Het sociaal statuut
der zelfstandigen
Publieke mandatarissen

Moderne overheid, kwalitatieve service

Met de wet van 13 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005, Ed. 2; B.S. 14 september 2005) en het KB van 10 augustus
2005 (B.S. 17 augustus 2005) betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde
instellingen verdwijnt de individuele bijdrageplicht voor publieke mandatarissen, zoals ingeschreven in
artikel 174 van de programmawet van 27 december 2004. Dit gebeurt met uitwerking op 1 januari 2005.
Hierdoor wordt niet meer de individuele mandataris aangesproken, maar de instelling waar hij zijn
mandaat uitoefent. De instelling zal zich zelf bij het RSVZ moeten aanmelden en eventueel jaarlijks een
bijdrage betalen.
De opbrengst van deze bijdrage moet bij voorrang dienen voor de financiering van het sociaal statuut van
de zelfstandigen. De meerinkomsten worden verdeeld tussen het stelsel voor zelfstandigen en dat voor
werknemers.

De jaarlijkse bijdrage ten laste van instellingen
Voor welke instellingen?
Private en publieke instellingen waarin voor minstens 1 publieke mandataris een beloning wordt
toegekend of voorzien is, worden beoogd.

Publieke mandatarissen zijn personen die belast zijn met een mandaat in een openbare of
private instelling of die vanaf 1 januari 2014 als deskundige of met raadgevende stem lid zijn van
een bestuursorgaan van een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die
zij uitoefenen bij een administratie van het Rijk, van een gewest, van een gemeenschap, van een
provincie, van een gemeente of van een openbare instelling, hetzij als vertegenwoordiger van
een werknemers-, werkgevers- of zelfstandigenorganisatie, hetzij als vertegenwoordiger van het
Rijk, van een gewest, van een gemeenschap, van een provincie, van een gemeente of van een
openbare instelling. Zij vallen als zodanig buiten het toepassingsgebied van het zelfstandigenstatuut.

De adviserende instanties die opgenomen zijn in het uitzonderingsbesluit, vallen buiten de toepassing van de wet (koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de
wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde
instellingen (B.S. 13 maart 2007, 2de editie). Dit geldt ook voor de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (B.S. 19 december 2014, 2de editie).

1 • Publieke mandatarissen

Stappen die de instelling
moet ondernemen
Zich inschrijven bij het RSVZ
Uw instelling bestond al voor de inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2005 en voorzag of
kende toen al een beloning toe voor minstens
één publieke mandataris?
Uw instelling moest ingeschreven zijn bij het
RSVZ voor 1 september 2005.
Uw instelling werd opgericht na de inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2005 en voorziet
of kent een beloning toe voor minstens één
publieke mandataris?
Uw instelling moet ingeschreven zijn bij het RSVZ
binnen de 3 maanden.
U moet zich bij het RSVZ inschrijven via elektronische weg. Het gaat om een eenmalige inschrijving. Doet u dit niet, dan ontvangt u een aangetekende brief met daarin een ingebrekestelling.
Wanneer u binnen 30 dagen niet vrijwillig
inschrijft, wordt u ambtshalve ingeschreven.
U kunt uw inschrijving op 2 manieren in orde
brengen aan de hand van de beveiligde toepassing PMP-online:
• via de website van het RSVZ (www.rsvz.be)
• via het portaal van de Sociale Zekerheid
(www.socialsecurity.be)
De inschrijving kan ook worden ingediend
door een door uw instelling gemandateerde
dienstverlener of sociaal secretariaat.

