KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 27 JULI 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
(B.S. 29 juli 1967)

S.1

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door :

-

het koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967 (B.S. 14 november
1967) ;

-

de wet van 9 juni 1970 houdende sociale programmatie ten voordele van
de zelfstandigen (B.S. 17 juni 1970) ;

-

de wet van 21 december 1970 houdende oprichting van een Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (B.S. 25 december
1970) ;

-

het koninklijk besluit van 13 januari 1971 (B.S. 25 maart 1971) ;

-

het koninklijk besluit van 26 november 1971 (B.S. 4 december 1971) ;

-

de wet van 12 juli 1972 (B.S. 14 juli 1972) ;

-

de wet van 23 december 1974 betreffende de budgettaire voorstellen
1974-1975 (B.S. 31 december 1974) ;
Errata (B.S. 3 januari 1975) ;

-

de wet van 6 februari 1976 (B.S. 11 februari 1976) ;

-

de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen
1976-1977 (B.S. 28 december 1976) ;
Erratum (B.S. 21 januari 1977) ;

-

het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 (B.S. 18 november 1978) ;

-

de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 19791980 (B.S. 15 augustus 1980) ;
Errata (B.S. 9 september 1980) ;

-

het koninklijk besluit nr. 1 van 26 maart 1981 (B.S. 3 april 1981) ;

-

de wet van 15 juni 1983 (B.S. 4 oktober 1983) ;
Errata (B.S. 27 oktober 1983) ;
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-

het koninklijk besluit nr. 223 van 7 december 1983 (B.S. 15 december
1983) ;

-

het koninklijk besluit nr. 235 van 31 december 1983 (B.S. 17 januari
1984) ;

-

de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de
pensioenregelingen (B.S. 22 mei 1984) ;

-

de wet van 3 december 1984 (B.S. 19 december 1984) ;

-

het koninklijk besluit van 19 december 1984 (B.S. 29 januari 1985) ;

-

de wet van 13 juni 1985 (B.S. 31 juli 1985) ;

-

het koninklijk besluit nr. 507 van 31 december 1986 tot wijziging van de
regelen in verband met de controle op de vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen (B.S. 23 januari 1987) ;

-

de wet van 31 maart 1987 (B.S. 23 april 1987) ;

-

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

-

het koninklijk besluit van 16 mei 1989 (B.S. 23 mei 1989) ;

-

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

-

de programmawet van 22 december 1989 (B.S. 30 december 1989) ;

-

het koninklijk besluit van 27 februari 1990 (B.S. 4 april 1990) ;

-

het koninklijk besluit van 15 januari 1991 (B.S. 21 maart 1991) ;

-

het koninklijk besluit van 10 januari 1992 (B.S. 5 februari 1992) ;

-

de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
(B.S. 30 juni 1992) ;

-

de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
(B.S. 9 januari 1993) ;

-

de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen
(B.S. 9 augustus 1993) ;
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-

de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen
(B.S. 31 maart 1994) ;

-

het koninklijk besluit van 30 maart 1994 (B.S. 31 maart 1994) ;

-

het koninklijk besluit van 2 maart 1995 (B.S. 16 maart 1995) ;

-

de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen
(B.S. 23 december 1995) ;

-

de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(B.S. 1 augustus 1996) ;

-

het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende financiële en diverse
bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van titel VI van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 strekkende
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de
Europese Economische en Monetaire Unie (B.S. 12 december 1996). Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de wet
van 13 juni 1997, artikel 17, 2° (B.S. 19 juni 1997) ;

-

het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van
een faillissementsverzekering (B.S. 13 december 1996) ;

-

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 leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van
artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie
van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie (B.S. 6 maart 1997) ;

-

de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (B.S. 21 februari 1998) ;

-

de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (B.S. 6 februari 1999);

-

het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van
26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet,
voor wat Landbouw en Middenstand betreft (B.S. 30 augustus 2000);
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-

de programmawet van 30 december 2001 (B.S. 31 december 2001);

-

de programmawet van 2 augustus 2002 (B.S. 29 augustus 2002);

-

de programmawet van 24 december 2002 (B.S. 31 december 2002);

-

de programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17 april 2003);

-

de programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31 december 2003);

-

de programmawet van 9 juli 2004 (B.S. 15 juli 2004);

-

de programmawet van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004);

-

de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen (B.S. 29 juli 2005);

-

de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (B.S. 29 juli 2005);

-

de programmawet van 27 december 2005 (B.S. 30 december 2005);

-

de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen
(B.S. 30 december 2005);

-

de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (B.S. 28 juli 2006);

-

de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)
(B.S. 28 december 2006);

-

de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op
de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (B.S. 27 april 2007);

-

de wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 26 maart
2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de
kleine risico’s in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (B.S. 28 december 2007) );

-

de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 16 juni
2008);

-

de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 7 augustus
2008).
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-

de programmawet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, 4e
editie);

-

de programmawet van 23 december 2009 (B.S. 30 december 2009, 1e
editie);

-

de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (B.S. 31
december 2009, 3e editie);

-

de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepaling (B.S. 10 mei 2010);

-

de programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 28 juni 2012);

-

de programmawet van 27 december 2012 (B.S. 31 december 2012, 2e
editie);

-

de wet van 16 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van
18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten
gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (B.S. 15 februari 2013);

-

de programmawet van 28 juni 2013 (B.S. 1 juli 2013, 2e editie);

-

de wet van 24 oktober 2013 betreffende het sociaal statuut van bepaalde
categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen (1) (B.S.
20 november 2013, 2e editie);

-

de wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening
van de sociale bijdragen voor zelfstandigen (B.S. 6 december 2013, 2e
editie);

-

de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft (B.S.
21 januari 2014, 2e editie);

-

de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale
zekerheid (B.S. 6 juni 2014);

-

de programmawet van 10 augustus 2015 (B.S. 18 augustus 2015, 2e
editie);
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-

de wet van 30 augustus 2015 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de Impulseo 1-premie niet in aanmerking te nemen
bij de berekening van de sociale bijdragen (B.S. 22 september 2015);

-

de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking
van jobcreatie en koopkracht (B.S. 30 december 2015, 2e editie);

-

de wet van 16 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake het
sociaal statuut van de zelfstandigen (B.S. 8 januari 2016);

-

de wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal
Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht
(B.S. 21 april 2016);

-

de programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 4 juli 2016, 2e editie);

-

de wet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen inzake het sociaal
statuut van de zelfstandigen (B.S. 29 juli 2016);

-

de wet van 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal
statuut van de student – zelfstandige (B.S. 30 december 2016);

-

de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (B.S. 6 januari 2017);

-

de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van
de sociale zekerheid (B.S. 28 april 2017, 2e editie);

-

de wet van 25 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake het
sociaal statuut van de zelfstandigen (B.S. 29 december 2017);

-

de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen (B.S. 2 maart 2018);

-

de wet van 11 juli 2018 in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid (B.S. 20 juli 2018, 2e editie);

-

de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (B.S. 26 juli 2018);
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-

de wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing
van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg (B.S. 10 oktober 2018);

-

de wet van 19 december 2018 tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (B.S.
27 december 2018).
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Artikel 1.
Dit besluit richt het sociaal statuut in ten voordele van de zelfstandigen en
de helpers.
Dit sociaal statuut strekt zich uit tot:
1° de familiale uitkeringen;
2° de uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioen;
3° de uitkeringen [in geval van ziekte, invaliditeit of moederschap] (287);
[4° de uitkeringen van [het overbrugginsrecht.] (298)] (70)
Hoofdstuk I - HET TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 2.
Aan dit besluit zijn onderworpen en, in die hoedanigheid, gehouden tot het
nakomen van de verplichtingen die het oplegt: de zelfstandigen en de helpers.
a) De zelfstandigen
Artikel 3.
§ 1. Dit besluit verstaat onder zelfstandige ieder natuurlijk persoon, die in
België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een
arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is.
Wordt geacht, tot bewijs van het tegendeel, zich in de in het vorig lid bedoelde voorwaarden tot onderwerping te bevinden, ieder persoon die in
België een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel [23, § 1, 1° of 2°, of in [artikel 30, 2°] van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992.] (29) (83)
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt een beroepsbezigheid geacht
uitgeoefend te zijn krachtens een arbeidsovereenkomst, wanneer de belanghebbende, voor de toepassing van een der stelsels inzake de maatschappelijke zekerheid der loontrekkenden, vermoed wordt uit dien hoofde door een
arbeidsovereenkomst te zijn verbonden.
[Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 5bis en 13, § 3, worden personen die aangesteld zijn tot mandataris in een vereniging of vennootschap naar rechte of in feite die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt of die, zonder aangesteld te zijn,
een mandaat uitoefenen in een dergelijke vereniging of vennootschap, op
weerlegbare wijze geacht een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen.
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De zelfstandige beroepsbezigheid als mandataris in een aan de Belgische
vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vereniging of vennootschap, wordt op weerlegbare wijze geacht plaats te vinden
in België.] (47) (241)
§ 2. [De Koning kan de wijze waarop de vermoedens, bedoeld in paragraaf
1, vierde en vijfde lid, kunnen worden weerlegd, vaststellen.] (242)
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(a)

§ 3. [...]
Artikel 4.

(b)

[...]
Artikel 5.
De journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten
genieten zijn aan dit besluit niet onderworpen, indien ze reeds, in welke
hoedanigheid ook genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door dit besluit wordt ingericht.
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Artikel 5bis.
[Personen die belast zijn met een mandaat in een openbare of private instelling, of die 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 gemeenschap, van een gewest, 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 gemeenschap, van een gewest, van een provincie, van een gemeente of van
een openbare instelling, zijn, uit dien hoofde, niet onderworpen aan dit besluit.] (123) (136) (216)

(c)

_________________________
(a) Opgeheven bij de wet van 06.02.1976, art. 1, 2° - uitw. op 01.01.1976 (BS 11.02.1976).
(b) Opgeheven bij de wet van 06.02.1976, art. 2 - uitw. op 01.01.1976 (BS 11.02.1976).
(c) Opgeheven bij de programmawet van 27.12.2004 (BS 31.12.2004), art. 174 - uitw.
op 01.01.2005. Opnieuw opgenomen bij de wet van 13.07.2005 (BS 29.07.2005),
art. 11 - uitw. op 01.01.2005 (zie verder). Vervangen door de wet van
24.10.2013 (BS 20.11.2013), art.2 uitv. op 01.01.2014.
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[Artikel 5ter.
De personen die in België een activiteit uitoefenen die de inkomsten zoals
bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 genereren, zijn niet onderworpen aan dit besluit voor de
activiteit verbonden met die inkomsten, voor zover die inkomsten het bedrag zoals bedoeld in artikel 37bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, niet overschrijden.
Een aandeel van 25 % van de belasting zoals bedoeld in artikel 171, 3° bis,
a) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen wordt aangewend voor het
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.
De Koning bepaalt de modaliteiten van overdracht van dit aandeel voor het
globaal financieel beheer.] (286)
[Artikel 5quater.
§ 1. Dit besluit verstaat onder student-zelfstandige, de onderworpene die
ertoe een aanvraag indient en die aan de volgende cumulatieve voorwaarden
voldoet:
1° hij is minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar;
2° hij is, voor het betrokken school- of academiejaar, in hoofdzaak ingeschreven om regelmatig lessen te volgen in een Belgische of een buitenlandse onderwijsinstelling, met het oog op het behalen van een diploma
dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België;
3° hij oefent een beroepsbezigheid uit, uit hoofde waarvan hij onderworpen
is aan het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens dit besluit.
§ 2. Voor de toepassing van dit artikel bepaalt de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in Ministerraad:
1° de nadere regels voor het indienen van de aanvraag, bedoeld in § 1;
2° het begin en het einde van de onderwerping in toepassing van § 1;
3° wat er moet worden verstaan onder een in hoofdzaak ingeschreven student, bedoeld in § 1, 2°;
4° wat er moet worden verstaan onder een onderwijsinstelling in België of
in het buitenland en onder regelmatig lessen volgen, bedoeld in § 1, 2°.
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§ 3. Voor de toepassing van dit artikel kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad:
1° de gevallen waarin de leeftijd van de student-zelfstandige hoger kan zijn
dan bepaald in § 1, 1°;
2° de uitgesloten vormen van onderwijs, opleiding of vorming;
3° in welke mate een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, als
bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de toepassing van § 1 verhindert.
§ 4. De student-zelfstandige die een bijdrage verschuldigd is in toepassing
van artikel 12bis, § 1, van dit besluit is enkel onderworpen aan de regeling
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, overeenkomstig de regels en voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg
in Ministerraad.
§ 5. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing ten gunste van de
meewerkende echtgenoot bedoeld in artikel 7bis, § 1, van dit besluit.] (292)
[Artikel 5quinquies.
Personen die prestaties verrichten met toepassing van hoofdstuk 1 of 2 van
titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en
de versterking van de sociale cohesie, vallen niet onder de toepassing van
dit besluit, voor zover is voldaan aan de voorwaarden van artikel 26 van
voormelde wet of de personen die prestaties leveren tot het verkrijgen van
de vergoeding overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.] (312)
b) De helpers
Artikel 6.
Dit besluit verstaat onder helper ieder persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover
hem door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden.
[Artikel 6bis.
[...] (84) (107)
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Artikel 7.
Zijn als helpers niet aan dit besluit onderworpen:
1° [de echtgenoot of echtgenote van een zelfstandige behoudens wanneer
deze echtgenoot of echtgenote onder toepassing valt van artikel 7bis;]
(1) (48) (108) (118)
2° de helpers en de helpsters vóór de 1ste januari van het jaar en in de loop
waarvan zij de leeftijd van 20 jaar bereiken, tenzij zij gehuwd zijn vóór
deze datum. In dit laatste geval zijn de betrokkenen onderworpen vanaf
het kalenderkwartaal tijdens hetwelk het huwelijk werd gesloten;
3° [...]
4° de personen die slechts toevallig een bedrijvigheid uitoefenen als helper.
De Koning bepaalt wat dient verstaan onder een toevallige bedrijvigheid.

(a)
ARS/5

[Artikel 7bis.
[§ 1. De echtgenoot of echtgenote van een zelfstandige bedoeld in artikel 2, ARS/9ter,
11bis
die, [in de loop van een bepaald kwartaal], geen beroepsactiviteit uitoefent
die voor hem eigen rechten opent op uitkeringen in een verplichte regeling
voor pensioenen, kinderbijslagen en ziekte- en invaliditeitsverzekering, die
minstens gelijkwaardig zijn aan die van het sociaal statuut der zelfstandigen,
noch een uitkering geniet in het raam van de sociale zekerheid die voor hem
dergelijke eigen rechten opent, wordt vermoed, [voor datzelfde kwartaal],
met uitzondering van de kwartalen tijdens dewelke de geholpen zelfstandige
geen activiteit uitoefent die de onderwerping aan dit besluit met zich meebrengt, meewerkende echtgenoot te zijn en bijgevolg onderworpen te zijn
aan dit besluit als helper in de zin van artikel 6. (122)
[Een eigen zelfstandige activiteit van de meewerkende echtgenote belet
evenwel niet het behoud van het statuut van meewerkende echtgenote als
bepaald in het vorige lid, voor zover de inkomsten uit die eigen zelfstandige
activiteit het bedrag van 3.000 euro per jaar niet overschrijden.] (238)
[Het eerste lid] (239) is niet van toepassing op de echtgenoot of de echtgenote van een zelfstandig bedrijfsleider zoals bedoeld in artikel 32 WIB
1992.
Personen bedoeld in het eerste lid, die niet voldoen aan de omschrijving van
artikel 6, dienen een verklaring op erewoord, waarvan de toepassingsmodaliteiten door de Koning worden bepaald, af te leggen om dit vermoeden te
weerleggen. Bij niet-naleving van deze verplichting is er verval van recht
op uitkeringen, onverminderd de mogelijkheid voor de Koning om een administratieve boete van maximaal 500 euro op te leggen.
________________________

ARS/3,
§2

(a) Opgeheven bij wet van 13.06.1985, art. 1, 2° - uitw. op 01.01.1985 (BS 31.07.1985).
Bijwerking 2014/1
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Het toepassingsgebied van dit artikel wordt verruimd tot de ongehuwde
helper van een zelfstandige die met die zelfstandige, die geen bedrijfsleider
is zoals bedoeld in [het derde lid] (240), verbonden is door een verklaring
van wettelijke samenwoning. De Koning bepaalt de nadere regels voor de
toepassing ten aanzien van de betrokken personen.
§ 2. In afwijking van § 1 is de meewerkende echtgenoot [voor de jaren 2003
en 2004 en voor de eerste twee kwartalen van 2005] enkel onderworpen aan
de verplichte regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, sectoren der
uitkerings- en moederschapsverzekering, overeenkomstig de door de Koning
te bepalen regelen en voorwaarden. (124)

ARS/11

Niettemin kan de meewerkende echtgenoot zich [voor de jaren 2003 en
2004 en voor de eerste twee kwartalen van 2005] vrijwillig onderwerpen
aan dit besluit, overeenkomstig de door de Koning te bepalen regelen en
voorwaarden. (124)
§ 3. In afwijking van § 1 is de meewerkende echtgenoot wiens geboortedatum gelegen is voor 1 januari 1956 enkel onderworpen aan de verplichte
regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, sectoren der uitkerings- en
moederschapsverzekering. Hij kan zich vrijwillig onderwerpen aan dit besluit overeenkomstig de door de Koning te bepalen regelen en voorwaarden.

ARS/11

Niettemin kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, situaties bepalen waarin de meewerkende echtgenoot wiens geboortedatum gelegen is voor 1 januari 1956 toch onderworpen is aan de bepalingen van § 1.] (109) (117)

c) Algemene bepalingen
Artikel 8.
De Koning kan de modaliteiten van onderwerping van de echtgenoten vaststellen wanneer één of meerdere beroepsbezigheden door de echtgenoten
samen worden uitgeoefend, en de gevallen bepalen waarin de echtgenoten
vermoed worden onderscheiden activiteiten uit te oefenen.

