Een nieuwe Business
Intelligence-cel staat in voor de verdere implementatie ervan.

•

Ten slotte werden een aantal initiatieven
genomen om de kwaliteit van de bedrijfsspecifieke toepassingen te verbeteren. Zo werd er
o.a. een audit uitgevoerd op het pensioenberekeningsprogramma.
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Invoering van een intern auditsysteem
In zijn bestuursovereenkomst 2013-2015 ging het RSVZ het dubbele engagement
aan om tegen eind 2015 een intern auditsysteem in te voeren met een operationele
interne auditfunctie en een auditcomité waarin minstens ook één externe expert
zetelt. Doel was dan ook om het Rijksinstituut structureel klaar te stomen om dit
engagement na te komen.
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Realisaties in 2013
•

Het RSVZ en de RSZPPO hebben samen een
interne auditor aangeworven die sinds 1 maart
2013 halftijds voor het RSVZ en halftijds voor de
RSZPPO werkt.

•

De werking van de interne auditor en van
het auditcomité moet voor alle Openbare
Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ)
vastgelegd worden in twee gemeenschappelijke
charters. In 2013 heeft het College van de OISZ
zich, gesteund door het Platina-netwerk (interne
auditors van de OISZ), over verschillende
versies van die charters gebogen. Het debat
over één generiek of verschillende, al dan niet
gemeenschappelijke of instellingspecifieke
auditcomités kon nog niet volledig afgesloten
worden.

•

Omdat de interne auditfunctie bij het RSVZ
ondertussen al ingevuld is, zetelt de Raad van
Beheer van het RSVZ voorlopig als auditcomité.

•

Hoewel auditplannen opstellen buiten de scope
van het project valt, heeft de Raad van Beheer,
zetelend als auditcomité, in december 2013
op voorstel van de interne auditor toch al een
eerste auditplan goedgekeurd.

De doelstellingen van het project die pas tegen eind
2015 gehaald moesten worden, waren eind 2013 al
grotendeels gerealiseerd.
Het ziet er naar uit dat in de loop van 2014 een
consensus gevonden zal kunnen worden over de
twee gemeenschappelijke charters. Dan zal een
definitief auditcomité kunnen worden opgericht en
zullen ook alle aspecten van de rol en positie van de
interne auditor geregeld zijn.
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de nationale hulpkas

De Nationale Hulpkas (CNH) maakt deel uit van het Rijksinstituut. Ze heeft geen
onderscheiden rechtspersoonlijkheid, maar is autonoom op administratief vlak.
Sinds het boekjaar 2010 heeft de CNH een afzonderlijke boekhouding.
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Gesprek met
Marceau Verhaeghe,
verantwoordelijke
CNH
Wat doet de Nationale Hulpkas?

dat als referentie geldt voor het sociaal statuut van
de zelfstandigen.
Het tweede gevolg van dat statuut van openbare
dienst is dat de Nationale Hulpkas niet alleen de
zelfstandigen onthaalt die zich spontaan hebben
aangesloten. De Nationale Hulpkas heeft immers
van de wetgever ook de opdracht gekregen om
ambtshalve de personen aan te sluiten die vergeten
of nagelaten hebben binnen de wettelijke termijnen

De Nationale hulpkas is het socialeverzekeringsfonds

een fonds te kiezen. In 2013 was die laatste

van het RSVZ en net zoals de andere sociale-

categorie van aangeslotenen goed voor 73,5%

verzekeringsfondsen begeleiden wij onze

van de nieuwe aangeslotenen, een percentage

aangeslotenen, zelfstandigen, gedurende hun

dat in stijgende lijn is (69,02 % in 2012). Deze

volledige loopbaan, vanaf het ogenblik dat zij

stijging heeft te maken met een operatie om de

zich bij ons aansluiten tot hun pensioen, en zelfs

aansluitingsdossiers te herzien, die in het 2de

erna. In 2013 telde de Hulpkas 13.441 actieve

semester 2012 werd gestart en in het 1ste semester

aangeslotenen.

2013 werd afgerond.

De Nationale Hulpkas bezit geen rechtspersoonlijkheid onderscheiden van het RSVZ. Toch
kent ze een werkelijke administratieve autonomie.

Wat zijn de karakteristieken van dit specifiek
publiek?

Het management en het secretariaat zijn in Brussel

Ons publiek heeft een gemiddeld inkomen van

gecentraliseerd en coördineren het werk van de

13.479 euro. Vergeleken met het nationaal

12 gewestelijke afdelingen die de dossiers van de

gemiddelde, nl. 16.922 euro, is dit het laagste

zelfstandigen, volgens hun woonplaats, behandelen.

cijfer van het land! Heel wat mensen dus die het
financieel zeer zwaar hebben en waarvoor geval

Hebben jullie hetzelfde publiek als de andere socia-

per geval oplossingen moeten worden gevonden

leverzekeringsfondsen?

opdat zij hun bijdragen zouden kunnen betalen.

De Nationale Hulpkas is een openbare dienst. Zijn
personeel, dat deel uitmaakt van het RSVZ, voert
dus ook opdrachten uit inzake het informeren,
toelichten en adviseren van alle zelfstandigen
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Anders lopen ze het risico om de toegang tot de
gezondheidszorg of het pensioen, kortom een
effectieve sociale dekking, te verliezen voor zichzelf
maar ook voor hun familie.

of personen die bij het sociaal statuut betrokken

Dit betekent echter ook meer wanbetalers

zijn, ongeacht of zij al dan niet aangesloten zijn.

tegen wie uiteindelijk gerechtelijk moet worden

Wij hechten veel belang aan deze adviesopdracht

opgetreden via, bijvoorbeeld, het dwangbevel

en investeren zeer sterk in het opleiden van onze

(764 dossiers in 2013, hetzij 5,80 % van de

personeelsleden zodat we het beste advies kunnen

aangeslotenen). Overigens is het zo dat 25 % van de

geven, op maat van wie erom vraagt. Het RSVZ heeft

dossiers waarvoor een aanmaning wordt gestuurd,

trouwens de ambitie om een kenniscentrum te zijn

wordt opgelost zonder dat de Hulpkas gebruik
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moet maken van de gerechtelijke invordering. Het

statuut van de zelfstandigen mee voor te bereiden.

inningspercentage voor 2013 bedraagt dus 94,39 %

In 2014 en 2015 wachten ons immers twee grote

van de inkohiering van de bijdragen. Deze daling ten

omwentelingen. Zo komt er voor de kinderbijslag,

opzichte van de 2 voorgaande jaren wordt verklaard

die tevens naar de gemeenschappen wordt

door de financiële impact van de operatie om de

overgedragen, een eenheidsstatuut, ongeacht of

aansluitingsdossiers te herzien, waarover ik het net

men zelfstandige, werknemer of ambtenaar is, en

had. Ons publiek bestaat bovendien grotendeels

komt er in 2015 een nieuwe berekeningswijze voor

uit personen van wie de zelfstandige activiteit niet

de bijdragen.

de voornaamste inkomstenbron is: 54,89 % van de
aangeslotenen.
Nationaal hebben wij ook het grootste percentage
bijberoepers (29,11 %) en personen die na de
pensioenleeftijd blijven werken (25,78 %). Ze
hebben weinig inkomsten, die vaak onder de
drempels voor de verplichte bijdrage liggen,
waardoor deze aangeslotenen vaak geen of weinig
bijdragen betalen.
In vergelijking met vroegere cijfers daalt het aantal
aangeslotenen elk jaar.
De Nationale Hulpkas is het enige fonds zonder
ondernemingsloket. Dat loket is voor veel
zelfstandigen echter de belangrijkste toegangspoort
tot de economische activiteit. Het is dus logisch
dat starters die zich tot een ondernemingsloket
wenden, hoofdzakelijk door dat loket naar een vrij
fonds worden doorverwezen.
De Hulpkas is geen concurrent van de vrije fondsen,
maar is er een aanvulling op, dit alles in het kader
van het Belgisch sociaal project dat via bijdragen
een sociale dekking wil waarborgen aan zo veel
mogelijk burgers.
Wij werken trouwens samen met de andere
fondsen om de software voor het beheer van de
dossiers (Ventouris) te verbeteren. Bovendien
nemen we deel aan alle werkgroepen met de
andere fondsen en de FOD Sociale Zekerheid,
sector Zelfstandigen, om het toekomstig sociaal
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Het globaal financieel
beheer

Het RSVZ staat in voor de uitvoering van het globaal financieel beheer van
het sociaal statuut van de zelfstandigen, onder het gezag van het Algemeen
Beheerscomité en van de bevoegde minister. Dit betekent dat alle inkomsten van het
stelsel worden geglobaliseerd alvorens men ze op grond van de behoeften verdeelt
over de verschillende sectoren van het sociaal statuut.
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Geconsolideerd resultaat voor 2013
Boekhoudkundig
resultaat 2012
(in duizend euro)

Boekhoudkundig
resultaat 2013
(in duizend euro)

Evolutie tussen
2012 en 2013
(in duizend euro)

Evolutie tussen
2012 en 2013
(in %)

Ontvangsten
Bijdragen

3.748.002

3.917.657

+169.655

+4,53

Rijkstoelage

1.757.341

1.899.859

+142.518

+8,11

Alternatieve financiering

927.859

974.401

+46.542

+5,02

Financiële opbrengsten

16.153

12.155

-3.998

-24,75

655

1.098

+443

+67,63

6.450.010

6.805.170

+355.160

+5,51

Diversen

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Voorafnames sociaal statuut
Te financieren behoeften
Ziekte - en
invaliditeitsverzekering - lopende
rekening verzekeringsinstellingen
(vorige boekjaren)

Totaal uitgaven
Resultaat van het
globaal beheer
Fonds voor de toekomst
van de geneeskundige
verzorging
Geconsolideerd resultaat
van het globaal beheer

211.741

216.513

+4.772

+2,25

5.941.983

6.163.212

+221.229

+3,72

69.709

66.638

-3.071

-4,41

6.223.433

6.446.363

+222.930

+3,58

226.577

358.807

+132.230

+58,36

5.127

5.135

+8

+0,16

231.704

363.942

+132.238

+57,07

Ter herinnering, de boekhouding van het RSVZ en die van de CNH zijn gesplitst sinds 2010. De boekhoudkundige werking van
de CNH is identiek geworden aan die van elk ander socialeverzekeringsfonds. De CNH is echter binnen het RSVZ opgericht, wat
betekent dat er gemeenschappelijke kosten overblijven voor de twee entiteiten die slechts één budget hebben. Bij de consolidatie
op het einde van het boekjaar wordt het nettoverlies van de administratiekosten van de CNH ten laste genomen door het RSVZ,
overeenkomstig artikel 6, § 1 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel
beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen.
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een boni van 363.942 duizend euro, die globaal voorgesteld kan
worden als volgt:
8.000.000.000
7.000.000.000

6.805.169.691,66
6.450.010.323,20

6.000.000.000

6.163.211.933,55

5.941.982.706,01

5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000

231.704.480,25

211.741.377,16

216.512.802,32

363.942.158,39

0
2012

in euro
Ontvangsten

Voorafnames

Te financieren behoeften

2013
Geconsolideerd resultaat van het globaal beheer

Het geconsolideerde resultaat stemt overeen met het resultaat van het globaal financieel beheer, verhoogd
met het bedrag dat voor het stelsel van de zelfstandigen wordt toegewezen aan het Fonds voor de toekomst
van de geneeskundige verzorging.

In vergelijking met het boekjaar 2012 stelt men dus het volgende vast:
•

Een stijging van de ontvangsten met 355.160 duizend euro of 5,51 %

•

Een stijging van de voorafnames met 4.772 duizend euro of 2,25 %

•

Een stijging van de te financieren behoeften met 221.177 duizend euro of 3,72 %

•

Een stijging van het geconsolideerde resultaat van het globaal financieel beheer met 132.238 duizend
euro of 57,07 %

Het positieve resultaat dat het sociaal statuut van de zelfstandigen op het einde van het boekjaar behaalt,
wordt overgedragen naar het Fonds voor het welzijn van de zelfstandigen, onder voorbehoud van de
middelen die noodzakelijk zijn om de dagelijkse thesauriebehoeften te verzekeren. In 2013 werd 358.807
duizend euro toegewezen aan het Fonds, zijnde het geconsolideerde resultaat van het globaal financieel
beheer dat 363.942 duizend euro bedraagt, verminderd met een bedrag van 5.135 duizend euro dat
toekomt aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging. Er moet worden opgemerkt
dat het bedrag van het Fonds van het vastliggend op 1 januari 2013, zijnde 18.751 duizend euro, ook
geïntegreerd werd in het Fonds voor het welzijn van de zelfstandigen, dat zo op 31 december 2013
1.790.094 duizend euro bedraagt.
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De ontvangsten evolueren sterk sinds enkele jaren:

in euro

4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0

2012

2013

Bijdragen

3.748.002.614,77

3.917.657.431,95

Rijkstoelage

1.757.341.000,00

1.899.859.000,00

927.858.909,61

974.400.794,45

654.973,16

1.098.030,73

16.152.825,66

12.154.434,53

Alternatieve financiering
Diverse opbrengsten
Financiële opbrengsten

Aandachtspunten voor de ontvangsten:
De bijdrageontvangsten: 3.917.657 duizend euro
• Sociale bijdragen van de zelfstandigen: 3.699.552 duizend euro
		 Het inningspercentage bedraagt 98,71 % en is licht gedaald in vergelijking met het percentage van
		 2012, dat 98,73 % bedroeg.
• Vennootschapsbijdragen: 204.991 duizend euro
		 De ontvangsten blijven gunstig evolueren, meer bepaald dankzij een zeer goed inningspercentage,
		 zijnde 101,85 %.
• PMP-bijdragen (bijdragen ten laste van de instellingen waarin ten minste één publieke mandataris
zetelt): 7.868 duizend euro
• P2P-bijdragen (bijdragen van de tweede pensioenpijler): 5.244 duizend euro
		 Deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen van de zelfstandigen
		 werd in 2012 door de regering ingevoerd. De ontvangsten die geïnd zijn in 2013 betreffen in feite
		 de jaren 2012 en 2013 omdat de maatregel vrij laat in 2012 bekendgemaakt werd.
• Solidariteits-, matigings- en consolideringsbijdragen: 3 duizend euro
• Diverse bijdragen: -1 duizend euro
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De Rijkstoelage: 1.899.859 duizend euro
Het gaat om de bijdrage van de Staat in de financiering van de uitkeringen die betaald worden in het kader
van het sociaal statuut der zelfstandigen.
•

Klassieke jaarlijkse bijdrage: 1.365.993 duizend euro

•

Evenwichtsdotatie: 533.866 duizend euro
Dat bedrag stemt overeen met 10 % van het totaalbedrag dat aan de sociale zekerheid wordt 		
toegekend om het traject te kunnen volgen van het stabiliteitsprogramma van de regering. 		
Het bedrag van deze dotatie varieert jaarlijks volgens het resultaat dat door de sociale zekerheid
wordt voorgelegd.

