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Moderne overheid, kwalitatieve service
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1 • Meewerkende echtgenoten

Helpt u uw echtgeno(o)t(e) of partner bij zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit? Dan valt u misschien
onder het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e).

Wat is het sociaal statuut van meewerkende
echtgeno(o)t(e)?
Ministatuut

Maxistatuut

Wie geboren is voor 1956, is als meewerkende

Bent u geboren na 1955? Dan bent u als mee-

echtgeno(o)t(e) verplicht om aan te sluiten in het

werkende echtgeno(o)t(e) verplicht aan te sluiten

ministatuut.

voor het maxistatuut.

U bent dan enkel verzekerd tegen arbeidsonge-

Dankzij dit maxistatuut valt u onder het sociaal

schiktheid, invaliditeit en moederschap. Voor

statuut van de zelfstandigen. Zo geniet u dezelf-

de verzekering geneeskundige zorgen wordt

de rechten als een zelfstandige in hoofdberoep:

u als persoon ten laste van de echtgeno(o)te

• pensioen,

beschouwd.
U kan wel vrijwillig kiezen voor het maxistatuut.

• gezondheidszorg,
• arbeidsongeschiktheid en invaliditeit,
• moederschap,
• vaderschap en mee-ouderschap,
• adoptie,
• langdurige pleegzorg,
• mantelzorg,
• rouwverlof,
• overbruggingsrecht.
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Wanneer bent u meewerkende echtgeno(o)t(e)?
De wetgever vermoedt dat u meewerkende
echtgeno(o)t(e) bent wanneer u de partner
van een zelfstandige bent (u bent gehuwd of u
heeft een verklaring van wettelijk samenwonen

• en geen eigen inkomen heeft uit een nietzelfstandige beroepsactiviteit, noch een
vervangingsinkomen dat recht geeft op een
volwaardige dekking in de sociale zekerheid

afgelegd), en indien u :

Beantwoordt het vermoeden aan de realiteit,

• uw partner effectief helpt (regelmatig of
minstens 90 dagen per jaar)

t(e), dan is het statuut van de meewerkende

• geen eigen inkomen van meer dan 3.000
euro per jaar heeft uit een zelfstandige
beroepsactiviteit (bruto-inkomsten verminderd
met de beroepskosten)

en helpt u effectief uw zelfstandige echtgeno(o)echtgeno(o)t(e) op u van toepassing.
Het speelt daarbij geen rol of de zelfstandige
echtgeno(o)t(e) zelfstandige in hoofdberoep of
bijberoep is. Er geldt ook geen leeftijdsgrens.

Wat moet u doen?
• U moet aansluiten bij het socialeverzekeringsfonds waarbij ook uw echtgeno(o)t(e)-zelfstandige
aangesloten is.
• U sluit aan voor het maxistatuut.
• U betaalt sociale bijdragen.

Bent u geboren voor 1956, dan is het maxistatuut niet verplicht. U moet dan na 1 juli 2005 enkel
aangesloten zijn voor het ministatuut. Door het ministatuut bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. U kunt wel vrijwillig aansluiten voor het maxistatuut.
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Wanneer valt u buiten de regeling?
Uw partner is bedrijfsleider
Fiscaal gesproken, kan er geen meewerkinkomen
toegekend worden aan de echtgeno(o)t(e) van
de persoon die door de Belastingen beschouwd
wordt als bedrijfsleider (bedrijfsleiders treden op
in naam van de vennootschap waarin ze zonder
arbeidsovereenkomst actief zijn).
Gevolgen voor het sociaal statuut : indien uw
echtgeno(o)t(e) of partner bedrijfsleider is, valt
u buiten het toepassingsgebied van het sociaal
statuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e).

