MATIGING VAN DE INKOMSTEN

M.1

KONINKLIJK BESLUIT NR. 12 VAN 26 FEBRUARI 1982
houdende de sociale solidariteitsbijdrage ten laste van de genieters van
bedrijfsinkomsten die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden zijn
(B.S. 27 februari 1982)
Gewijzigd door :
- de wet van 14 december 1989 (B.S. 22 december 1989) ;
- de wet van 23 december 1994 (B.S. 25 januari 1995) ;
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met
toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996).

Bijwerking 1997/1

M.2

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan :
1° onder “zelfstandigen”, de natuurlijke personen die in België een beroepswerkzaamheid uitoefenen waardoor zij onderworpen zijn aan de
wetgeving houdende organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen, met inbegrip van de apothekers en de opticiens, maar met uitsluiting van de beoefenaars van de geneeskunst en van de paramedische beroepen die op 1 maart 1982 verbonden zijn door een akkoord of overeenkomst afgesloten in het kader van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ;
2° onder “bedrijfsinkomsten”, de inkomsten die als dusdanig beschouwd
worden door artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
ter organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Artikel 2.
Zijn een sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd, de zelfstandigen waarvan
de bedrijfsinkomsten van het jaar 1982 terzelfdertijd hoger zijn dan :
1° het bedrag voor het jaar 1982 van het minimumloon bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 betreffende de waarborg van een
gemiddeld minimummaandinkomen met aftrekking van de sociale bijdragen die opgelegd worden aan de handarbeiders ;
2° de bedrijfsinkomsten van het jaar 1981 vermenigvuldigd met een coëfficiënt die door de Koning wordt vastgesteld op grond, enerzijds van het
jaarpercentage waarmee het indexcijfer van de consumptieprijzen tijdens
het jaar 1982 gemiddeld is gestegen, en, anderzijds van de gevolgen van
de wijziging in 1982 van de wijze waarop de wedden en lonen aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

(a)

________________________
(a) Coëfficiënt 1,06 (koninklijk besluit van 07.03.1983, art. 1 - B.S. 09.04.1983).

M.3

Artikel 3.
Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld door op de bedrijfsinkomsten
van het jaar 1981 de coëfficiënten toe te passen die de Koning vaststelt op
grond, enerzijds van het jaarpercentage waarmee het indexcijfer van de consumptieprijzen tijdens het jaar 1982 gemiddeld is gestegen, en, anderzijds
van de gevolgen van de wijziging in 1982 van de wijze waarop de wedden
en lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen worden gekoppeld.

(a)

Artikel 4.
§ 1. Tussen 1 augustus en 31 oktober 1982, moeten de zelfstandigen die de
sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn een aan te rekenen betaling
verrichten op grond van, enerzijds, het bedrag van de belastbare bedrijfsinkomsten voor het aanslagjaar 1981, en, anderzijds, van een percentage dat
de Koning vaststelt.

(b)

§ 2. Indien de aan te rekenen betaling ontoereikend is, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd tegen een rentevoet van 1,25 pct. per kalendermaand, en
zulks met ingang van de dag volgend op de einddatum voorzien in § 1, tot
en met de maand waarin de betaling geschiedt.
Is de aan te rekenen betaling hoger dan het verschuldigde bedrag, dan zullen
moratoriuminteresten toegekend worden tegen een rentevoet van 1 pct. per
kalendermaand met ingang van de maand van betaling tot en met de maand
waarin de teruggave plaatsgrijpt. [De moratoriuminteresten zijn verschuldigd, ook als de betaling die tot het ontstaan van het creditbedrag heeft geleid, buiten de voorgeschreven termijn heeft plaatsgehad.] (1)
De interesten bedoeld in het 1e en 2e lid worden berekend op een naar het
lagere duizendtal afgeronde grondslag ; zij zijn niet verschuldigd wanneer
het bedrag ervan lager is dan 100 fr. of wanneer de berekeningsgrondslag
lager is dan 5.000 fr.

________________________

(a) Het bedrag van de verschuldigde bijdrage is gelijk aan dat van de schijf van de
bedrijfsinkomsten van 1982 die begrepen is tussen de bedrijfsinkomsten van
1981 x 1,06 en de bedrijfsinkomsten van 1981 x 1,09 (koninklijk besluit van
07.03.1983, art. 2 - B.S. 09.04.1983).
(b) Zie hierna het koninklijk besluit van 16.06.1982.

M.4

§ 3. De zelfstandigen die de solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn kunnen
tussen 1 april en 30 september 1983 een complementaire storting verrichten
die het bedrag van hun definitieve bijdrage moeten regulariseren.

Artikel 5.
[...] (9)

Artikel 6.
De Koning, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, bepaalt :

(a)

1° de nadere toepassing van dit besluit voor de gevallen waarin een beroepswerkzaamheid is aangevangen in de loop van de jaren 1980 tot
1982 of is stopgezet in de loop van het jaar 1982 ;
2° de instelling waaraan de aan te rekenen betaling en de bijdrage moeten
worden gestort, de wijze van storting en van regularisatie van de aan te
rekenen betaling.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 16.06.1982.
Bijwerking 1997/1

M.5

KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 30 MAART 1982
tot instelling in de sector der zelfstandigen van een bijzondere tijdelijke
bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder
kinderen
(B.S. 1 april 1982)
Gewijzigd door :
- het k.b. nr. 53 van 14 juli 1982 (B.S. 17 juli 1982) ;
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met
toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996).

Bijwerking 1997/1

M.6

Artikel 1.
De zelfstandige, onderworpen aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en beoogd in de artikelen 12, § 1, of 13 van dit besluit, is een bijzondere tijdelijke bijdrage verschuldigd van 832 fr. voor elke maand begrepen in de periode gelegen tussen 1 juli 1982 en 31 december 1982, op voorwaarde dat
noch de belanghebbende, noch zijn echtgenoot rechthebbenden zijn voor
gezinsbijslag of bijslagtrekkenden voor een wees in de regeling der zelfstandigen of in een andere regeling.
Artikel 2.
De bijdrage beoogd in dit besluit, is niet verschuldigd :
1° wanneer de belanghebbende in een andere hoedanigheid reeds effectief
een bijdrage verschuldigd is gelijkaardig aan deze bedoeld in dit besluit ;

(a)

2° wanneer de belanghebbende jonger is dan zijn echtgenoot en deze laatste effectief een bijdrage verschuldigd is krachtens dit besluit of een bijdrage gelijkaardig aan deze bedoeld in dit besluit ;
3° in de voorwaarden bepaald door de Koning, door de onderworpene die
een rust- of overlevingspensioen geniet ;
4° door de onderworpene die, in de voorwaarden bepaald door de Koning,
een beroepsbezigheid uitoefent en waarvan de echtgenoot een rustpensioen geniet vastgesteld op basis van het gezinsbedrag.
Artikel 3.
(b)

In de voorwaarden en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald, kan
de onderworpene die de bijdragen beoogd door dit besluit, heeft betaald, de
terugbetaling ervan bekomen voor zover zijn bedrijfsinkomsten voor het
jaar 1982 niet hoger zijn dan het bedrag bedoeld in artikel 2, 1°, van het
koninklijk besluit nr. 12 van 26 februari 1982, houdende de solidariteitsbijdrage ten laste van de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index
van de consumptieprijzen gebonden zijn.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 30.07.1982.
(b) Zie hierna het koninklijk besluit van 07.08.1984.