De alternatieve financiering: 974.401 duizend euro
Die ontvangsten moeten bijdragen tot het financieel evenwicht van het globaal financieel beheer van
het sociaal statuut van de zelfstandigen. Bepaalde bedragen die worden toegewezen in het kader van de
alternatieve financiering zijn forfaitair, andere zijn afhankelijk van de federale ontvangsten, meer bepaald
de ontvangsten uit btw en uit roerende voorheffing. In die beide specifieke gevallen is wel een wettelijk
minimum vastgelegd.
•

Belasting over de toegevoegde waarde (btw): 879.846 duizend euro

•

Accijnzen op de verkoop van tabaksfabrikaten: 15.848 duizend euro

•

Stock options: 5.394 duizend euro

•

Roerende voorheffing: 68.703 duizend euro

•

Belasting op de verzekeringsverrichtingen: 2.875 duizend euro

•

Personen- en vennootschapsbelasting: 1.735 duizend euro

De financiële opbrengsten: 12.155 duizend euro
De financiële opbrengsten betreffen de interesten op de zichtrekeningen van het RSVZ en op de beleggingen
op korte termijn die verricht worden bij de Schatkist, alsook de interesten die verkregen worden in het
kader van het stelsel van de vervroegde uittreding in de landbouw. Ze zijn negatief beïnvloed door de lage
interestvoeten in 2013.

De diverse ontvangsten: 1.098 duizend euro
Die ontvangsten, die de opdrachten van het RSVZ betreffen, zijn hoofdzakelijk uitzonderlijke ontvangsten,
zoals de niet-terugbetaalbare ten onrechte betaalde bijdragen (omdat ze verjaard zijn of de schuldeiser
onvindbaar is), de administratieve geldboeten en de bankinteresten die door de socialeverzekeringsfondsen
worden geïnd.
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De voorafnames van het sociaal statuut op de ontvangsten van
het globaal financieel beheer bedragen 216.513 duizend euro.
Zij zijn als volgt verdeeld:
Administratiekosten RSVZ
Administratiekosten Kruispuntbank

20,34%
0,66%
4,82%
60,23%

6,45%

Administratiekosten RVP
Administratiekosten RIZIV, sector Uitkeringen
Tekort CNH
Diverse uitgaven RSVZ

7,08%
0,42%

Interestlasten (geen)
Transfer RIZIV

Aandachtspunten voor de voorafnames:
De administratiekosten van het RSVZ: 44.041 duizend euro
Het gaat om 44.463 duizend euro aan beheersuitgaven (zijnde 32.229 duizend euro aan personeelskosten
en 12.234 duizend euro aan werkingskosten), verminderd met 422 duizend euro aan beheersontvangsten
(zijnde de tussenkomst van derden in de administratiekosten van het RSVZ).
Het tekort van de CNH: 15.323 duizend euro
Dat tekort stemt overeen met 18.456 duizend euro werkingskosten, verminderd met 3.133 duizend euro
nettobeheersontvangsten.
De administratiekosten voor derden: 25.831 duizend euro
Die kosten betreffen de kosten van de instellingen waarop het RSVZ een beroep doet om zijn opdrachten
uit te voeren. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) staat in voor de uitbetaling van de pensioenen
aan de zelfstandigen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is samen met de
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mutualiteiten verantwoordelijk voor de uitbetalingen in geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit en
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) speelt een centrale rol in de gegevensuitwisseling binnen
de sociale sector in het algemeen.
De diverse uitgaven: 909 duizend euro
Die uitgaven hebben betrekking op de kosten voor geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de
wettelijke opdrachten van het RSVZ.
Financiële lasten: 0 euro
Deze rubriek betreft de lasten op leningen en de debetinteresten
De overdracht naar het RIZIV in het kader van de gemengde loopbanen: 130.409 duizend euro.
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De te financieren behoeften evolueren sterk sinds enkele jaren :
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0

in euro

2012

2013

Pensioenen

3.095.374.016,07

3.213.383.997,80

Gezinsbijslag

434.895.594,47

445.254.431,57

ZIV-uitkeringen

344.058.000,00

360.081.000,00

2.052.115.691,35

2.131.145.815,09

Overdrachten RIZIV - Voorgaande boekjaren

69.709.308,65

66.638.184,91

Andere

15.539.404,12

13.346.689,09

ZIV-gezondheidszorgen

Aandachtspunten voor de te financieren behoeften :
Sector pensioenen: 3.213.384 duizend euro
De regering heeft meerdere maatregelen ingevoerd in de loop van het jaar 2013: de gelijkschakeling van de
minimumgezinspensioenen, de stijging met 1,25 % van het minimumpensioen vanaf 1 september 2013 en
de stijging met 2 % op 1 september 2013 van de pensioenen die zijn ingegaan in 2008.
Sector gezinsbijslag: 445.254 duizend euro
Die realisaties omvatten de maatregelen die de regering heeft genomen in het kader van de strijd tegen de
sociale fraude en die bedoeld zijn voor de starters zonder vaste verblijfplaats in België en voor de starters
die hun verblijfsvergunning trachten te wettigen.
Sector ZIV (uitkeringen en geneeskundige verzorging): 2.557.865 duizend euro
•

Het RSVZ heeft aan het RIZIV een bedrag van 2.491.227 duizend euro overgedragen om de uitgaven
te financieren in deze sector voor het stelsel van de zelfstandigen. Die behoeften omvatten de
administratiekosten en de behoeften van de sector geneeskundige verzorging, namelijk 2.131.146
duizend euro, en de behoeften van de sector uitkeringen, namelijk 360.081 duizend euro.
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•

In 2013 is er, bovenop de over te dragen behoeften, een totaalbedrag van 66.638 duizend euro aan
het RIZIV gestort in het kader van de afsluiting van de lopende rekening van de verzekeringsinstellingen voor de boekjaren voorafgaand aan 2013. Dat bedrag heeft in werkelijkheid betrekking op
de afsluiting van twee boekjaren.

Sector faillissementsverzekering: 6.844 duizend euro
Eind 2012 zijn enkele nieuwe regels in werking getreden, die de zelfstandigen beter moeten beschermen
en ondersteunen en die het zelfstandig ondernemerschap moeten aanmoedigen. Deze verzekering geldt
voortaan ook voor zelfstandigen die ongewild hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten en daardoor
plots geen inkomen meer hebben. Bovendien kan de zelfstandige zijn aanvraag indienen tot het einde van
het tweede (i.p.v. het eerste) kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting en kan hij gedurende zijn volledige loopbaan meerdere keren (i.p.v. één keer) een beroep doen op deze
verzekering voor in totaal maximum 12 maanden.
Overdracht van pensioenrechten ten gunste van de Europese Gemeenschappen: 784 duizend euro
Die uitgaven omvatten het bedrag van de bijdragen die gestort zijn aan de Europese Gemeenschappen
als overdracht van pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregeling van de zelfstandigen en die van
instellingen van internationaal publiek recht met toepassing van de wet van 10 februari 2003.
De sector moederschapshulp: 5.640 duizend euro
Elke zelfstandige vrouw die bevallen is na 31 december 2005 kan onder bepaalde voorwaarden kosteloos
105 dienstencheques aanvragen bij het socialeverzekeringsfonds waarbij ze is aangesloten, waarmee ze een
hulp in het huishouden kan betalen.
In 2013 was de prijs van een dienstencheque 21,80 euro. Het fonds nam hiervan 8,50 euro ten laste; de
overige 13,30 euro waren ten laste van de federale Staat.
De sector palliatieve zorgen: 8 duizend euro
Sinds 1 januari 2010 kan een forfaitaire uitkering gestort worden aan de zelfstandige die zijn
beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om palliatieve zorgen te verstrekken aan zijn kind of zijn partner.
De overdracht naar het Asbestfonds: 71 duizend euro
Dat Fonds maakt deel uit van het Fonds voor de Beroepsziekten. Het heeft als doel de asbestgerelateerde
ziekten te erkennen en de milieuslachtoffers van asbest te vergoeden.
In 2013 heeft het Fonds voor de Beroepsziekten via het Asbestfonds een vergoeding voor asbestose betaald
aan 11 zelfstandigen.
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Overdracht aan het Participatiefonds
Er is geen bedrag overgedragen naar het Participatiefonds aangezien in 2012 het nettosaldo van de
solidariteits-, matigings- en consolideringsbijdragen een negatief bedrag was.

De ontvangsten verhouden zich globaal als volgt:

0,02%

0,18%

14,32%
Bijdragen
Rijkstoelage
Alternatieve financiering
Diverse opbrengsten

27,92%

57,57%

Financiële opbrengsten

De uitgaven (voorafnames en te financieren behoeften) verhouden zich globaal als volgt:

1,03% 0,21% 3,36%
Voorafnames
Pensioenen
33,06%

Gezinsbijslag
ZIV-uitkeringen
49,85%

ZIV-gezondheidszorgen
Overdrachten RIZIV - Voorgaande boekjaren

5,59%

Andere

6,91%
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de kapitaalverrichtingen: het Fonds voor de toekomst van de
geneeskundige verzorging
Dit Fonds werd opgericht in 2006 bij het RIZIV om ten vroegste vanaf 2012 bij te dragen aan de investeringen die nodig zijn om het systeem van de geneeskundige verzorging aan te passen aan de vergrijzing van de
bevolking.
Sinds 1 januari 2008 behoort het Fonds voor 90 % toe aan het globaal beheer van de werknemers en voor
10 % aan het globaal beheer van de zelfstandigen en wordt het in naam en voor rekening van deze beide
globale beheren door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beheerd op basis van een overeenkomst.
Het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging wordt gefinancierd met de eventuele
jaarlijkse overschotten inzake de geneeskundige verzorging van het globaal beheer van de werknemers
en/of van de zelfstandigen en met andere toegewezen bedragen. De bedragen van deze beide
financieringsbronnen moeten worden vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Vanaf
2009 worden ook de referentiebedragen, die het RIZIV bij de ziekenhuizen invordert, doorgestort naar het
Fonds.
De interesten die het Fonds genereert, maken eveneens deel uit van het Fonds. In 2010 en in 2011 moesten
de interesten uitzonderlijk worden overgedragen naar de globale beheren van de werknemers en de zelfstandigen volgens de hierboven vermelde verdeelsleutel 90-10.
In 2013 heeft het globaal financieel beheer van de zelfstandigen 5.135 duizend euro geboekt voor het Fonds
voor de toekomst van de geneeskundige verzorging:
•

Referentiebedragen, ingevorderd bij de ziekenhuizen: 844 duizend euro

•

Interesten die het Fonds heeft opgebracht: 4.291 duizend euro

Op 31 december 2013 bedroegen de reserves van het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige
verzorging die toebehoren aan het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen
135.551 duizend euro.

60

RSVZ - Jaarverslag 2013

Wetgeving en
rechtspraak

RSVZ - Jaarverslag 2013

61

Wetgeving

van een sociale verzekering ten gunste van
zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee

1. Faillissementsverzekering
Vanaf 1 oktober 2012 werd de aanvraagtermijn
voor de faillissementsverzekering verlengd met een
kwartaal. Die termijn eindigt dus op het einde van
het tweede kwartaal dat volgt op het vonnis van
faillietverklaring of de gedwongen stopzetting.
Voortaan kan er tijdens de hele beroepsloopbaan
verschillende keren een beroep gedaan worden
op deze verzekering, maar de totale duur mag niet
langer zijn dan twaalf maanden.

gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19
december 1967 houdende algemeen reglement
in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, Belgisch Staatsblad van
5 april 2013, ed. 2
Koninklijk besluit van 13 maart 2013 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot
uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit
van 18 november 1996 houdende invoering

Tot slot kunnen ook zelfstandigen die ongewild hun

van een sociale verzekering ten gunste van

activiteit moeten onderbreken of stopzetten en

zelfstandigen, in geval van faillissement, en van

daardoor plots geen inkomen meer hebben, een

gelijkgestelde personen, met toepassing van de

beroep doen op de faillissementsverzekering. De

artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996

onderbreking of stopzetting moet veroorzaakt zijn

tot modernisering van de sociale zekerheid en tot

door een natuurramp, een brand, een vernieling van

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke

de bedrijfsgebouwen of bedrijfsuitrusting of een al-

pensioenstelsels, Belgisch Staatsblad van 5 april

lergie die werd veroorzaakt door de uitoefening van

2013, ed. 2

een beroepsactiviteit.

Koninklijk besluit van 13 maart 2013 tot wijziging

Wet van 16 januari 2013 tot wijziging van het

van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot

koninklijk besluit van 18 november 1996 hou-

uitvoering van het koninklijk besluit van 18

dende invoering van een sociale verzekering

november 1996 houdende invoering van een

ten gunste van zelfstandigen, in geval van fail-

sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen,

lissement, en van gelijkgestelde personen, met

in geval van faillissement, en van gelijkgestelde

toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet

personen, met toepassing van de artikelen 29 en

van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale

49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering

zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid

van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de

van de wettelijke pensioenstelsels en van het

leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,

koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende

Belgisch Staatsblad van 5 april 2013, ed. 2

inrichting van het sociaal statuut der zelfstandi-
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gen, Belgisch Staatsblad van 15 februari 2013

2. Aard van de arbeidsrelatie

Koninklijk besluit van 13 maart 2013 tot uitvoe-

De Administratieve Commissie ter regeling van de

ring van artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit

arbeidsrelatie, die kan beslissen over de aard van

van 18 november 1996 houdende invoering

een arbeidsrelatie (werknemer of zelfstandige),
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werd operationeel. Het RSVZ is hierin vertegenwoordigd.