U heeft zelf wel eigen
socialezekerheidsrechten
Indien u zelf voldoende eigen rechten opent op
sociale zekerheid als nog actieve werknemer,
ambtenaar of zelfstandige, of als genieter van
een vervangingsinkomen, is de regeling van
meewerkende echtgeno(o)t(e) niet op u van
toepassing.
Maar u blijft toch meewerkende echtgeno(o)t(e) als u een eigen inkomen uit een zelfstandige
beroepsactiviteit heeft van niet meer dan 3.000
euro per jaar (bruto-inkomsten verminderd met

In dit geval moet u toch het inlichtings-

de beroepskosten).

formulier invullen dat het socialeverzekeringsfonds van uw echtgeno(o)t(e) u
toestuurt.

In dit geval moet u wel het ontvangen
inlichtingsformulier invullen.

Niet vergeten dat u om andere redenen toch
onderworpen kunt zijn aan het sociaal statuut
van de zelfstandigen.
• De vennootschap en niet uw echtgeno(o)t(e)
vergoedt u voor uw hulp: u bent zelfstandige.
• U heeft een mandaat in de vennootschap : u
bent zelfstandige.
• U heeft aandelen en bent actief in de vennootschap : u bent werkend vennoot en als
zodanig zelfstandige.

U helpt niet effectief
Indien u uw echtgeno(o)t(e) of partner helemaal
niet helpt, of hoogstens toevallig (niet regelmatig
en niet meer dan 90 dagen per jaar), is de regeling van meewerkende echtgeno(o)t(e) niet op u
van toepassing.
In dit geval moet u toch een verklaring op
erewoord invullen (géén aansluiting!). U
moet die ondertekenen en aangetekend
terugsturen naar het socialeverzekeringsfonds van uw echtgeno(o)t(e) of partner.
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Hoe worden uw sociale bijdragen berekend?
Ministatuut

Maxistatuut

Uw sociale bijdragen worden berekend op het

Uw sociale bijdragen worden berekend op de

zelfstandig beroepsinkomen van uw zelfstandige

bezoldiging die uw zelfstandige echtgeno(o)t(e)

echtgeno(o)t(e), met inbegrip van het fiscaal

u fiscaal heeft toegekend. Die bezoldiging wordt

meewerkinkomen. Uw gezinsinkomen wordt

fiscaal gezien als een eigen beroepsinkomen

niet opgesplitst. De berekening gebeurt dus op

waarvan u de sociale bijdragen en beroepskosten

hetzelfde inkomen waarop de bijdragen van uw

in mindering kan brengen. Hierop wordt een

echtgeno(o)t(e) of partner worden berekend.

percentage aangerekend, dat hetzelfde is

Hierop wordt een percentage aangerekend,

als het percentage van de zelfstandigen in

dat lager is dan het percentage voor de

hoofdberoep. Maar de minimumbijdrage die

bijdrageberekening van andere zelfstandigen.

u als meewerkende echtgeno(o)t(e) moet

Net zoals alle andere zelfstandigen betaalt
u eerst een voorlopige bijdrage. Ongeveer

betalen, is lager dan de minimumbijdrage van de
zelfstandigen in hoofdberoep.

twee jaar later volgt een regularisatie met de

Net zoals alle andere zelfstandigen betaalt

definitieve bijdragen.

u eerst een voorlopige bijdrage. Ongeveer
twee jaar later volgt een regularisatie met de
definitieve bijdragen.

Kunt u vrijgesteld worden van bijdragen?
Kunt u uw sociale bijdragen niet betalen? Dan

Bent u meewerkende echtgeno(o)t(e) in

kunt u als meewerkende echtgeno(o)t(e) in

ministatuut, dan is die vrijstelling enkel

maxistatuut vrijstelling krijgen bij de dienst

mogelijk voor kwartalen waarvoor uw geholpen

Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ.

echtgeno(o)t(e) of partner eveneens vrijstelling
verkregen heeft. Uw echtgeno(o)t(e) moet dus
eveneens problemen hebben met de betaling
van de sociale bijdragen