M.7

Artikel 4.
De door dit besluit bedoelde bijdragen worden geïnd in de loop van het
vierde kwartaal 1982 door het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
waarbij de onderworpene is aangesloten.
(a)

In geval van betaling na 31 december 1982, of bij niet-betaling, worden ze
verhoogd en ingevorderd, eventueel langs gerechtelijke weg, zoals de bijdragen verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Artikel 5.
De krachtens dit besluit geïnde bijdragen worden overgemaakt aan het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
[...] (5)

Artikel 6.
Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

________________________
(a) Zie hierna de wet van 12.11.1987.
Bijwerking 1997/1

M.8

KONINKLIJK BESLUIT NR. 160 VAN 30 DECEMBER 1982
tot vaststelling in de sector van de zelfstandigen, van een bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en de gezinnen zonder kinderen
(B.S. 15 januari 1983)
Gewijzigd door :
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met
toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996).

Bijwerking 1997/1

M.9

Artikel 1.
§ 1. De zelfstandige, onderworpen aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en
beoogd in de artikelen 12, § 1, of 13 van voormeld besluit, is een bijzondere
bijdrage verschuldigd van 832 fr. voor elke maand begrepen in de periode
gelegen tussen 1 januari 1983 en 31 december 1983, op voorwaarde dat
noch de belanghebbende noch zijn echtgenoot voor de betrokken maand, in
de regeling van kinderbijslag voor zelfstandigen of in een andere regeling,
daadwerkelijk rechthebbende is of bijslagtrekkende aan het verhoogd bedrag ten gunste van een wees waarvan hij de overlevende ouder is.
§ 2. De zelfstandige beoogd in artikel 12, § 2, van het voormeld koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 wordt, voor de toepassing van § 1, gelijkgesteld met de zelfstandige bedoeld in artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit
wanneer zijn bijdragen voor het sociaal statuut vastgesteld worden overeenkomstig deze laatste bepaling.
Artikel 2.
De bijdrage bedoeld in dit besluit is niet verschuldigd wanneer de betrokkene :
1° reeds in een andere hoedanigheid effectief een bijdrage verschuldigd is
gelijkaardig aan deze waarin dit besluit voorziet ;
2° jonger is dan zijn echtgenoot en deze laatste effectief een bijdrage verschuldigd is krachtens dit besluit of een bijdrage gelijkaardig aan deze
waarin dit besluit voorziet ;
3° bijslagtrekkende is voor kinderbijslag die een vermindering ondergaat
overeenkomstig de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de
wet van 2 februari 1982 waarbij bepaalde bijzondere machten aan de
Koning worden verleend ;

(a)

4° een beroepsactiviteit uitoefent, in de voorwaarden door de Koning vastgesteld, en zijn echtgenoot een rustpensioen aan het gezinsbedrag geniet ;

(b)

5° een rust- of overlevingspensioen geniet. De Koning bepaalt de voorwaarden van toepassing voor deze bepaling.

(c)

________________________
(a)
Zie hierna het koninklijk besluit nr. 159 van 30.12.1982 (familiale uitkeringen).
(b) (c) Zie hierna het koninklijk besluit van 01.04.1983.

M.10

Artikel 3.
§ 1. De onderworpene kan de terugbetaling bekomen van de bijdragen over
het jaar 1983, wanneer zijn bedrijfsinkomsten zoals bepaald in artikel 11, §
2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, voor dat jaar het bedrag niet overtreffen van het minimumloon bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 23 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandloon, mits
aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen toepasselijk voor de handarbeiders.

(a)

§ 2. De verzekeringsplichtige die meent dat de speciale bijdrage die hij zou
betalen hem zou moeten terugbetaald worden bij toepassing van § 1, kan
van deze betaling afzien.
Indien later blijkt dat betrokkene toch de bijdrage verschuldigd is, wordt
deze laatste verhoogd overeenkomstig artikel 4, tweede lid.
Artikel 4.
De bij dit besluit bedoelde bijdragen met betrekking tot eenzelfde kwartaal
worden in de loop van dat kwartaal geïnd door het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen waarbij de verzekeringsplichtige aangesloten is.
Zij worden, in geval van niet-betaling, ten laatste op het einde van gezegd
kwartaal, verhoogd en ingevorderd, desgevallend langs gerechtelijke weg,
zoals de bijdragen verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

(b)

Tot dekking van de inningskosten mag door het sociaal verzekeringsfonds
op de eigenlijke bijdrage 2 pct. worden afgehouden.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 29.12.1984.
(b) Zie hierna de wet van 12.11.1987.

M.11

Artikel 5.
De krachtens dit besluit geïnde bijdragen worden overgemaakt aan het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

(a)

[...] (6)

Artikel 6.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1983.

________________________

(a) Zie de koninklijke besluiten van
- 10.11.1983 (B.S. 08.12.1983)
- 17.10.1984 (B.S. 27.11.1984)
- 30.08.1985 (B.S. 16.10.1985)
- 25.06.1986 (B.S. 17.07.1986)
- 28.07.1987 (B.S. 02.09.1987)
- 07.11.1987 (B.S. 27.11.1987)
- 29.03.1988 (B.S. 16.04.1988).

Bijwerking 1997/1

M.12

KONINKLIJK BESLUIT NR. 186 VAN 30 DECEMBER 1982
houdende de sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het jaar
1983 door de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index van
de consumptieprijzen gebonden zijn
(B.S. 18 januari 1983)
Gewijzigd door :
- de wet van 14 december 1989 (B.S. 22 december 1989) ;
- de wet van 23 december 1994 (B.S. 25 januari 1995) ;
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met
toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996).

Bijwerking 1997/1

M.13

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan :
1° onder “zelfstandigen”, de natuurlijke personen die in België een beroepswerkzaamheid uitoefenen waardoor zij onderworpen zijn aan de
wetgeving houdende organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen, met inbegrip van de apothekers en de opticiens, maar met uitsluiting van de beoefenaars van de geneeskunst en van de paramedische beroepen die op 1 januari 1983 verbonden zijn door een akkoord of overeenkomst afgesloten in het kader van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ;
2° onder “bedrijfsinkomsten”, de inkomsten die als dusdanig beschouwd
worden door artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
ter organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Artikel 2.
Zijn een sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd, de zelfstandigen waarvan
de bedrijfsinkomsten van het jaar 1983 terzelfdertijd hoger zijn dan :
(a)

1° het bedrag voor het jaar 1983 van het minimumloon bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 betreffende de waarborg van een
gemiddeld minimummaandinkomen met aftrekking van de sociale bijdragen die opgelegd worden aan de handarbeiders ;
2° de bedrijfsinkomsten van het jaar 1982 vermenigvuldigd met een coëfficiënt, bepaald door de Koning, gelijk aan de gemiddelde verhoging toegelaten in 1983 in het stelsel van de loon- en weddetrekkenden die genieten van de indexering rekening houdende met het feit dat de zelfstandigen niet van de arbeidstijdverkorting genieten.

(b)

________________________
(a) Bedrag vastgesteld op 325.000 fr. (koninklijk besluit van 11.10.1983, art. 1 B.S. 27.10.1983).
(b) Coëfficiënt 1,05 (koninklijk besluit van 11.10.1983, art. 2 - B.S. 27.10.1983).