Jaarlijkse aangifte doen bij het
RSVZ
Elk jaar moet u langs elektronische weg aan het
RSVZ een aantal gegevens bezorgen met betrekking tot het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar:
• de identiteitsgegevens van wie bekleed was
met een publiek mandaat :
· voor natuurlijke personen : naam, voornaam
en rijksregisternummer
· voor rechtspersonen : naam en ondernemingsnummer
• de identiteitsgegevens (met ondernemingsnummer) van de vertegenwoordigde instelling
(dus niet van uw eigen instelling)
• het brutobedrag van de voor dat jaar wegens
het mandaat toegekende beloningen, zelfs
wanneer dat bedrag lager is dan het vrijgesteld
bedrag
• de periode die gedekt wordt door de uitoefening van het mandaat
Al die gegevens moeten ten laatste op 30 juni
verstrekt zijn.
U kunt uw aangifte op 2 manieren doen aan de
hand van de beveiligde toepassing PMP-online :
• via de website van het RSVZ (www.rsvz.be)
• via het portaal van de Sociale Zekerheid
(www.socialsecurity.be)
Voortaan kan de aangifte ook worden ingediend
door een door uw instelling gemandateerde
dienstverlener of sociaal secretariaat.

Wanneer de oorspronkelijke gegevens

Zonder aangifte, bij een onvolledige of

sinds de inschrijving gewijzigd zijn, moet

een foute aangifte wordt het bedrag van

het RSVZ daarvan binnen de 15 dagen

de bijdrage door het RSVZ ambtshalve

geïnformeerd worden. U zult als nalatige

vastgesteld. De ambtshalve vaststelling

instelling eventueel zelf moeten instaan

wordt betekend bij aangetekende brief.

voor de daaruit voortvloeiende kosten.

De gemaakte kosten vallen ten laste van
de nalatige instelling.
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Jaarlijkse bijdrage betalen aan het RSVZ
U moet als instelling jaarlijks een aangifte doen en daarna eventueel een speciale bijdrage betalen aan
het RSVZ.
Het bedrag van de bijdrage komt overeen met het bij wet vastgestelde percentage van het brutobedrag
van alle beloningen die gedurende het voorgaande jaar aan uw publieke mandatarissen werden toegekend.
Het percentage bedraagt:
• voor de bijdragejaren tot 2009: 20%
• vanaf het bijdragejaar 2010: 23%
Het jaarlijks te betalen bedrag zal elektronisch worden meegedeeld na het indienen van de aangifte.

Een beloning is eender welk belastbaar inkomen (‘alle inkomens van algemene aard’) dat men
ontvangt naar aanleiding van het uitoefenen van het mandaat. Het heeft geen belang hoe ze
in concreto fiscaal gekwalificeerd worden (als beroepsinkomsten, diverse inkomsten, toevallige
winsten en baten, verplaatsingsvergoedingen, enz.). Het gaat om de bruto-inkomsten zoals die
meegedeeld worden door de Federale Overheidsdienst Financiën.

De betaling moet verricht zijn voor 1 juli. Als

Voor de instelling die haar verplichtingen niet

betaaldatum geldt de dag waarop de rekening

nakomt, is er daarnaast een administratieve

van het RSVZ werd gecrediteerd.

geldboete voorzien van 100 tot 1.250 euro.

De bijdragen kunnen fiscaal gelijkgesteld worden

Verzaking verhogingen

met sociale bijdragen.
Vrijgesteld bedrag
Er is een vrijstelling voor de eerste schijf van 280
euro per publieke mandataris (bedrag geldig
voor aangifte 2022, het oorspronkelijke bedrag
van 200 euro werd meermaals geïndexeerd).
Als voor een publieke mandataris een vergoeding
voorzien is van meer dan 280 euro, dan wordt
het aandeel van de bijdrage met betrekking
tot die publieke mandataris vastgesteld op het
gedeelte dat 280 euro overschrijdt.
Sancties bij niet-betaling
Per maand vertraging wordt 1 % verhoging aangerekend, tot en met de maand van betaling van
de volledige hoofdsom.
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De instelling kan geheel of gedeeltelijk
kwijtschelding van de verhogingen krijgen.
Daarvoor moet een gemotiveerde aanvraag
gericht worden tot het RSVZ. De hoofdsom moet
ondertussen volledig betaald zijn en het bewijs
van overmacht of de behartigenswaardigheid
van het dossier moet geleverd worden.

Meer informatie ?
RSVZ

Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel
T +32 2 546 42 11
pmp@rsvz-inasti.fgov.be
www.rsvz.be
De meest recente editie van deze brochure vindt u op: www.rsvz.be
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