ARS/3,
§1, 12,
98

Artikel 9.
In de volgende artikelen van dit besluit wordt, behoudens andersluidende
bepaling, met het woord “zelfstandige” zowel de zelfstandige als de helper
bedoeld.
Bijwerking 2014/1
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Hoofdstuk II - DE VERPLICHTINGEN

a) De aansluiting bij een sociale verzekeringskas

Artikel 10.

§ 1. [Behalve in de gevallen bedoeld in § 2, 5°, is ieder persoon, die aan dit
besluit is onderworpen, ertoe gehouden [vóór de aanvang] (285) van de
zelfstandige beroepsactiviteit] (192) aan te sluiten bij een der sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen waarvan sprake in artikel 20, § 1 of bij de
Nationale Hulpkas bedoeld in artikel 20, § 3.] (2)

§ 2. De Koning bepaalt:
1° hoe […] (193) de in § 1 bedoelde aansluiting plaatsgrijpt;

2° de modaliteiten volgens dewelke de onderworpene van kas kan veranderen;

ARS/6
tot 9,
1e lid
ARS/10
96

3° onder welke voorwaarden de onderworpenen, die nagelaten hebben een
kas te kiezen binnen de gestelde termijn, ambtshalve bij de Nationale
Hulpkas worden aangesloten;

ARS/9,
2e lid

4° de weerslag op de aansluiting van de leden van de fusie van sociale verzekeringskassen, de opslorping van de ene kas door een andere, de ontbinding of het intrekken van de erkenning van een sociale verzekeringskas;

ARS/65,
§ 1, 66

5° [de gevallen waarin, ingevolge het niet bestaan van de bijdrageplicht,
geen verplichting tot aansluiting bestaat of waarin, ingevolge insolvabiliteit, kan worden afgezien van ambtshalve aansluiting bij de Nationale
Hulpkas bedoeld bij artikel 20, § 3;] (3) (44)

ARS/9,
3 e lid

[6° onder welke voorwaarden de in artikel 7bis bedoelde helpers ambtshalve
worden aangesloten bij de kas waarbij de zelfstandige echtgenoot is
aangesloten;] (119)

ARS/9ter

[7° de gevallen waarin het sociaal verzekeringsfonds, teneinde misbruiken
te voorkomen, een aansluiting kan of moet weigeren evenals de modaliteiten aangaande het toezicht terzake.] (125)
Bijwerking 2016/1
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b) De bijdragen
Artikel 11.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
§ 1. [De bijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten.] (49) (91)

(a)

§ 2. [Onder beroepsinkomsten in de zin van § 1 dienen te worden verstaan
de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de beroepskosten, en eventueel
met de beroepsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft
genoten tijdens de periode dat hij aan dit besluit was onderworpen […].]
(50) (92)

ARS/33,
34

[De winsten en baten bedoeld in artikel [23, § 1, 3°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992], die betrekking hebben op een voorheen
door de onderworpene uitgeoefende bezigheid, worden beschouwd als [beroepsinkomsten] in de zin van het voorgaande lid en worden geacht te behoren tot het aanslagjaar waarin zij worden belast. Deze bepaling is van toepassing op de winsten en baten die tot grondslag dienen voor de berekening
van de bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal van 1992 en voor
de daaropvolgende kwartalen.] (12) (31)
De berekening van de voor een bepaald jaar verschuldigde bijdragen geschiedt op basis van de [beroepsinkomsten] in de zin van [de vorige leden],
die betrekking hebben op het aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar
het tweede kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de
bijdragen verschuldigd zijn. (13)
[Voor de toepassing van deze paragraaf worden de aan de meewerkende
echtgenoot overeenkomstig de fiscale wetgeving toebedeelde inkomsten
gevoegd bij de inkomsten van de geholpen zelfstandige in het geval waarin
de meewerkende echtgenoot enkel onderworpen is aan de verplichte regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, sociale uitkeringen.
Voor de berekening van de bijdragen die verschuldigd zijn door een zelfstandige die geholpen wordt door een aan dit besluit onderworpen meewerkende echtgenoot die zich in een periode van begin van bezigheid bevindt,
worden de beroepsinkomsten van het refertejaar verminderd met de inkomsten waarop de definitieve bijdragen van de meewerkende echtgenoot worden berekend. De Koning bepaalt welke bijdragen door de geholpen zelfstandige verschuldigd zijn zolang de gegevens betreffende de genoemde
inkomsten van de meewerkende echtgenoot niet worden verstrekt.] (110)
________________________
(a) Terminologisch werd "bedrijfsinkomsten" per 01.01.1997 vervangen door "beroepsinkomsten" (KB 18.11.1996 - BS 12.12.1996).
Bijwerking 2013/3
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De Administratie der Directe Belastingen is ertoe gehouden het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen
te verstrekken om het bedrag vast te stellen van de krachtens dit besluit verschuldigde bijdragen.
[§ 2bis. [...] (126)(137)

(a)

§ 3. Met het oog op de berekening der bijdragen, worden de in § 2 bedoelde
[beroepsinkomsten] aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.
[Hiertoe worden zij vermenigvuldigd met een breuk, die in het begin van
elk kalenderjaar door de Koning wordt vastgesteld. De noemer van deze
breuk is het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen van
het refertejaar bedoeld in § 2; de teller duidt het gemiddelde aan van de
vermoede indexcijfers der consumptieprijzen voor het jaar waarvoor de
bijdragen verschuldigd zijn. Voor de jaren 1994, 1995 en 1996 wordt de
teller telkens verhoogd met 4,85 punten (basis 1971 = 100)]. (32)

(b)

§ 4. […] (51) (76) (93) (164)

(vervolg van dit artikel op bladzijde S.11)

________________________
(a) Opgeheven bij de wet van 13.07.2005 (BS 29.07.2005), art. 12 - uitw. op
01.01.2005 (zie verder).
(b) Zie volgende bladzijde.
Bijwerking 2013/3
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UITVOERING VAN ARTIKEL 11, § 3
Jaar

Breuk

Koninklijk besluit

Artikel

Belgisch Staatsblad

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

1,5958/1,1470
1,7391/1,2716
1,8307/1,4454
1,8755/1,5905
2,0039/1,7044
2,1655/1,7877
2,3249/1,8631
2,5329/1,9806
2,6437/2,1333
2,8007/2,3134
2,8897/2,4980
2,8897/2,6436
2,9523/2,7914
2,9965/2,8563
3,1177/2,8897
3,2383/2,9232
3,3139/2,9965
3,3802/3,0971
341,09/313,92
347,04/321,56
351,35/330,41
357,70/338,27
362,95/343,23
363,90/350,31
369,13/356,02
381,34/359,42
388,46/363,44
395,50/372,69

14.02.1976
07.01.1977
20.12.1977
01.12.1978
20.12.1979
31.12.1980
27.11.1981
22.12.1982
14.12.1983
20.12.1984
03.01.1986
23.12.1986
11.12.1987
12.01.1989
10.01.1990
15.01.1991
18.12.1991
12.01.1993
27.04.1994
30.01.1995
21.12.1995
23.12.1996
22.12.1997
16.12.1998
03.02.2000
24.01.2001
10.01.2002
13.01.2003

1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°

09.03.1976
19.01.1977
11-13.01.1978
29.12.1978
08.01.1980
10.02.1981
16.12.1981
25.01.1983
28.12.1983
07.02.1985
06.02.1986
21.01.1987
25.12.1987
21.01.1989
24.01.1990
21.03.1991
30.01.1992
05.02.1993
10.06.1994
03.03.1995
27.02.1996
25.01.1997
14.10.1998
30.12.1998
26.02.2000
09.03.2001
16.02.2002
30.01.2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

401,87/381,90
414,35/388,18
428,31/394,36
434,00/402,62
444,68/413,83
460,41/421,24
460,41/428,90
472,30/448,19
490,51/447,94
499,59/457,73
501,14/473,91

31.12.2003
22.12.2004
30.12.2005
09.01.2007
19.12.2007
19.12.2008
18.12.2009
15.12.2010
28.12.2011
12.12.2012
15.12.2013

1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°
1,1°

(erratum: 26.02.2003)

Bijwerking 2013/3

14.01.2004
31.12.2004
18.01.2006
26.01.2007
28.12.2007
08.01.2009, Ed. 2
06.01.2010
06.01.2011
12.01.2012, Ed. 2

31.12.2012, Ed. 2
20.12.2013, Ed. 4
S.10

UITVOERING VAN ARTIKEL 11, § 3
Jaar

Breuk

Koninklijk besluit

Artikel

Belgisch Staatsblad

2015
2016
2017

501,14/487,36
506,60/492,78
517,72/494,46

19.12.2014
14.12.2015
07.12.2016

1,1°
1,1°
1,1°

29.12.2014, Ed. 3
23.12.2015
14.12.2016, Ed. 3

2018
2019

527,62/497,24
539,18/507,05

22.12.2017
07.12.2018

1,1°
1,1°

29.12.2017, Ed. 1
14.12.2018

Bijwerking 2018/2

(erratum: 16.12.2016,
Ed. 1)

S.10/1

§ 5. Wanneer een rust- of overlevingspensioen of een gelijkaardig voordeel,
voor de betaling waarvan voorwaarden gesteld zijn met betrekking tot de
uitoefening van een beroepsbezigheid, effectief betaalbaar is aan de onderworpene krachtens de pensioenregeling voor zelfstandigen of een andere
pensioenregeling, mag de toepassing van de §§ 2 en 3 niet tot gevolg hebben de belanghebbende, met ingang van het kwartaal waarin dat pensioen of
dat voordeel ingaat, bijdragen te doen betalen op een inkomen hoger dan
[…] het jaarlijks inkomen dat de belanghebbende, voor het betrokken jaar,
mag cumuleren met de uitkering die hij geniet.
[Wat de bedragen betreft die verschuldigd zijn voor de periode na 31 december 2002, kan de begunstigde van een rust- of overlevingspensioen of
van een gelijkaardig voordeel die de hoofdzakelijke last van ten minste één
kind heeft, evenwel vragen enkel bij te dragen op […] het jaarlijks inkomen
dat hij, voor het betrokken jaar, zou hebben kunnen cumuleren met de uitkering die hij geniet indien hij geen kind ten laste had, op voorwaarde dat
hij zich ertoe verbindt deze inkomstengrens niet te overschrijden.
De Koning omschrijft wat moet worden verstaan onder de hoofdzakelijke
last van een kind en bepaalt de nadere regels van deze aanvraag alsmede de
weerslag van het niet respecteren van de verbintenis.] (14) (52) (88) (94)
Wanneer de man of de vrouw van de onderworpene een rustpensioen geniet,
waarvan het bedrag vastgesteld werd rekening houdend met de verklaring
volgens dewelke het [beroepsinkomen] van de echtgenoot het bedrag toegelaten door de wetgeving krachtens dewelke het pensioen werd toegekend,
niet overschrijdt, mag de toepassing van de §§ 2 en 3 niet tot gevolg hebben
deze onderworpene bijdragen te doen betalen op een inkomen hoger dan
[…] genoemd bedrag, zoals dat werd vastgesteld voor het betrokken jaar.
(14) (52) (95)
De bepalingen van de voorgaande leden doen geen afbreuk, wat betreft de
belanghebbenden welke tot de groep onderworpenen behoren bedoeld in
artikel 12, § 1, aan de bepalingen van deze § 1.
[§ 6. Voor de onderworpene die voldoet aan de voorwaarden van artikel
107, § 2, B, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, en van wie het inkomen uit de beroepsbezigheid als zelfstandige
of als helper per kalenderjaar de grens van 125 procent van het bedrag vermeld in artikel 107, § 2, A, 2°, van voornoemd besluit, naar behoren aangepast en geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde artikel,
niet overschrijdt, mag de toepassing van de §§ 2 en 3 niet tot gevolg hebben
de belanghebbende, met ingang van het kwartaal waarin het pensioen of
voordeel ingaat, bijdragen te doen betalen op een inkomen hoger dan voornoemd bedrag.] (212)
Bijwerking 2013/3
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Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
[§ 1. De bijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten.(a)

(a)

§ 2. Onder beroepsinkomsten in de zin van § 1 dient te worden verstaan de
brutoberoepsinkomsten, verminderd met de beroepskosten, en eventueel
met de beroepsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft
genoten tijdens de periode dat hij aan dit koninklijk besluit was onderworpen.

ARS/33,
34

[De tussenkomst als bedoeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van
23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan wordt niet beschouwd als een beroepsinkomst.] (249)
De winsten en baten bedoeld in artikel 23, § 1, 3°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, evenals de vergoedingen bedoeld in artikel 32,
tweede lid, 2°, juncto, artikel 31, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, die
betrekking hebben op een voorheen door de onderworpene uitgeoefende
bezigheid, worden beschouwd als beroepsinkomsten in de zin van het eerste
lid en worden geacht te vallen onder het aanslagjaar waarin zij worden belast.
De berekening van de voor een bepaald jaar - hierna het bijdragejaar genoemd - verschuldigde bijdragen geschiedt op basis van de beroepsinkomsten in de zin van [het eerste en het derde lid] (302), die betrekking hebben
op het aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar het kalenderjaar dat
onmiddellijk volgt op datgene waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.
In afwijking van [het eerste, derde en vierde lid] (303) worden de inkomsten
bedoeld in artikel 28, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet beschouwd als beroepsinkomsten op voorwaarde dat de
zelfstandige:
-

ofwel niet meer onderworpen is aan dit koninklijk besluit valt, uiterlijk
op 31 december van het jaar dat volgt op datgene waarin de genoemde
inkomsten werden verkregen;

-

ofwel uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op datgene waarin
de genoemde inkomsten werden verkregen effectief een rustpensioen
geniet.

(a) Terminologisch werd "bedrijfsinkomsten" per 01.01.1997 vervangen door "beroepsinkomsten" (KB 18.11.1996 - BS 12.12.1996).
Bijwerking 2017/2

S.11/1

Voor de toepassing van deze paragraaf worden de aan de meewerkende
echtgenoot overeenkomstig de fiscale wetgeving toebedeelde beroepsinkomsten gevoegd bij de beroepsinkomsten van de geholpen zelfstandige in
het geval waarin de meewerkende echtgenoot enkel onderworpen is aan de
verplichte regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen.
De beroepsinkomsten in de zin van [het eerste tot het zesde lid] (304) zijn
de beroepsinkomsten zoals meegedeeld door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën.
De Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën is verplicht het Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te verstrekken om
het bedrag vast te stellen van de krachtens dit koninklijk besluit verschuldigde bijdragen.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van artikel 13bis betaalt de zelfstandige in
het bijdragejaar zelf voorlopig bijdragen, overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 12 en 13, berekend op basis van de beroepsinkomsten, zoals bekend op 1 januari van het bijdragejaar, die betrekking hebben op het
aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar het tweede kalenderjaar dat
onmiddellijk aan het bijdragejaar voorafgaat.
Indien de beroepsinkomsten van het in het eerste lid bedoelde aanslagjaar
nog niet bekend zijn op 1 januari van het bijdragejaar, gebeurt de berekening van de voorlopige bijdragen voor dat bijdragejaar op basis van de beroepsinkomsten van het recentste aanslagjaar dat aan het in het eerste lid
genoemde aanslagjaar voorafgaat en waarvoor de beroepsinkomsten bekend
zijn op 1 januari van het bijdragejaar. In dit geval wordt met deze laatste
beroepsinkomsten rekening gehouden, zelfs als de beroepsinkomsten van
het in het eerste lid bedoelde aanslagjaar nog tijdens het bijdragejaar bekend zouden worden.
Met het oog op de vaststelling van het bedrag van de voorlopige bijdragen,
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de betreffende beroepsinkomsten vermenigvuldigd met een breuk, die in het begin van elk kalenderjaar door de minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
wordt vastgesteld. De noemer van deze breuk is het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen van het aanslagjaar bedoeld in het eerste en het tweede lid; de teller staat voor het gemiddelde van de vermoede
indexcijfers der consumptieprijzen voor het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.(a)

(a)