M.14

Artikel 3.
Het bedrag van de bijdrage is gelijk aan het verschil tussen de bedrijfsinkomsten van 1983 en de bedrijfsinkomsten van 1982 verhoogd met de coëfficiënt voorzien in artikel 2, 2°, van dit besluit.
Het bedrag van de bijdrage kan echter niet hoger liggen dan 3 pct. van de
bedrijfsinkomsten van 1982.
Artikel 4.
De zelfstandigen die de bijdrage voorzien door dit besluit verschuldigd zijn
moeten hun betaling ten laatste op 31 december 1983 uitvoeren.
Indien deze betaling niet uitgevoerd werd of indien zij ontoereikend blijkt te
zijn, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd tegen een rentevoet van 1 pct.
per kalendermaand, met ingang van 1 januari 1984 tot en met de maand dat
de schuldenaar de door hem verschuldigde bijdrage betaald heeft.
Indien de [...] betaling hoger ligt dan het bedrag van de sociale solidariteitsbijdrage worden moratoriuminteresten toegekend tegen een rentevoet van
0,8 pct. per kalendermaand met ingang van de maand van betaling tot en
met de maand waarin de teruggave plaatsgrijpt. [De moratoriuminteresten
zijn verschuldigd, ook als de betaling die tot het ontstaan van het creditbedrag heeft geleid, buiten de voorgeschreven termijn heeft plaatsgehad.] (2)
De interesten bedoeld in het 2e en 3e lid worden berekend op een naar het
lagere duizendtal afgeronde grondslag ; zij zijn niet verschuldigd wanneer
het bedrag ervan lager is dan 100 fr. of wanneer de berekeningsgrondslag
lager is dan 5.000 fr.
Artikel 5.
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, hierna
Rijksinstituut genoemd, is belast :

(a)

1° de sociale solidariteitsbijdrage alsook de nalatigheidsinteresten voorzien
door dit besluit te berekenen, te innen en, desnoods gerechtelijk in te
vorderen ;
2° de niet-verschuldigde betalingen verhoogd met de moratoriuminteresten
terug te geven.
________________________
(a) Zie hierna de wet van 12.11.1987.

M.15

Artikel 6.
[...] (10)

Bijwerking 1997/1
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Artikel 7.
De Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen zijn ertoe gehouden aan
het Rijksinstituut alle gegevens te verstrekken waarover zij beschikken en
die deze laatste onontbeerlijk acht voor het volbrengen van de taken die het
worden opgelegd krachtens dit besluit.

Artikel 8.
De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de
nadere toepassingsmodaliteiten van dit besluit voor de gevallen waarin een
beroepswerkzaamheid is aangevangen in de loop van de jaren 1982 of 1983
of is stopgezet in de loop van het jaar 1983.

Artikel 9.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1983.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 03.08.1983.
Bijwerking 1997/1
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(a)

KONINKLIJK BESLUIT NR. 218 VAN 7 NOVEMBER 1983
tot vaststelling, in de sector van de zelfstandigen, voor het jaar 1984,
van een bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de
gezinnen zonder kinderen
(B.S. 11 november 1983)
Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de
wet van 6 december 1984, art. 4, 2° (B.S. 18 december 1984).
Gewijzigd door :
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met
toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996).

Bijwerking 1997/1
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Artikel 1.
§ 1. De zelfstandige, onderworpen aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en
beoogd in de artikelen 12, § 1, of 13 van voormeld besluit, is een bijzondere
bijdrage verschuldigd van 624 fr. voor elke maand begrepen in de periode
gelegen tussen 1 januari 1984 en 31 december 1984, op voorwaarde dat
noch de belanghebbende noch zijn echtgenoot voor de betrokken maand, in
de regeling van kinderbijslag voor zelfstandigen of in een andere regeling,
daadwerkelijk rechthebbende is of bijslagtrekkende aan het verhoogd bedrag ten gunste van een wees waarvan hij de overlevende ouder is.
§ 2. De zelfstandige beoogd in artikel 12, § 2, van het voormeld koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 wordt, voor de toepassing van § 1, gelijkgesteld met de zelfstandige bedoeld in artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit
wanneer zijn bijdragen voor het sociaal statuut vastgesteld worden overeenkomstig deze laatste bepaling.
Artikel 2.
De bijdrage bedoeld in dit besluit is niet verschuldigd wanneer de betrokkene :
1° reeds in een andere hoedanigheid effectief een bijdrage verschuldigd is
gelijkaardig aan deze waarin dit besluit voorziet ;
2° jonger is dan zijn echtgenoot en deze laatste effectief een bijdrage verschuldigd is krachtens dit besluit of een bijdrage gelijkaardig aan deze
waarin dit besluit voorziet ;
3° bijslagtrekkende is voor kinderbijslag die een vermindering ondergaat
overeenkomstig de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de
wet van 6 juli 1983 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan
de Koning ;

(a)

4° een beroepsactiviteit uitoefent, in de voorwaarden door de Koning vastgesteld, en zijn echtgenoot een rustpensioen aan het gezinsbedrag geniet ;

(b)

5° een rust- of overlevingspensioen geniet. De Koning bepaalt de voorwaarden van toepassing voor deze bepaling.

(c)

________________________
(a)
Zie hierna het koninklijk besluit nr. 217 van 07.11.1983 (familiale uitkeringen).
(b) (c) Zie hierna het koninklijk besluit van 22.03.1984.

M.19

Artikel 3.
§ 1. De onderworpene kan de terugbetaling bekomen van de door dit besluit
voorziene bijdragen wanneer, voor het jaar 1984, zijn bedrijfsinkomsten
zoals bepaald in artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, het bedrag niet overtreffen van het minimumloon bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandloon, mits aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen toepasselijk
voor de handarbeiders.

(a)

§ 2. De verzekeringsplichtige die meent dat de speciale bijdrage die hij zou
betalen hem zou moeten terugbetaald worden bij toepassing van § 1, kan
van deze betaling afzien.
Indien later blijkt dat betrokkene toch de bijdrage verschuldigd is, wordt
deze laatste verhoogd overeenkomstig artikel 4, tweede lid.
Artikel 4.
De bij dit besluit bedoelde bijdragen met betrekking tot eenzelfde kalenderkwartaal worden in de loop van dat kwartaal geïnd door het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen waarbij de verzekeringsplichtige aangesloten
is.
Zij worden, in geval van niet-betaling, ten laatste op het einde van gezegd
kwartaal, verhoogd en ingevorderd, desgevallend langs gerechtelijke weg,
zoals de bijdragen verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

(b)

Tot dekking van de inningskosten mag door het sociaal verzekeringsfonds
op de eigenlijke bijdrage 2 pct. worden afgehouden.

________________________
(a) Bedrag vastgesteld op 335.000 fr. (koninklijk besluit van 22.03.1984, art. 1, 2° hierna).
(b) Zie hierna de wet van 12.11.1987.
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Artikel 5.
De krachtens dit besluit geïnde bijdragen worden overgemaakt aan het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
[...] (7)

Artikel 6.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1984.

Bijwerking 1997/1

M.21

KONINKLIJK BESLUIT NR. 289 VAN 31 MAART 1984
houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der
zelfstandigen met het oog op de vermindering van de openbare lasten
en het financieel evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen
(B.S. 7 april 1984)
Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de
wet van 6 december 1984, art. 4, 5° (B.S. 18 december 1984).
Gewijzigd door
- het koninklijk besluit nr. 444 van 14 augustus 1986 (B.S. 30 augustus
1986), bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding
door de wet van 15 december 1986, artikel 14, 1° (B.S. 19 december
1986) ;
- de wet van 12 november 1987 (B.S. 25 november 1987) ;
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met
toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996).