Zal u later als koppel meer of minder pensioen
ontvangen?
Als meewerkende echtgeno(o)t(e) in het

rekend wordt zijn geplafonneerd op een bedrag

maxistatuut bouwt u eigen pensioenrechten op.

van ongeveer 65.000 euro. Wanneer een hoger

Op het einde van uw loopbaan krijgt u altijd het

gezinsinkomen opgesplitst wordt in 2 afzonder-

meest voordelige: ofwel een gezinspensioen
ofwel ieder een individueel pensioen.
Dit is zeker interessant voor de hogere inkomensgroepen. De inkomsten waarop het pensioen be-
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lijke inkomens onder dit plafond, geeft dit als
resultaat dat de som van de individuele pensioenen hoger ligt dan het gezinsbedrag.

Welke bijdrage moet u betalen?
Maxistatuut

EUR

1. Voorlopige kwartaalbijdragen
• bij begin van activiteit : tot het einde van het derde volledige kalenderjaar

330,02

• na het begin van activiteit :
· 20,50 % op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het
refertejaar dat 63.297,86 EUR niet overschrijdt en op een minimuminkomen van
6.439,45 EUR
· 14,16 % op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het
refertejaar hoger dan 63.297,86 EUR zonder 93.281,02 EUR te overschrijden
ͳ Minimumbijdrage per kwartaal

330,02

ͳ Maximumbijdrage per kwartaal

4.305,42

• verminderde bijdrage: op basis van objectieve elementen en op aanvraag
· geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar overschrijden 6.439,45 EUR niet 330,02
· 20,50 % op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het
bijdragejaar hoger dan 6.439,45 EUR zonder 63.297,86 EUR te overschrijden
· 14,16 % op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het
bijdragejaar hoger dan 63.297,86 EUR zonder 93.281,02 te overschrijden
• verhoogde bijdrage: zonder aanvraag
2. Definitieve bijdragen per trimester
• 20,50 % op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar dat
63.297,86 EUR niet overschrijdt en op een minimuminkomen van 6.439,45 EUR
• 14,16 % op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger dan
63.297,86 EUR zonder 93.281,02 EUR te overschrijden
ͳ Minimumbijdrage per kwartaal

330,02

ͳ Maximumbijdrage per kwartaal

4.305,42
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Ministatuut

EUR

1. Voorlopige kwartaalbijdragen
• bij begin van activiteit : tot het einde van het derde volledige kalenderjaar

28,95

• na het begin van activiteit :
· 0,79 % op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het
refertejaar dat 63.297,86 EUR niet overschrijdt en op een minimuminkomen van
14.658,44 EUR
· 0,51 % op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar hoger dan 63.297,86 EUR zonder 93.281,02 EUR te overschrijden

0,51

ͳ Minimumbijdrage per kwartaal

28,95

ͳ Maximumbijdrage per kwartaal

163,24

• verminderde bijdrage: 0,79 % van het verminderde beroepsinkomen van de geholpen zelfstandige
• verhoogde bijdrage: zonder aanvraag
2. Definitieve bijdragen per trimester
• 0,79 % op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar dat 63.297,86
EUR niet overschrijdt en op een minimuminkomen van 14.658,44 EUR
• 0,51 % op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger dan
63.297,86 EUR zonder 93.281,02 EUR te overschrijden
ͳ Minimumbijdrage per kwartaal

28,95

ͳ Maximumbijdrage per kwartaal

163,24
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Contact
Socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen
• GROUP S 				
Ursulinenstraat 2 • 1000 Brussel			
T +32 2 555 15 20 • F +32 2 555 15 45 		
infosvk@groups.be

• AVIXI SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS vzw		
Zeutestraat 2B • 2800 Mechelen			
T +32 15 45 12 60
info@avixi.be

• XERIUS 					
Brouwersvliet 4 • 2000 Antwerpen		
T +32 78 15 05 52
info@xerius.be