(a) Zie bladzijde S.10.
Bijwerking 2017/2
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Wanneer het in het eerste tot het derde lid bedoelde aanslagjaar minder dan
vier kalenderkwartalen van onderwerping telt, worden de beroepsinkomsten
van dat onvolledige kalenderjaar omgezet in een jaarinkomen. Daartoe
worden de beroepsinkomsten vermenigvuldigd met een breuk waarvan de
teller gelijk is aan vier en de noemer gelijk is aan het aantal kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen tijdens het
betreffende aanslagjaar. De voorlopig verschuldigde bijdrage wordt vervolgens vastgesteld a rato van het aantal kalenderkwartalen van onderwerping
aan het sociaal statuut der zelfstandigen tijdens het bijdragejaar.
De zelfstandige kan in voorkomend geval voor een bepaald bijdragejaar
voorlopige bijdragen betalen die hoger zijn dan deze waarin het eerste lid
voorziet op voorwaarde dat op het moment van betaling geen niet-betwiste,
opeisbare bijdrageschulden en aanhorigheden onbetaald zijn, en voor zover
de maximumbijdrage niet wordt overschreden. De Koning kan nadere regels
bepalen inzake de wijze waarop deze betalingen worden verwerkt met het
oog op de latere regularisatie ervan of de eventuele aanrekening ervan op
andere opeisbare bijdrageschulden en aanhorigheden.
Op basis van objectieve elementen mag het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige aangesloten is, hem, op zijn aanvraag, toestemming verlenen om in het bijdragejaar zelf voorlopig bijdragen te betalen gelijk aan
deze die verschuldigd zouden zijn op basis van een inkomen zoals hierna
vastgesteld:
a) [voor alle zelfstandigen die deel uitmaken van de bijdragecategorie bedoeld in artikel 12, § 1: ofwel een bijdrage te betalen gelijk aan deze die
op basis van een inkomen van 14.664,60 euro verschuldigd is, indien ze
aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit laatste bedrag niet zal overschrijden; ofwel een bijdrage te betalen gelijk aan deze
die op basis van een inkomen van 10.369,44 euro verschuldigd is, indien
ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit laatste
bedrag niet zal overschrijden; ofwel een bijdrage te betalen gelijk aan
deze die op basis van een inkomen van 7.332,30 euro verschuldigd is,
indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit
laatste bedrag niet zal overschrijden; ofwel een bijdrage te betalen gelijk
aan deze die op basis van een inkomen van 5.819,65 euro verschuldigd
is, indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar
dit laatste bedrag niet zal overschrijden; ofwel een bijdrage te betalen
gelijk aan deze die op basis van een inkomen van 4.619,06 euro verschuldigd is, indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit laatste bedrag niet zal overschrijden; ofwel een bijdrage te
betalen gelijk aan deze die op basis van een inkomen van 3.666,15 euro
verschuldigd is, indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het
bijdragejaar dit laatste bedrag niet zal overschrijden;] (306)
Bijwerking 2018/1
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b) voor de meewerkende echtgenoten die deel uitmaken van de bijdragecategorie bedoeld in artikel 12, § 1ter : ofwel een bijdrage te betalen zoals
bepaald onder a), dan wel een bijdrage te betalen gelijk aan deze die op
basis van een inkomen van de helft van 3.221,08 euro verschuldigd is,
indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit
laatste bedrag niet zal overschrijden;
c) voor de zelfstandigen die deel uitmaken van de bijdragecategorie bedoeld in artikel 12, § 2, en de zelfstandigen bedoeld in artikel 37 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: ofwel een bijdrage te
betalen zoals bepaald onder letter a), ofwel een bijdrage te betalen gelijk
aan deze die op basis van een inkomen van 1.920,48 euro verschuldigd
is indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit
laatste bedrag niet zal overschrijden, dan wel om geen bijdrage te betalen indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar
geen 405,60 euro zal bereiken;
d) voor de zelfstandigen die deel uitmaken van de bijdragecategorie bedoeld in artikel 13, § 1: ofwel een bijdrage te betalen zoals bepaald onder letter a), ofwel een bijdrage te betalen gelijk aan deze die op basis
van een inkomen van 1.920,48 euro verschuldigd is, indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit laatste bedrag niet
zal overschrijden, dan wel om geen bijdrage te betalen indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragejaar geen 811,20 euro
zal bereiken;
[e) voor de zelfstandigen die naast hun zelfstandige activiteit een al dan niet
vervroegd rustpensioen of een overlevingspensioen of een gelijkaardig
voordeel genieten krachtens de pensioenregeling voor zelfstandigen of
een andere pensioenregeling: een bijdrage te betalen gelijk aan de op
hen van toepassing zijnde drempel inzake toegelaten activiteit overeenkomstig artikel 107, §§ 2, 3 en 5 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen;] (245) [voor wat betreft de betrokkenen die deel uitmaken van de groep onderworpenen bedoeld in artikel 12, § 1, doet deze bepaling geen afbreuk aan de bepalingen van genoemde § 1.] (261)
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[f) voor de student-zelfstandigen bedoeld in artikel 5quater van dit besluit :
ofwel een bijdrage te betalen zoals bepaald onder a), ofwel een bijdrage
te betalen gelijk aan deze die op basis van een inkomen van 2 749,61
euro verschuldigd is in toepassing van artikel 12bis, § 1, indien zij aannemelijk kunnen maken dat hun inkomen van het bijdragejaar dit laatste
bedrag niet zal overschrijden, dan wel om geen bijdrage te betalen indien zij aannemelijk kunnen maken dat hun inkomen van het bijdragejaar geen 1 833,07 euro zal bereiken.] (293)
[g) voor de zelfstandigen die deel uitmaken van de bijdragecategorie bedoeld in artikel 12, § 1bis: ofwel een bijdrage te betalen zoals bepaald
onder a), ofwel voor de eerste vier kalenderkwartalen onderwerping een
bijdrage te betalen gelijk aan deze die op basis van een inkomen van
1.893,22 EUR verschuldigd is, indien ze aannemelijk maken dat hun inkomen van het bijdragenjaar waarin één of meerdere van deze eerste
vier kalenderkwartalen gelegen zijn dit laatste bedrag niet zal overschrijden, ofwel voor de eerste vier kalenderkwartalen van onderwerping een bijdrage te betalen gelijk aan deze die op basis van een inkomen van 2.444,10 EUR verschuldigd is, indien ze aannemelijk maken
dat hun inkomen van het bijdragenjaar waarin één of meerdere van deze
eerste vier kalenderkwartalen gelegen zijn dit laatste bedrag niet zal
overschrijden.] (307)
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
bepalen wat onder `objectieve elementen' wordt verstaan, met dien verstande dat het enkel kan gaan om elementen die een rechtstreekse impact hebben op het bedrag van de beroepsinkomsten.
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De toelating kan niet tot gevolg hebben dat reeds uitgevoerde bijdragebetalingen worden terugbetaald aan de zelfstandige.
De Koning kan de termijn waarbinnen, op straffe van verval, de aanvraag
bedoeld in het zesde lid wordt ingediend, de wijze waarop deze aanvraag
dient te gebeuren, alsook de wijze waarop het sociaal verzekeringsfonds het
dossier bijhoudt, de beslissing neemt en deze meedeelt aan de zelfstandige,
bepalen.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in
overleg met en na advies van het Algemeen beheerscomité voor het sociaal
statuut der zelfstandigen, opgericht krachtens artikel 107 van de wet van 30
december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, en onverminderd
de toepassing van de artikelen 12, § 1, tweede lid en 12, § 1ter, eerste lid,
de bedragen bedoeld in het zesde lid aanpassen, dan wel bedragen toevoegen of opheffen, dan wel bepalen dat de zelfstandige, onder dezelfde voorwaarden als bepaald in het zesde tot het negende lid, zelf het bedrag van het
inkomen op basis waarvan hij voorlopige bijdragen wenst te betalen, kan
voorstellen aan zijn sociaal verzekeringsfonds. Met de woorden "in overleg
met en na advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut
der zelfstandigen" wordt bedoeld dat de hier beoogde evoluties niet kunnen
worden ingevoerd vóór de evaluatie van het systeem door het Algemeen
Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen waarin artikel 16
van de wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening
van de sociale bijdragen voor zelfstandigen voorziet.
§ 4. Het sociaal verzekeringsfonds moet de onderworpene duidelijk en
schriftelijk informeren:
1° over het voorlopig en opeisbaar karakter van de bijdrage zoals bedoeld
in paragraaf 3 en in artikel 13bis;
2° over de manier waarop deze bijdrage achteraf zal worden geregulariseerd;
3° over de gevolgen die deze regularisatie met zich kan brengen.
§ 5. Zodra de beroepsinkomsten van het bijdragejaar worden meegedeeld
door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van de
Federale Overheidsdienst Financiën, wordt op deze basis overgegaan tot de
vaststelling van het definitieve bedrag van de voor het betrokken bijdragejaar verschuldigde bijdragen. Dit wordt de regularisatie genoemd. De Koning bepaalt de wijze waarop deze regularisatie wordt doorgevoerd en de
manier waarop de jaarlijkse bijdrageafrekening aan de betrokkene wordt
verstuurd.
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Op deze beroepsinkomsten wordt het bijdragepercentage toegepast dat van
toepassing was tijdens de te regulariseren periode.
Wanneer het bijdragejaar minder dan vier kalenderkwartalen van onderwerping telt, worden de beroepsinkomsten van dat onvolledige kalenderjaar
omgezet in een jaarinkomen. Daartoe worden de beroepsinkomsten vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan vier en de noemer
gelijk aan het aantal kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal
statuut der zelfstandigen tijdens het bijdragejaar. De verschuldigde bijdrage
wordt vervolgens vastgesteld a rato van het aantal kalenderkwartalen van
onderwerping van de betrokkene aan het sociaal statuut der zelfstandigen
tijdens het bijdragejaar.
De zelfstandige kan er evenwel voor kiezen dat de regularisatie, bedoeld in
het eerste tot het derde lid, van de hieronder bedoelde bijdragejaren niet
wordt doorgevoerd. Hij kan dit aanvragen en verkrijgen indien wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:
-

de aanvraag gebeurt uiterlijk op de ingangsdatum van het [eigen rustpensioen] (262);

-

de ingangsdatum van het [eigen rustpensioen] (262) valt uiterlijk op 1
januari 2019;

-

de zelfstandige zet elke zelfstandige beroepsactiviteit stop op de ingangsdatum van het [eigen rustpensioen] (262);

-

het betreft de regularisaties van alle bijdragejaren in de periode gaande
van het jaar waarin het [eigen rustpensioen] (262) ingaat tot en met het
derde kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het [eigen rustpensioen] (262) ingaat, met uitzondering van de bijdragejaren waarvoor al
een regularisatie werd doorgevoerd [op de ingangsdatum van het [eigen
rustpensioen] (262)] (246);

-

in en voor alle in aanmerking te nemen bijdragejaren geniet de zelfstandige geen toepassing van artikel 11, § 3, zesde lid.

De Koning bepaalt hoe de aanvraag bedoeld in het vierde lid dient te worden ingediend.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
hierboven vermelde datum van 1 januari 2019 aanpassen.] (12) (13) (14)
(31) (32) (49) (50) (51) (52) (76) (88) (91) (92) (93) (94) (95) (110) (126)
(137) (164) (212) (217)
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[Artikel 11bis.
§ 1. Indien op het moment van de regularisatie, bedoeld in artikel 11, § 5,
blijkt dat de zelfstandige, die in het bijdragejaar de toepassing van artikel
11, § 3, zesde lid genoot, op 31 december van het bijdragejaar niet volledig
de voor het bijdragejaar verschuldigde bijdrage heeft betaald, is er een verhoging verschuldigd bovenop de voor het bijdragejaar verschuldigde bijdrage.
Deze verhoging bedraagt 3 % van het gedeelte van de voor het bijdragejaar
verschuldigde bijdrage dat het bedrag overschrijdt van de bijdrage die hij
ten voorlopigen titel verschuldigd was voor datzelfde jaar, en dat op voormelde datum onbetaald bleef, en zij wordt voor de eerste keer aangerekend
na diezelfde datum. Indien het bedrag van de voor het bijdragejaar verschuldigde bijdrage echter hoger is dan het bedrag van de voorlopige bijdrage, bedoeld in artikel 11, § 3, eerste lid, vastgesteld in het bijdragejaar,
wordt met dit laatste bedrag rekening gehouden voor de berekening van de
in het eerste lid bedoelde verhogingen.
De verhoging wordt vervolgens telkens in rekening gebracht op het nog
onbetaald gebleven gedeelte van de bijdrage bij het verstrijken van elk volgend kalenderkwartaal en dit tot en met het verstrijken van het kalenderkwartaal dat voorafgaat aan datgene waarin het onbetaalde gedeelte betaald
werd, dan wel tot en met het kalenderkwartaal dat voorafgaat aan datgene
waarin het sociaal verzekeringsfonds de regularisatie bedoeld in artikel 11,
§ 5, aan de zelfstandige meedeelt.
Daarenboven wordt in het geval bedoeld in het eerste lid op het moment van
de regularisatie, bedoeld in artikel 11, § 5, een eenmalige verhoging van 7
% aangerekend op het deel van de bijdrage van het bijdragejaar dat op 31
december van datzelfde bijdragejaar onbetaald was gebleven.
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§ 2. De Koning kan, na advies van het Algemeen beheerscomité voor het
sociaal statuut der zelfstandigen, opgericht krachtens artikel 107 van de wet
van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een systeem van eenmalige
specifieke verhoging van de bijdragen, alsook een systeem van eenmalige
specifieke bonificatie uitwerken, bovenop het systeem van verhogingen
bedoeld in § 1, onder de volgende voorwaarden:
-

Hij doet dit ten vroegste na de evaluatie bedoeld in artikel 16 van de wet
van 22 november 2013. houdende hervorming van de berekening van de
sociale bijdragen voor zelfstandigen;

-

de rentevoet van de specifieke verhoging en die van de specifieke bonificatie zijn dezelfde en bedragen tweemaal het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 1 januari van
het bijdragejaar. Indien het product van deze vermenigvuldiging geen
heel getal is, wordt het afgerond op de naast hogere eenheid indien de
eerste decimaal ten minste vijf bedraagt. Zo niet wordt met de decimaal
geen rekening gehouden;

-

de specifieke verhoging wordt enkel toegepast wanneer de regularisatie,
bedoeld in artikel 11, § 5, betrekking heeft op een totaal bedrag dat het
bedrag van de bijdragen dat voor dat bijdragejaar betaald werd in datzelfde jaar, in hoge mate overschrijdt en die specifieke verhoging wordt
enkel toegepast op het bedrag van die overschrijding;

-

de specifieke bonificatie wordt toegepast wanneer op het moment van de
regularisatie, bedoeld in artikel 11, § 5, blijkt dat de voorlopig voor dat
bijdragejaar verschuldigde bijdrage, vastgesteld overeenkomstig artikel
11, § 3, eerste of zesde lid, hoger is dan de uiteindelijk voor dat bijdragejaar verschuldigde bijdrage die specifieke bonificatie en wordt toegepast op het positieve verschil tussen de op 31 december van het bijdragejaar overeenkomstig artikel 11, § 3, eerste of zesde lid, betaalde bijdragen en de uiteindelijk voor dat bijdragejaar verschuldigde bijdragen.]
(218)
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Bedrag der bijdragen
A. Vóór de pensioenleeftijd.

Artikel 12.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
[§ 1. Onverminderd de uitzonderingen bedoeld in de §§ 1ter en 2 zijn de
onderworpenen de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° 22,00 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (77) (96) (111) (165)
Voor de berekening van de onder 1° bedoelde bijdragen worden de beroepsinkomsten van de onderworpene geacht [3.666,15 EUR] te bereiken
wanneer het referte-inkomen, na toepassing van artikel 11, § 3, dit bedrag
niet bereikt. De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs zo
geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde
refertejaar.] (53) (97) (166)
[De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in
het eerste lid, 1°, verhogen tot het niveau van het jaarbedrag bedoeld in
artikel 7, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aangepast
overeenkomstig het laatste lid van hetzelfde artikel.] (73)
[§ 1bis. […] (167)] (78)
[§ 1ter. In afwijking van § 1, tweede lid, worden voor de berekening van de
onder § 1, 1°, bedoelde bijdragen, de beroepsinkomsten van de overeenkomstig artikel 7bis aan dit besluit onderworpen meewerkende echtgenoot geacht
de helft van 3.221,08 EUR te bereiken wanneer het referte-inkomen, na toepassing van artikel 11, § 3, de helft van dit bedrag niet bereikt. De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde refertejaar.
De onderworpene die, voor een bepaald kwartaal, een in toepassing van het
eerste lid verminderde bijdrage betaalt, wordt geacht, voor dat kwartaal, een
bijdrage betaald te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld in §
1, tweede lid.] (112)
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§ 2. [De onderworpene die, naast de bezigheid die aanleiding geeft tot onderwerping aan dit besluit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent, is geen bijdrage verschuldigd indien zijn beroepsinkomsten als zelfstandige, voor het refertejaar bedoeld in artikel 11, § 2, en
geherwaardeerd overeenkomstig artikel 11, § 3, minder dan [405,60 EUR] bedragen. (98)
[Wanneer genoemde inkomsten minstens 405,60 EUR bedragen, is de onderworpene de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° 22,00 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (99) (168)] (54)
[...] (55) (100)
De Koning bepaalt wat, voor de toepassing van deze paragraaf, dient verstaan onder gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat daarmee kan
gelijkgesteld worden.

ARS/35,
36

De Koning kan, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hij vaststelt, de toepassing van de bepalingen van deze paragraaf uitbreiden tot
bepaalde categorieën onderworpenen die niet voldoen aan de voorwaarden
betreffende de uitoefening van een andere beroepsbezigheid.

ARS/37,
§1

[§ 3. […] (101) ] (56)
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Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
[§ 1. Onverminderd de uitzonderingen bedoeld in de §§ 1ter en 2 zijn de
onderworpenen de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° 22,00 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (77) (96) (111) (165)
Voor de berekening van de onder 1° bedoelde bijdragen worden de beroepsinkomsten van de onderworpene geacht [3.666,15 EUR] te bereiken
wanneer [deze dit bedrag niet bereiken] (219). De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het
in artikel 11, § 2, bedoelde [bijdragejaar] (220).] (53) (97) (166)
[De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in
het eerste lid, 1°, verhogen tot het niveau van het jaarbedrag bedoeld in
artikel 7, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aangepast
overeenkomstig het laatste lid van hetzelfde artikel.] (73)
[§ 1bis. […] (167)] (78)
[§ 1ter. [In afwijking van § 1, tweede lid, worden voor de berekening van de
onder § 1, 1°, bedoelde bijdragen, de beroepsinkomsten van de overeenkomstig artikel 7bis aan dit koninklijk besluit onderworpen meewerkende echtgenoot geacht de helft van 3.221,08 euro te bereiken wanneer deze de helft van
dit bedrag niet bereiken. De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd
zelfs zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde bijdragejaar] (221).
De onderworpene die, voor een bepaald kwartaal, een in toepassing van het
eerste lid verminderde bijdrage betaalt, wordt geacht, voor dat kwartaal, een
bijdrage betaald te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld in §
1, tweede lid.] (112)
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§ 2. [De onderworpene die, naast de bezigheid die aanleiding geeft tot onderwerping aan dit besluit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent, is geen bijdrage verschuldigd indien zijn [beroepsinkomsten als zelfstandige, voor het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2,
minder dan 405,60 euro bedragen.] (222)] (98)
[Wanneer genoemde inkomsten minstens 405,60 EUR bedragen, is de onderworpene de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° 22,00 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (99) (168)] (54)
[...] (55) (100)
De Koning bepaalt wat, voor de toepassing van deze paragraaf, dient verstaan onder gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat daarmee kan
gelijkgesteld worden.

ARS/35,
36

De Koning kan, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hij vaststelt, de toepassing van de bepalingen van deze paragraaf uitbreiden tot
bepaalde categorieën onderworpenen die niet voldoen aan de voorwaarden
betreffende de uitoefening van een andere beroepsbezigheid.