Bijwerking 1997/1
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan :
1° onder “zelfstandigen”, de personen die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met uitsluiting van deze die vrijgesteld zijn
van bijdragen krachtens de artikelen 12, § 2, of 13, van genoemd koninklijk besluit nr. 38
2° onder “bedrijfsinkomsten”, de inkomsten die als dusdanig beschouwd
worden door artikel 11, § 2, leden 1, 3 en 4, van genoemd koninklijk besluit nr. 38 verhoogd met de bedragen van de bijdragen beoogd in de artikelen 2 en 3 van het onderhavig besluit en met de bedragen van de sociale bijdragen beoogd in de artikelen 12 en 13 van genoemd koninklijk
besluit nr. 38.
De bedrijfsinkomsten in de zin van het vorig lid, 2°, worden verminderd
met de tantièmes zoals omschreven in artikel 1 van het koninklijk besluit nr.
144 van 30 december 1982 betreffende de bedragen van de tantièmes betaalbaar voor de boekjaren 1983 en 1984.
De zelfstandige die zich op de bepalingen van het vorige lid wenst te beroepen, moet, voor het jaar waarop de tantièmes betrekking hebben, een aanslaglijst en de daarop betrekking hebbende berekeningsnota en elk ander
document dat toelaat het bedrag van de toegekende tantièmes te bepalen,
mededelen aan de in artikel 7, § 1, bedoelde instelling.
In geval van betwisting vraagt de in artikel 7, § 1, bedoelde instelling aanvullende inlichtingen aan de Administratie der Directe Belastingen.
De wijze waarop de leden 2 tot 4 van dit artikel worden toegepast, wordt
door de Koning vastgesteld op de voordracht van de Minister van Financiën
en van de Minister van Middenstand.

(a)

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 08.01.1988.
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Artikel 2.
Met het oog op de berekening van de bijdrage inzake matiging der inkomsten voorzien bij het onderhavig besluit, worden de bedrijfsinkomsten van
het jaar 1983 vermenigvuldigd :
1° met een coëfficiënt die de gemiddelde evolutie weergeeft van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen tussen het jaar 1983 en het jaar waarvoor
de matigingsbijdrage berekend is ;

(a)

2° met een coëfficiënt gelijk aan deze bedoeld in 1°, verminderd met het
percentage van de loonmatiging die, in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 278 van 30 maart 1984 houdende bepaalde maatregelen inzake
loonmatiging met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, de
vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van de
stelsels van sociale zekerheid, zal toegepast geweest zijn op de wedden
van de agenten van de openbare besturen, tussen het jaar 1983 en het
jaar waarvoor de matigingsbijdrage berekend is.
De bijdrage inzake matiging der inkomsten is gelijk aan het verschil tussen
het bedrag bekomen bij toepassing van het eerste lid, 1°, en dit bekomen bij
toepassing van het eerste lid, 2°, zonder nochtans hoger te kunnen zijn dan
het verschil tussen de bedrijfsinkomsten van het betrokken jaar en het bedrag bekomen bij toepassing van het eerste lid, 2°.

________________________
(a) De sub 1e en 2e bedoelde coëfficiënten werden respectievelijk vastgesteld
- voor het jaar 1984 op : 1,0635 en 1,0477 (koninklijk besluit van 19.02.1986 B.S. 06.03.1986) ;
- voor het jaar 1985 bij koninklijk besluit van 02.12.1986 - hierna ;
- voor het jaar 1986 bij koninklijk besluit van 23.10.1987 - hierna.
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Artikel 3.
§ 1. In afwachting dat de in artikel 2 bedoelde bijdrage kan worden vastgesteld, zijn de zelfstandigen ertoe gehouden voorlopige bijdragen inzake matiging der inkomsten te betalen waarvan het bedrag minstens gelijk is aan :
1° 0,5 pct. van het jaarlijks gemiddelde van de bedrijfsinkomsten over de
jaren 1980, 1981 en 1982, voor elk der laatste drie kwartalen van het
jaar 1984 ;
2° 1 pct. van het jaarlijks gemiddelde van de bedrijfsinkomsten van de jaren 1981, 1982 en 1983, voor elk der kwartalen van het jaar 1985 ;
3° 1,5 pct. van het jaarlijks gemiddelde van de bedrijfsinkomsten over de
jaren 1982, 1983 en 1984, voor elk der eerste drie kwartalen van het jaar
1986.
De zelfstandigen waarvan de bedrijfsinkomsten, zoals bepaald in art. 1 van
dit besluit, van het jaar 1983 deze van het jaar 1982 niet overschrijden en
die op eer verklaren dat hun bedrijfsinkomsten van het jaar 1984 deze van
het jaar 1983 niet overschrijden, zijn de voorlopige bijdrage in 1985 niet of
slechts gedeeltelijk verschuldigd.
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de modaliteiten
van betaling van de voorlopige bijdrage in 1985, alsook de verwijlinteresten, indien later blijkt dat de bedrijfsinkomsten van het jaar 1984 hoger waren dan deze van het jaar 1983 en/of dat de bedrijfsinkomsten van het jaar
1983 hoger waren dan deze van het jaar 1982.
De zelfstandigen waarvan de bedrijfsinkomsten, zoals bepaald in art. 1 van
dit besluit, van het jaar 1984 deze van het jaar 1983 niet overschrijden en
die op eer verklaren dat hun bedrijfsinkomsten van het jaar 1985 deze van
het jaar 1984 niet overschrijden, zijn de voorlopige bijdrage in 1986 niet of
slechts gedeeltelijk verschuldigd.
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de modaliteiten
van betaling van de voorlopige bijdrage in 1986, alsook de verwijlinteresten, indien later blijkt dat de bedrijfsinkomsten van het jaar 1985 hoger waren dan deze van het jaar 1984 en/of dat de bedrijfsinkomsten van het jaar
1984 hoger waren dan deze van het jaar 1983.
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§ 2. De door dit artikel voorziene voorlopige bijdragen moeten betaald
worden uiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarop ze betrekking hebben.

(a)

De bijdrage die betrekking heeft op het laatste kwartaal van elk der beoogde
jaren dient echter, uiterlijk op 15 december betaald te zijn.

Artikel 4.
§ 1. De bijdrage inzake matiging der inkomsten vastgesteld overeenkomstig
artikel 2, wordt geacht verschuldigd te zijn geweest bij driemaandelijkse
derden voor de jaren 1984 en 1986 en bij driemaandelijkse vierden voor het
jaar 1985.
In functie van de door de zelfstandige verrichte betalingen, bedoeld in artikel 3, is deze laatste nalatigheidsinteresten verschuldigd met ingang vanaf
de maand die volgt op het einde van het betrokken kwartaal tot en met de
maand in de loop waarvan hij de kwartaalbijdrage die hij verschuldigd was
in de zin van het eerste lid heeft betaald, of bekomt hij moratoriuminteresten
met ingang van de maand van betaling tot en met de maand waarin de
teruggave plaatsgrijpt.
De Koning bepaalt de rentevoet van de nalatigheids- en moratoriuminteresten.