• STEUNT ELKANDER		
		
Kolonel Bourgstraat 113 • 1140 Brussel
T +32 2 743 05 10 • F +32 2 734 04 79 		
svk@steuntelkander.be

• LIANTIS sociaal verzekeringsfonds vzw
Willebroekkaai 37 • 1000 Brussel
T +32 2 212 22 30 		
info@liantis.be

• UCM 						
Chaussée de Marche 637 (Nationale 4) •
5100 Namur (Wierde)
Postadres: B.P. 38 - 5100 Namur (Jambes)
T +32 81 32 06 11 • F +32 81 30 74 09
cas@ucm.be

• PARTENA PROFESSIONAL 			
Kartuizersstraat 45 • 1000 Brussel
Postadres :
Partena Professional - PB 21000 - 1000 Brussel
T +32 9 330 21 80		
zelfstandige@partena.be
• ACERTA
Buro & Design Center
Heizel Esplanade PB 65 • 1020 Brussel		
T +32 16 24 52 28
https://www.acerta.be/nl/mijnvraag
• SECUREX INTEGRITY		
Verenigde Natieslaan 1 • 9000 Gent
T +32 78 05 90 18
mybusiness@securex.be
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• NATIONALE HULPKAS VOOR DE SOCIALE
VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN		
Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel		
T +32 2 546 45 22 		
mailcnh@rsvz-inasti.fgov.be 		
					
De diensten van de Nationale Hulpkas zijn
gedecentraliseerd en werken in ieder gewestelijk kantoor van het RSVZ.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ)
Centraal bestuur

Willebroekkaai 35 • 1000 Bruxelles
T 0800 12 018
Vanuit het buitenland: +32 2 546 42 11
info@rsvz-inasti.fgov.be

Gewestelijke kantoren
• ANTWERPEN 				
Oudaan 8-10 • 2000 Antwerpen 			
T +32 3 224 46 11 			

• MALMEDY				
Place du Châtelet 6 • 4960 Malmedy		
T +32 80 79 41 11			

• BRUSSEL-HOOFDSTAD				
Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel			
T +32 2 546 42 11			

• NAMEN					
Rue Godefroid 35 • 5000 Namur			
T +32 81 42 51 11

• HENEGOUWEN					
Rue de la Halle 1 • 7000 Mons			
T +32 65 37 54 11			

• OOST-VLAANDEREN			
Koningin Fabiolalaan 116 • 9000 Gent		
T +32 9 379 49 11			

• LIMBURG				
Leopoldplein 16 bus 5 • 3500 Hasselt		
T +32 11 85 48 11			

• VLAAMS-BRABANT			
Vaartstraat 54 • 3000 Leuven			
T +32 16 31 47 11			

• LUIK						
Rue Paradis 50 bus 11 • 4000 Liège		
T +32 4 241 50 11			

• WAALS-BRABANT			
Chaussée de Bruxelles 49 • 1300 Wavre		
T +32 10 68 55 11			

• LUXEMBURG					
Rue Jarlicyn 5 • 6800 Libramont			
T +32 61 29 52 11			

• WEST-VLAANDEREN			
Abdijbekepark 2 • 8200 Brugge			
T +32 50 30 53 11			
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1765
Voor meer informatie over uw pensioen: bel gratis naar 1765 of +32 78 15 1765 vanuit het buitenland.
Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

MyPension
Raadpleeg uw pensioendossier op www.mypension.be

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Beleidsondersteuning Zelfstandigen

Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 135 • 1000 Brussel
T +32 2 528 64 50
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Verantwoordelijke uitgever
Anne
Vanderstappen, Administrateur-generaal
Verantwoordelijke
uitgever
Anne Vanderstappen, administrateur-generaal

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Willebroekkaai
35 voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksinstituut
1000 Brussel
Willebroekkaai 35
T 0800 12 018 							
D/2003/1683/3
1000 Brussel
info@rsvz-inasti.fgov.be					
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