Koninklijk besluit van 20 juni 2013 tot uitvoering
van sommige bepalingen van de programmawet

Koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende

(I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van

samenstelling en werking van de kamers van

de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de

de Administratieve Commissie ter regeling van

uitoefening van werkzaamheden die vallen onder

de arbeidsrelatie, Belgisch Staatsblad van 21

het toepassingsgebied van het paritair comité

februari 2013, ed. 2

voor de landbouw of van het paritair comité voor

Koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Administratieve

het tuinbouwbedrijf, Belgisch Staatsblad van 28
juni 2013

Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie,

Koninklijk besluit van 29 oktober 2013 tot uitvoe-

Belgisch Staatsblad van 21 februari 2013, ed. 2

ring van artikel 337/2, § 3, van de programmawet

In een aantal sectoren geldt een weerlegbaar vermoeden van werknemerschap of zelfstandigheid :

(I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van
de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de
uitoefening van werkzaamheden die vallen onder

•

bewakingsagenten

het toepassingsgebied van het paritair subcomité

•

sommige onroerende werkzaamheden

voor de autobussen en autocars, Belgisch

•

land- en tuinbouw

Staatsblad van 26 november 2013

•

autobussen en autocars

•

wegvervoer en logistiek voor rekening van
derden

•

taxi’s, verhuur van voertuigen met chauffeur en
collectieve taxidiensten

Koninklijk besluit van 29 oktober 2013 tot
uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de
programmawet (I) van 27 december 2006
wat betreft de aard van de arbeidsrelaties
die bestaan in het kader van de uitoefening

Koninklijk besluit van 29 april 2013 tot uitvoering

van werkzaamheden die vallen onder het

van artikel 337/2, § 3, van de programmawet (I)

toepassingsgebied van het paritair subcomité

van 27 december 2006 wat betreft de aard van

voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening

de arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent

van derden, Belgisch Staatsblad van 26 november

bedoeld bij de wet van 10 april 1990 tot regeling

2013

van de private en bijzondere veiligheid en zijn
medecontractant, Belgisch Staatsblad van 14 mei

Koninklijk besluit van 29 oktober 2013 tot uitvoe-

2013, ed. 2

ring van artikel 337/2, § 3, van de programmawet

Koninklijk besluit van 7 juni 2013 tot uitvoering

de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de

van artikel 337/2, § 3, van de programmawet (I)

uitoefening van werkzaamheden die vallen onder

van 27 december 2006 wat betreft de aard van

het toepassingsgebied van het paritair subcomité

de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de

voor de taxi’s en van het paritair comité voor het

uitoefening van sommige onroerende werkzaam-

vervoer en de logistiek, enkel voor de activiteiten

heden, Belgisch Staatsblad van 25 juni 2013

van verhuur van voertuigen met chauffeur en van

(I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van

collectieve taxidiensten, Belgisch Staatsblad van
26 november 2013
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3. Sociale bijdragen
De sociale bijdragen, die vanaf 2013 verschuldigd
zijn door een gepensioneerde van 65 jaar of ouder,

Voortaan levert de Commissie Kunstenaars ook de
kunstenaarskaart af, voor de kunstenaars die gebruik maken van de kleine vergoedingsregeling.

die een zelfstandige activiteit met onbegrensde

Tenslotte wordt het beroep tegen een beslissing van

beroepsinkomsten uitoefent, werden vastgesteld.

de Commissie Kunstenaars wettelijk bepaald: bin-

Programmawet van 28 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, ed. 2
Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen
van de zelfstandigen op een andere manier berekend. Vanaf dan betaalt de zelfstandige sociale

nen de maand volgend op de kennisgeving.
Programmawet (I) van 26 december 2013, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, ed. 2
5. Pensioen

bijdragen op zijn inkomen van het lopende jaar en

De hervorming van het vervroegd rustpensioen,

niet langer op het inkomen van drie jaar geleden.

waarvan de principes in 2012 werden vastgelegd,

Aangezien dat inkomen niet onmiddellijk gekend

werd aangevuld met afwijkende maatregelen en

is, betaalt hij eerst voorlopige bijdragen, op basis

overgangsmaatregelen in verband met de toeken-

van de inkomsten van drie jaar geleden. De voor-

ningsvoorwaarden.

lopige bijdrage wordt geregulariseerd wanneer de
definitieve bijdrage gekend is. Dit kan leiden tot een
teruggave of een bijkomende betaling. Om dat te
vermijden kan de zelfstandige die hogere of lagere
inkomsten verwacht, zijn voorlopige bijdragen verhogen respectievelijk verlagen.

Wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen
van het koninklijk besluit van 30 januari 1997
betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen
met toepassing van de artikelen 15 en 27 van
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de

Wet van 22 november 2013 houdende

leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

hervorming van de berekening van de sociale

en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli

bijdragen voor zelfstandigen, Belgisch Staatsblad

1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire

van 6 december 2013, ed. 2

voorwaarden tot deelname van België aan de
Europese Economische en Monetaire Unie en

4. Sociaal statuut voor kunstenaars
Vanaf 1 januari 2014 wijzigt het sociaal statuut voor
kunstenaars op diverse punten.
Er is geen wettelijke definitie meer van “het leveren
van artistieke prestaties en het produceren van
artistieke werken”. De artistieke aard van de prestaties/werken wordt aangetoond door een “visum
kunstenaar” dat wordt afgeleverd door de Commissie Kunstenaars.

houdende vaststelling van een overgangsregeling
met betrekking tot de hervorming van het
vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen,
Belgisch Staatsblad van 25 februari 2013
De activiteitsperiodes, waarvoor de regularisatiebijdragen niet werden betaald, worden toch
in aanmerking genomen voor de berekening van
het pensioen, op voorwaarde dat de regularisatie
voortvloeit uit een feit te wijten aan een socialeverzekeringsfonds, het RSVZ, een fiscaal bestuur of een
ander bestuur en op voorwaarde dat de zelfstan-
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dige de initieel gevorderde bijdragen heeft betaald
en de verjaring van de regularisatiebijdragen heeft
ingeroepen. De pensioenrechten zijn dan verworven
ten belope van de betaalde bijdragen.
Koninklijk besluit van 21 februari 2013 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen, Belgisch Staatblad van 8 maart
2013

Programmawet van 28 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, ed. 2
Het systeem van de pensioenbonus wordt vanaf 1
januari 2014 gemoderniseerd. De bonus wordt toegekend aan wie zijn beroepsbezigheid gedurende
meer dan een jaar voortzet na de datum waarop
een vervroegd pensioen kan gekregen worden of
aan wie zijn beroepsactiviteit voortzet na 65 jaar
met een loopbaan van ten minste 40 kalenderjaren. Het bedrag van de pensioenbonus is een

Het bedrag van het minimum gezinspensioen van

forfaitair bedrag en wordt vastgesteld per bijko-

een zelfstandige is sinds 1 april 2013 hetzelfde als

mend kwartaal dat tijdens een referteperiode wordt

het minimum gezinspensioen van een loontrek-

gepresteerd. De pensioenbonus stijgt progressief,

kende.

naargelang de pensionering wordt uitgesteld.

Koninklijk besluit van 12 maart 2013 tot wijziging

Programmawet van 28 juni 2013, Belgisch Staats-

van artikel 131 bis, § 1septies, van de wet

blad van 1 juli 2013, ed. 2

van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot
harmonisering in de pensioenregelingen, Belgisch
Staatsblad van 25 maart 2013, ed. 3
Vanaf 1 januari 2013 zijn de grenzen van de

Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot
uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23
december 2005 betreffende het generatiepact,
Belgisch Staatsblad van 23 december 2013, ed. 2

toegelaten arbeid afgeschaft voor gepensioneerden
van 65 jaar en ouder die een beroepsloopbaan van
minstens 42 jaar hebben (binnen een of meerdere
statuten). Voor wie niet aan de dubbele voorwaarde
van leeftijd en loopbaan voldoet, worden de
inkomensgrenzen jaarlijks geïndexeerd. Het
overschrijden van de toegelaten inkomensgrenzen
wordt minder snel gesanctioneerd.

6. Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen
Volgens het Hof van Justitie van de Europese
Unie belemmert de Limosa-meldingsplicht voor
zelfstandigen het vrij verrichten van diensten,
zonder dat dit kan worden gerechtvaardigd.
De Limosa-meldingsplicht wordt daarom in
overeenstemming gebracht met het Europees

Koninklijk besluit van 6 juni 2013 tot wijziging

recht, door vanaf 1 juli 2013 de gevraagde gegevens

van het koninklijk besluit van 22 december 1967

te wijzigen en de meldingsplicht voor stagiairs te

houdende algemeen reglement betreffende het

schrappen.

rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
Belgisch Staatsblad van 18 juni 2013

Koninklijk besluit van 19 maart 2013 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot

Voor al wie met vervroegd pensioen gaat vanaf 1

uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van

januari 2014, zal op het pensioenbedrag geen en-

de programmawet (I) van 27 december 2006

kele vermindering meer worden toegepast.

tot voorafgaande melding voor gedetacheerde
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werknemers en zelfstandigen, Belgisch Staatsblad
van 27 maart 2013
Wet van 11 november 2013 tot wijziging van het
hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet
(I) van 27 december 2006 en van het Sociaal
Strafwetboek, Belgisch Staatsblad van 27
november 2013, ed. 3
7. Verzekeringsplicht van publieke mandatarissen
De regeling voor de publieke mandatarissen, waardoor zij niet verzekeringsplichtig zijn in het sociaal
statuut van de zelfstandigen, geldt vanaf 1 januari

van twee of meer lidstaten werkzaamheden in
loondienst pleegt uit te oefenen” in de zin van
artikel 14, lid 2 van verordening 1408/71.
Wat de discrepantie betreft tussen de in de
arbeidsovereenkomsten bepaalde plaatsen van
de werkzaamheden - op basis waarvan E-101
verklaringen werden aangevraagd – en de werkelijke
situatie waarop de verplichtingen in de praktijk in
het kader van die overeenkomsten zijn uitgevoerd,
herhaalt het Hof dat het orgaan dat een E-101
verklaring afgeeft de feiten die relevant zijn, correct
dient te beoordelen en derhalve dient in te staan
voor de juistheid van de gegevens in de E-101

2014 ook voor wie met raadgevende stem lid is van

verklaring.

een bestuursorgaan van een instelling.

Wanneer blijkt dat de arbeidssituatie van een

Wet van 24 oktober 2013 betreffende het sociaal
statuut van bepaalde categorieën van personen
die een publiek mandaat uitoefenen, Belgisch
Staatsblad van 20 november 2013, ed. 2

Rechtspraak

werknemer feitelijk afwijkt van de omschrijving
ervan in de documenten, moet het orgaan zijn
bevindingen, niettegenstaande de bewoordingen
van de contractdocumenten, baseren op de
werkelijke situatie van de werknemer en in
voorkomend geval weigeren de E 101-verklaring af
te geven.
Werkloosheid -overgangsbepaling verordening

1. Hof van justicie van de europese unie
Verplichtingen - toepasselijke wetgeving -

87.8

“werkzaamheden op het grondgebied van twee of

Arrest van 11 april 2013

meer lidstaten”

C-443/11

Arrest van 4 oktober 2012

Het begrip “situatie die voortduurt”

C-115/11

wordt in verordening nr. 883/2004 niet

Een persoon die in het kader van opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten als plaats van de
werkzaamheden “het grondgebied van meerdere
lidstaten” vermeldt, maar feitelijk voor de duur
van elke overeenkomst telkens slechts op het
grondgebied van één van die staten werkt, valt niet
onder het begrip “degene die op het grondgebied
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883/04 - “situatie die voortduurt” in de zin van art.
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omschreven. Aangezien deze verordening
echter geen harmonisatie van de nationale
socialezekerheidsstelsels beoogt, maar enkel deze
stelsels beoogt te coördineren, blijven de lidstaten
bevoegd om met inachtneming van het recht van
de Unie in hun wetgeving de voorwaarden voor
toekenning van prestaties krachtens een stelsel
van sociale zekerheid te bepalen. Het begrip

“situatie die voortduurt” in de zin van artikel 87,

Meerdere arresten o.a. van 14 januari 2013 AR nr.

lid 8, van deze verordening moet bijgevolg worden

222.053 en AR nr. 222.054

uitgelegd aan de hand van de definitie die daarvan
in de nationale socialezekerheidswetgeving wordt
gegeven.

Om formeel en adequaat gemotiveerd te zijn,
moeten de beslissingen van de Commissie voor
Vrijstelling van Bijdragen die geheel of gedeeltelijk

Pensioenen - tijdvakken van verzekering -

de vrijstelling weigeren, bij lezing toelaten om te

samenloop Nederlandse AOW-uitkering en

begrijpen welke concrete elementen in aanmerking

Belgische arbeidsongevallenuitkering

werden genomen om te bepalen of de aanvrager

Arrest van 18 april 2013
C-548/11
De voorwaarden waaraan de tijdvakken van
verzekering moeten voldoen, moeten volgens artikel

zich bevindt in een staat van behoefte of in een
toestand die de staat van behoefte benadert.
Vrijstelling van bijdragen - beslissing Commissie ontbreken van wettige motivering

1, r, van de verordening nr. 1408/71 uitsluitend

Meerdere arresten o.a. van 29 januari 2013

worden vastgesteld in de wettelijke regeling van

AR nr. 222.286 - nr. 222.287 e.a.

de lidstaat waaronder de betrokken tijdvakken zijn
vervuld.