(b)

§ 2. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, bepalen dat, de in
artikelen 2 en 3 voor 1986 voorziene matiging der inkomsten niet of slechts
gedeeltelijk toegepast wordt indien, door structurele sanering of dankzij de
groei van de economische activiteiten voor de openbare financiën een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 18.06.1984, art. 2.
(b) Respectievelijk vastgesteld
- voor de drie laatste kwartalen van het jaar 1984, op 1 % en 0,8 % per kalendermaand (koninklijk besluit van 24.07.1984 - B.S. 22.08.1984) ;
- voor het jaar 1985 op 1 % en 0,8 % per kalendermaand (koninklijk besluit van
22.10.1984, art. 9 - hierna) ;
- voor het jaar 1986 op 0,85 % en 0,70 % per kalendermaand (koninklijk besluit van 15.01.1986, art. 9 - hierna).
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Artikel 5.
De bijdragen bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het onderhavig besluit zijn
niet verschuldigd voor het jaar waarin men zich voor de eerste maal vestigt.

Artikel 6.
De Koning mag, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bijzondere toepassingsvoorwaarden en modaliteiten van dit besluit bepalen, wanneer zich,
binnen het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, één of meerdere van
de volgende toestanden voordoet :

(a)

a) de onderwerping dekt niet de vier kwartalen van het jaar waarvoor de
matigingsbijdrage verschuldigd is ;
b) er is geen onderwerping voor één of meerdere jaren waarvan de bedrijfsinkomsten dienen aangehouden voor de toepassing van artikel 2 en 3, of
de onderwerping dekt niet al de kwartalen van het jaar ;
c) er is begin of hervatting van beroepsbezigheid in de loop van één der
jaren bedoeld in a) en b) ;
d) de man-helper heeft niet, voor alle kwartalen de in a) en b) bedoelde
jaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onderworpen te worden
in de plaats van zijn echtgenote ;
e) de zelfstandige kan zich voor één of meerdere kwartalen van in a) en b)
bedoelde jaren, beroepen op de bepalingen van artikel 11, § 5, tweede
lid, van bedoeld koninklijk besluit nr. 38.

________________________
(a) Zie hierna de koninklijke besluiten van 15.05.1984, 22.10.1984, 15.01.1986 en
02.12.1986.
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Artikel 7.
§ 1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,
hierna Rijksinstituut genoemd, is belast, volgens de modaliteiten bepaald
door de Koning :

(a)

1° de inning van de provisionele stortingen, voorzien in artikel 3, in werking te stellen ;
2° met het berekenen, het inwerkingstellen van de inning en het uitvoeren
van de invordering van de bijdragen inzake matiging van de inkomsten
alsook de nalatigheidsinteresten voorzien door dit besluit te berekenen,
innen en in te vorderen, desnoods gerechtelijk ;
3° de terugbetaling van de niet-verschuldigde betalingen verhoogd met de
moratoriuminteresten in werking te stellen.
§ 2. [...] (11)
§ 3. [...] (11)

________________________
(a) Zie hierna de koninklijke besluiten van 18.06.1984 en 08.01.1988.
Bijwerking 1997/1
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Artikel 8.
De sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen zijn ertoe gehouden aan
het Rijksinstituut alle gegevens te verstrekken waarover zij beschikken en
die deze laatste onontbeerlijk acht voor het volbrengen van de taken die het
worden opgelegd krachtens dit besluit.

Artikel 9.
De door dit besluit bedoelde bijdragen zijn, inzake inkomstenbelastingen,
van dezelfde aard als de bijdragen verschuldigd in uitvoering van de sociale
wetgeving ; de bedragen bedoeld in artikel 7, § 1, 3°, worden als bedrijfsinkomsten van het jaar van terugbetaling beschouwd.

Artikel 10.
Dit besluit treedt in werking op 1 april 1984.

Bijwerking 1997/1
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KONINKLIJK BESLUIT NR. 290 VAN 31 MAART 1984
tot vaststelling, in de sector van de zelfstandigen, van een bijzondere
bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder
kinderen
(B.S. 13 april 1984)
Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de
wet van 6 december 1984, art. 4, 6° (B.S. 18.12.1984).
Gewijzigd door :
-

de programmawet van 30 december 1988 (B.S. 5 januari 1989) ;

-

de wet van 14 december 1989 (B.S. 22 december 1989) ;

-

opgeheven met ingang van 1 juli 1992.
Blijft uitwerking hebben wat betreft de bijdragen met betrekking tot de
periode gelegen vóór 1 juli 1992, teneinde de invordering ervan mogelijk te maken.
(wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel
87, §§ 1, 2° en 2, en artikel 88 - B.S. 30 juni 1992) ;

-

het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering
van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen,
met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december
1996).

Bijwerking 1997/1
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Artikel 1.
§ 1. De zelfstandige, onderworpen aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en
beoogd in de artikelen 12, § 1, of 13, van voormeld besluit, is een bijzondere bijdrage verschuldigd van 624 fr. voor iedere maand vanaf 1 januari
1985, op voorwaarde dat noch de belanghebbende, noch zijn echtgenoot,
voor de betrokken maand, in de regeling van kinderbijslag voor zelfstandigen of in een andere regeling, daadwerkelijk rechthebbende is of bijslagtrekkende aan het verhoogd bedrag ten gunste van een wees waarvan hij de
overlevende ouder is.
§ 2. De zelfstandige beoogd in artikel 12, § 2, van het voormeld koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 wordt, voor de toepassing van § 1, gelijkgesteld met de zelfstandige bedoeld in artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit
wanneer zijn bijdragen voor het sociaal statuut vastgesteld worden overeenkomstig deze laatste bepaling.
Artikel 2.
De bijdrage bedoeld in dit besluit is niet verschuldigd wanneer de betrokkene :
1° reeds in een andere hoedanigheid effectief een bijdrage verschuldigd is
gelijkaardig aan deze waarin dit besluit voorziet ;
2° jonger is dan zijn echtgenoot en deze laatste effectief een bijdrage verschuldigd is krachtens dit besluit of een bijdrage gelijkaardig aan deze
waarin dit besluit voorziet ;
3° bijslagtrekkende is voor kinderbijslag die een vermindering ondergaat
overeenkomstig de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de
wet van 6 juli 1983 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan
de Koning ;

(a)

4° een beroepsactiviteit uitoefent, in de voorwaarden door de Koning vastgesteld, en zijn echtgenoot een rustpensioen aan het gezinsbedrag geniet ;

(b)

5° een rust- of overlevingspensioen geniet. De Koning bepaalt de voorwaarden van toepassing voor deze bepaling.

(c)

________________________
(a)
Zie hierna het koninklijk besluit nr. 217 van 07.11.1983 (familiale uitkeringen).
(b) (c) Zie hierna de koninklijke besluiten van 15.02.1985, 13.01.1986, 20.01.
1987, 30.12.1987, 07.01.1989, 24.01.1990, 25.01.1991 en 30.01.1992.
Bijwerking 01.03.1992
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Artikel 3.
§ 1. De onderworpene kan de terugbetaling bekomen van de door dit besluit
voorziene bijdragen wanneer, voor het jaar waarop de bijdrage betrekking
heeft, zijn bedrijfsinkomsten zoals bepaald in artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, het bedrag niet overtreffen van het gemiddeld minimummaandinkomen voorzien bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
43 van 2 mei 1988, mits aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen toepasselijk voor de handarbeiders.

(a)

In afwijking van artikel 11, § 2, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 wordt onder “bedrijfsinkomsten” in de zin van het
voorgaand lid verstaan de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven en -lasten en, eventueel, met de bedrijfsverliezen, vastgesteld
overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de
onderworpene als zelfstandige heeft genoten.
§ 2. De verzekeringsplichtige die meent dat de speciale bijdrage die hij zou
betalen hem zou moeten terugbetaald worden bij toepassing van § 1, kan
van deze betaling afzien.
Indien later blijkt dat betrokkene toch de bijdrage verschuldigd is, wordt
deze laatste verhoogd overeenkomstig artikel 4, tweede lid.