ARS/37,
§1

[§ 3. [...] (101)] (56)

________________________
(*) Art. 1 van het KB van 20.07.2000, dat in werking treedt op 01.01.2002
(B.S. 30.08.2000).
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Tekst van kracht vanaf 1 januari 2016(a)

(a)

[§ 1. Onverminderd de uitzonderingen bedoeld in de §§ 1ter en 2 zijn de onderworpenen de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° [21,50 pct.] (250) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te boven
gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (77) (96) (111) (165)
Voor de berekening van de onder 1° bedoelde bijdragen worden de beroepsinkomsten van de onderworpene geacht [3.666,15 EUR] te bereiken wanneer [deze dit
bedrag niet bereiken] (219). De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs
zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde [bijdragejaar] (220).] (53) (97) (166)
[De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in het
eerste lid, 1°, verhogen tot het niveau van het jaarbedrag bedoeld in artikel 7, derde
lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en aangepast overeenkomstig het laatste lid
van hetzelfde artikel.] (73)
[§ 1bis. […] (167)] (78)
[§ 1ter. [In afwijking van § 1, tweede lid, worden voor de berekening van de onder
§ 1, 1°, bedoelde bijdragen, de beroepsinkomsten van de overeenkomstig artikel
7bis aan dit koninklijk besluit onderworpen meewerkende echtgenoot geacht de
helft van 3.221,08 euro te bereiken wanneer deze de helft van dit bedrag niet bereiken. De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde bijdragejaar] (221).
De onderworpene die, voor een bepaald kwartaal, een in toepassing van het eerste
lid verminderde bijdrage betaalt, wordt geacht, voor dat kwartaal, een bijdrage
betaald te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld in § 1, tweede lid.]
(112)
(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari
2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van bijdragen
in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve data van
inwerkingtreding.
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(a)

§ 2. [De onderworpene die, naast de bezigheid die aanleiding geeft tot onderwerping aan dit besluit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent, is geen bijdrage verschuldigd indien zijn [beroepsinkomsten als zelfstandige, voor het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2,
minder dan 405,60 euro bedragen.] (222)] (98)
[Wanneer genoemde inkomsten minstens 405,60 EUR bedragen, is de onderworpene de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° [21,50 pct.] (251) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12
EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (99) (168)] (54)
[...] (55) (100)
De Koning bepaalt wat, voor de toepassing van deze paragraaf, dient verstaan onder gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat daarmee kan
gelijkgesteld worden.

ARS/35,
36

De Koning kan, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hij vaststelt, de toepassing van de bepalingen van deze paragraaf uitbreiden tot
bepaalde categorieën onderworpenen die niet voldoen aan de voorwaarden
betreffende de uitoefening van een andere beroepsbezigheid.

ARS/37,
§1

[§ 3. [...] (101)] (56)

Bijwerking 2015/2

S.12/5

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2017(a)

(a)

[§ 1. Onverminderd de uitzonderingen [bedoeld in de §§ 1ter, en 2, en in artikel
12bis] (294) zijn de onderworpenen de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° [21,00 pct.] (250) (253) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12
EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te boven
gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (77) (96) (111) (165)
Voor de berekening van de onder 1° bedoelde bijdragen worden de beroepsinkomsten van de onderworpene geacht [3.666,15 EUR] te bereiken wanneer [deze dit
bedrag niet bereiken] (219). De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs
zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde [bijdragejaar] (220).] (53) (97) (166)
[De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in het
eerste lid, 1°, verhogen tot het niveau van het jaarbedrag bedoeld in artikel 7, derde
lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en aangepast overeenkomstig het laatste lid
van hetzelfde artikel.] (73)
[§ 1bis. […] (167)] (78)
[§ 1ter. [In afwijking van § 1, tweede lid, worden voor de berekening van de onder
§ 1, 1°, bedoelde bijdragen, de beroepsinkomsten van de overeenkomstig artikel
7bis aan dit koninklijk besluit onderworpen meewerkende echtgenoot geacht de
helft van 3.221,08 euro te bereiken wanneer deze de helft van dit bedrag niet bereiken. De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde bijdragejaar.] (221)
De onderworpene die, voor een bepaald kwartaal, een in toepassing van het eerste
lid verminderde bijdrage betaalt, wordt geacht, voor dat kwartaal, een bijdrage
betaald te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld in § 1, tweede lid.]
(112)
(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari
2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van bijdragen
in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve data van
inwerkingtreding.
Bijwerking 2016/2

S.12/6

(a)

§ 2. [De onderworpene die, naast de bezigheid die aanleiding geeft tot onderwerping aan dit besluit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent, is geen bijdrage verschuldigd indien zijn [beroepsinkomsten als zelfstandige, voor het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2,
minder dan 405,60 euro bedragen.] (222)] (98)
[Wanneer genoemde inkomsten minstens 405,60 EUR bedragen, is de onderworpene de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° [21,00 pct.] (251) (254) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat
15.831,12 EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (99) (168)] (54)
[...] (55) (100)
De Koning bepaalt wat, voor de toepassing van deze paragraaf, dient verstaan onder gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat daarmee kan
gelijkgesteld worden.

ARS/35,
36

De Koning kan, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hij vaststelt, de toepassing van de bepalingen van deze paragraaf uitbreiden tot
bepaalde categorieën onderworpenen die niet voldoen aan de voorwaarden
betreffende de uitoefening van een andere beroepsbezigheid.

ARS/37,
§1

[§ 3. [...] (101)] (56)

Bijwerking 2015/2

S.12/7

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2018(a)

(a)

[§ 1. Onverminderd de uitzonderingen [bedoeld in de §§ 1ter, en 2, en in artikel
12bis] (294) zijn de onderworpenen de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° [20,50 pct.] (250) (253) (257) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat
15.831,12 EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te boven
gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (77) (96) (111) (165)
Voor de berekening van de onder 1° bedoelde bijdragen worden de beroepsinkomsten van de onderworpene geacht [3.666,15 EUR] te bereiken wanneer [deze dit
bedrag niet bereiken] (219). De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs
zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde [bijdragejaar] (220).] (53) (97) (166)
[De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in het
eerste lid, 1°, verhogen tot het niveau van het jaarbedrag bedoeld in artikel 7, derde
lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en aangepast overeenkomstig het laatste lid
van hetzelfde artikel.] (73)
[§ 1bis. In afwijking van § 1, tweede lid, worden, voor de berekening van de onder
§ 1, eerste lid, 1° bedoelde bijdragen, de beroepsinkomsten van onderworpenen die
vallen onder de in het volgende lid omschreven zelfstandigen, geacht volgend bedrag te bereiken wanneer deze inkomsten dat bedrag niet bereiken:
-

1.893,22 EUR voor de eerste vier kalenderkwartalen onderwerping.

(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
"De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari
2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van bijdragen
in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve data van
inwerkingtreding."
Bijwerking 2018/1

S.12/8

(a)

De in het eerste lid vastgestelde bijdrageberekening geldt voor de eerste vier opeenvolgende kalenderkwartalen van onderwerping als zelfstandige in hoofdberoep
van zelfstandigen die tijdens de twintig kalenderkwartalen vóór aanvang of herneming van hun zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen waren
noch als zelfstandige in hoofdberoep noch als zelfstandige gelijkgesteld met de in
artikel 12, § 2, eerste lid, bedoelde zelfstandigen krachtens het vierde lid van voornoemde paragraaf. Onder zelfstandige in hoofdberoep dient te worden verstaan de
onderworpene die gewoonlijk en hoofdzakelijk een zelfstandige beroepsactiviteit
uitoefent en daarbij deel uitmaakt van een categorie bijdrageplichtigen bedoeld in
artikel 12, § 1, 1bis of 1ter.
De overeenkomstig het eerste lid vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs zo
geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2 bedoelde bijdragejaar.
De onderworpene die, voor een bepaald kwartaal, een in toepassing van deze paragraaf verminderde bijdrage betaalt, wordt geacht, voor dat kwartaal, een bijdrage
betaald te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld in § 1, tweede lid.]
(78) (167) (308)
[§ 1ter. [In afwijking van § 1, tweede lid, worden voor de berekening van de onder
§ 1, 1°, bedoelde bijdragen, de beroepsinkomsten van de overeenkomstig artikel
7bis aan dit koninklijk besluit onderworpen meewerkende echtgenoot geacht de
helft van 3.221,08 euro te bereiken wanneer deze de helft van dit bedrag niet bereiken. De aldus vastgestelde bijdragen zijn verschuldigd zelfs zo geen winsten werden verwezenlijkt voor het in artikel 11, § 2, bedoelde bijdragejaar.] (221)
De onderworpene die, voor een bepaald kwartaal, een in toepassing van het eerste
lid verminderde bijdrage betaalt, wordt geacht, voor dat kwartaal, een bijdrage
betaald te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld in § 1, tweede lid.]
(112)

Bijwerking 2018/1

S.12/8/1

§ 2. [De onderworpene die, naast de bezigheid die aanleiding geeft tot onderwerping aan dit besluit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent, is geen bijdrage verschuldigd indien zijn [beroepsinkomsten als zelfstandige, voor het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2,
minder dan 405,60 euro bedragen.] (222)] (98)
[Wanneer genoemde inkomsten minstens 405,60 EUR bedragen, is de onderworpene de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd:
1° [20,50 pct.] (251) (254) (258) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat
15.831,12 EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (99) (168)] (54)
[...] (55) (100)
De Koning bepaalt wat, voor de toepassing van deze paragraaf, dient verstaan onder gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat daarmee kan
gelijkgesteld worden.
De Koning kan, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hij vaststelt, de toepassing van de bepalingen van deze paragraaf uitbreiden tot
bepaalde categorieën onderworpenen die niet voldoen aan de voorwaarden
betreffende de uitoefening van een andere beroepsbezigheid.

ARS/35,
36

ARS/37,
§1

[§ 3. [...] (101)] (56)
[Artikel 12bis.
§ 1. In afwijking van artikel 12, § 1, is de student-zelfstandige bedoeld in
artikel 5quater van dit besluit:
1. geen enkele bijdrage verschuldigd op het gedeelte van zijn beroepsinkomsten verworven tijdens het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2,
dat niet de helft van het inkomen bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid,
bedraagt;
2. de jaarlijkse bijdrage bedoeld in artikel 12, § 1, eerste lid, 1°, verschuldigd wanneer zijn beroepsinkomsten minstens de helft van het inkomen
bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, bedragen, zonder dat inkomen te
evenaren. De bijdrage wordt dan berekend op het gedeelte van zijn beroepsinkomsten vanaf de helft van het inkomen bedoeld in artikel 12, §
1, tweede lid.
§ 2. Wanneer de student-zelfstandige beroepsinkomsten ontvangt die minstens gelijk zijn aan het bedrag van het inkomen bedoeld in artikel 12, § 1,
tweede lid, voor het betreffende jaar, is hij bijdragen verschuldigd in toepassing van artikel 12, § 1.] (295)
Bijwerking 2016/2
S.12/9

B. Na de pensioenleeftijd
Artikel 13.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
§ 1. Vanaf het kwartaal tijdens hetwelk hij [de pensioenleeftijd bereikt,
zoals bepaald in de artikelen 3, § 1, en 16 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 leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie] of de betaling
van een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of als werknemer effectief
bekomt, is de onderworpene geen bijdrage verschuldigd indien zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige, verworven tijdens het refertejaar bedoeld
in artikel 11, § 2, en geherwaardeerd overeenkomstig artikel 11, § 3, niet
tenminste [811,20 EUR] bereiken. (74) (102)
[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 EUR belopen, is de onderworpene volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de
beroepsinkomsten, bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3:
1° 22,00 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.
Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 EUR belopen, is de onderworpene waarop de bepalingen van artikel 11, § 5, eerste lid, van toepassing zijn of van toepassing zouden kunnen geweest zijn, de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld
in artikel 11, §§ 2 en 3:
1° 14,70 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.] (57) (58) (103)
(104) (169)

Bijwerking 2013/3

S.13

[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 euro belopen, is de onderworpene die voldoet aan de voorwaarden van artikel 107, § 2, B, van het
koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten
bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3, desgevallend begrensd overeenkomstig
artikel 11, § 6:
1° 14,70 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro te
boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (8) (18) (33) (75)
(213)
§ 2. [...] (59) (105)
§ 3. De Koning bepaalt in welke gevallen de in dit artikel bedoelde personen geacht worden alle beroepsbezigheid te hebben gestaakt.

ARS/37,
§§ 2 en 3

§ 4. [...]

(a)

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
§ 1. [Vanaf het kwartaal tijdens hetwelk hij de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt of de betaling van een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of
als werknemer effectief verkrijgt, is de onderworpene geen bijdrage verschuldigd indien zijn beroepsinkomsten als zelfstandige, verworven tijdens
het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2, niet ten minste 811,20 euro bereiken.] (74) (102) (223)
[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 EUR belopen, is de onderworpene volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de
beroepsinkomsten, bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3:
1° 22,00 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.

________________________
(a) Opgeheven bij het KB nr. 1 van 26.03.1981, art. 1, 2° - uitw. op 01.01.1981
(B.S. 03.04.1981).
Bijwerking 2013/3

S.13/1

[Wanneer bedoelde inkomsten ten minste 811,20 euro bedragen, is de onderworpene waarvan het rust- of overlevingspensioen of een soortgelijk
voordeel, voor de betaling waarvan voorwaarden gesteld zijn met betrekking tot de uitoefening van een beroepsbezigheid, effectief betaalbaar is,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, § 2:
1° 14,70 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
te boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (224)] (57) (58)
(103) (104) (169)
[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 euro belopen, is de onderworpene die voldoet aan de voorwaarden van [artikel 107, § 4, derde lid]
(263) van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3[…] (247):
1° 14,70 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro te
boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (8) (18) (33) (75)
(213)
§ 2. [...] (59) (105)
§ 3. De Koning bepaalt in welke gevallen de in dit artikel bedoelde personen geacht worden alle beroepsbezigheid te hebben gestaakt.

ARS/37,
§§ 2 en 3

§ 4. [...](a)

(a)

(a) Opgeheven bij het KB nr. 1 van 26.03.1981, art. 1, 2° - uitw. op 01.01.1981 (B.S.
03.04.1981).
Bijwerking 2016/1

S.13/2

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2016(a)

(a)

§ 1. [Vanaf het kwartaal tijdens hetwelk hij de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt of de betaling van een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of
als werknemer effectief verkrijgt, is de onderworpene geen bijdrage verschuldigd indien zijn beroepsinkomsten als zelfstandige, verworven tijdens
het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2, niet ten minste 811,20 euro bereiken.] (74) (102) (223)
[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 EUR belopen, is de onderworpene volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de
beroepsinkomsten, bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3:
1° [21,50 pct.] (252) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12
EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.
[Wanneer bedoelde inkomsten ten minste 811,20 euro bedragen, is de onderworpene waarvan het rust- of overlevingspensioen of een soortgelijk
voordeel, voor de betaling waarvan voorwaarden gesteld zijn met betrekking tot de uitoefening van een beroepsbezigheid, effectief betaalbaar is,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, § 2:
1° 14,70 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
te boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (224)] (57) (58)
(103) (104) (169)

(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari 2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van
bijdragen in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve
data van inwerkingtreding.
Bijwerking 2015/2

S.13/3

(a)

[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 euro belopen, is de onderworpene die voldoet aan de voorwaarden van [artikel 107, § 4, derde lid]
(263) van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3[…] (247):
1° 14,70 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro te
boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (8) (18) (33) (75)
(213)
§ 2. [...] (59) (105)
§ 3. De Koning bepaalt in welke gevallen de in dit artikel bedoelde personen geacht worden alle beroepsbezigheid te hebben gestaakt.

ARS/37,
§§ 2 en 3

§ 4. [...](a)

(a)

(a) Opgeheven bij het KB nr. 1 van 26.03.1981, art. 1, 2° - uitw. op 01.01.1981 (B.S.
03.04.1981).
Bijwerking 2016/1

S.13/4

(a)

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2017(a)
§ 1. [Vanaf het kwartaal tijdens hetwelk hij de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt of de betaling van een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of
als werknemer effectief verkrijgt, is de onderworpene geen bijdrage verschuldigd indien zijn beroepsinkomsten als zelfstandige, verworven tijdens
het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2, niet ten minste 811,20 euro bereiken.] (74) (102) (223)
[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 EUR belopen, is de onderworpene volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de
beroepsinkomsten, bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3:
1° [21,00 pct.] (252) (255) op het gedeelte der beroepsinkomsten dat
15.831,12 EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.
[Wanneer bedoelde inkomsten ten minste 811,20 euro bedragen, is de onderworpene waarvan het rust- of overlevingspensioen of een soortgelijk
voordeel, voor de betaling waarvan voorwaarden gesteld zijn met betrekking tot de uitoefening van een beroepsbezigheid, effectief betaalbaar is,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, § 2:
1° 14,70 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
te boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (224)] (57) (58)
(103) (104) (169)

(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari 2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van
bijdragen in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve
data van inwerkingtreding.
Bijwerking 2015/2

S.13/5

(a)

[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 euro belopen, is de onderworpene die voldoet aan de voorwaarden van [artikel 107, § 4, derde lid]
(263) van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3[…] (247):
1° 14,70 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro te
boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (8) (18) (33) (75)
(213)
§ 2. [...] (59) (105)
§ 3. De Koning bepaalt in welke gevallen de in dit artikel bedoelde personen geacht worden alle beroepsbezigheid te hebben gestaakt.