De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen heeft
een stereotype motivering gebruikt, die niet toelaat

De voorwaarden waaraan de lidstaten de

om de concrete elementen (inkomsten of lasten van

samentelling van tijdvakken van verzekeringen

de eiser) te kennen, waarop zij zich heeft gesteund

onderwerpen, mogen in geen geval tot gevolg

om te oordelen dat hij zich niet bevond in een staat

hebben dat, de personen op wie volgens de

van behoefte of in een toestand die de staat van

verordening nr. 1408/71 deze wettelijke regeling van

behoefte benadert. Deze stereotype motivering

toepassing is, van het toepassingsgebied van een

laat niet toe de redenering, die de auteur van de

nationale wettelijke regeling worden uitgesloten.

akte tot die conclusie heeft gebracht, voldoende te

Op grond van de regels inzake de toepasselijke

begrijpen en te bekritiseren.

wetgeving, werd de Nederlandse wettelijke regeling

Vrijstelling van bijdragen - beslissing Commissie -

als toepasselijke wetgeving aangewezen.

ontbreken van wettige motivering

Bij de berekening van het ouderdomspensioen

Arrest van 29 maart 2013

dient de periode van arbeidsongeschiktheid waarin

AR nr. 223.084

een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering
is uitgekeerd als een “tijdvak van verzekering” in
aanmerking te worden genomen.
2. Raad van State

De motivering kan niet verklaren op welke wijze
de inkomsten van de eiser in tegenspraak zouden
zijn met zijn werkelijke lasten, en laat daardoor ook
niet toe om de redenen te begrijpen waarom deze
beweerde tegenspraak volgens de Commissie voor

Vrijstelling van bijdragen - beslissing Commissie -

Vrijstelling van Bijdragen uitsluit dat de eiser zich

ontbreken van wettige motivering

bevond in een staat van behoefte of in een toestand
die de staat van behoefte benadert.
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Vrijstelling van bijdragen - beslissing Commissie -

die zij genieten, een bepaald bedrag overschrijdt.

beroep - onbevoegdheid Raad van State

De bedoelde inhouding kan aldus niet alleen

Meerdere arresten o.a van 1 oktober 2013, 9
oktober 2013, 22 oktober 2013
AR nr. 224.0909, nr. 225.039-040, 225.184 tot
225.189, nr. 225.031 e.a
Als de beslissing van de Commissie voor Vrijstelling
van Bijdragen om de vrijstelling of de ontheffing van

of een overheidspensioen, maar eveneens op een
pensioen als zelfstandige, evenals op het aanvullend
pensioen als zelfstandige.
Bijdrageplicht - verjaring - stuiting - hoofdelijke
schuldenaars

de hoofdelijke aansprakelijkheid niet te verlenen

Arrest van 4 november 2013

wordt betwist, ontstaat tussen de zelfstandige of de

AR nr. S.12.0010.N/1

betrokken rechtspersoon, enerzijds, en de Belgische
staat, anderzijds, een geschil over de verplichting
tot betaling van de sociale bijdragen, die voortvloeit
uit de wetten en de verordeningen over het sociaal
statuut der zelfstandigen.
Krachtens artikel 581, 1°, Gerechtelijk Wetboek
behoort dit geschil tot de materiële bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank en dus tot de rechtsmacht

De rechtspersonen zijn hoofdelijk gehouden tot de
betaling van de bijdragen verschuldigd door hun
vennoten of mandatarissen.
Eén van de gevolgen van deze passieve
hoofdelijkheid is dat luidens artikel 1206 Burgerlijk
Wetboek de vervolging tegen een van de hoofdelijke
schuldenaars de verjaring stuit tegen allen.

van de hoven en rechtbanken, zodat de Raad van

Het verzenden van een aangetekende brief

State geen rechtsmacht heeft om er kennis van te

overeenkomstig artikel 16, § 2, 2°, van het koninklijk

nemen.

besluit nr. 38 van 27 juli 1967 aan de mandataris,

De beslissing van de commissie vermeldt ten
onrechte de mogelijkheid van een beroep bij de

dient als een daad van vervolging in de zin van
artikel 1206 Burgerlijk Wetboek te worden aanzien.

Raad van State. In deze omstandigheden moeten

Vrijstelling van bijdragen - Beslissing Commissie -

de kosten ten laste van de Belgische staat worden

beroep - onbevoegdheid van de Raad van

gelegd.

State

3. Hof van Cassatie
Pensioenen - inhouding ziekte- en invaliditeitsverzekering

Arrest van 8 maart 2013
AR nr. C.12.0408.N
De Raad van State is zonder rechtsmacht om kennis
te nemen van een beroep tot nietigverklaring van

Arrest van 7 oktober 2013

een administratieve beslissing, in zoverre de wet de

AR nr. S.11.0055.N

kennisname van het geschil aan de rechtscolleges

De bij de ZIV-wet bedoelde inhouding is van
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toepassing vinden op een werknemerspensioen

van de rechterlijke macht heeft toegewezen.

toepassing op alle gepensioneerden, ongeacht

Wanneer de Commissie voor Vrijstelling van

de samenstelling van hun loopbaan, wanneer het

Bijdragen beslist om de gevraagde vrijstelling niet te

totaal van de pensioenen en aanvullende voordelen

verlenen en de zelfstandige deze beslissing betwist,
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dan ontstaat tussen de zelfstandige en de Belgische

zelfstandige samenwerking te plaatsen. Een

Staat een geschil over de verplichting tot betaling

herkwalificatie is slechts mogelijk wanneer er

van de sociale bijdragen, die voortvloeit uit de

onverenigbare elementen zijn met de kwalificatie

wetten en de verordeningen over het sociaal statuut

door de partijen.

der zelfstandigen.

De totale afwezigheid van vrijheid bij het

Krachtens artikel 581, 1°, Gerechtelijk Wetboek

organiseren van de werktijd en het werk

behoort dit geschil tot de materiële bevoegdheid

zelf, is onverenigbaar met een zelfstandige

van een rechtscollege van de rechterlijke macht.

samenwerking. Het gezag blijkt meer functioneel

De omstandigheid dat de betwiste beslissing
van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen
van discretionaire aard is, heeft geen invloed
noch op de attributie van het geschil aan de
rechtscolleges van de rechterlijke macht, noch op
de bevoegdheid, binnen deze rechtscolleges, van de
arbeidsrechtbank

dan organisatorisch te zijn, en gaat verder dan
de vereisten in verband met het doel van de
overeenkomst en de resultaatsverplichting, namelijk
de tijdige levering bij de apothekers. Voorts werden
de belanghebbenden volgens een eenvormig tarief
betaald, dat eenzijdig door de vennootschap werd
bepaald.
Bijdrageplicht - verjaring - stuiting

4. Arbeidshoven

Verzekeringsplicht - vennootschapsmandataris

Kwalificatie van de arbeidsrelatie - vervoer van

Arbeidshof Bergen, 14 december 2012

goederen - uitbreiding tot de werknemersregeling

A.R. nr. 2011/AM/450

- gezag

De verjaring van de invordering van de sociale

Arbeidshof Bergen, 13 december 2012

bijdragen voor zelfstandigen kan worden gestuit

A.R. nr. 2011/AM/ 371

door een aangetekende brief. Deze handeling mag,

Ingeval personen vervoer van goederen verrichten
met voertuigen door henzelf aangekocht via
“leasing”, waarbij de leasingmaatschappij
de eigenaar blijft tot aan de uitoefening
van de koopoptie, vallen zij niet onder het
toepassingsgebied van de uitbreidingscategorie
van artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28

door haar formulering, geen enkele twijfel laten
bestaan in de geest van de schuldenaar aan wie
zij is gericht betreffende zijn betalingsverplichting.
Hoewel dit document idealiter moet vermelden dat
het de verjaring stuit, moet het in elk geval duidelijk
maken dat het de wil is van de schuldeiser om de
hoofdverplichting te doen naleven.

november 1969 betreffende de maatschappelijke

De kosteloosheid van het mandaat van

zekerheid der arbeiders. De uitbreidingsbepaling

bestuurder belast met het dagelijks bestuur van

is van toepassing op personen die vervoer

de vennootschap, is uitdrukkelijk voorzien in

verrichten door middel van voertuigen waarvan de

de statuten van de vennootschap. Maar deze

ondernemer eigenaar is of waarvan de aankoop

kosteloosheid in rechte wordt tegengesproken in

door de ondernemer wordt gefinancierd.

feite, door de verwerving van inkomsten. Aangezien

De partijen hadden duidelijk de wil om hun
arbeidsrelaties binnen het kader van een

er de facto vergoedingen als bedrijfsleider werden
toegekend, valt de sociaal verzekerde bijgevolg
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onder het vermoeden van artikel 3, §1, lid 2, van het

De stage als advocaat is geen studieperiode (de

koninklijk besluit nr. 38.

advocaat-stagiair is niet ingeschreven in een

Als de vennootschapsmandataris de facto wordt
vergoed, is er winstoogmerk en de mandataris, is
voor de ganse duur van zijn mandaat, onderworpen
aan het sociaal statuut der zelfstandigen.
Als meerderheidsaandeelhouder in de
vennootschap waarin hij de enige is die het dagelijks
bestuur waarneemt, kan het niet anders dan dat

dagen geen aanvang nemen op de einddatum van
de stage als advocaat.
De vraag om gelijkstelling moet worden onderzocht
op basis van de reglementering die van kracht was
op het ogenblik dat de stageperiode waarvoor men
gelijkstelling vraagt, werd volbracht.

hij werkend vennoot is. Hij is de enige die de

Pensioen - gelijkstelling - periode van ziekte -

activiteit uitoefent die in aanmerking komt om het

beroepsactiviteit

geïnvesteerde kapitaal te doen renderen.

Arbeidshof Brussel, 7 januari 2013

Verzekeringsplicht – meewerkende echtgenoot

AR nr. 2010/AB/722

Arbeidshof Bergen, 14 december 2012

Een mandataris van een vennootschap stelt

A.R. nr. 2011/AM/427

dat hij onmogelijk een beroepsactiviteit kon

Het vermoeden van verzekeringsplicht voor de
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van
een zelfstandige, die (via een eigen beroepsactiviteit
of via het genot van vervangingsinkomsten)

uitgeoefend hebben en dat hij daardoor
onmogelijk het bedrijfsvoertuig kon gebruiken. De
medische documenten bewijzen niet dat hij geen
beroepsactiviteiten kon uitoefenen.

geen eigen rechten opent op uitkeringen in een

Hierdoor blijft het vermoeden bestaan van

verplichte regeling voor pensioenen, kinderbijslagen

uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit,

en ziekte- en invaliditeitsverzekering die minstens

verbonden met de hoedanigheid van mandataris

gelijkwaardig is aan die van het sociaal statuut

in een vennootschap. Fiscaal ontving hij een als

der zelfstandigen, geldt eveneens indien de

een bezoldiging gecatalogeerd voordeel voor

echtgenoot van de helper slechts een zelfstandige

het privégebruik van het bedrijfsvoertuig van

activiteit in bijberoep uitoefent, gelijktijdig met een

de vennootschap, waartegen hij geen bezwaar

loontrekkende beroepsbezigheid.

aantekende.

Pensioen - stage als advocaat - gelijkstelling

Kwalificatie van de arbeidsrelatie - toepassing in de

studieperiode

tijd - arbeidsrelatiewet

Arbeidshof Brussel, 14 december 2012

Arbeidshof Antwerpen, 11 januari 2013

AR nr. 2011/AB/413

AR nr. 2010/AA/396

De belanghebbende begon zijn stage als advocaat

De Arbeidsrelatiewet is van toepassing vanaf 1

binnen de 180 dagen na het einde van zijn

januari 2007. Deze wet is van toepassing, ook al is

studies. Onder het stelsel dat voorafging aan het

een deel van de betwiste arbeidsrelatie gelegen

koninklijk besluit van 20 september 1984, betrof de

voor die datum.

gelijkstelling enkel de studies (en niet de stages).
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onderwijsinstelling). Aldus kon de termijn van 180
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De kwalificatie die de partijen aan hun

dat de drie constitutieve elementen van een

arbeidsovereenkomst hebben gegeven, blijkt niet

arbeidsovereenkomst (arbeid, loon, gezag) aanwezig

uit een geschrift. Uit de afgelegde verklaringen blijkt

waren.

dat het gaat om een samenwerking op zelfstandige
basis.
Er is een verplichting om tot herkwalificatie van de
arbeidsrelatie over te gaan, wanneer de uitoefening

Verzekeringsplicht - begrip beroepsbezigheid
Arbeidshof Bergen, 11 januari 2013
AR 2012/AM/140

van de arbeidsrelatie voldoende elementen

Om een beroepsbezigheid te zijn, moet de bezigheid

oplevert, die onverenigbaar zijn met de kwalificatie

worden uitgeoefend met een winstoogmerk, zelfs

die de betrokkenen eraan gaven.

indien zij in feite geen inkomsten oplevert.