_______________________
(a) Bedrag vastgesteld
- voor 1985 op 341.000 fr. (koninklijk besluit van 13.03.1987, art. 1 - hierna) ;
- voor 1986 op 348.000 fr. (koninklijk besluit van 09.12.1987, art. 1 - hierna) ;
- voor 1987 op 348.000 fr. (koninklijk besluit van 19.12.1988, art. 1 - hierna) ;
- voor 1988 op 355.000 fr. (koninklijk besluit van 24.01.1990, art. 1 - hierna) ;
- voor 1989 op 365.500 fr. (koninklijk besluit van 25.01.1991, art. 1 - hierna) ;
- voor 1990 op 378.000 fr. (koninklijk besluit van 30.01.1992, art. 1 - hierna).
Bijwerking 01.03.1992
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Artikel 4.
De bij dit besluit bedoelde bijdragen met betrekking tot eenzelfde kalenderkwartaal worden in de loop van dat kwartaal geïnd door het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen waarbij de verzekeringsplichtige aangesloten
is.
Zij worden, in geval van niet-betaling, ten laatste op het einde van gezegd
kwartaal, verhoogd en ingevorderd, desgevallend langs gerechtelijke weg,
zoals de bijdragen verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

(a)

Tot dekking van de inningskosten mag door het sociaal verzekeringsfonds
op de eigenlijke bijdrage 2 pct. worden afgehouden.

Artikel 5.
De krachtens dit besluit geïnde bijdragen worden overgemaakt aan het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
[...] (8)

Artikel 6.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1985.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het in artikel 1
bedoeld bedrag van 624 fr. verminderen.

_______________________
(a) Zie hierna de wet van 12.11.1987.
Bijwerking 1997/1
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KONINKLIJK BESLUIT NR. 464 VAN 25 SEPTEMBER 1986
tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten
der zelfstandigen
(B.S. 18 oktober 1986)
Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de
wet van 15 december 1986, artikel 14, 2° (B.S. 19 december 1986).
Gewijzigd door :
- de wet van 12 november 1987 (B.S. 25 november 1987) ;
- de programmawet van 30 december 1988 (B.S. 5 januari 1989) ;
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met
toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996).

Bijwerking 1997/1
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan :
1° onder "zelfstandigen", de personen die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met uitzondering van die welke van bijdragen zijn vrijgesteld krachtens de artikelen 12, § 2, of 13, van voornoemd
koninklijk besluit nr. 38 ;
2° onder "het koninklijk besluit nr. 289", het koninklijk besluit nr. 289 van
31 maart 1984 houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de
inkomsten der zelfstandigen met het oog op de vermindering van de
openbare lasten en het financieel evenwicht van het sociaal statuut van
de zelfstandigen ;
3° onder "bedrijfsinkomsten", de inkomsten die als dusdanig worden beschouwd in artikel 11, § 2, eerste, derde en vierde lid, van het bovenbedoeld koninklijk besluit nr. 38, verhoogd met het bedrag van de bijdragen bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit nr. 289, in
de artikelen 2 tot 5 van dit besluit en in de artikelen 12 en 13 van genoemd koninklijk besluit nr. 38 ;
4° onder "Rijksinstituut", het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen.
Artikel 2.
§ 1. De zelfstandigen zijn voor de jaren 1987 en 1988 jaarlijks een consolideringsbijdrage, hierna bijdrage genoemd, verschuldigd ten belope van 6,12
pct. van hun bedrijfsinkomsten van het jaar 1983.

(a)

§ 2. De bijdrage is niet verschuldigd zo de bedrijfsinkomsten van het jaar
waarvoor ze dient berekend, niet hoger liggen dan de bedrijfsinkomsten van
het jaar 1983, vermenigvuldigd met de coëfficiënt die de aanpassing van de
wedden van de personeelsleden van de openbare diensten aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen uitdrukt tussen het jaar
1983 en het betrokken jaar.

________________________
(a) Zie hierna de koninklijke besluiten van 20.01.1987, 25.01.1988 en 07.03.1989.
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§ 3. De bijdrage mag niet hoger liggen dan het verschil van de bedrijfsinkomsten van het jaar waarvoor ze dient berekend en de overeenkomstig § 2
aangepaste bedrijfsinkomsten van het jaar 1983.
§ 4. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, in afwijking van
de bepalingen van §§ 1, 2 en 3, voor het jaar 1987, de bijdragen vaststellen
verschuldigd door de geneesheren die gebonden zijn door een akkoord zoals
bedoeld in Titel III, Hoofdstuk IV, van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

(a)

Artikel 3.
In afwachting dat de in artikel 2 bedoelde bijdrage kan worden berekend,
zijn de zelfstandigen gehouden tot betaling van een voorlopige bijdrage
waarvan het driemaandelijks bedrag gelijk is aan 1,53 pct. van de bedrijfsinkomsten van het jaar 1983.
De zelfstandigen mogen, hetzij zich ervan onthouden de voorlopige bijdrage
te betalen, hetzij deze slechts gedeeltelijk betalen, indien de volgende
voorwaarden vervuld zijn :
1° de bedrijfsinkomsten van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarvoor de voorlopige bijdrage zou zijn verschuldigd, overschrijden
niet de bedrijfsinkomsten van het jaar 1983, vermenigvuldigd met de
coëfficiënt die de aanpassing van de wedden van de personeelsleden van
de openbare besturen aan de schommelingen van het indexcijfer der
consumptieprijzen uitdrukt tussen het jaar 1983 en het betrokken jaar ;

(b)

2° de betrokkenen verklaren op hun eer dat de bedrijfsinkomsten van het
jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de voorlopige bijdrage zou
zijn verschuldigd, de bedrijfsinkomsten van het vorig jaar niet overschrijden.
De bepalingen van het tweede lid verhinderen niet dat nalatigheidsinteresten
worden toegepast indien later blijkt dat de in artikel 2 bedoelde bijdrage
verschuldigd is.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 21.10.1986.
(b) Zie hierna het koninklijk besluit van 20.01.1987.
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Artikel 4.
§ 1. In afwijking van artikel 2 wordt, voor de zelfstandigen die zich voor het
eerst hebben gevestigd na 1983, de bijdrage als volgt vastgesteld :

(a)

1° de zelfstandigen die zich voor het eerst in 1984 hebben gevestigd zijn
jaarlijks vanaf 1987 een bijdrage verschuldigd ten belope van 6,12 pct.
van hun bedrijfsinkomsten van het jaar 1985 ;
2° de zelfstandigen die zich voor het eerst in 1985 hebben gevestigd zijn
jaarlijks verschuldigd :
a) voor het jaar 1987 : een bijdrage ten belope van 4,04 pct. van hun
bedrijfsinkomsten van het jaar 1986 ;
b) voor het jaar 1988 : een bijdrage ten belope van 6,12 pct. van hun
bedrijfsinkomsten van het jaar 1986 ;
3° de zelfstandigen die zich voor het eerst in 1986 hebben gevestigd zijn
jaarlijks verschuldigd :
a) voor het jaar 1987 : een bijdrage ten belope van 2 pct. van hun bedrijfsinkomsten van het jaar 1986 ;
b) voor het jaar 1988 : een bijdrage ten belope van 4,04 pct. van hun
bedrijfsinkomsten van het jaar 1987 ;
4° de zelfstandigen die zich voor het eerst hebben gevestigd na 1986 zijn
jaarlijks verschuldigd :
a) voor het jaar van eerste vestiging : geen bijdrage is verschuldigd ;
b) voor het jaar dat volgt op dit van eerste vestiging : een bijdrage ten
belope van 2 pct. van hun bedrijfsinkomsten van het jaar van eerste
vestiging.
§ 2. Met het oog op het berekenen van de in § 1 bedoelde bijdragen worden
de bedrijfsinkomsten van het jaar van eerste vestiging of deze van het daaropvolgend jaar vooraf herleid tot hun theoretische waarde 1983 in functie
van de coëfficiënt die de aanpassing van de wedden van de personeelsleden
van de openbare diensten aan de schommelingen van het indexcijfer der
consumptieprijzen uitdrukt tussen het jaar 1983, en het jaar van eerste vestiging of het daaropvolgend jaar, naargelang van het geval.