ARS/37,
§§ 2 en 3

§ 4. [...](a)

(a)

(a) Opgeheven bij het KB nr. 1 van 26.03.1981, art. 1, 2° - uitw. op 01.01.1981 (B.S.
03.04.1981).
Bijwerking 2016/1

S.13/6

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2018(a)

(a)

§ 1. [Vanaf het kwartaal tijdens hetwelk hij de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt of de betaling van een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of
als werknemer effectief verkrijgt, is de onderworpene geen bijdrage verschuldigd indien zijn beroepsinkomsten als zelfstandige, verworven tijdens
het bijdragejaar bedoeld in artikel 11, § 2, niet ten minste 811,20 euro bereiken.] (74) (102) (223)
[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 EUR belopen, is de onderworpene volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de
beroepsinkomsten, bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3:
1° [20,50 pct.] (252) (255) (259) op het gedeelte der beroepsinkomsten
dat 15.831,12 EUR niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 EUR te
boven gaat, maar 23.330,06 EUR niet overschrijdt.
[Wanneer bedoelde inkomsten ten minste 811,20 euro bedragen, is de onderworpene waarvan het rust- of overlevingspensioen of een soortgelijk
voordeel, voor de betaling waarvan voorwaarden gesteld zijn met betrekking tot de uitoefening van een beroepsbezigheid, effectief betaalbaar is,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, § 2:
1° 14,70 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
niet te boven gaat;
2° 14,16 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro
te boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (224)] (57) (58)
(103) (104) (169)

(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari 2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van
bijdragen in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve
data van inwerkingtreding.
Bijwerking 2015/2

S.13/7

(a)

[Wanneer bedoelde inkomsten minstens 811,20 euro belopen, is de onderworpene die voldoet aan de voorwaarden van [artikel 107, § 4, derde lid]
(263) van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
de volgende jaarlijkse bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, §§ 2 en 3[…] (247):
1° 14,70 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro niet
te boven gaat;
2° 14,16 pct op het gedeelte der beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro te
boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.] (8) (18) (33) (75)
(213)
§ 2. [...] (59) (105)
§ 3. De Koning bepaalt in welke gevallen de in dit artikel bedoelde personen geacht worden alle beroepsbezigheid te hebben gestaakt.

ARS/37,
§§ 2 en 3

§ 4. [...](a)

(a)

(a) Opgeheven bij het KB nr. 1 van 26.03.1981, art. 1, 2° - uitw. op 01.01.1981 (B.S.
03.04.1981).
Bijwerking 2016/1

S.13/8

[C. Begin van bezigheid] (170)

[Artikel 13bis.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
§ 1. De Koning bepaalt, met het oog op de bijdrageberekening bij aanvang
of hervatting van beroepsbezigheid, wat dient te worden verstaan onder
aanvang of hervatting van beroepsbezigheid. De Koning bepaalt eveneens
de uitvoeringsmodaliteiten van de bijdrageberekening bij aanvang of hervatting van beroepsbezigheid voor zover deze niet bij wet werden vastgesteld.
§ 2. In geval van begin van bezigheid zoals door de Koning bepaald, betaalt
de onderworpene voorlopig:
1° wanneer hij behoort tot de algemene groep bijdrageplichtigen bedoeld in
artikel 12, § 1 : bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de zin
van artikel 11, § 2;
2° wanneer hij behoort tot de in artikel 7bis beoogde helpers die al dan niet
vrijwillig aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen zijn en
die behoren tot de algemene categorie bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 1 : bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR tot en met
het laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR voor de
volgende vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR voor elk
van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar
is in de zin van artikel 11, § 2;

Bijwerking 2013/3

S.14

3° wanneer de voorwaarden waarin de bezigheid wordt uitgeoefend van die
aard zijn dat de betrokkene zou kunnen behoren tot de groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 2 : bijdragen, berekend als volgt :
a) 20,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de zin
van artikel 11, § 2;
4° wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste en derde
lid [of in artikel 13, § 1, eerste en vierde lid] (214) de bijdragen opgelegd door de bepaling die op hem van toepassing is, berekend op een inkomen van 811,20 EUR;
5° [wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste lid, zonder dat het derde of het vierde lid van datzelfde artikel op hem van toepassing is] (215): bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 811,20 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 811,20 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van 811,20 EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de zin
van artikel 11, § 2.] (171)

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
§ 1. De Koning bepaalt, met het oog op de bijdrageberekening bij aanvang
of hervatting van beroepsbezigheid, wat dient te worden verstaan onder
aanvang of hervatting van beroepsbezigheid. De Koning bepaalt eveneens
de uitvoeringsmodaliteiten van de bijdrageberekening bij aanvang of hervatting van beroepsbezigheid voor zover deze niet bij wet werden vastgesteld.

Bijwerking 2013/3

S.14/1

§ 2. In geval van begin van bezigheid zoals door de Koning bepaald, betaalt
de onderworpene voorlopig:
1° wanneer hij behoort tot de algemene groep bijdrageplichtigen bedoeld in
artikel 12, § 1 : bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de zin
van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);
2° wanneer hij behoort tot de in artikel 7bis beoogde helpers die al dan niet
vrijwillig aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen zijn en
die behoren tot de algemene categorie bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 1 : bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR tot en met
het laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR voor de
volgende vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR voor elk
van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar
is in de zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);
3° wanneer de voorwaarden waarin de bezigheid wordt uitgeoefend van die
aard zijn dat de betrokkene zou kunnen behoren tot de groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 2 : bijdragen, berekend als volgt :
a) 20,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de zin
van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);

Bijwerking 2013/3

S.14/2

4° wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste en derde
lid [of in artikel 13, § 1, eerste en vierde lid] (214) de bijdragen opgelegd door de bepaling die op hem van toepassing is, berekend op een inkomen van 811,20 EUR;
5° [wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste lid, zonder dat het derde of het vierde lid van datzelfde artikel op hem van toepassing is] (215): bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 811,20 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 811,20 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) 21,50 pct. op een inkomen van 811,20 EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de zin
van artikel [11, § 3, eerste lid] (225).] (171)
[§ 3. De voorlopige bijdragen, geïnd overeenkomstig § 2, worden geregulariseerd overeenkomstig artikel 11, § 5.] (226)

Bijwerking 2013/3

S.14/3

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2017(a)

(a)

§ 1. De Koning bepaalt, met het oog op de bijdrageberekening bij aanvang of hervatting van beroepsbezigheid, wat dient te worden verstaan onder aanvang of hervatting van beroepsbezigheid. De Koning bepaalt eveneens de uitvoeringsmodaliteiten van de bijdrageberekening bij aanvang of hervatting van beroepsbezigheid
voor zover deze niet bij wet werden vastgesteld.
§ 2. In geval van begin van bezigheid zoals door de Koning bepaald, betaalt de
onderworpene voorlopig:
1° wanneer hij behoort tot de algemene groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel
12, § 1: bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR tot en met het laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR voor de volgende vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) [21,00 pct.] (256) op een inkomen van 3.666,15 EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de zin van
artikel [11, § 3, eerste lid] (225);
2° wanneer hij behoort tot de in artikel 7bis beoogde helpers die al dan niet vrijwillig aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen zijn en die behoren
tot de algemene categorie bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 1 : bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR tot en met het
laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR voor de volgende vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) [21,00 pct.] (256) op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR voor elk
van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de
zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);

(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari
2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van bijdragen
in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve data van
inwerkingtreding.
Bijwerking 2015/2

S.14/3/1

(a)

3° wanneer de voorwaarden waarin de bezigheid wordt uitgeoefend van die
aard zijn dat de betrokkene zou kunnen behoren tot de groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 2: bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) [21,00 pct.] (256) op een inkomen van 405,60 EUR voor elk van de
volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de
zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);
4° wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste en derde
lid [of in artikel 13, § 1, eerste en vierde lid] (214) de bijdragen opgelegd door de bepaling die op hem van toepassing is, berekend op een inkomen van 811,20 EUR;
5° [wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste lid, zonder dat het derde of het vierde lid van datzelfde artikel op hem van toepassing is] (215): bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 811,20 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 811,20 EUR voor de volgende vier
kalenderkwartalen onderwerping;
c) [21,00 pct.] (256) op een inkomen van 811,20 EUR voor elk van de
volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is in de
zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225).] (171)
[6° wanneer het gaat om een student-zelfstandige bedoeld in artikel 5quater
: bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat vier kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor de volgende vier
kwartalen onderwerping;
c) 21,00 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor elk van de volgende kalenderkwartalen onderwerping waarvoor er geen refertejaar is
in de zin van artikel 11, § 3, eerste lid.] (296)
[§ 3. De voorlopige bijdragen, geïnd overeenkomstig § 2, worden geregulariseerd overeenkomstig artikel 11, § 5.] (226)
Bijwerking 2016/2
S.14/3/2

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2018(a)

(a)

§ 1. De Koning bepaalt, met het oog op de bijdrageberekening bij aanvang of hervatting van beroepsbezigheid, wat dient te worden verstaan onder aanvang of hervatting van beroepsbezigheid. De Koning bepaalt eveneens de uitvoeringsmodaliteiten van de bijdrageberekening bij aanvang of hervatting van beroepsbezigheid
voor zover deze niet bij wet werden vastgesteld.
§ 2. In geval van begin van bezigheid zoals door de Koning bepaald, betaalt de
onderworpene voorlopig:
1°

wanneer hij behoort tot de algemene groep bijdrageplichtigen bedoeld in
artikel 12, § 1: bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping omvat;
b) [20,50 pct.] (260) op een inkomen van 3.666,15 EUR voor de volgende
vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) [20,50 pct.] (256) (260) op een inkomen van 3.666,15 EUR voor elk
van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar is
in de zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);

[1° bis wanneer hij behoort tot de groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, §
1bis: bijdragen, berekend als volgt:
20,50 pct. op een inkomen van 3.666,15 EUR;] (309)

(a) Artikel 13 van de wet van 26.12.2015 (B.S. 30.12.2015, Ed.2) luidt als volgt:
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die gelegen zijn vóór de respectieve
data van inwerkingtreding van de afdelingen van dit hoofdstuk (namelijk 1 januari
2016 voor de vermindering van bijdragen in 2016, 1 januari 2017 voor de vermindering van bijdragen in 2017 en 1 januari 2018 voor de vermindering van bijdragen
in 2018), worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen zoals deze golden op de dag voorafgaand aan deze respectieve data van
inwerkingtreding.
Bijwerking 2018/1

S.14/3/3

(a)

2°

wanneer hij behoort tot de in artikel 7bis beoogde helpers die al dan niet
vrijwillig aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen zijn en die
behoren tot de algemene categorie bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12,
§ 1: bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR tot en met
het laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping omvat;
b) [20,50 pct.] (260) op een inkomen van de helft van 3.221,08 EUR voor
de volgende vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) [20,50 pct.] (256) (260) op een inkomen van de helft van 3.221,08
EUR voor elk van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen
refertejaar is in de zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);

Bijwerking 2018/1

S.14/3/3/1

3° wanneer de voorwaarden waarin de bezigheid wordt uitgeoefend van die
aard zijn dat de betrokkene zou kunnen behoren tot de groep bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 12, § 2: bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) [20,50 pct.] (260) op een inkomen van 405,60 EUR voor de volgende vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) [20,50 pct.] (256) (260) op een inkomen van 405,60 EUR voor elk
van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar
is in de zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225);
4° wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste en derde
lid [of in artikel 13, § 1, eerste en vierde lid] (214) de bijdragen opgelegd door de bepaling die op hem van toepassing is, berekend op een inkomen van 811,20 EUR;
5° [wanneer de onderworpene bedoeld is in artikel 13, § 1, eerste lid, zonder dat het derde of het vierde lid van datzelfde artikel op hem van toepassing is] (215): bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 811,20 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping
omvat;
b) [20,50 pct.] (260) op een inkomen van 811,20 EUR voor de volgende vier kalenderkwartalen onderwerping;
c) [20,50 pct.] (256) (260) op een inkomen van 811,20 EUR voor elk
van de volgende kwartalen onderwerping waarvoor geen refertejaar
is in de zin van artikel [11, § 3, eerste lid] (225).] (171)
[6° wanneer het gaat om een student-zelfstandige bedoeld in artikel 5quater
: bijdragen, berekend als volgt:
a) 20,50 pct. op een inkomen van 405,60 EUR tot en met het laatste
kwartaal van het eerste kalenderjaar dat vier kwartalen onderwerping
omvat;
b) 21,00 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor de volgende vier
kwartalen onderwerping;
c) 21,00 pct. op een inkomen van 405,60 EUR voor elk van de volgende kalenderkwartalen onderwerping waarvoor er geen refertejaar is
in de zin van artikel 11, § 3, eerste lid.] (296)
[§ 3. De voorlopige bijdragen, geïnd overeenkomstig § 2, worden geregulariseerd overeenkomstig artikel 11, § 5.] (226)
Bijwerking 2016/2
S.14/3/4

Artikel 13ter.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014 en opgeheven met ingang op
1 januari 2015 (227)
§ 1. De bijdragen worden geïnd op de voorlopige basis bedoeld in artikel
13bis, § 2, zolang er geen refertejaar is in de zin van artikel 11, § 2.
Het eerste van de refertejaren is datgene dat vier kwartalen onderwerping
bevat sedert het begin van activiteit zoals door de Koning bepaald.
§ 2.
1° De voorlopige bijdragen met betrekking tot het eerste kalenderjaar dat
vier kwartalen onderwerping bevat en deze met betrekking tot de kwartalen die er desgevallend aan voorafgaan, worden geregulariseerd op basis van de bedrijfsinkomsten van dat eerste kalenderjaar onderwerping.
Op deze bedrijfsinkomsten wordt het bijdragepercentage toegepast dat
van toepassing was tijdens de te regulariseren periode.
2° De voorlopige bijdragen met betrekking tot de volgende kalenderjaren
worden geregulariseerd op basis van de bedrijfsinkomsten van respectievelijk het tweede en het derde kalenderjaar onderwerping.
Op deze bedrijfsinkomsten wordt het bijdragepercentage toegepast dat
van toepassing was tijdens de te regulariseren periode.
§ 3. Zo de activiteit een einde neemt vooraleer er een kalenderjaar is dat
vier kwartalen onderwerping omvat en tot basis kan dienen voor de in § 2,
1°, bedoelde regularisatie, worden de voorlopige bijdragen als definitief
beschouwd, onder voorbehoud van wat volgt:
1° zo het ging om een begin van activiteit in de zin van artikel 13bis, § 2,
3°, 4° of 5°, mag de sociale verzekeringskas overgaan tot de terugbetaling der voorlopige bijdragen, indien objectieve elementen erop wijzen
dat het inkomen van de zelfstandige activiteit, zelfs indien ze uitgeoefend waren gedurende een jaar dat vier kwartalen onderwerping omvat,
niet minstens het minimuminkomen zou bereikt hebben, te rekenen
waarvan de personen, bedoeld in de artikelen 12, § 2, of 13, naargelang
van het geval, bijdrageplichtig zijn;
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2° de personen bedoeld in artikel 37, § 1, 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 kunnen op hun verzoek van de sociale
verzekeringskas waarbij ze zijn aangesloten de terugbetaling bekomen
van de voorlopige bijdragen of de beperking van die bijdragen tot het
bedrag bedoeld in artikel 40, § 2, c, tweede streepje, van genoemd koninklijk besluit van 19 december 1967 indien uit objectieve elementen
blijkt dat het inkomen van hun zelfstandige activiteit, zelfs indien ze uitgeoefend was geweest gedurende een jaar dat vier kwartalen onderwerping telt, naargelang van het geval, 405,60 EUR niet zou hebben bereikt
of 1.920,48 EUR niet zou hebben overschreden.
§ 4. Zo de activiteit een einde neemt vooraleer een tweede of een derde kalenderjaar dat vier kwartalen onderwerping omvat en tot basis kan dienen
voor de in § 2, 2°, bedoelde regularisaties, verlopen is, worden de voorlopige bijdragen met betrekking tot het bedoelde kalenderjaar geregulariseerd
op basis van de bedrijfsinkomsten van het voorgaande kalenderjaar onderwerping.
Op deze bedrijfsinkomsten wordt het bijdragepercentage toegepast dat van
toepassing was tijdens de te regulariseren periode.
§ 5. Voor de toepassing van §§ 2 en 4 wordt onder beroepsinkomsten verstaan : het bedrag meegedeeld door de Administratie der Directe Belastingen overeenkomstig artikel 11, § 2, zesde lid.] (172)
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[Artikel 13quater
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014 en opgeheven met ingang op
1 januari 2015 (228)
De Koning staat, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
een vermindering van bijdragen toe die voor de zelfstandigen, bedoeld in
het volgende lid, die ernstig of lang arbeidsongeschikt zijn, toelaat de gratis
verzekering voor kleine risico’s te behouden. Deze vermindering varieert in
functie van de verhogingen van de bijdragepercentages, toegepast sinds 1
januari 2008 en komt overeen met een vermindering van maximum 2,35
pct. van deze percentages.
Onder « zelfstandigen die ernstig of langdurig arbeidsongeschikt zijn » volgens het vorige lid worden zelfstandigen verstaan die :
1° ofwel hun hoofdverblijfplaats in België hebben, de leeftijd van 15 jaar
hebben bereikt en vóór de leeftijd van vijfenzestig jaar door een geneesheer-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige controle van het Instituut ongeschikt zijn erkend tot het verrichten van arbeid ter verkrijging van inkomen voor een vermoedelijke duur van ten minste één jaar
wegens letsels of functionele stoornissen die leiden tot een vermindering
van het verdienvermogen met twee derden of meer van wat een persoon
van dezelfde stand en met dezelfde opleiding kan verdienen door zijn
werkzaamheid.
Wordt niet beschouwd als arbeid ter verkrijging van inkomen, de activiteit die de zelfstandige uitoefent in de voorwaarden en voor de duur bepaald bij artikel 23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten
voordele van de zelfstandigen.
De geneesheer-inspecteur stelt de duur van de arbeidsongeschiktheid
vast en geeft aan de belanghebbende kennis van zijn beslissing binnen
een maand na het onderzoek.
De geneesheer-inspecteur doet een nieuw onderzoek binnen dertig dagen voor het einde van de eerder erkende periode van arbeidsongeschiktheid.
De personen wier arbeidsongeschiktheid is erkend tot de leeftijd van
vijfenzestig jaar, worden verder als arbeidsongeschikt beschouwd.
De arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op schriftelijk verzoek, dat
de betrokkene of de persoon die bij wet gemachtigd is om in diens plaats
te handelen, moet richten aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige controle;
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2° ofwel met toepassing van artikel 2, § 1, van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de vereiste erkenning
van arbeidsongeschiktheid bezitten om recht te hebben op de inkomensvervangende tegemoetkoming bedoeld in die bepaling of voor wie met toepassing van artikel 2, § 2 of § 3, van de voornoemde wet de vereiste vermindering van de zelfredzaamheid voor het recht op de integratietegemoetkoming
of op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, erkend is;
3° ofwel kinderen zijn die op grond van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % , de medische voorwaarden vervullen
om het recht te openen op verhoogde kinderbijslag krachtens artikel 20
van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;
4° ofwel zich in een invaliditeitsperiode bevinden in de zin van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering
tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.
De personen die zich op de pensioenleeftijd, zoals bepaald in de artikelen 3, § 1, en 16 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 leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van
België aan de Europese en Monetaire Unie, in een hiervoren bedoelde
invaliditeitsperiode bevinden, worden verder als arbeidsongeschikt beschouwd;
5° ofwel weduwnaar of weduwe zijn van een van de rechthebbenden die
zijn bedoeld onder de punten 1° tot 4°;
6° ofwel kind zijn van één van de rechthebbenden, bedoeld onder de punten 1° tot 5°, die volle wezen zijn en genietend van kinderbijslag of genietend van een inkomensvervangende uitkering in de zin van de wet
van 27 februari 1987 betreffende de uitkeringen aan de gehandicapten.
De Koning bepaalt de nadere regelen van praktische aard voor de toekenning van de vermindering van bijdragen bedoeld in het eerste lid.] (181)
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[D. Gemeenschappelijke bepalingen] (173)