De aanwezigheid van juridisch gezag, dient getoetst

De bezigheid moet ook een gewoonlijk karakter

te worden aan de algemene criteria van de

hebben, wat het bestaan inhoudt van een

Arbeidsrelatiewet.

geheel van met elkaar verbonden en herhaalde

De kwalificatie van zelfstandige samenwerking
blijft overeind en wordt gesteund door het

handelingen, samen met verrichtingen met het oog
op deze herhaling.

element “overleg” dat blijkbaar algemeen in

Het sociologisch criterium primeert (artikel 3, §

de samenwerking was ingeburgerd en door

1, 1ste lid, KB 38). Aangezien het fiscaal criterium

de verdeling van de aandelen, die moeilijk als

slechts een hulpmiddel is om de zelfstandigen

symbolisch kan worden aanvaard.

gemakkelijker te identificeren, moet het terzijde

Kwalificatie van de arbeidsrelatie - toepassing in de
tijd - arbeidsrelatiewet - gezag
Arbeidshof Antwerpen, 11 januari 2013
AR nr. 2011/ AA/155
De Arbeidsrelatiewet is van toepassing vanaf 1
januari 2007. Deze wet kan niet toegepast worden
op een arbeidsrelatie die integraal voor die datum is
gesitueerd.
Wanneer uit de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat de partijen hun samenwerking op een
zelfstandige basis hebben georganiseerd, dan kan
de rechter daar geen andere kwalificatie voor in de
plaats stellen wanneer de elementen die aan zijn
beoordeling worden voorgelegd de door de partijen
aangenomen kwalificatie niet uitsluiten.
Om te herkwalificeren moet de RSZ positief
bewijzen dat betrokkene prestaties in
ondergeschikt verband leverde en dus aantonen

worden gelaten wanneer de sociologische realiteit,
die als enige bepalend is, het tegendeel inhoudt.
Verzekeringsplicht - vennootschapsmandataris
- bijdrageplicht - hoofdelijkheid van de
rechtspersonen - stuiting van de verjaring
Arbeidshof Bergen, 11 januari 2013
AR 2011/AM/61
Als mandataris van een vennootschap, wordt de
betrokkene vermoed een beroepsbezigheid als
zelfstandige uit te oefenen. Om dat vermoeden
te weerleggen, is het aan de vennootschap om
aan te tonen dat de bezigheid van betrokkene zich
beperkte tot de uitoefening van zijn mandaat en dat
zijn bezigheid hem geen inkomsten kon opleveren.
De vennootschap toont niet aan dat de rol van
betrokkene zich effectief enkel zou hebben
beperkt tot zijn aanwezigheid op de algemene
vergaderingen.
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In rechte voorzien de statuten niet in de

gefinancierd of de financiering wordt gewaarborgd

kosteloosheid van de mandaten van bestuurder en

door de ondernemer, alsook tot deze ondernemer.

gedelegeerd bestuurder. Zij maken daarentegen
een bezoldiging mogelijk door te stellen dat de raad
de taken en de vaste of variabele bezoldigingen

restrictief moet worden geïnterpreteerd.

vaststelt (...). De kosteloosheid van het mandaat

Het is niet vereist dat de vervoerder in rechte

staat dus niet vast.

onder het gezag van de ondernemer werkt. Het is

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersonen betreft alle bijdragen die de
vennoot of de mandataris verschuldigd is en

niet mogelijk de wettelijke uitbreiding te beperken
tot een onderneming waarvan het vervoer de
hoofdbezigheid zou moeten zijn.

verplicht de rechtspersonen tot dezelfde schuld als

Het voertuig mag niet aan de bestuurder

hun vennoten of mandatarissen.

toebehoren. Het feit dat deze laatste aandelen bezit

Deze hoofdelijkheid geldt niet alleen voor de
bijdragen en toebehoren maar ook voor de

kan niet volstaan om hem eigenaar van het voertuig
te verklaren.

intresten en de kosten en uitgaven die deze

Bijdrageplicht - verjaring - bijdragesupplement -

aanvullen.

invloed van het fiscaal beroep

Zij geldt ook voor de bijdrageplicht van de man-

Arbeidshof Luik, afdeling Namen

dataris die mandaten in andere vennootschappen

15 januari 2013

bekleedt in de loop van hetzelfde jaar, zodat er

AR nr. 2009/AN/8779

geen gedeeltelijke hoofdelijke aansprakelijkheid is
voor de rechtspersoon die geen ventilatie van de
schuld kan vragen naar rata van de inkomsten die
verbonden zouden zijn met de uitvoering van ieder
mandaat.
De stuiting van de verjaring t.a.v. een schuldenaar
heeft dezelfde gevolgen t.a.v. de hoofdelijke
medeschuldenaars.

De aanvullende bijdragen, die van de zelfstandige
worden gevorderd wanneer hij de inkomsten
betwist die als grondslag dienen voor de berekening
van de bijdragen (het aanvullend bedrag wordt
bijdragesupplement genoemd), zijn slechts
opeisbaar na de fiscale procedure.
De verjaringstermijn begint pas te lopen op het
einde van de fiscale procedure. Immers, men moet

Verzekeringsplicht - vervoer van goederen -

rekening houden met artikel 34 van het ARS en met

uitbreiding tot de werknemersregeling

artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek, volgens

Arbeidshof Luik, afdeling Namen
15 januari 2013
AR nr. 2012/AN/121

hetwelk de verjaring niet loopt ten aanzien van een
schuldvordering die van een voorwaarde afhangt.
De verjaringstermijn kan slechts ingaan op de datum
waarop de verzekeringsplichtige in kennis werd

Het toepassingsgebied van de sociale zekerheid der

gesteld van het definitief bedrag van de betwiste

werknemers wordt uitgebreid tot de personen die

bedrijfsinkomsten, hetzij via een kennisgeving

vervoer van goederen verrichten, opgedragen door

van de directeur der belastingen, hetzij door de

een onderneming en met voertuigen waarvan zij

gerechtelijke beslissing die definitief beschikt.

geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop wordt
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Verzekeringsplicht - openbare orde
Arbeidshof Brussel, 8 februari 2013
AR nr. 2011/AB/895

De instelling die instaat voor de inning
van sommen die verschuldigd zijn aan de
socialezekerheidsstelsels, moet blijk geven van
voortvarendheid en het kan ongerechtvaardigd

De bepalingen betreffende de verzekeringsplicht

zijn om gerechtelijke intresten te vorderen

in het sociaal statuut der zelfstandigen zijn van

voor een periode waarin zij nagelaten heeft de

openbare orde. Uit dat karakter van openbare

inningsprocedure te doen vooruitgaan.

orde vloeit voort dat de sociale zekerheid in
beginsel van toepassing is ongeacht de persoonlijke
kenmerken van de betrokken persoon (geslacht,
leeftijd of nationaliteit) en de kenmerken van het
werk (regelmatig of onregelmatig, geoorloofd of
ongeoorloofd, deeltijds of voltijds ...).

De schorsing van de loop van de intresten
is niet verantwoord, wanneer de procedure
werd vertraagd door verschillende externe
gebeurtenissen die niet aan het RSVZ toe te
schrijven zijn (vraag om vrijstelling van de sociale
bijdragen, vraag om opheffing van de hoofdelijke

Bijgevolg staat de omstandigheid dat betrokkene

aansprakelijkheid, vraag om kwijtschelding van de

slechts sedert 11 december 2006 in het

verhogingen, schrapping in het rijksregister).

vreemdelingenregister is ingeschreven, zijn
verzekeringsplicht vanaf het 1ste kwartaal 2006 niet
in de weg.

Rekening houdend met de financiële toestand
van betrokkenen (vrijstelling van sociale
bijdragen, kwijtschelding van de verhogingen en

Verzekeringsplicht - vennootschapsmandataris

opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid),

- minnelijke schikking tussen fiscus en

is de veroordeling tot het minimumbedrag

verzekeringsplichtige

van de rechtsplegingsvergoeding in eerste

Arbeidshof Bergen, 8 februari 2013
AR nr. 2011/AM/260
Betrokkene en de fiscus hebben een minnelijke
schikking gesloten die definitief een einde maakt
aan al hun fiscale geschillen voor de rechtbank.

aanleg verantwoord. Deze financiële toestand
verantwoordt eveneens het behoud van de
betalings- en uitsteltermijnen die door de rechtbank
werden toegekend.
Vennootschapsbijdrage - hoofdelijkheid

In tegenstelling tot de beweringen van het RSVZ

Arbeidshof Brussel, 8 februari 2013

dat daar slechts een akkoord over de belasting

AR nr. 2011/AB/970

wil in zien, bevestigt die minnelijke schikking de
kwalificatie van de inkomsten m.b.t. de betwiste
periode door ze te kwalificeren als inkomsten uit
grondeigendommen en niet als bedrijfsinkomsten.
Bijdrageplicht - schorsing van de loop van de
intresten - rechtsplegingsvergoedingen

De wettelijke hoofdelijkheid voor de betaling van
de vennootschapsbijdrage beoogt de werkende
vennoten en de bestuurders of zaakvoerders. Zij
heeft betrekking op de bijdrage zelf, de verhogingen
en de kosten.
Deze bepaling beoogt geen andere lasthebbers,

Arbeidshof Brussel, 8 februari 2013

ongeacht of het algemene of bijzondere lasthebbers

AR nr. 2010/AB/250

betreft, zodat de wettelijke vertegenwoordiger,

RSVZ - Jaarverslag 2013

73

zijnde de wettelijke vertegenwoordiger van

De toegang tot het moederschapsverlof

een bijkantoor, die niet de hoedanigheid van

veronderstelt de naleving van een voorwaarde van

werkend vennoot heeft en die noch bestuurder,

een wachttijd van zes maanden waarbij rekening

noch zaakvoerder is van de vertegenwoordigde

kan worden gehouden met de periodes van

vennootschap, niet kan beoogd worden.

voorafgaandelijke tewerkstelling als werknemer.

Pensioen - gelijkstelling - ziekte - voortzetting

Daarentegen veronderstelt de moederschapshulp

activiteit

de verzekeringsplicht in het sociaal statuut der

Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt,
15 februari 2013
AR nr. 2012/AH/205
Betrokkene is enig zaakvoerder en enig
aandeelhouder van een boekhoudkantoor. Uit het
verslag van de algemene vergadering blijkt dat
betrokkene zijn mandaat onbezoldigd uitoefent.
Maar de activiteiten van de vennootschap worden

zelfstandigen tijdens de twee kwartalen die aan het
kwartaal van de bevalling voorafgingen, zonder dat
indien nodig rekening kan worden gehouden met de
periodes van tewerkstelling als werkneemster.
Het verschil in de wachttijdvoorwaarde berust
op een objectief criterium, maar het verschil
in behandeling is niet objectief en redelijk
verantwoord.

verdergezet door een ervaren werkneemster.

Bijdrageplicht - overschrijding redelijke termijn

Deze werkneemster is geen lid van de twee erkende

Arbeidshof Brussel, 8 maart 2013

beroepsinstituten (BIBF en IAB), waardoor ze geen

AR nr. 2011/ AB/1120

boekhoudkantoor kan leiden. Ook de statuten
van de vennootschap bepalen uitdrukkelijk dat de
vennootschap moet bestuurd worden door een lid
van het IAB.

Aangezien er geen sprake kan zijn van de verjaring
van de gerechtelijke band, houden de krachtens een
verstekvonnis verschuldigde bedragen bijgevolg niet
op verschuldigd te zijn om reden dat er meer dan 10

De vennootschap heeft echter verder activiteiten

jaar is verlopen tussen de uitspraak van het vonnis

uitgeoefend, die enkel mogen gebeuren onder de

en het verzoek tot opheffing van het verval van het

verantwoordelijkheid van een erkend accountant.

verstekvonnis.

Nergens wordt aangegeven dat een andere
accountant de taken heeft overgenomen. Hieruit
kon besloten worden dat betrokkene zijn activiteit
als accountant heeft verder gezet of minstens heeft
laten verder zetten door een tussenpersoon tijdens
zijn periode van arbeidsongeschiktheid.
Moederschapshulp - voorafgaandelijke wachttijd
- periode van bezigheid als werknemer discriminatie

Behoudens bijzondere omstandigheden heeft de
overschrijding van de redelijke termijn echter niet
tot gevolg dat de bedragen die in hoofdsom worden
gevorderd, ophouden verschuldigd te zijn.
De overschrijding van de redelijke termijn heeft
echter pas gevolgen op het in hoofdsom gevorderde
bedrag wanneer met zekerheid wordt vastgesteld
dat deze overschrijding een onherstelbare
aantasting heeft veroorzaakt van de rechten van

Arbeidshof Brussel, 8 maart 2013

de verdediging van de schuldenaar en hem, in de

AR nr. 2011/AB/816

praktijk, een reële kans heeft ontnomen om aan te
tonen dat de bijdragen niet verschuldigd waren.
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De overschrijding van de redelijke termijn kan tot

de mandaten van afgevaardigd bestuurder en

gevolg hebben dat de vordering van verhogingen

voorzitter van de raad van bestuur geen bezoldigde

of van verwijlinteresten als misbruik wordt

mandaten en worden de activiteiten die in dat

aangemerkt.

kader worden gesteld, kosteloos uitgeoefend,

Het vertrouwensbeginsel als een van de principes
van behoorlijk bestuur krachtens welk de burger
moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn
van de overheid of op toezeggingen of beloften
die de overheid in het concrete geval heeft gedaan
werd niet geschonden. De betrokkene brengt

hetgeen werd bevestigd door de buitengewone
algemene vergadering. Aan de hand van deze
stukken is aangetoond dat de mandaten bij de
vennootschap kosteloos uitgeoefend werden, zodat
het vermoeden van beroepsbezigheid van artikel 2
ARS weerlegd is.

geen enkel concreet element aan waaruit men

Pensioen - vermindering vervroegd rustpensioen

zou kunnen afleiden dat het fonds te verstaan had

- verschil in behandeling tussen werknemers en

gegeven dat het het vonnis niet zou uitvoeren.

zelfstandigen

Pensioen - gelijkstelling - ziekte - beroepsactiviteit -

Arbeidshof Brussel, 12 april 2013

vennootschapsmandataris

AR nr. 2009/AB/52372

Arbeidshof Brussel, 12 maart 2013

Het betreffende pensioenstelsel der zelfstandigen

AR nr. 2012/AR/81

voorziet in een vermindering van 5% van het

De betrokkene is benoemd tot bestuurder,
voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd
bestuurder van een vennootschap. De kosteloosheid
van het bestuurdersmandaat blijkt uit de statuten.

pensioenbedrag per jaar van pensionering vanaf de
leeftijd van 60 jaar. Sinds 1990 bestaat dergelijke
vermindering niet meer in het pensioenstelsel van
de werknemers.