(b)

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 20.01.1987.
(b) Zie hierna de koninklijke besluiten van 20.01.1987, 25.01.1988 en 07.03.1989.
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§ 3. De bepalingen van artikel 2, §§ 2 en 3, zijn van toepassing met het oog
op de vaststelling van de in § 1 bedoelde bijdragen. Voor de toepassing van
die bepalingen dient onder bedrijfsinkomsten van het jaar 1983 verstaan de
bedrijfsinkomsten vastgesteld overeenkomstig § 2 van onderhavig artikel.
Artikel 5.
§ 1. In afwachting dat de in artikel 4 bedoelde bijdrage kan worden berekend, zijn de zelfstandigen een voorlopige bijdrage verschuldigd waarvan
het driemaandelijkse bedrag gelijk is aan een vierde van de in artikel 4, § 1,
bepaalde bijdrage.

(a)

§ 2. De in § 1 bedoelde zelfstandigen mogen, hetzij zich ervan onthouden
de voorlopige bijdragen te betalen, hetzij deze slechts gedeeltelijk betalen,
indien de volgende voorwaarden vervuld zijn :
1° de bedrijfsinkomsten van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarvoor de voorlopige bijdrage zou zijn verschuldigd, overschrijden de
bedrijfsinkomsten niet van het jaar dat volgt op dit van eerste vestiging,
vermenigvuldigd met de coëfficiënt die de aanpassing van de wedden
van de personeelsleden van de openbare besturen aan de schommelingen
van het indexcijfer der consumptieprijzen uitdrukt tussen het jaar dat
volgt op dit van de eerste vestiging en het tweede jaar dat het jaar voorafgaat waarvoor de voorlopige bijdrage zou verschuldigd zijn.
2° de betrokkenen verklaren op hun eer dat de bedrijfsinkomsten van het
jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar waarvoor de voorlopige
bijdrage zou zijn verschuldigd, de bedrijfsinkomsten van het vorig jaar
niet overschrijden.
De bepalingen van het tweede lid verhinderen niet dat nalatigheidsinteresten
worden toegepast indien later blijkt dat de in artikel 4 bedoelde bijdrage
verschuldigd is.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 20.01.1987.
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Artikel 6.
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, wat dient verstaan, voor de toepassing van de artikelen 4 en 5 van dit besluit, onder zelfstandige die zich voor het eerst heeft gevestigd.

(a)

Artikel 7.
De Koning mag, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bijzondere toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten van dit besluit bepalen, wanneer
zich, in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, één of meer van de
volgende toestanden voordoen :

(b)

a) de onderwerping dekt niet de vier kwartalen van het jaar waarvoor de
bijdrage verschuldigd is ;
b) er is geen onderwerping voor één of meerdere jaren waarvan de bedrijfsinkomsten in aanmerking moeten worden genomen voor de toepassing
van dit besluit of de onderwerping dekt niet alle kwartalen van het jaar ;
c) er is begin of hervatting van beroepsbezigheid in de loop van in a) en b)
bedoelde jaren ;
d) de man-helper heeft niet, voor alle kwartalen van de in a) en b) bedoelde
jaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid te worden onderworpen in
de plaats van zijn echtgenote ;
e) de zelfstandige kan zich voor één of meerdere kwartalen van de in a) en
b) bedoelde jaren, beroepen op de bepalingen van artikel 11, § 5, laatste
lid, van genoemd koninklijk besluit nr. 38.
Artikel 8.
De in dit besluit bedoelde voorlopige bijdragen moeten worden betaald uiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarop zij betrekking hebben.
De in de artikelen 2 en 4 bedoelde bijdrage wordt geacht verschuldigd te
zijn geweest per driemaandelijkse vierden.

________________________
(a) (b) Zie hierna het koninklijk besluit van 20.01.1987.
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Met inachtneming van de voorlopige bijdragen die de zelfstandige heeft
gestort, is deze laatste nalatigheidsinteresten verschuldigd per kalendermaand, te rekenen vanaf de maand die volgt op het einde van het beschouwde kwartaal tot en met de maand waarin hij de door hem in de zin
van het tweede lid verschuldigde driemaandelijkse bijdrage heeft betaald, of
krijgt hij moratoriuminteresten te rekenen vanaf de maand van betaling tot
en met de maand waarin de teruggave plaatsvindt.
Voor het bijdragejaar 1988 evenwel zijn de nalatigheidsinteresten verschuldigd per kalendermaand, te rekenen vanaf 1 januari 1989 tot en met de
maand waarin de verzekeringsplichtige de verschuldigde bijdragen heeft
betaald.
De Koning stelt jaarlijks het percentage van de nalatigheidsinteresten en van
de moratoriuminteresten vast.

(a)
(b)

De Koning bepaalt in welke gevallen de innende instelling :
1° de nalatigheidsinteresten kan verzaken ;
2° niet moet overgaan tot de betaling van moratoriuminteresten wanneer
hun gering bedrag niet verantwoordt dat met het oog op de uitbetaling
ervan, kosten worden gemaakt.
De bepalingen van artikel 44, § 1, vierde en vijfde lid, 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, zijn, bij analogie, toepasselijk wat betreft de in dit besluit bedoelde bijdragen.

________________________
(a) Respectievelijk vastgesteld
- voor 1987 op 0,80 % en 0,60 % per kalendermaand (koninklijk besluit van
20.01.1987, art. 13 - hierna) ;
- voor 1988 op 0,70 % en 0,52 % per kalendermaand (koninklijk besluit van
13.07.1988, art. 1 - B.S. 09.08.1988).
(b) Zie hierna het koninklijk besluit van 20.01.1987, art. 14 en het koninklijk besluit van 08.01.1988, art. 3.
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Artikel 9.
§ 1. Het Rijksinstituut staat, volgens door de Koning nader te bepalen regelen, in voor :

(a)

1° de inning van de krachtens de artikelen 3 en 5 verschuldigde voorlopige
bijdragen ;
2° de inning en de invordering, zo nodig langs gerechtelijke weg, van de
krachtens de artikelen 2 en 4 verschuldigde bijdragen en de desbetreffende nalatigheidsinteresten ;
3° de terugbetaling van de niet-verschuldigde voorlopige bijdragen en de
desbetreffende moratoriuminteresten.
§ 2. [...] (12)
Artikel 10.
De sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen zijn ertoe gehouden aan
het Rijksinstituut alle gegevens te verstrekken waarover zij beschikken en
die deze instelling onontbeerlijk acht voor het volbrengen van de opdrachten die haar worden opgelegd bij dit besluit.
Artikel 11.
§ 1. De rechtsvorderingen tot invordering van de ingevolge dit besluit verschuldigde bijdragen verjaren door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf 1
januari van het derde jaar dat volgt op het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.
De verjaring wordt gestuit :
1° op de wijze bepaald bij de artikelen 2244 tot 2250 van het Burgerlijk
Wetboek ;
2° door een aangetekend schrijven van het Rijksinstituut waarbij de door de
betrokkene verschuldigde bijdragen worden gevraagd.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 20.01.1987.
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§ 2. De rechtsvorderingen tot terugvordering van ten onrechte betaalde bijdragen verjaren door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf 1 januari van
het derde jaar dat volgt op het jaar waarin de niet-verschuldigde bijdragen
werden betaald.
De verjaring wordt gestuit :
1° op de wijze bepaald bij de artikelen 2244 tot 2250 van het Burgerlijk
Wetboek ;
2° door een aangetekend schrijven van de betrokkene aan het Rijksinstituut,
waarbij terugbetaling van de ten onrechte betaalde bijdragen wordt
gevraagd.