Artikel 14.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
§ 1. [De inkomstenbedragen [vermeld in de artikelen 12, 13, 13bis en 13ter]
(174) zijn gebonden aan het indexcijfer der consumptieprijzen 142,75. Met
het oog op het innen der bijdragen voor een bepaald jaar, worden zij vermenigvuldigd met een breuk, welke in het begin van elk jaar door de Koning wordt vastgesteld. De noemer van deze breuk is 142,75; de teller duidt
het gemiddelde aan van de vermoede indexcijfers der consumptieprijzen
(basis 1971 = 100) voor het betrokken jaar.] (35)

(a)

§ 2. [De Koning kan, na advies van het Algemeen Beheerscomité voor het
sociaal statuut der zelfstandigen, opgericht bij artikel 107 van de wet van
30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, en bij een in
Ministerraad overlegd besluit, de in de artikelen 12 en 13 bedoelde percentages en het bedrag van de beroepsinkomsten opgenomen in artikel 12, § 1,
tweede lid, aanpassen.
Het bedrag van de bijdrageverhoging ingevolge de aanpassing van het bedrag van de beroepsinkomsten opgenomen in artikel 12, § 1, tweede lid,
waarvan sprake in het eerste lid, mag evenwel niet meer bedragen dan
175 EUR.] (60) (106)
§ 3. [...] (61)

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
§ 1. [De inkomstenbedragen [vermeld [in de artikelen 11, 12, 13 en 13bis]
(174) (229) zijn gebonden aan het indexcijfer der consumptieprijzen
142,75. Met het oog op het innen der bijdragen voor een bepaald jaar,
worden zij vermenigvuldigd met een breuk, welke in het begin van elk jaar
door de Koning wordt vastgesteld. De noemer van deze breuk is 142,75; de
teller duidt het gemiddelde aan van de vermoede indexcijfers der consumptieprijzen (basis 1971 = 100) voor het betrokken jaar.] (35)
§ 2. [...] (60) (106) (230)
§ 3. [...] (61)
________________________
(a) Zie volgende bladzijde.
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(a)

UITVOERING VAN ARTIKEL 14, § 1
Jaar

Breuk

Koninklijk besluit

Artikel

Belgisch Staatsblad

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

1,5958/1,4859
1,7391/1,4859
1,8307/1,4859
1,8755/1,4859
2,0039/1,4859
2,1655/1,4859
2,3249/1,4859
2,5329/1,4859
2,6437/1,4859
2,8007/1,4859
2,8897/1,4859
2,8897/1,4859
2,9523/1,4859
2,9965/1,4859
3,1177/1,4859
3,2383/1,4859
3,3139/1,4859
3,3802/1,4859
336,24/142,75
342,19/142,75
346,50/142,75
357,70/142,75
362,95/142,75
363,90/142,75
369,13/142,75
381,34/142,75
388,46/142,75
395,50/142,75

14.02.1976
07.01.1977
20.12.1977
01.12.1978
20.12.1979
31.12.1980
27.11.1981
22.12.1982
14.12.1983
20.12.1984
03.01.1986
23.12.1986
11.12.1987
12.01.1989
10.01.1990
15.01.1991
18.12.1991
12.01.1993
27.04.1994
30.01.1995
21.12.1995
23.12.1996
22.12.1997
16.12.1998
03.02.2000
24.01.2001
10.01.2002
13.01.2003

1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°

09.03.1976
19.01.1977
11-13.01.1978
29.12.1978
08.01.1980
10.02.1981
16.12.1981
25.01.1983
28.12.1983
07.02.1985
06.02.1986
21.01.1987
25.12.1987
21.01.1989
24.01.1990
21.03.1991
30.01.1992
05.02.1993
10.06.1994
03.03.1995
27.02.1996
25.01.1997
14.10.1998
30.12.1998
26.02.2000
09.03.2001
16.02.2002
30.01.2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

401,87/142,75
414,35/142,75
428,31/142,75
434,00/142,75
444,68/142,75
460,41/142,75
460,41/142,75
472,30/142,78
490,51/142,75
499,59/142,75
501,14/142,75

31.12.2003
22.12.2004
30.12.2005
09.01.2007
19.12.2007
19.12.2008
18.12.2009
15.12.2010
28.12.2011
12.12.2012
15.12.2013

1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°
1,2°

(erratum: 26.02.2003)
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14.01.2004
31.12.2004
18.01.2006
26.01.2007
28.12.2007
08.01.2009, Ed.2
06.01.2010
06.01.2011
12.01.2012, Ed. 2

31.12.2012, Ed. 2
20.12.2013, Ed. 4
S.15

UITVOERING VAN ARTIKEL 14, § 1
Jaar

Breuk

Koninklijk besluit

Artikel

Belgisch Staatsblad

2015
2016
2017

501,14/142,75
506,60/142,75
517,72/142,75

19.12.2014
14.12.2015
07.12.2016

1,2°
1,2°
1,2°

29.12.2014, Ed. 3
23.12.2015
14.12.2016, Ed. 3
(erratum: 16.12.2016,
Ed. 1)

2018
2019
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527,62/142,75
539,18/142,75

22.12.2017
07.12.2018

1,2°
1,2°

29.12.2017, Ed. 1
14.12.2018
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Algemene bepalingen van toepassing op alle door of krachtens dit besluit voorziene bijdragen
Artikel 15.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
§ 1. De bijdragen zijn verschuldigd bij vierden in de loop van ieder kalenderkwartaal; ze worden geïnd door de sociale verzekeringskas bedoeld in
artikel 20, § 1, of § 3, waarbij de onderworpene is aangesloten.
De Koning bepaalt de wijze waarop de driemaandelijkse bijdragen worden
geïnd.

ARS/42

De zelfstandige is, samen met de helper, hoofdelijk gehouden tot de betaling van de door deze laatste verschuldigde bijdragen. Hetzelfde geldt voor
de rechtspersonen voor de bijdragen [en de administratieve geldboete bedoeld in artikel 17bis] (198) verschuldigd door hun vennoten of mandatarissen.
Wanneer de echtgenoot-helper is onderworpen in de plaats van zijn echtgenote, is deze laatste hoofdelijk gehouden tot betaling van de bijdragen welke haar man verschuldigd is.
In de gevallen voorzien in de twee voorgaande alinea’s kunnen de bijdragen
gevorderd worden van de hoofdelijk aansprakelijke personen, zelfs indien
de onderworpene vrijstelling heeft bekomen bij beslissing van de Commissie bedoeld in artikel 22.

(a)

§ 2. De driemaandelijkse bijdrage is verschuldigd voor de vier kwartalen
van het kalenderjaar, waarin de beroepsbezigheid gelegen is die de onderwerping aan dit besluit meebrengt.
Deze bijdrage is nochtans niet verschuldigd :
1° vóór het kwartaal tijdens hetwelk de bezigheid als zelfstandige een aanvang nam, noch na het kwartaal tijdens hetwelk aan deze bezigheid een
einde werd gesteld, op voorwaarde dat deze normaal het volgend jaar
niet wordt hernomen ;

________________________
(a) Zie evenwel ARS/91, § 3.
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2° voor het kwartaal waarin de onderworpene [de pensioenleeftijd bereikt,
zoals bepaald in de artikelen 3, § 1, en 16 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 leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van artikel 3, § 1, 4°, van
de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie] (79), of als zelfstandige een vervroegd rustpensioen
bekomt, op voorwaarde dat de betrokkene, in de loop van dat kwartaal,
aan zijn beroepsbezigheid een einde stelt ;
3° voor het kwartaal waarin de onderworpene overlijdt.
§ 3. De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de zelfstandige, die wegens ziekte of invaliditeit zijn activiteit heeft moeten onderbreken, [of die
zijn activiteit gedwongen heeft stopgezet in de zin van artikel 2, § 3, van het
koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement,
daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting] (210) van bijdrage vrijgesteld is.

RGS/50

§ 4. De Koning bepaalt:
1° onder welke voorwaarden de bijdragen verhoogd worden met een forfaitair bedrag, met een bepaald percentage of volgens deze twee wijzen
samen, wanneer de onderworpene de door of krachtens dit besluit opgelegde verplichtingen niet of met vertraging nakomt, alsmede de gevallen
waarin de toepassing van deze verhogingen kan verzaakt worden;

ARS/44,
48

2° de bestemming van de opbrengst van deze verhogingen;

ARS/52

3° de weerslag op de uitkeringen van de laattijdige of gedeeltelijke bijdragebetaling;

(a)

[4° onder welke voorwaarden de bijdragen verlaagd worden met een forfaitair bedrag, met een bepaald percentage of volgens deze twee wijzen
samen, wanneer de onderworpene de door of krachtens dit besluit opgelegde verplichtingen versneld nakomt; de Koning bepaalt daartoe wat
moet begrepen worden onder het versneld nakomen van genoemde verplichtingen] (127);
[5° de gevallen waarin de zelfstandige van het betalen van bijdragen vrijgesteld is met het oog op een betere verzoening tussen het professionele
leven en het privé-leven van de zelfstandigen; Hij bepaalt hiervoor de
toekenningsmodaliteiten van deze vrijstelling.] (186)
________________________
(a) Zie evenwel ARS/91, § 3.
Bijwerking 2013/3

S.16/1

[§ 5. Wanneer de invordering van de aan de sociale verzekeringsfondsen
voor zelfstandigen verschuldigde bijdragen en aanhorigheden al te onzeker
of te bezwarend blijkt in verhouding tot het bedrag van de in te vorderen
sommen, kunnen de fondsen, binnen de perken bepaald door de Koning, bij
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, afzien van de invordering van de bijdragen en aanhorigheden.

ARS/
50bis

Tevens bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad binnen welke perken de fondsen niet moeten overgaan tot de terugbetaling van bijdragen en aanhorigheden of tot de betaling van moratoriumintresten.
De kostprijs die voortvloeit uit de verzaking aan de invordering is ten laste
van het stelsel van het sociaal statuut der zelfstandigen. De opbrengst die
voortvloeit uit de verzaking aan de terugbetaling is verworven voor dit stelsel.] (89)

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
§ 1. De bijdragen zijn verschuldigd bij vierden in de loop van ieder kalenderkwartaal; ze worden geïnd door de sociale verzekeringskas bedoeld in
artikel 20, § 1, of § 3, waarbij de onderworpene is aangesloten.
De Koning bepaalt de wijze waarop de driemaandelijkse bijdragen worden
geïnd.

ARS/42

De zelfstandige is, samen met de helper, hoofdelijk gehouden tot de betaling van [de door deze laatste verschuldigde bijdragen en administratieve
geldboeten, bedoeld in artikel 17bis.] (273) Hetzelfde geldt voor de rechtspersonen voor de bijdragen [en de administratieve geldboete bedoeld in
artikel 17bis] (198) verschuldigd door hun vennoten of mandatarissen.
Wanneer de echtgenoot-helper is onderworpen in de plaats van zijn echtgenote, is deze laatste hoofdelijk gehouden tot betaling van de bijdragen welke haar man verschuldigd is.
In de gevallen voorzien in de twee voorgaande [leden] (231) kunnen de
bijdragen gevorderd worden van de hoofdelijk aansprakelijke personen,
zelfs indien de onderworpene vrijstelling heeft bekomen bij beslissing van
de Commissie bedoeld in artikel 22.(a)

(a) Zie evenwel ARS/91, § 3.
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(a)

[§ 2. De driemaandelijkse bijdrage is verschuldigd voor de vier kwartalen
van het kalenderjaar waarin de beroepsbezigheid gelegen is die de onderwerping aan dit koninklijk besluit meebrengt.
Deze bijdrage is nochtans niet verschuldigd:
1° vóór het kwartaal tijdens hetwelk de bezigheid als zelfstandige een aanvang nam, noch na het kwartaal tijdens hetwelk aan deze bezigheid een
einde werd gesteld, op voorwaarde dat deze normaal het volgend jaar
niet wordt hervat;
[2° voor het kwartaal waarin de onderworpene, hetzij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, hetzij als zelfstandige een vervroegd rustpensioen
verkrijgt, hetzij als zelfstandige een rustpensioen verkrijgt na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, telkens op voorwaarde dat de betrokkene in de loop van dat kwartaal, aan zijn beroepsbezigheid een einde stelt;] (315)
3° voor het kwartaal waarin de onderworpene overlijdt.] (79) (232)
[§ 2bis. De Koning bepaalt de gevallen waarin de vrouwelijke zelfstandige
die haar activiteit moet onderbreken als gevolg van haar bevalling, van bijdrage is vrijgesteld.
Met het oog op de toekenning van de uitkeringen bedoeld in artikel 18 van
dit besluit, worden de op grond van het eerste lid vrijgestelde bijdragen als
betaald beschouwd.] (288)
§ 3. De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de zelfstandige, die wegens ziekte of invaliditeit zijn activiteit heeft moeten onderbreken, [of die
zijn activiteit gedwongen heeft onderbroken in de zin van artikel 4, 3°, van
de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen] (210) (299) van bijdrage vrijgesteld is.
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§ 4. De Koning bepaalt:
1° onder welke voorwaarden de bijdragen verhoogd worden met een forfaitair bedrag, met een bepaald percentage of volgens deze twee wijzen
samen, wanneer de onderworpene de door of krachtens dit besluit opgelegde verplichtingen niet of met vertraging nakomt, alsmede de gevallen
waarin de toepassing van deze verhogingen kan verzaakt worden;

ARS/44,
48

2° de bestemming van de opbrengst van deze verhogingen;

ARS/52

3° de weerslag op de uitkeringen van de laattijdige of gedeeltelijke bijdragebetaling;(a)
4° […] (127) (233);
[5° de gevallen waarin de zelfstandige van het betalen van bijdragen vrijgesteld is met het oog op een betere verzoening tussen het professionele
leven en het privé-leven van de zelfstandigen; Hij bepaalt hiervoor de
toekenningsmodaliteiten van deze vrijstelling.] (186)

(a) Wat de pensioenen betreft, zie hierna 72/15, § 1, 2° lid en ARP/15.
Wat de familiale uitkeringen betreft, zie hierna KB 08.04.1976, art. 36, §§ 2 en 3.
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(a)

[§ 5. Wanneer de invordering van de aan de sociale verzekeringsfondsen
voor zelfstandigen verschuldigde bijdragen en aanhorigheden al te onzeker
of te bezwarend blijkt in verhouding tot het bedrag van de in te vorderen
sommen, kunnen de fondsen, binnen de perken bepaald door de Koning, bij
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, afzien van de invordering van de bijdragen en aanhorigheden.