De statuten bepalen echter niets over de al dan

De ruime beoordelingsmarge die aan de nationale

niet kosteloosheid van zijn overige mandaten van

wetgevers wordt gelaten, en de afwezigheid van een

voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd

consensus op Europees niveau om de categoriale

bestuurder.

verschillen, te overstijgen, verklaren dat een

De onwettigheid van artikel 2 ARS, in de versie zoals
gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 juli 1992
brengt met zich mee dat de versie van het KB van 20
september 1983 van toepassing is. Betrokkene kan
het vermoeden van artikel 2 ARS dus weerleggen
door de kosteloosheid van de mandaten te bewijzen
door elk rechtsmiddel, uitgezonderd de getuigenis,
behalve wanneer de Administratie der Directe

onderscheid inzake pensioenen op basis van het
behoren tot een bepaalde beroepscategorie, niet
in strijd is met artikel 14 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens.
Verzekeringsplicht - werkend vennoot
Arbeidshof Brussel, 6 mei 2013
AR nr. 2012/AB/572 – 2012/AB/573

Belastingen bedrijfsinkomsten heeft weerhouden uit

De betrokkene stelt dat geen bijdragen verschuldigd

hoofde van de uitoefening van het mandaat.

is, omdat zij gedurende een aantal jaren geen

Volgens het uittreksel van het proces-verbaal van
de raad van bestuur van de vennootschap zijn

inkomsten zou hebben genoten als werkend
vennoot.
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Het winstoogmerk volstaat om ook bij ontstentenis

De stage als advocaat is geen studieperiode,

van inkomsten verzekeringsplichtig te zijn.

doch de uitoefening van een zelfstandige

De stopzetting van activiteit als werkend vennoot
wordt niet bewezen. Als aandeelhouder oefende de

De betrokkene is zijn stage binnen 180 dagen na

betrokkene een activiteit uit om het kapitaal van de

het einde van zijn studies begonnen, maar heeft

vennootschap te doen renderen.

zich pas meer dan 180 dagen na het einde van

Bijdrageplicht - beslissing tot vrijstelling van
bijdragen - bevoegdheid en draagwijdte controle
arbeidsgerechten
Arbeidshof Brussel, 23 mei 2013
AR nr. 2012/AB/80
De betwisting van een beslissing van de Commissie
voor vrijstelling van bijdragen behoort tot de
rechtsmacht van de arbeidsrechtbanken.
De Commissie voor vrijstelling van bijdragen oefent
een discretionaire bevoegdheid uit, zodat de
controle van de wettelijkheid moet gebeuren zonder
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
In casu vermeldt de beslissing niet de concrete
omstandigheden (de feitelijke elementen) die de
Commissie ertoe gebracht hebben om de vrijstelling
te weigeren. De beslissing gebruikt een vage en
stereotiepe motivering. Deze motivering maakt het
daardoor niet mogelijk de grondslag in rechte en
in feite van de betwiste beslissing te begrijpen. De
wet op de formele motivering wordt dus miskend.
De beslissing van de Commissie voor vrijstelling
wordt vernietigd en de Commissie wordt verzocht
zich opnieuw uit te spreken over de vraag om
vrijstelling.

zijn studies bij een socialeverzekeringsfonds voor
zelfstandigen ingeschreven,. Hij vervult dus niet
de voorwaarde waarin wordt voorzien om de
gelijkstelling van zijn studieperiode te vragen.
Pensioen - gelijkstelling - periode van
arbeidsongeschiktheid - voorwaarden beroepsactiviteit - vennootschapsmandataris
Arbeidshof Brussel, 23 mei 2013
A.R. nr. 1999/AB/38544 en 1999/AB/38657
Om te kunnen genieten van de gelijkstelling
van periodes van arbeidsongeschiktheid, moet
betrokkene de werkelijke stopzetting van elke
beroepsactiviteit aantonen.
Er moet ook rekening gehouden worden met de
vermoedens van uitoefening van beroepsactiviteit,
voorzien door of krachtens het KB nr. 38, met name
het weerlegbaar vermoeden van uitoefening van
een beroepsactiviteit uit hoofde van een mandaat,
alsook het vermoeden ingevolge de benoeming in
dat mandaat.
Betrokkene moet aantonen dat geen activiteit
werd uitgeoefend met winstoogmerk en met een
gewoonlijk en voortdurend karakter. Hij moet de
kosteloosheid in rechte en in feite van zijn mandaat
aantonen

Pensioen - gelijkstelling van de studieperiodes

Na onderzoek van de statuten van de vennootschap

- toekenningsvoorwaarden - regel van 180 dagen -

besluit het hof dat het mandaat van afgevaardigd

stage als advocaat

bestuurder kon bezoldigd worden. De activiteit werd

Arbeidshof Brussel, 23 mei 2013
AR nr. 2011/AB/413

76

beroepsbezigheid.

RSVZ - Jaarverslag 2013

met winstoogmerk uitgeoefend. De beslissingen van
de algemene vergadering die achteraf bepaalden
dat het mandaat onbezoldigd was zijn niet van

belang, te meer daar vaststaat dat het mandaat

Kwalificatie van de arbeidsrelatie -

gedurende bepaalde periodes wel was bezoldigd.

arbeidsrelatiewet - gezag - betaalde

Het vermoeden werd dus niet weerlegd.

sportbeoefenaar

Vennootschapsbijdrage - wettelijkheid - aan de

Arbeidshof Gent, 28 juni 2013

Koning verleende bevoegdheid

AR nr. 2012/AR/61

Arbeidshof Brussel, 23 mei 2013

Betrokkene had aanvankelijk een arbeidsovereen-

AR nr. 2012/AB/527

komst als hoofdtrainer met de voetbalclub. Ver-

Het forfaitair karakter van de bijdrage is
aanvaardbaar gelet op het vrij geringe bedrag van
de bijdrage zoals oorspronkelijk vastgesteld en
op het feit dat verhogingen enkel mogelijk zijn op
grond van een progressiviteitscriterium.
De Koning werd gemachtigd om deze verhoging te
berekenen en er zijn geen andere aanvaardbare
criteria dan de omvang van de vennootschap. Het
argument van de niet-naleving van de aan de Koning
verleende machtiging wordt verworpen.
Ziekteverzekering - arbeidsongeschiktheid evaluatiecriteria
Arbeidshof Brussel, 21 juni 2013
AR nr. 2012/AB/677

volgens werd een overeenkomst van zelfstandige
samenwerking afgesloten tussen de voetbalclub en
een bvba, waarvan betrokkene de oprichter, enige
bestuurder en enige actieve vennoot was.
Wanneer vaststaat dat een zaakvoerder van
een exploitatievennootschap in werkelijkheid
persoonlijk onder het gezag van een opdrachtgever
arbeidsprestaties levert, kan het bestaan van een
arbeidsovereenkomst worden aanvaard.
In werkelijkheid had betrokkene zich ten overstaan
van de voetbalclub geëngageerd om verder de
functie van hoofdtrainer te vervullen, maar met een
aangepaste constructie.
Het vermoeden van artikel 3 van de wet van 24
februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst

De voorwaarde dat de betrokkene ongeschikt

voor betaalde sportbeoefenaars is van toepassing.

moet zijn om het even welke beroepsbezigheid uit

De Arbeidsrelatiewet kan hieraan geen afbreuk

te oefenen, moet beoordeeld worden volgens de

doen

billijkheid.
De mogelijkheden van hervatting moeten reëel
zijn. Er moet worden verwezen naar een concrete
en geschikte arbeidsbetrekking, dus niet een
illusoire of denkbeeldige post. Bovendien moet

Kwalificatie van de arbeidsrelatie - geen geschrift werkend vennoot
Arbeidshof Brussel, 4 september 2013
A.R. nr. 2012/AB/96

de mogelijkheid van deeltijdse arbeid worden

De partijen hebben een duidelijke - weliswaar

verworpen, aangezien de beoogde activiteit de

niet-geschreven - kwalificatie gegeven aan

zelfstandige moet toelaten om zijn kost te verdienen

hun arbeidsrelatie. De keuze om werkend

en deze niet mag worden gelijkgesteld met een

vennoot te zijn, toont de wil van de partijen

hobby.

aan om hun arbeidsrelatie buiten een band van
ondergeschiktheid te situeren. Die kwalificatie
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wordt bevestigd door een aansluiting bij een

Bijdrageplicht - overeenkomst met een derde -

sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen die

niet-tegenwerpelijkheid

het resultaat is van stappen door de betrokkenen
ondernomen en niet van een ambtshalve
aansluiting die door het RSVZ werd beslist.
De RSZ levert niet het bewijs van elementen die
onverenigbaar zijn met de contractuele kwalificatie.

Arbeidshof Brussel, 13 september 2013
AR nr. 2012/AB/1152
De eerste schuldenaar van de bijdragen is de
zelfstandige. De overeenkomst met een derde, uit
hoofde waarvan die derde zijn bijdragen ten laste

Pensioen - schorsing uitbetaling - detentie -

zou nemen, kan niet tegengeworpen worden aan

discriminatie

het sociaal verzekeringsfonds

Arbeidshof Luik, afdeling Namen,

Verzekeringsplicht - beroeps-bezigheid na

10 september 2013

faillissement - “normale herneming van de

A.R. nr. 2012/AN/135

activiteit”

Een verschil in behandeling tussen de gedetineerde

Arbeidshof Bergen, 13 september 2013

gepensioneerden en de andere gepensioneerden

AR 2012/AM/317

waarbij de gedetineerden hun pensioen slechts
in een aantal gevallen en voor een beperkte duur
mogen ontvangen, wordt objectief verantwoord op
grond van het feit dat de gedetineerden tijdens hun
opsluiting door de Staat ten laste worden genomen.
Bijdrageplicht - verjaring - stuiting
Arbeidshof Brussel, 13 september 2013
AR nr. 2012/AB/1176

Het vonnis van faillietverklaring is een rechterlijke
beslissing die in principe de stopzetting van elke
handelsactiviteit vereist. Het staat vast dat de
rechtbank van koophandel de gefailleerde geen
toelating heeft gegeven om de handelsverrichtingen
voort te zetten. Het afsluiten van één enkele
overeenkomst als handelstussenpersoon, volstaat
niet om het bestaan van een beroepsbezigheid aan
te tonen die gekenmerkt is door een geheel van

Luidens artikel 15, § 1, lid 3, van het koninklijk

voldoende met elkaar verbonden verrichtingen

besluit nr. 38 zijn de vennootschappen hoofdelijk

om een onafgebroken en gewoonlijke bezigheid te

gehouden tot betaling van de sociale bijdragen

vormen.

verschuldigd door hun vennoten of mandatarissen.

De beperking van de onderwerping tot bepaalde

Volgens artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek

kwartalen is een uitzondering die restrictief dient

stuiten vervolgingen tegen één van de hoofdelijke

te worden geïnterpreteerd ten aanzien van de

schuldenaars, de verjaring ten aanzien van allen.

draagwijdte die dient te worden gegeven aan de

Wat de rechtspersonen betreft, wordt de verjaring

bewoordingen “normaal het volgend jaar worden

derhalve gestuit door elke handeling tot stuiting van

hernomen” voor de toepassing van artikel 15,

verjaring ten aanzien van de vennoot of mandataris

§ 2 van het KB nr. 38 van 27.07.1967. Door de

(zie Cass.14 januari 2002, S.010012.F).

uitwerking van een vonnis van faillietverklaring
werd een einde gemaakt aan de bezigheid die
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door de zelfstandige werd uitgeoefend, en is die

De verjaring van de vordering van het RSVZ tot

bezigheid niet bestemd om normaal het volgend

betaling van de sociale bijdragen kon dus niet

jaar te worden hernomen.

beginnen lopen vóór deze datum van 31.10.2007.

Ziekteverzekering - arbeidsongeschiktheid -

Artikel 15, § 1, van het KB nr. 38 bepaalt dat de

minieme taken

rechtspersonen hoofdelijk gehouden zijn tot

Arbeidshof Bergen, 13 september 2013
A.R.. N° 2011/AM/377
De arbeidsongeschiktheid is geen absoluut begrip
en moet worden onderzocht aan de hand van de
taken die verband houden met de bezigheid van de
zelfstandige persoonlijk.

betaling van de bijdragen verschuldigd door hun
vennoten of mandatarissen.
Deze hoofdelijkheid geldt voor de bijdrageplicht
van de mandataris die mandaten in andere
vennootschappen bekleedt in de loop van hetzelfde
jaar, zodat er geen gedeeltelijke hoofdelijke
aansprakelijkheid is voor de rechtspersoon die geen

In casu stelt het Hof vast dat er een stopzetting is

ventilatie van de schuld kan vragen naar rata van

wanneer de banketbakker ingevolge een ongeval

de inkomsten die verbonden zouden zijn met de

alle manuele activiteiten (bereiding van broden,

uitvoering van ieder mandaat.

patisserieën, verplaatsingen, verkoop op de
markten) heeft stopgezet. Indien de betrokkene

Bijdrageplicht - verjaring - aanslag van ambtswege

tussen de medische verzorgingssessies een

Arbeidshof Brussel, 11 oktober 2013

telefonische permanentie heeft verzekerd, betreft

A.R. nr. 2012/AB/668

dit een residuaire activiteit, die geen beletsel vormt
voor de toekenning van de uitkeringen.

Door mee te delen dat de betrokkene mogelijks
sociale bijdragen verschuldigd is in het kader van het

Bijdrageplicht - verjaring - fiscaal beroep -schorsing

sociaal statuut der zelfstandigen, overeenkomstig

- hoofdelijkheid rechtspersonen

het koninklijk besluit van 27 juli 1967, heeft het

Arbeidshof Bergen, 13 september 2013
A.R. nr. 2012/AM/126
Volgens het algemeen principe vervat in artikel 2257
van het Burgerlijk Wetboek, loopt de verjaring niet
ten aanzien van een schuldvordering die van een
voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde niet
vervuld is.
Bij een fiscaal geschil gaat de termijn in op de
datum waarop de belastingplichtige in kennis wordt
gesteld van het definitief bedrag van de betwiste
inkomsten.
Het fiscaal beroep eindigde op 31.10.2007 door de
uitspraak van een beslissing waarin de afstand van
geding van de verzoekende partijen werd bevolen.

fonds niet op een duidelijke en ondubbelzinnige
manier zijn wil uitgedrukt om sociale bijdragen te
vorderen.
In die context volstond de vermelding dat later een
afrekening zou worden gestuurd, niet om de wil
van het Fonds tot het verkrijgen van de uitvoering
van de verplichtingen die aan een eventuele
onderwerping zijn gekoppeld, vast te stellen.
De brief van het socialeverzekeringsfonds heeft de
verjaring niet gestuit.
De betrokkene die als zelfstandige wordt belast,
wordt vermoed onderworpen te zijn aan het
sociaal statuut der zelfstandigen maar hij kan het
vermoeden weerleggen door het bewijs te leveren
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van de afwezigheid van de activiteit met een

een handtekening, een geheel van elektronische

gewoonlijk en voortdurend karakter.

gegevens dat aan een bepaalde persoon kan

Het feit dat de diverse aanslagen voortvloeien uit
een aanslag van ambtswege volstaat niet om het
vermoeden uit te sluiten.
Verzekeringsplicht - ambtshalve aansluiting ingebrekestelling bewijslast

integriteit van de inhoud van de akte aantoont”.
De rechter dient na te gaan of de gescande
handtekening toelaat om de ondertekenaar en zijn
instemming met de akte te identificeren alsook
of ze de integriteit van het document waarborgt.