Artikel 12.
Artikel 581 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 30
juni 1971, 4 augustus 1978 en 1 augustus 1985, wordt aangevuld als volgt :

(a)

“7° van de geschillen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit
nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen”.

Artikel 13.
[...] (12)

________________________
(a) Zie hierboven de verwijzing bij artikel 36 van de wet van 9 juni 1970 (sociale
programmatie).
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Artikel 14.
De in dit besluit bedoelde bijdragen zijn, inzake inkomstenbelastingen, van
dezelfde aard als de bijdragen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de
sociale wetgeving ; de in artikel 9, § 1, 3°, bedoelde bedragen worden beschouwd als bedrijfsinkomsten van het jaar van terugbetaling.

Artikel 15.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1987.
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WET VAN 12 NOVEMBER 1987
houdende bepalingen inzake de solidariteits-, matigings- en bijzondere
bijdragen ten laste van de zelfstandigen
(B.S. 25 november 1987)
_____
Uittreksels
_____
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Artikel 1.
Deze wet heeft betrekking op de bijdragen die verschuldigd zijn op grond
van :
1° a) het koninklijk besluit nr. 12 van 26 februari 1982 houdende de sociale solidariteitsbijdrage ten laste van de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden zijn ;
b) het koninklijk besluit nr. 186 van 30 december 1982 houdende de
sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het jaar 1983 door de
genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden zijn ;
c) het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 houdende tijdelijke
maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen met
het oog op de vermindering van de openbare lasten en het financieel
evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen ;
2° a) het koninklijk besluit nr. 38 van 30 maart 1982 tot instelling in de
sector der zelfstandigen van een bijzondere tijdelijke bijdrage ten
laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen ;
b) het koninklijk besluit nr. 160 van 30 december 1982 tot vaststelling,
in de sector van de zelfstandigen, van een bijzondere bijdrage ten
laste van de alleenstaanden en de gezinnen zonder kinderen ;
c) het koninklijk besluit nr. 218 van 7 november 1983 tot vaststelling,
in de sector van de zelfstandigen, voor het jaar 1984, van een bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen
zonder kinderen ;
d) het koninklijk besluit nr. 290 van 31 maart 1984 tot vaststelling, in
de sector van de zelfstandigen, van een bijzondere bijdrage ten laste
van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen.
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Artikel 2.
§ 1. De invordering van de in artikel 1 bedoelde bijdragen verjaart na vijf
jaar te rekenen vanaf de 1e januari van het derde jaar volgend op dat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.
De verjaring wordt gestuit :
1° op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek ;
2° met een aangetekende brief waarbij het organisme dat belast is met de
inning de door de betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert.
§ 2. De vorderingen tot terugbetaling van onverschuldigde bijdragen verjaren na vijf jaar te rekenen vanaf de 1e januari van het derde jaar dat volgt op
datgene waarin de onverschuldigde bijdragen werden betaald.
De verjaring wordt gestuit :
1° op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek ;
2° met een aangetekende brief, door de betrokkene gericht aan het organisme dat belast is met de inning en waarbij hij de terugbetaling van de
ten onrechte betaalde bijdragen vordert.

Artikel 3.
De Koning bepaalt de gevallen waarin het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen de betaling van de nalatigheidsinteresten,
wat betreft de in artikel 1, 1°, bedoelde bijdragen, en de betaling van de
verhogingen, wat betreft de in artikel 1, 2°, bedoelde bijdragen, kan verzaken.

(a)

Hij bepaalt eveneens de gevallen waarin dit Rijksinstituut niet moet overgaan tot de betaling van moratoriuminteresten wanneer hun gering bedrag
niet verantwoordt dat, met het oog op de uitbetaling ervan, kosten worden
gemaakt.
________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 08.01.1988, artt. 2 en 3.
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De bepalingen van artikel 44, § 1, vierde en vijfde lid, 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, zijn, bij analogie, toepasselijk wat betreft de in artikel 1 bedoelde bijdragen.

Diverse bepalingen.
Artikel 4.
Wanneer, door nalatigheid van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, in artikel 1, 2°, bedoelde bijdragen niet tijdig konden worden ingevorderd, wordt het fonds ervoor aansprakelijk verklaard bij beslissing van
de Minister van Middenstand en worden de sommen in kwestie ten laste
gelegd van de opbrengst van de bijdragen die bestemd zijn om de inningskosten van het fonds in kwestie te dekken.
[...]
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WET VAN 14 DECEMBER 1989
houdende bepalingen inzake de solidariteits-, matigings-, consoliderings- en bijzondere bijdragen ten laste van de zelfstandigen, alsmede
inzake de vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen
(B.S. 22 december 1989)
_____
Uittreksels
_____

M.48

[...]

Artikel 1.

§ 3. De bepalingen inzake de toekenning van moratoriuminteresten beoogd
bij de koninklijke besluiten houdende maatregelen inzake matiging van de
inkomsten aan de zelfstandigen opgelegd krachtens de wetten van 6 juli
1983 en 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan
de Koning, zijn sinds hun inwerkingtreding van toepassing op de betalingen
die tot het ontstaan van het creditbedrag hebben geleid, ook indien deze
betalingen na de voorgeschreven vervaldag hebben plaatsgevonden.
[...]
Artikel 3.
De Koning stelt de modaliteiten vast volgens dewelke de loop van de verwijlinteresten bedoeld bij het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984
houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen met het oog op de vermindering van de openbare lasten en het
financieel evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen en bij het
koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de
maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen, kan worden geschorst wanneer de definitieve afrekening van de bijdragen aan de
onderworpene wordt toegestuurd na een termijn van zesendertig maanden te
rekenen vanaf hun aanvangsdatum. De Koning bepaalt tevens de duur van
deze schorsing.

(a)

[...]
Artikel 5.
De Koning stelt de modaliteiten vast waaronder het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen op het vlak van de solidariteits-,
matigings-, consoliderings- en bijzondere bijdragen aan de zelfstandigen
opgelegd krachtens de wetten van 2 februari 1982, 6 juli 1983 en 27 maart
1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning, de
invordering van de bijdragen en van de daarbij horende gerechtskosten geheel of ten dele kan verzaken en niet moet overgaan tot de terugbetaling van
deze bijdragen, wanneer hun gering bedrag niet verantwoordt dat daarvoor
kosten worden gemaakt.
[...]
________________________
(a) (b) Zie hierna het koninklijk besluit van 25.01.1990.
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(b)
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