ARS/
50bis

Tevens bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad binnen welke perken de fondsen niet moeten overgaan tot de terugbetaling
van bijdragen en aanhorigheden of tot de betaling van moratoriumintresten.
De kostprijs die voortvloeit uit de verzaking aan de invordering is ten laste van
het stelsel van het sociaal statuut der zelfstandigen. De opbrengst die voortvloeit
uit de verzaking aan de terugbetaling is verworven voor dit stelsel.] (89)

Artikel 16.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
§ 1. De inningsorganismen zijn belast met de invordering van de bijdragen,
zo nodig langs gerechtelijke weg.
§ 2. De vordering van de in dit besluit voorziene bijdragen verjaart na vijf
jaar te rekenen vanaf de 1ste januari die volgt op het jaar waarvoor zij 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
invordering de door de betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert;
3° met een aangetekende brief door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen verzonden in het raam van de in artikel 21,
§ 2, 1°, aan dat Instituut toevertrouwde opdracht en waarbij de betrokkene aangemaand wordt aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
[Genoemde aangetekende brief stuit in voorkomend geval eveneens de
verjaring van de vordering van de bijdragen die verschuldigd zijn door
de in artikel 7bis bedoelde meewerkende echtgenote.] (120)
De Koning bepaalt wanneer de verjaringstermijn ingaat wat de bijdragen betreft tot regularisatie verschuldigd in de gevallen bedoeld in [artikel 13bis, §
1.] (175)
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§ 3. De vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bijdragen
verjaren na vijf jaar te rekenen vanaf de 1ste januari van het 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 de bijdragen heeft geïnd en waarbij hij de terugbetaling van de
ten onrechte betaalde bijdragen vordert.
[De Koning bepaalt wanneer de verjaringstermijn ingaat wat de terugbetaling van ten onrechte betaalde bijdragen betreft na regularisatie in de gevallen bedoeld in [artikel 13bis, § 1] (175), zonder dat dit tot gevolg mag hebben dat deze verjaringstermijn langer is dan deze die geldt in geval van opvordering van regularisatiebijdragen.] (63)
[De Koning kan uitzonderingen op de verjaringstermijn vaststellen voor
vorderingen tot terugbetaling van na 30 juni 1983 onverschuldigd betaalde
bijdragen wanneer het laattijdig karakter van de vordering tot terugbetaling
niet te wijten is aan de zelfstandige.] (90)

Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
§ 1. De inningsorganismen zijn belast met de invordering van de bijdragen
[en van de administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 17bis] (274), zo
nodig langs gerechtelijke weg.
[§ 2. De vordering van de bijdragen waarin dit koninklijk besluit voorziet,
verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari volgend op het jaar waarvoor
zij verschuldigd zijn.
In afwijking van het eerste lid verjaart de vordering van de in artikel 11, §
5, bedoelde regularisatiebijdragen na vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari
van het derde jaar volgend op het bijdragejaar.
[De invordering van de administratieve geldboete, bedoeld in artikel 17bis,
verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop er geen beroep meer
kan worden aangetekend tegen de beslissing van de bevoegde administratie
tot het opleggen van een administratieve geldboete.] (275)
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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
invordering, de door de betrokkene verschuldigde bijdragen of administratieve geldboeten vordert;] (276)
3° met een aangetekende brief door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen verzonden in het kader van de in artikel 21,
§ 2, 1°, aan dat Instituut toevertrouwde opdracht en waarbij de betrokkene aangemaand wordt aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
Deze aangetekende brief stuit in voorkomend geval eveneens de verjaring
van de vordering van de bijdragen [of van de administratieve geldboeten]
(277) die verschuldigd zijn door de in artikel 7bis bedoelde meewerkende
echtgenote.] (120) (175) (234)
§ 3. [De vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bijdragen
of administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 17bis, verjaren na vijf jaar
te rekenen vanaf de 1ste januari van het jaar dat volgt op datgene waarin de
onverschuldigde bijdragen of administratieve geldboeten werden betaald.]
(278)
[De vordering tot terugbetaling van de voorlopige bijdragen die na een in
artikel 11, § 5, bedoelde regularisatie onverschuldigd blijken te zijn, verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het derde jaar volgend op
het bijdragejaar.] (235)
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 de bijdragen heeft geïnd en waarbij hij de terugbetaling van de
ten onrechte betaalde bijdragen vordert;
[3° met een aangetekende brief door de betrokkene gericht aan het organisme dat de administratieve geldboete heeft geïnd en waarbij hij de terugbetaling van de ten onrechte betaalde administratieve geldboete vordert.]
(279)
[...] (175)] (63) (236)
[De Koning kan uitzonderingen op de verjaringstermijn vaststellen voor
vorderingen tot terugbetaling van na 30 juni 1983 onverschuldigd betaalde
bijdragen wanneer het laattijdig karakter van de vordering tot terugbetaling
niet te wijten is aan de zelfstandige.] (90)
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[§ 2. De driemaandelijkse bijdrage is verschuldigd voor de vier kwartalen
van het kalenderjaar waarin de beroepsbezigheid gelegen is die de onderwerping aan dit koninklijk besluit meebrengt.
Deze bijdrage is nochtans niet verschuldigd:
1° vóór het kwartaal tijdens hetwelk de bezigheid als zelfstandige een aanvang nam, noch na het kwartaal tijdens hetwelk aan deze bezigheid een
einde werd gesteld, op voorwaarde dat deze normaal het volgend jaar
niet wordt hervat;
[2° voor het kwartaal waarin de onderworpene, hetzij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, hetzij als zelfstandige een vervroegd rustpensioen
verkrijgt, hetzij als zelfstandige een rustpensioen verkrijgt na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, telkens op voorwaarde dat de betrokkene in de loop van dat kwartaal, aan zijn beroepsbezigheid een einde stelt;] (315)
3° voor het kwartaal waarin de onderworpene overlijdt.] (79) (232)
[§ 2bis. De Koning bepaalt de gevallen waarin de vrouwelijke zelfstandige
die haar activiteit moet onderbreken als gevolg van haar bevalling, van bijdrage is vrijgesteld.
Met het oog op de toekenning van de uitkeringen bedoeld in artikel 18 van
dit besluit, worden de op grond van het eerste lid vrijgestelde bijdragen als
betaald beschouwd.] (288)
§ 3. De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de zelfstandige, die wegens ziekte of invaliditeit zijn activiteit heeft moeten onderbreken, [of die
zijn activiteit gedwongen heeft onderbroken in de zin van artikel 4, 3°, van
de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen] (210) (299) van bijdrage vrijgesteld is.
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[Artikel 16ter.
§ 1. De overdracht, in eigendom of in vruchtgebruik, van een geheel van
goederen, samengesteld uit onder meer elementen die het behoud van de
klandizie mogelijk maken, die voor de uitoefening van een vrij beroep,
ambt of post of een industrieel, handels- of landbouwbedrijf worden aangewend, evenals de vestiging van een vruchtgebruik op dezelfde goederen zijn
slechts tegenstelbaar aan de inninginstelling van de bijdragen na verloop
van de maand die volgt op die waarin een [eensluidend verklaard afschrift
of een door alle contractspartijen voor volledig, echt en waar verklaard afschrift] (144) van de akte van overdracht of vestiging ter kennis is gebracht
van de inninginstelling van de bijdragen.
§ 2. De overnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van iedere in
artikel 16bis bedoelde schuldvordering verschuldigd door de overdrager na
verloop van de in § 1 vermelde termijn, tot beloop van het bedrag dat reeds
door hem gestort is of verstrekt, of van een bedrag dat overeenstemt met de
nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend vóór de afloop van de voornoemde termijn.
§ 3. De §§ 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing indien de overdrager bij de akte van overdracht een certificaat voegt dat uitsluitend met dit
doel is opgemaakt door de inninginstellingen van de bijdragen binnen dertig
dagen die de kennisgeving van de overeenkomst voorafgaan.
De uitreiking van dit certificaat is afhankelijk van een door de overdrager
ingediende aanvraag in tweevoud bij de inninginstelling van de bijdragen.
Het certificaat wordt geweigerd door de inninginstelling van de bijdragen
indien op de dag van de aanvraag de overdrager een zekere en vaststaande
schuld heeft ten aanzien van de instelling of indien de aanvraag van de
overdrager ingediend is na de aankondiging van of tijdens een controle door
een sociaal inspecteur.
Het certificaat wordt ofwel uitgereikt ofwel geweigerd binnen een termijn
van dertig dagen na de indiening van de vraag van de overdrager.
§ 4. Niet onderworpen aan de bepalingen van dit artikel zijn de overdrachten die worden uitgevoerd door een curator, een commissaris inzake opschorting of in geval van fusie, splitsing, inbreng van de algemeenheid van
goederen of van een tak van werkzaamheid verricht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
§ 5. De in dit artikel bedoelde aanvraag en het in dit artikel bedoelde certificaat worden opgemaakt overeenkomstig de door de Minister van Middenstand vastgestelde modellen.] (139)
________________________
(a) M.B. 13.01.2006 (BS 26.01.2006), cf. infra.
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Artikel 17.
Tekst van kracht tot en met 31 december 2014
[De zelfstandigen, die menen dat zij zich in staat van behoefte bevinden of
in een toestand die de staat van behoefte benadert, kunnen volledige of gedeeltelijke vrijstelling vragen van de bijdragen verschuldigd met toepassing
van de artikelen 12, § 1, en 13, door zich te wenden tot de in artikel 22
voorziene commissie.] (80) [Ze kunnen eveneens volledige of gedeeltelijke
vrijstelling vragen van de bijdragen verschuldigd met toepassing van [artikel 13bis, § 1] (176), voor zover deze bijdragen niet verschuldigd zijn in de
hoedanigheid van bij artikel 12, § 2, bedoelde onderworpene.] (85)
[De zelfstandigen die een vrijstelling van de bij dit artikel bedoelde bijdragen vragen, moeten hun staat van behoefte of hun toestand die de staat van
behoefte benadert, bewijzen. Om hun staat van behoefte te beoordelen,
houdt de Commissie inzonderheid rekening met de inkomsten en lasten van
de personen die deel uitmaken van hun gezin, tenzij met betrekking tot deze
personen wordt bewezen dat ze niets te maken hebben met de zelfstandige
activiteit van de betrokken zelfstandigen en die bovendien niet de rechtsplicht hebben om die zelfstandigen te helpen of van levensmiddelen te
voorzien.] (187)
De personen hoofdelijk aansprakelijk krachtens artikel 15, § 1, kunnen,
onder dezelfde voorwaarden, vragen van deze aansprakelijkheid geheel of
gedeeltelijk te worden ontheven.

ARS/88,
§1

[De Koning bepaalt de termijn waarbinnen de aanvragen tot het bekomen
ARS/
van het voordeel van dit artikel, op straffe van verval, moeten worden inge- 88, § 2,
diend. Hij kan [bijkomende] (188) voorwaarden en criteria bepalen die het en 94bis
mogelijk maken de staat van behoefte te beoordelen en Hij bepaalt de weerslag van de beslissingen tot vrijstelling op de toekenning van de uitkeringen.] (21)
[De zelfstandigen of de personen die hoofdelijk aansprakelijk zijn krachtens
artikel 15, § 1, kunnen bij de arbeidsrechtbank de wettigheid van de hen
betreffende beslissing van de Commissie betwisten, met toepassing van
artikel 581,1°, van het Gerechtelijk Wetboek. De arbeidsrechtbank wordt
gevat met een verzoekschrift op tegenspraak overeenkomstig artikel 704, §
1, van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt, op straffe van
verval, ingediend binnen 2 maanden na de kennisgeving van de beslissing.]
(243)
________________________
(a) Deze alinea werd niet hernomen in de tekst van artikel 17 die in werking treedt
op 1 januari 2015.
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(a)

ARS/
[De Koning bepaalt de gevallen waarin de aanvragen tot vrijstelling van
bijdragen ingediend door zelfstandigen en de aanvragen tot ontheffing inge- 88, §2,
diend door hoofdelijk aansprakelijke personen niet in overweging worden 1°, 2e lid
en
genomen of geacht worden niet ingediend te zijn geweest. Wanneer de aanvraag niet in overweging genomen wordt of geacht wordt niet te zijn inge- 89, § 1,
2e lid
diend, informeert het betrokken sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen bedoeld bij artikel 20, § 1 of § 3, de zelfstandige of de hoofdelijk aansprakelijke daarover binnen een termijn en volgens een procedure vastgesteld door de Koning.] (128) (189)
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Tekst van kracht vanaf 1 januari 2015
[De zelfstandigen die menen dat zij zich in een staat van behoefte bevinden
of in een toestand die de staat van behoefe benadert, kunnen vrijstelling
vragen van de voorlopige bijdragen verschuldigd krachtens dit koninklijk
besluit, voor zover deze bijdragen niet verschuldigd zijn [op grond van
artikel 12bis, § 1, of] (297) in de hoedanigheid van de bij artikel 12, § 2,
bedoelde onderworpene, door zich te wenden tot de in artikel 22 bedoelde
Commissie.
De zelfstandigen die een vrijstelling van de bij dit artikel bedoelde
bijdragen vragen, moeten hun staat van behoefte of hun toestand die de staat
van behoefte benadert, bewijzen. Om hun staat van behoefte te beoordelen,
houdt de Commissie inzonderheid rekening met de inkomsten en lasten van
de personen die deel uitmaken van hun gezin, tenzij met betrekking tot deze
personen wordt bewezen dat ze niets te maken hebben met de zelfstandige
activiteit van de betrokken zelfstandigen en dat ze bovendien niet de
rechtsplicht hebben om die zelfstandigen te helpen of van levensmiddelen te
voorzien.
De vrijstelling voor de bijdrage van een bepaald kwartaal wordt geacht
nooit te zijn toegekend wanneer later, op het ogenblik van regularisatie van
de voorlopige bijdrage met betrekking tot dit kwartaal, blijkt dat de
beroepsinkomsten die als basis dienen voor de regularisatie van deze
bijdrage hoger zijn dan het dubbele van het bedrag bedoeld in artikel 12, §
1, tweede lid.
In afwijking van het derde lid blijft de vrijstelling van de bijdrage voor een
bepaald kalenderkwartaal behouden wanneer de beroepsinkomsten die als
basis dienen voor de regularisatie van die bijdrage niet meer bedragen dan
120 % van deze die de zelfstandige voor het betrokken jaar ter informatie
opgaf in de loop van de procedure die aanleiding gaf tot de vrijstelling, voor
zover eerstgenoemde beroepsinkomsten niet meer bedragen dan 120 % van
het dubbele van het bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid.
Indien, rekening houdend met de bepalingen van het eerste tot het vierde
lid, de vrijstelling voor een bepaald kalenderkwartaal na de regularisatie
effectief behouden blijft, dan geldt deze vrijstelling voor het bedrag van de
kwartaalbijdrage, zoals vastgesteld naar aanleiding van diezelfde
regularisatie.
De Koning bepaalt hoe en voor welke jaren de aanvrager opgave doet van
zijn beroepsinkomsten in de loop van de aanvraagprocedure en hoe het
derde en het vierde lid dienen te worden toegepast in de gevallen waarin de
aanvrager geen opgave doet van zijn beroepsinkomsten in de loop van de
aanvraagprocedure.
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Met het oog op de toekenning van de uitkeringen in het kader van het
sociaal statuut der zelfstandigen, met uitzondering van de pensioen- en
overlevingsuitkeringen en onder voorbehoud van de toepassing van het
achtste lid, worden de bijdragen waarvoor de Commissie vrijstelling heeft
verleend als betaald beschouwd, zelfs wanneer de vrijstelling geacht wordt
nooit te zijn toegekend in de zin van het derde lid.
Voor de toepassing van artikel 28, § 2, van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen worden de bijdragen waarvoor een
vrijstelling werd verkregen, geacht betaald te zijn.
De personen die hoofdelijk aansprakelijk zijn krachtens artikel 15, § 1, en
die menen dat zij zich in een staat van behoefte, of in een toestand die de
staat van behoefte benadert bevinden, kunnen vragen te worden ontheven
van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de bijdragen bedoeld in dit
koninklijk besluit, voor zover deze bijdragen niet verschuldigd zijn in de
hoedanigheid van de bij artikel 12, § 2, bedoelde onderworpene.

ARS/88,
§1

De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder bijdragen bedoeld in
dit koninklijk besluit.
[Wanneer de ontheffing van hoofdelijke aansprakelijkheid wordt toegekend
voor de voorlopige bijdrage met betrekking tot een bepaald
kalenderkwartaal, geldt die ontheffing voor het bedrag van de
kwartaalbijdrage met betrekking tot dat kwartaal, zoals vastgesteld
ingevolge een eventuele regularisatie.] (264)
De Koning bepaalt de termijn waarbinnen de aanvragen tot het bekomen
ARS/
van het voordeel van dit artikel, op straffe van verval, moeten worden 88, § 2,
ingediend. Hij kan bijkomende voorwaarden en criteria bepalen die het en 94bis
mogelijk maken de staat van behoefte te beoordelen.
De Koning bepaalt de gevallen waarin de aanvragen tot vrijstelling van
ARS/
bijdragen ingediend door zelfstandigen en de aanvragen tot ontheffing 88, §2,
ingediend door hoofdelijk aansprakelijke personen niet in overweging 1°, 2e lid
worden genomen of geacht worden niet ingediend te zijn geweest. Wanneer
en
de aanvraag niet in overweging genomen wordt of geacht wordt niet te zijn 89, § 1,
ingediend, informeert het betrokken sociaal verzekeringsfonds voor
2e lid
zelfstandigen bedoeld bij artikel 20, § 1 of § 3, de zelfstandige of de
hoofdelijk aansprakelijke daarover binnen een termijn en volgens een
procedure vastgesteld door de Koning.
De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing voor de bijdragen,
verschuldigd voor de kalenderkwartalen, die na het vierde kwartaal van het
jaar 2014 komen.] (21) (80) (85) (128) (176) (187) (188) (189) (194) (237)
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[c) Sancties] (194)
[Artikel 17bis.
§ 1. Loopt een administratieve geldboete van 500 tot 2.000 euro per vastgestelde inbreuk op, iedere zelfstandige:
1° waarvan vastgesteld wordt door een bevoegde ambtenaar van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen of door de persoon bedoeld in artikel 23bis dat hij een zelfstandige beroepsactiviteit
uitoefent of uitgeoefend heeft uit hoofde waarvan hij gehouden was zich
aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen zoals
bedoeld in artikel 20, § 1, of bij de Nationale Hulpkas bedoeld in artikel
20, § 3, zonder effectief te zijn aangesloten overeenkomstig artikel 10, §
1, eerste lid;
2° waarvan vastgesteld wordt door een persoon bedoeld in artikel 23bis
dat hij een andere zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent dan deze vermeld in de Kruispuntbank van ondernemingen krachtens artikel 6 van de
wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting
van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, en
die niet reeds ten gevolge van deze genoemde feiten aan een administratieve of strafrechtelijke sanctie onderworpen wordt krachtens de artikelen 25 of 62 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende
diverse bepalingen;
3° waarvan het inkomen, bedoeld in artikel 11, § 2, naar boven toe werd
aangepast ingevolge de vaststelling, gedaan door de administratie der
belastingen, van een geval van fiscale fraude.
[§ 1bis. Loopt een administratieve geldboete op gelijk aan tweemaal het
bedrag van de voorlopige kwartaalbijdrage bedoeld in artikel 13bis, § 2, 1°,
a), elke persoon die een attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen vraagt om een verblijfstitel van langer dan 3
maanden te bekomen en voor wie wordt vastgesteld door een bevoegd ambtenaar van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen of
door een persoon bedoeld in artikel 23bis, dat hij zich bij dat fonds heeft
aangesloten zonder een beroepsactiviteit aan te vatten.
Zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van die administratieve geldboete :
1° de natuurlijke persoon die valselijk verklaard heeft door de pleger van
de inbreuk geholpen te worden, in de zin van artikel 6;
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2° de rechtspersoon die valselijk verklaard heeft dat de pleger van de inbreuk in zijn schoot een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent als werkend vennoot of als mandataris.] (208) (280)
§ 2. De ambtenaar bedoeld bij artikel 17ter kan, wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, een administratieve geldboete onder het in § 1
vermelde minimumbedrag opleggen zonder dat de geldboete lager mag zijn
dan 40 pct. van dat minimumbedrag.
In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar kunnen
de arbeidsgerechten, wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig zijn,
het bedrag van een opgelegde administratieve geldboete onder het in het
artikel 17bis vermelde minimumbedrag verminderen, zonder dat de geldboete lager mag zijn dan 40 pct. van het minimum van het in artikel 17bis
bepaalde bedrag.
In dezelfde beslissing waarin hij een administratieve geldboete oplegt, kan
de bevoegde ambtenaar geheel of gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging van de betaling van die geldboete toekennen.
Het uitstel is enkel mogelijk indien de bevoegde ambtenaar in de referteperiode geen andere administratieve geldboete heeft opgelegd aan de betrokkene.
De referteperiode is de periode van [vijf jaar] (281) voorafgaand aan de
datum waarop de inbreuk gepleegd wordt die achteraf aanleiding geeft tot
de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete waarin de
bevoegde ambtenaar het uitstel toekent.
Het uitstel geldt voor een proefperiode van [vijf jaar] (282). De proefperiode gaat in vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing tot oplegging
van de administratieve geldboete.
Het uitstel wordt van rechtswege herroepen wanneer een nieuwe inbreuk
wordt gepleegd binnen de proefperiode en deze nieuwe inbreuk leidt tot een
beslissing tot de oplegging van een nieuwe administratieve geldboete.
Het uitstel wordt herroepen in dezelfde beslissing waarin een administratieve geldboete wordt opgelegd voor de nieuwe inbreuk gepleegd gedurende
de proefperiode.
De administratieve geldboete waarvan de betaling uitvoerbaar wordt door
de herroeping van het uitstel, wordt zonder beperking samengevoegd met
deze die wordt opgelegd voor de nieuwe inbreuk.
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In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar hebben
de arbeidsgerechten dezelfde bevoegdheden als deze ambtenaar wat betreft
het uitstel. Alle voornoemde nadere regels betreffende het uitstel zijn van
toepassing.
§ 3. Voor de toepassing van § 1, 3°, bepaalt de Koning wat dient te worden
verstaan onder « vaststelling van een geval van fiscale fraude ».
§ 4. De sanctie bedoeld in § 1, 2° en 3°, is niet van toepassing op de zelfstandigen die tegelijk een vervangingsinkomen ontvangen en die ten gevolge van deze genoemde feiten tijdelijk het recht op dit vervangingsinkomen
verliezen of om die reden aan een andere administratieve of strafrechtelijke
sanctie onderworpen zijn.] (195)
[Artikel 17ter.
De administratieve geldboete waarvan sprake in het vorige artikel wordt
opgelegd door de houder van de managementfunctie van het Rijksinstituut
voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21, § 5,
belast met het dagelijks beheer van het Rijksinstituut, of daartoe door hem
aangewezen ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
De beslissing wordt genomen nadat de betrokkene de mogelijkheid geboden
werd zijn verweermiddelen naar voren te brengen. [Deze verweermiddelen
moeten worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen vanaf de
datum van de kennisgeving beoogd in het vierde lid.] (265)
Deze beslissing vermeldt het bedrag van de geldboete en is met redenen
omkleed. Deze beslissing wordt bij een ter post aangetekend schrijven meegedeeld aan de betrokken zelfstandige. Deze mededeling bevat eveneens
een afschrift van de stukken die de toepassing van de administratieve geldboete staven, alsmede een verzoek tot betaling van de administratieve geldboete.
De kennisgeving van de mogelijkheid tot het opleggen van de administratieve geldboete dient te gebeuren [uiterlijk op de laatste dag van de maand
die volgt op] (266):
-