Arbeidshof Bergen, 11 oktober 2013

Een heropening van de debatten is noodzakelijk

A.R. nr. 2012/AM/347

teneinde het fonds in de mogelijkheid te stellen om

De betrokkene betwist dat hij de aangetekende
ingebrekestelling heeft ontvangen waarvan sprake is

toelichtingen te geven bij de veiligheidsmaatregelen
rond het gebruik van de gescande handtekening.

in artikel 9 van het KB van 19.12.1967.

Pensioen - vervroegd pensioen - vermindering

Het RSVZ is niet in staat om het bewijs te leveren

Arbeidshof Brussel, 13 november 2013,

dat het de bedoelde ingebrekestelling heeft

A.R. nr. 2009/AB/51953

verstuurd. De rechtsvordering van het RSVZ in de
hoedanigheid van Nationale Hulpkas met het oog op
de betaling van de bijdragen die uit die ambtshalve
aansluiting voortvloeien, mist rechtsgrond.

De vermindering wegens vervroeging kan niet
terzijde worden geschoven op grond van het loutere
feit dat gezondheidsredenen de betrokkene ertoe
hebben genoopt om zijn pensioen op 60 jaar aan te

Bijdrageplicht - verjaring - gescande handtekening

vragen.

Arbeidshof Brussel, 11 oktober 2013

Verzekeringsplicht - vennootschapsmandataris

A.R. nr. 2011/AB/930

Cour du travail de Bruxelles, 13 novembre 2013

Om de verjaring te stuiten moet de aangetekende

Arbeidshof Brussel, 13 november 2013,

brief, namens het organisme of het instituut, door

A.R. 2011/AB/0034

de bevoegde persoon ondertekend zijn, ongeacht
het feit dat blijkt dat het organisme of het instituut
er de afzender van is.

De kosteloosheid in feite van het mandaat volstaat
niet om aan de verplichte betaling van de sociale
bijdragen te ontsnappen, wanneer niet blijkt dat

In casu is de aangetekende brief de gedrukte versie

de statuten of een beraadslaging van het bevoegd

van het computerdocument waarop de gescande

orgaan de betaling van een vergoeding uitsluiten.

handtekening van de mandataris van het fonds
werd geïmporteerd. De gescande handtekening
die op een aangetekende brief verschijnt is een
elektronische handtekening in de zin van artikel 2,
lid 2, 1°, van de wet van 9 juli 2001.
Artikel 1322, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek
preciseert : “Kan (...) voldoen aan de vereiste van
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worden toegerekend en het behoud van de
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De betrokkene beweert dat hij in Chili heeft
gewoond en gewerkt tijdens de volledige in het
geding zijnde periode. Hij levert geen enkel bewijs
van het feit dat hij geen regelmatige activiteit van
mandataris van de vennootschap kan hebben
uitgeoefend.

Verzekeringsplicht - vennootschapsmandataris

op te treden heeft uitgeoefend op een wijze die de

Arbeidsrelatie - herkwalificering

perken van de normale uitoefening van dat recht

Procedure - Redelijke termijn

door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon

Arbeidshof Bergen, 8 november 2013
AR 2012/AM/298
Opdat de kosteloosheid van het mandaat erkend
zou worden, mag de voordien aangevoerde
kosteloosheid in rechte niet worden ontkracht door
het bewijs, van het effectief genot van inkomsten
uit dien hoofde, waardoor de sociaalverzekerde
weer onder het vermoeden van artikel 3, § 1,

kennelijk te buiten gaat.
In casu is het immobilisme het gevolg van de
betwisting die de betrokkene zelf aanhangig heeft
gemaakt tegen de beslissing om bij de RSZ aan
te sluiten waardoor het RSVZ de afloop van de
betwisting moest afwachten alvorens het dossier
opnieuw te onderzoeken. Artikel 6 van het E.V.R.M.
werd niet geschonden.

2e lid van het koninklijk besluit nr. 38 valt, dat

Pensioen - gelijkstelling - beroepsbezigheid

eveneens weerlegbaar is en voortvloeit uit de aard

- beherende vennoot en mandataris van de

van de beroepsbezigheid inzoverre die bezigheid

vennootschap

“belastbare” inkomsten kan opleveren.
De oorspronkelijke kwalificatie van de arbeidsrelatie
vloeit voort uit zowel de eigen verklaring van
aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds voor
zelfstandigen, waarbij de betrokkene zelf verklaarde
werkend vennoot te zijn als uit de bekendmakingen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waaruit
zijn functies van bestuurder blijken.
De bewijslast van de werkelijke aard van de
arbeidsrelaties ligt bij de partij die beweert dat
zij tegenstrijdig is met de kwalificatie die er
oorspronkelijk aan werd gegeven. Zo vereist de
verwerping van de contractuele kwalificatie die
door de partijen werd gekozen, de vaststelling van
de aanwezigheid van elementen die met zekerheid
deze kwalificatie uitsluiten.
Wanneer het lang aanslepen van een procedure aan

Arbeidshof Antwerpen, 15 november 2013
AR 2012/AH/280
Een mandataris wordt vermoed een zelfstandige
beroepsbezigheid uit te oefenen. Opdat er sprake is
van een onbezoldigd mandaat moet de betrokkene.
aantonen dat het mandaat in rechte en in feite
onbezoldigd is, meer bepaald dat het mandaat
geen inkomsten oplevert en geen inkomsten kan
opleveren.
Er is geen bewijs dat de betrokkene zijn mandaat in
rechte kosteloos uitoefende. Zo blijkt uit geen enkel
stuk zoals de statuten of een beslissing van de raad
van bestuur of van de algemene vergadering dat het
mandaat van bestuurder onbezoldigd was.
Pensioen - Gelijkstelling - beroepsbezigheid - enige
vennoot en mandataris van de vennootschap

de schuldeiser zoals een socialeverzekeringsfonds

Arbeidshof Antwerpen, 15 november 2013

voor zelfstandigen te wijten is, is het mogelijk om

A.R. 2011/AH/330

de schending van artikel 6, 1° van het E.V.R.M. te
sanctioneren, door te beslissen tot een schorsing
van de verwijlinteresten m.b.t. een periode
gedurende welke het fonds zijn recht om in rechte

Gelet op de onwettigheid van het KB van 1 juli
1992, dat een onweerlegbaar vermoeden heeft
ingesteld dat een bestuurder van een vennootschap
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beschouwd wordt als zelfstandige, moet toepassing
gemaakt worden van de tekst van artikel 2 A.R.S.
zoals ingevoerd door het k.b. van 20 september
1983. Uit deze tekst kan een vermoeden afgeleid

Pensioen - gelijkstelling - herneming activiteit met
toestemming adviserende geneesheer

worden dat eenieder die een mandaat in een

Arbeidsrechtbank Kortrijk, afdeling Kortrijk,

vennootschap uitoefent, geacht wordt een

20 september 2013

zelfstandige bedrijvigheid uit te oefenen maar dit

AR nr. 13/137/A

vermoeden kan weerlegd worden als de zelfstandige
met alle middelen van recht de kosteloosheid
bewijst.

Met de beperkte herneming van zijn
beroepsbezigheid met toestemming van de
adviserende geneesheer was de betrokkene wel in

De onbezoldigdheid kan blijken uit de statuten of

orde met de ziekteverzekering doch deze herneming

uit een uitdrukkelijke beslissing van de algemene

maakt een einde aan de periode van gelijkstelling

vergadering maar kan ook blijken uit een bewijs dat

wegens ziekte.

de zelfstandige “in feite” geen enkele bezoldiging
heeft ontvangen.
Opdat er sprake is van een zelfstandige activiteit
is het voldoende dat er een activiteit wordt
verricht die bestaat in een aantal in voldoende

Verzekeringsplicht - vennootschapsmandataris geherkwalificeerde inkomsten
Arbeidsrechtbank Hoei, 11 januari 2013
AR nr. 11/207/A

mate herhaalde en met winstoogmerk verrichte

Omdat de fiscaal geherkwalificeerde inkomsten

handelingen die het louter beheer van het eigen

niet werden betwist op administratief vlak, kan de

vermogen te boven gaan. Het volstaat dus dat

herziening van de kwalificatie van deze inkomsten

er winstoogmerk is, zodat ook bij ontstentenis

niet worden toegekend, bij toepassing van het

van inkomsten tot verzekeringsplicht kan worden

arrest van het Hof van Cassatie van 29 november

besloten.

2010. De arbeidsgerechten mogen noch het

Er moet dan ook nagegaan worden of betrokkene
bewijst dat zijn mandaat “in rechte” en “in feite”
onbezoldigd werd uitgeoefend.
Verzekeringsplicht - arbeidsrelatie -bewijslast
Arbeidshof Bergen, 20 november 2013

bedrag van de bedrijfsinkomsten, vastgesteld
overeenkomstig de wetgeving betreffende de
inkomstenbelasting, noch de kwalificatie van deze
inkomsten op grond waarvan de belasting werd
ingekohierd, in vraag stellen. Het fiscaal vermoeden
is van toepassing.

AR 2012/AM/484

Verzekeringsplicht - arbeidsrelatie

Betrokkene is in de hoedanigheid van werknemer

Arbeidsrechtbank Luik, 28 januari 2013

- vrachtwagenchauffeur in dienst bij de

AR nr. 403.280

vennootschap in het kader van een mondelinge
arbeidsovereenkomst.
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5. Arbeidsrechtbanken

De elementen van het dossier meer bepaald het feit
dat de betrokkene verplicht moest handelen met de

Hij alleen controleerde de algemene vergaderingen

vennootschappen die zijn werkgever hem aangaf,

van de vennootschap. Men kan dus moeilijk spreken

dat aan deze activiteit onmiddellijk een einde kwam

van een nauwe band van ondergeschiktheid.

met het einde van de arbeidsovereenkomst en
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dat de werkgever uitdrukkelijk had voorzien, in de

Arbeidsrechtbank Brugge, 27 juni 2013

arbeidsovereenkomst, dat hij dergelijke activiteit

AR nr. 12/2409/A

niet mocht verderzetten na het beëindigen van zijn
arbeidsovereenkomst, tonen in rechte voldoende
aan dat de bezigheid die de commissielonen heeft
opgeleverd, welke werden aangegeven als winsten
uit industriële, handels- of landbouwuitbatingen,
in het kader van de arbeidsovereenkomst en onder
het toezicht en het gezag van de werkgever werd
uitgeoefend.

Als zaakvoerder van een commerciële vennootschap
en dus wettelijk orgaan ervan, is betrokkene
mede (naast de andere zaakvoerder) de wettelijke
vertegenwoordiger van de vennootschap, is zij
tevens verantwoordelijk tegenover derden en
beschikt zij over de mogelijkheid om beheer- en
beschikkingsdaden te stellen. Het feit orgaan te
zijn van een commerciële vennootschap impliceert

Pensioen - gelijkstelling - beroepsactiviteit -

dat men op voortdurende wijze administratieve

zwartwerk

en wettelijke verantwoordelijkheden blijft dragen

Arbeidsrechtbank Brugge, 2 mei 2013
AR nr. 12/1778/A
Betrokkene werd in het aanslagjaar 2005 (inkomsten
2004) en het aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)
belast op bedrijfsinkomsten (commissielonen).

en is derhalve voldoende om van een activiteit te
gewagen.
De afwezigheid van inkomsten is geen afdoende
bewijs van het niet bestaan van een zelfstandige
beroepsactiviteit. Er moet aangetoond worden dat
er geen winstoogmerk is.

Betrokkene bewijst niet dat het aantal contracten
beperkt zou zijn en dat de afsluiting ervan gebeurd
zou zijn in een periode van twee maanden. Het
fiscaal vermoeden voor 2004 en 2007 is niet
weerlegd.
Het in 2007 betaalde bedrag heeft ook betrekking
op achterstallen van 2005 en 2006.
Indien slechts twee “contante” betalingen in het
zwart uitgekomen zijn, kan men veronderstellen dat
er meerdere waren. Door in het zwart te werken
heeft betrokkene het zichzelf onmogelijk gemaakt
om te bewijzen dat zijn beroepsactiviteiten in tijd
beperkt waren. Bij officiële betalingen blijkt meestal
voor welke periodes men betaald wordt.
Pensioen - gelijkstelling - beroepsactiviteit vennootschapsmandataris
Arbeidsrechtbank Brugge, 6 juni 2013
AR nr. 11/2239/A
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Statistieken
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Evolutie 2009-2013 van het aantal verzekeringsplichtigen per
socialeverzekeringsfonds
Toestand op 31 december

SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN

2009

2010

2011

2012

2013

Group S

37.123

36.965

36.407

36.860

36.870

Xerius

92.385

98.608

105.295

110.054

115.992

Zenito

157.337

160.041

162.438

165.789

167.896

Partena

108.215

108.706

109.183

110.760

111.206

Acerta

261.620

267.035

271.926

277.169

280.008

Securex Integrity

105.970

107.345

109.261

111.495

113.297

Attentia

14.217

13.972

13.756

13.367

13.054

Multipen

12.344

12.337

12.396

12.296

11.945

HDP

33.226

33.221

32.941

32.139

30.913

Steunt Elkander

16.313

16.032

15.786

15.689

15.577

Caisse wallonne d’assurances sociales de l’UCM

80.425

83.522

86.106

89.060

90.864

Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen

15.467

14.801

14.401

13.889

13.479

934.642

952.585

969.896

988.567

1.001.101

Totaal
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Evolutie van het aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen +
help(st)ers) - verdeling per taalgebied
TAALGEBIEDEN
jaren (1)
Nederlands taalgebied

Frans taalgebied

Tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad

Duits taalgebied

HET RIJK

Buitenland (2)

Totaal REGELING

Hoofdbezigheid

Actief na
pensioen(leeftijd)

Bijkomende bezigheid

m

v

Totaal

m

v

Totaal

m

v

Totaal

2010

265.516

148.597

414.113

87.803

45.307

133.110

33.355

10.185

43.540

590.763

2011

268.521

148.791

417.312

89.330

48.315

137.645

35.063

10.702

45.765

600.722

2012

270.417

149.245

419.662

90.812

50.803

141.615

37.054

11.024

48.078

609.355

2013

270.487

149.883

420.370

91.518

52.800

144.318

39.715

11.886

51.601

616.289

2010

116.085

61.567

177.652

40.270

21.349

61.619

14.489

5.484

19.973

259.244

2011

116.571

61.570

178.141

40.844

22.948

63.792

15.553

5.967

21.520

263.453

2012

117.418

61.874

179.292

41.494

24.736

66.230

16.728

6.430

23.158

268.680

2013

117.350

62.039

179.389

41.903

26.156

68.059

17.923

6.956

24.879

272.327

2010

49.821

18.407

68.228

8.014

4.981

12.995

3.948

1.459

5.407

86.630

2011

51.715

18.673

70.388

8.112

5.175

13.287

4.124

1.567

5.691

89.366

2012

54.618

19.421

74.039

8.318

5.459

13.777

4.384

1.724

6.108

93.924

2013

55.394

19.756

75.150

8.560

5.713

14.273

4.581

1.868

6.449

95.872

2010

2.848

1.633

4.481

993

371

1.364

497

196

693

6.538

2011

2.858

1.617

4.475

970

371

1.341

511

204

715

6.531

2012

2.814

1.621

4.435

956

380

1.336

530

211

741

6.512

2013

2.807

1.589

4.396

964

409

1.373

552

223

775

6.544

2010

434.270

230.204

664.474

137.080

72.008

209.088

52.289

17.324

69.613

943.175

2011

439.665

230.651

670.316

139.256

76.809

216.065

55.251

18.440

73.691

960.072

2012

445.267

232.161

677.428

141.580

81.378

222.958

58.696

19.389

78.085

978.471

2013

446.038

233.267

679.305

142.945

85.078

228.023

62.771

20.933

83.704

991.032

2010

3.903

1.349

5.252

2.979

598

3.577

500

81

581

9.410

2011

4.350

1.484

5.834

2.740

564

3.304

591

95

686

9.824

2012

4.583

1.508

6.091

2.614

581

3.195

699

111

810

10.096

2013

4.643

1.547

6.190

2.353

594

2.947

798

134

932

10.069

2010

438.173

231.553

669.726

140.059

72.606

212.665

52.789

17.405

70.194

952.585

2011

444.015

232.135

676.150

141.996

77.373

219.369

55.842

18.535

74.377

969.896

2012

449.850

233.669

683.519

144.194

81.959

226.153

59.395

19.500

78.895

988.567

2013

450.681

234.814

685.495

145.298

85.672

230.970

63.569

21.067

84.636

1.001.101

(1) Toestand op 31 december
(2) Dit zijn de zelfstandigen die niet in België gedomicilieerd zijn, maar hier wel hun activiteit uitoefenen
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Totaal
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Evolutie van het aantal zelfstandigen per bedrijfstak

TAALGEBIEDEN
jaren (1)
Nederlands taalgebied

Frans taalgebied

Tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad

Duits taalgebied

HET RIJK

Buitenland (2)

Totaal REGELING

Bedrijfstak
Landbouw

Visserij

Nijverheid

Handel

Vrije
beroepen

Diensten

Diversen

Totaal

2010

52.785

482

128.470

214.803

136.753

51.188

6.282

579.984

2011

52.193

468

130.689

213.469

142.780

51.759

9.364

590.763

2012

51.400

450

132.514

212.486

149.867

52.096

10.542

600.722

2013

51.458

445

133.638

211.084

156.217

52.697

10.750

616.289

2010

24.983

123

51.382

89.119

71.780

20.683

1.174

259.244

2011

25.130

122

52.449

88.850

74.854

20.577

1.471

263.453

2012

25.262

118

53.739

89.071

78.256

20.715

1.519

268.680

2013

25.409

115

54.428

88.978

81.180

20.713

1.504

272.327

2010

629

20

20.743

30.059

29.777

4.487

915

86.630

2011

588

20

22.392

29.374

30.732

4.801

1.459

89.366

2012

600

19

25.019

29.371

32.236

5.222

1.457

93.924

2013

709

16

25.728

29.227

33.477

5.387

1.328

95.872

2010

1.363

5

1.550

1.713

1.253

632

22

6.538

2011

1.340

5

1.559

1.696

1.289

612

30

6.531

2012

1.312

5

1.561

1.669

1.325

610

30

6.512

2013

1.286

4

1.561

1.684

1.383

598

28

6.544

2010

79.760

630

202.145

335.694

239.563

76.990

8.393

943.175

2011

79.251

615

207.089

333.389

249.655

77.749

12.324

960.072

2012

78.574

592

212.833

332.597

261.684

78.643

13.548

978.471

2013

78.862

580

215.355

330.973

272.257

79.395

13.610

991.032

2010

142

35

2.028

4.956

1.632

403

214

9.410

2011

152

32

2.314

4.786

1.809

452

279

9.824

2012

156

28

2.322

4.763

2.065

475

287

10.096

2013

216

13

2.393

4.534

2.163

495

255

10.069

2010

79.902

665

204.173

340.650

241.195

77.393

8.607

952.585

2011

79.403

647

209.403

338.175

251.464

78.201

12.603

969.896

2012

78.730

620

215.155

337.360

263.749

79.118

13.835

988.567

2013

79.078

593

217.748

335.507

274.420

79.890

13.865

1.001.101

(1) Toestand op 31 december
(2) Dit zijn de zelfstandigen die niet in België gedomicilieerd zijn, maar hier wel hun activiteit uitoefenen
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Evolutie van het aantal startende zelfstandigen
verdeling volgens bedrijfstak
jaar

Landbouw

Visserij

Nijverheid

Handel

Vrije
beroepen

Diensten

Diversen

totaal

2009

2.947

27

16.926

24.832

18.420

5.588

6.852

75.592

2010

3.222

41

20.866

28.332

22.681

6.505

3.385

85.032

2011

3.293

40

23.012

27.526

24.052

6.799

5.000

89.722

2012

3.338

25

24.761

28.885

26.000

7.239

2.993

93.241

2013

4.030

32

22.902

28.969

26.267

7.236

1.701

91.137

Evolutie van het aantal meewerkende echtgenoten
jaar
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Ministatuut

Maxistatuut

Totaal

Mannen Vrouwen Totaal

Mannen Vrouwen Totaal

Mannen Vrouwen Totaal

2010

714

11.287

12.001

3.111

23.008

26.119

3.825

34.295

38.120

2011

632

9.844

10.476

3.107

22.398

25.505

3.739

32.242

35.981

2012

540

8.534

9.074

3.074

21.587

24.661

3.614

30.121

33.735

2013

472

7.324

7.796

3.105

21.115

24.220

3.577

28.439

32.016
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Evolutie van het aantal verzekeringsplichtigen en het aantal
starters volgens de nationaliteit voor de periode 2011-2013
Nationaliteiten

Aantal verzekeringsplichtingen
(31 december)
2011

2012

Aantal starters

2013

2011

2012

2013

Nationaliteit behoort tot de Europese Unie
België

876.026

888.816

898.912

69.883

70.998

70.149

Duitsland

2.624

2.626

2.597

276

333

275

Griekenland

1.290

1.353

1.366

133

199

189

Spanje

2.312

2.460

2.675

320

420

513

Frankrijk

10.861

11.063

11.373

1.528

1.531

1.632

Italië

10.552

10.536

10.504

1.022

1.061

1.090

Nederland

16.039

16.148

16.045

1.688

1.819

1.728

Portugal

2.946

3.213

3.284

636

861

805

Verenigd Koninkrijk

2.779

2.800

2.751

311

310

250

Polen

8.054

8.270

8.096

1.801

1.860

1.572

Bulgarije

5.023

5.717

5.459

2.537

2.801

2.184

Roemenië

12.096

15.189

16.233

5.158

6.416

5.325

2.462

2.544

2.602

547

534

490

953.064

970.735

981.897

85.840

89.143

86.202

Andere EU-lidstaten

Subtotaal 1.

Nationaliteit behoort niet tot de Europese Unie
Marokko

2.085

2.181

2.267

588

605

682

Turkije

2.061

2.105

2.180

516

522

554

India

759

816

868

167

173

161

China

1.102

1.208

1.383

245

211

292

Pakistan

747

771

860

231

213

240

U.S.A.

605

617

575

60

87

53

9.271

9.894

10.814

2.024

2.189

2.869

Subtotaal 2.

16.630

17.592

18.947

3.831

4.000

4.851

Totaal aantal
vreemdelingen

93.668

99.511

101.932

19.788

22.145

20.904

Andere niet-EU-lidstaten

Nationaliteit niet gekend
Niet gekend

Algemeen totaal

202

240

257

51

98

84

969.896

988.567

1.001.101

89.722

93.241

91.137
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Evolutie van de gemiddelde inkomsten (1) per bedrijfstak
Telling op 31 december
Inkomstenjaar = tellingsjaar -3
In euro

Tellingsjaren /
Inkomstenjaren

Landbouw Visserij Nijverheid Handel

Vrije
Diensten Diversen
beroepen

Totaal

2009 / 2006

16.953,19

35.422,72

20.696,34

19.595,91

32.502,81

13.281,33

20.786,21

22.161,64

2010 / 2007

15.418,99

39.599,12

20.142,70

19.204,91

31.639,87

12.648,65

20.125,26

21.611,47

2011 / 2008

12.427,12

39.935,03

20.458,14

19.157,60

31.474,30

12.685,60

20.277,52

21.439,52

2012 / 2009

10.573,28

32.184,20

19.467,61

18.344,39

30.313,75

12.351,93

18.746,90

20.492,75

2013 / 2010

13.408,94

32.589,22

19.065,40

18.316,33

29.448,40

12.352,62

21.941,92

20.528,54

(1) Het������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
gaat
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
hier meer bepaald om de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven en -lasten en, in voorkomend geval, met de bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving op de inkomstenbelastingen.

90

RSVZ - Jaarverslag 2013

Evolutie van het aantal verzekeringsplichtige vennootschappen per
socialeverzekeringsfonds
Toestand op 31 december

Socialeverzekeringsfonds

2010

2011

2012

2013

Group S

18.943

19.309

19.516

19.698

Xerius

57.693

63.109

67.018

70.423

Zenito

64.884

68.252

71.606

73.411

Partena

41.610

42.180

42.475

42.545

Acerta

101.754

106.804

110.231

111.829

47.430

49.032

50.472

51.479

Attentia

5.030

5.089

5.076

5.070

Multipen

4.811

5.166

5.202

5.298

HDP

9.578

10.121

10.430

10.036

Steunt Elkander

4.951

5.179

5.297

5.385

Caisse wallonne d’assurances sociales de l’UCM

27.692

29.218

30.106

30.518

Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen

61.565

61.004

60.050

58.539

445.941

464.463

477.479

484.231

Securex Integrity

Totaal
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Evolutie van het aantal verzekeringsplichtige vennootschappen
per gewest
Toestand op 31 december

gewest

2010

2011

2012

2013

Vlaams gewest

274.649

287.180

295.167

299.617

Waals gewest

102.832

106.948

110.039

111.458

67.508

69.359

71.217

72.071

952

976

1.056

1.085

445.941

464.463

477.479

484.231

Brussels gewest
Onbekend adres
Totaal

Evolutie van het aantal gefailleerde vennootschappen per gewest
Toestand op 31 december

gewest

2011

2012

2013

Vlaams gewest

3.474

3.516

4.060

4.392

Waals gewest

1.730

1.865

1.842

2.225

Brussels gewest

1.620

1.974

1.871

2.046

1

7

5

5

6.825

7.362

7.778

8.668

Onbekend adres
Totaal
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Evolutie van het aantal rechthebbende gezinnen volgens het
aantal rechtgevende kinderen
gezinnen met

Totalen
4de kwartaal 2009

Totalen
4de kwartaal 2010

Totalen
4de kwartaal 2011

Totalen
4de kwartaal 2012

1 kind

41.832

42.615

42.759

42.574

2 kinderen

42.745

43.093

44.248

43.828

3 kinderen

16.886

17.418

17.846

17.861

4 kinderen

4.360

4.520

4.746

4.729

5 kinderen

977

976

1.016

1.043

6 kinderen

287

276

303

332

7 kinderen

139

130

137

136

8 kinderen

54

53

51

59

9 kinderen

35

33

28

32

10 kinderen en meer

50

57

60

62

107.365

109.171

111.194

110.656

Totalen
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111.132

339.083

9.628

30.066

0

489.909

01.01.2011

109.860

343.882

9.647

30.784

0

494.173

01.01.2012

108.912

351.035

9.708

31.723

0

501.378

01.01.2013

107.673

359.839

9.639

32.643

0

509.794

algemeen totaal

zelfstandigen + werknemers

statistisch niet-verdeelde
gevallen

zelfstandigen

01.01.2010

zelfstandigen
+ openbare sector

jaren

zelfstandigen + werknemers
+ openbare sector

verdeling van de gepensioneerden volgens de samenloop van hun
pensioenuitkeringen - Evolutie 01.01.2010 - 01.01.2013

Opmerking : In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met een eventuele samenloop met andere pensioenregelingen dan
die welke zijn vermeld.
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verdeling van het aantal gepensioneerden volgens het geslacht en
de aard van het pensioen - evolutie 01.01.2010 - 01.01.2013
Gehuwd, rustpensioen 'gezin':
Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

2010

108.344

294

108.638

2011

107.212

306

107.518

2012

106.432

322

106.754

2013

105.332

460

105.792

Gehuwd, rustpensioen ‘alleenstaande’:
Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

2010

61.965

57.048

119.013

2011

64.642

58.598

123.240

2012

68.096

61.183

129.279

2013

70.352

61.213

131.565

Niet-gehuwd, rustpensioen ‘alleenstaande’:
Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

2010

56.493

40.533

97.026

2011

58.034

41.954

99.988

2012

59.811

44.024

103.835

2013

63.617

47.720

111.337

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

2010

4.690

96.230

100.920

2011

4.631

96.215

100.846

2012

4.825

96.187

101.012

2013

5.155

97.154

102.309

Jaren

Mannen

Vrouwen

Totaal

2010

303

64.009

64.312

2011

299

62.282

62.581

2012

308

60.190

60.498

2013

329

58.462

58.791

Rust- en overlevingspensioen:

Overlevingspensioen:
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