de effectieve aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen in de gevallen bedoeld in artikel 17bis, § 1, 1°;

-

de kennisname van het feit door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, voor wat betreft de gevallen bedoeld in artikel 17bis, § 1, 2° en 3°.
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De erkende sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen worden belast
met de inning en de invordering van de administratieve geldboete.
[In de gevallen bedoeld in het artikel 17bis, § 1bis, [wordt het bedrag van
de ten onrechte betaalde bijdragen door het betrokken fonds aangewend, na
aftrek van de bedragen bijkomend ontvangen] (267) voor beheerskosten,
voor de betaling van de boete die door de betrokken persoon verschuldigd
is.] (209)
[Vanaf de datum waarop het fonds een administratieve geldboete vordert,
wordt elke daaropvolgende betaling, in afwijking van de artikelen 1253 en
1256 van het Burgerlijk Wetboek, prioritair door het betrokken fonds aangewend voor de betaling van die administratieve geldboete.] (283)
Voor wat betreft de inning en de invordering ervan worden deze administratieve geldboeten gelijkgesteld met verschuldigde sociale bijdragen.] (196)
[Artikel 17quater.
De zelfstandige die de beslissing, waarbij de administratieve geldboete
wordt opgelegd, betwist, kan op straffe van verval binnen een termijn van
twee maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij wege van een
verzoekschrift beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. Dit beroep schorst
de uitvoering van de beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt
opgelegd.
De bepaling van het eerste lid wordt vermeld in de beslissing waarbij de
administratieve geldboete wordt opgelegd.] (197)
[Art. 17quinquies.
De administratieve geldboete, bedoeld in artikel 17bis, kan niet meer opgelegd worden vijf jaar na de feiten.
De daden van onderzoek of van vervolging, met inbegrip van de kennisgeving van de mogelijkheid tot het opleggen van de administratieve geldboete,
waarbij betrokkene uitgenodigd werd zijn verweermiddelen in te dienen,
verricht binnen de in het eerste lid gestelde termijn, stuiten evenwel de loop
ervan. Met die daden vangt een nieuwe termijn van gelijke duur aan, zelfs
ten aanzien van personen die daarbij niet betrokken waren.] (284)
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Hoofdstuk III - DE UITKERINGEN
Artikel 18.
§ 1. Het stelsel van de uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioen ten
voordele van de zelfstandigen wordt ingericht door het koninklijk besluit nr.
72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen.
§ 2. Het stelsel van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen wordt
geregeld [door de algemene kinderbijslagwet (AKBW) van 19 december
1939] (305).
§ 3. Het stelsel der uitkeringen inzake [ziekte-, invaliditeits- en moederschapsverzekering] (289) ten voordele van de zelfstandigen wordt ingericht
in het raam van [de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.] (177)
Deze uitkeringen worden verstrekt door bemiddeling van de instellingen die
functioneren in het raam van deze laatste wet.
[§ 3bis. Het stelsel van het overbruggingsrecht wordt geregeld door de wet
van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten
gunste van zelfstandigen.] (71) (300)
[...] (182) (211)
[§ 4. [...] (178)] (36)
[§ 5. De prestaties die de verzoening van het professionele leven en het privéleven van de zelfstandigen bevorderen, worden geregeld door artikel
18bis van dit besluit.] (142) (290)
[Artikel 18bis.
§ 1. Een stelsel van moederschapshulp wordt ingericht ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen om hen te helpen een beroepsactiviteit te hernemen na
hun bevalling. Het betreft een uitkering om de vrouwelijke zelfstandige toe
te laten thuishulp van huishoudelijke aard te bekomen.
Worden beoogd door deze moederschapshulp, de vrouwelijke zelfstandigen
die de voorwaarden vervullen om de moederschapsverzekering te genieten
voorzien voor de vrouwelijke zelfstandigen, de helpers en de meewerkende
echtgenotes.
Bijwerking 2017/2
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De vordering tot uitbetaling of tot terugbetaling van de moederschapshulp
verjaart na vijf jaar.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
aard van de moederschapshulp wijzigen en de toekenningsregels van deze
moederschapshulp bepalen:
1) de toekenningsvoorwaarden;
2) de instellingen en organen bevoegd voor de toekenning en het beheer;
3) de aanvraagprocedure;
4) de termijn waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend;
5) de betalingswijze;
6) de ingangsdata van de verjaringstermijnen;
7) de gevallen waarin er kan verzaakt worden aan de terugvordering van de
onterecht uitbetaalde moederschapshulp.
§ 2. Een adoptie-uitkering wordt toegekend ten gunste van zelfstandigen
naar aanleiding van de adoptie van één of meerdere kinderen.
Worden beoogd door deze adoptie-uitkering, de zelfstandigen die de hoedanigheid van gerechtigde hebben in de uitkeringsverzekering voorzien
voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.
De vordering tot uitbetaling of tot terugbetaling van de adoptie-uitkering
verjaart na twee jaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 174 van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
toekenningsregels van deze adoptie-uitkering bepalen:
1) de toekenningsvoorwaarden;
2) de instellingen en organen bevoegd voor de toekenning en het beheer;
3) de aanvraagprocedure;
4) de toekenningsperiode, het bedrag en de betalingswijze.
§ 3. Een uitkering wordt toegekend ten gunste van zelfstandigen die tijdelijk
hun beroepsactiviteit onderbreken om zorgen te geven aan een persoon
wanneer deze laatste getroffen is door een ernstige ziekte, palliatieve zorgen
geniet of het gehandicapt kind is van de zelfstandige.
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De onderbreking van de beroepsactiviteit kan geheel of gedeeltelijk zijn.
Worden beoogd door deze uitkering, de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die als zelfstandige in hoofdberoep onderworpen zijn
aan dit besluit.
De vordering tot uitbetaling of tot terugbetaling van deze uitkering verjaart
na drie jaar.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
het persoonlijk en materieel toepassingsgebied van de uitkering uitbreiden
en de toekenningsregels van deze uitkering bepalen:
1) de toekenningsvoorwaarden;
2) het begrip van gehele of gedeeltelijke onderbreking;
3) de instellingen en organen bevoegd voor de toekenning en het beheer;
4) de personen die verzorgd kunnen worden;
5) de aard van de door de zelfstandige gegeven zorgen;
6) de aanvraagprocedure;
7) het bedrag en de betalingswijze;
8) de maximale toekenningsperiode;
9) de ingangsdata van de verjaringstermijnen;
10) de gevallen waarin er kan verzaakt worden aan de terugvordering van
de onterecht uitbetaalde uitkeringen en door wie er kan verzaakt worden.] (291)
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Hoofdstuk IV - DE RIJKSTEGEMOETKOMING
(a)

Artikel 19.(a)
[...] (37) (72) (163) (301)

(a) KB 10.03.2006 (B.S. 29.03.2006, 2e editie), cf. infra.
Bijwerking 2017/1
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Hoofdstuk V - DE ADMINISTRATIEVE STRUCTUREN
a) De sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen
Artikel 20.
§ 1. Binnen het raam van dit besluit wordt overgegaan tot de erkenning van
vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen.
De Koning bepaalt de voorwaarden voor de erkenning en voor de intrekking
van de erkenning van deze kassen.
Deze kassen nemen de juridische vorm aan van een vereniging zonder
winstoogmerk die valt onder toepassing van de wet van 27 juni 1921.

ARS/54
tot 59,
61, 65,
66

Onverminderd de taken die hun opgedragen worden door of in uitvoering
van de wetten bedoeld in artikel 18, §§ 1 en 2, [of andere wetten] hebben
deze kassen tot opdracht :
a) van hun aangeslotenen de bijdragen te innen, verschuldigd krachtens dit
besluit en in voorkomend geval, de gerechtelijke invordering ervan te
vervolgen ;
b) hen informatie en bijstand te verlenen betreffende hun verplichtingen en
rechten in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen, en aanverwante voorzieningen ;

ARS/
41bis

c) [op verzoek van [de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid] of van
het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, alle in
hun bezit zijnde gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de wetgeving inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen en
voor de controle op de naleving ervan.] (20)(23)(27)(129)
ARS/51
[Volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning maken zij de bijdragen, verhogingen en intresten [, evenals de bedragen van de geïnde administratieve geldboetes bedoeld in artikel 17bis,] (199) over aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.] (38)

§ 2. De controle op de Nationale Hulpkas wordt uitgeoefend door de Minister van Middenstand. De modaliteiten ervan worden bepaald door de Koning.
De controle op de in § 1 bedoelde kassen wordt uitgeoefend door de Minister van Middenstand.

Bijwerking 2009/4
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De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit:
1° de modaliteiten volgens welke deze controle wordt uitgevoerd;
2° de gevallen waarin de Minister van Middenstand bij de uitoefening van
deze controle een beroep mag doen op de medewerking van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

ARS/63

3° in welke gevallen en hoe de kassen de financiële weerslag van fouten die
zij hebben begaan bij de uitvoering van de hen opgelegde taak, te hunnen laste moeten nemen;

ARS/60

4° [...]

(a)

[§ 2bis. [Teneinde de inning en de invordering van de bijdragen te verbeteren kan de minister van Middenstand aan de in § 1 bedoelde kassen algemene richtlijnen geven. Deze richtlijnen worden vastgesteld op basis van
performantiecriteria bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad.
Wanneer uit de controle op de in § 1 bedoelde kassen blijkt:
a) dat, wat betreft de bijdragen die in de loop van een bepaald jaar voor het
eerst worden opgevorderd en die betrekking hebben op datzelfde jaar, bij
een kas, de verhouding tussen de geïnde bedragen en de opgevorderde bedragen lager is dan het overeenkomstig algemeen inningspercentage, of,
b) dat het globaal volume van de door een kas op het einde van een bepaald
jaar nog te innen bijdragen hoger ligt dan een door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad vastgesteld percentage van
de bijdragen gevorderd over dat jaar, met een minimum van 25 pct.,
kan de minister van Middenstand een ambtenaar bij de bedoelde kas afvaardigen. Deze ambtenaar kan namens de minister concrete richtlijnen
geven, op basis van de in het eerste lid bedoelde performantiecriteria.
De concrete richtlijnen waarvan sprake in het voorgaand lid bepalen het
door de betrokken kas te bereiken doel, inzonderheid in functie van het aantal prestaties, van de kwaliteit van de prestaties en van de opvolging van de
inning.] (130)
Wanneer blijkt dat de kas deze richtlijnen binnen de periode opgelegd door
de in het vorige lid bedoelde ambtenaar niet of in onvoldoende mate heeft
opgevolgd, kan de Minister haar de betaling van een geldsom opleggen.
________________________
(a) Opgeheven door de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse
bepalingen, art. 84, 2° - iwt. 01.01.1993 (BS 09.01.1993).
Bijwerking 2004/2
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In het onder a) bedoelde geval is deze som gelijk aan het verschil tussen de
opgevorderde en de geïnde bijdragen vermenigvuldigd met het verschil tussen voormeld algemeen inningspercentage en het overeenkomstige inningspercentage van de betrokken kas. In het onder b) bedoelde geval wordt de
betaling uitgedrukt door een percentage, vastgesteld door de Koning, van
het bedrag dat de afwijking weergeeft. Hiervoor worden als basis genomen,
de gegevens met betrekking tot het jaar bedoeld in het eerste lid.
De kosten verbonden aan de tussenkomst van deze ambtenaar vallen ten
laste van de kas.
De Koning bepaalt de nadere toepassingsregelen van deze paragraaf.] (41)

[§ 2ter. Voor de toepassing van deze paragraaf dient te worden verstaan
onder:
a) “de Minister”: de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder
zijn bevoegdheid heeft;
[b) “het Bestuur”: het Bestuur van de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;] (131)
c) “de directeur-generaal”: de directeur-generaal van het onder b) genoemde Bestuur;
d) “het Rijksinstituut”: het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen bedoeld bij artikel 21 van dit besluit.
Onverminderd de toepassing van § 2, derde lid, 3°, van dit artikel, kan de
directeur-generaal de sociale verzekeringskassen bij wijze van sanctie de
betaling van een geldsom opleggen in volgende gevallen:
1° wanneer een sociale verzekeringskas geen of onvoldoende gevolg geeft
aan de richtlijnen, nota’s of opdrachten die door de Minister, het Bestuur of het Rijksinstituut geformuleerd worden in toepassing van dit besluit ;
2° wanneer een sociale verzekeringskas geen of onvoldoende gevolg geeft
aan de door de Minister, het Bestuur of het Rijksinstituut naar aanleiding
van het onderzoek van individuele gevallen geformuleerde opmerkingen
in toepassing van dit besluit.
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De directeur-generaal kan deze sanctie opleggen mits een voorafgaande
ingebrekestelling bij ter post aangetekend schrijven. Dergelijke ingebrekestelling is evenwel niet vereist indien in voormelde richtlijnen, nota’s, opdrachten of opmerkingen een termijn of een vaste datum werd bepaald met
het oog op het vervullen van de erin bepaalde verplichtingen.
Voornoemde sanctie wordt uitgedrukt in een percentage van de werkingskosten die de betrokken sociale verzekeringskas heeft ontvangen in de loop
van het tweede kalenderkwartaal voorafgaand aan datgene in de loop waarvan het te sanctioneren feit werd vastgesteld.
[Het percentage bedraagt:
- 0,50 % in de in het tweede lid, 1° bedoelde gevallen, met een minimum van
5.000 EUR en een maximum van 15.000 EUR;
- 0,20 % in de in het tweede lid, 2° bedoelde gevallen, met een minimum van
1.500 EUR en een maximum van 5.000 EUR.] (132)
Deze sommen dienen door de sociale verzekeringskas betaald te worden
met de opbrengst van de bijdragen die bestemd zijn om de werkingskosten
te dekken.
Tegen deze beslissing van de directeur-generaal is beroep mogelijk bij de
Minister.
De opbrengst van deze sancties wordt toegewezen aan het Fonds voor het
financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van dit besluit.
ARS/60
quater

De Koning bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van deze paragraaf.] (45)
§ 3. Een Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, voert dezelfde opdrachten uit als de vrije sociale
verzekeringskassen, voor wat de onderworpenen betreft die zich erbij vrijwillig aansluiten of die nagelaten hebben een vrije sociale verzekeringskas
te kiezen, binnen de termijn die bepaald wordt in uitvoering van artikel 10,
§ 2, van dit besluit.
Deze kas bezit geen rechtspersoonlijkheid onderscheiden van deze van bedoeld Rijksinstituut, maar haar beheer, onderworpen aan dezelfde controle
als het algemeen beheer van dit Rijksinstituut, maakt het voorwerp uit van
een afzonderlijke boekhouding.

(a)

________________________
(a) Zie hierna art. 7 KB 22.12.1970
Bijwerking 2009/4
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§ 4. De werkingskosten van de in dit artikel bedoelde kassen worden gedragen door de aangeslotenen. [Deze stemmen overeen met de kosten gemaakt
door de kas om de wettelijke taken die haar krachtens dit artikel zijn toevertrouwd, uit te voeren en hangen af van de kwaliteit van de dienstverlening
die de kas biedt aan zijn aangeslotenen. Het niveau van kwaliteit wordt bepaald in functie van de wettelijke verplichtingen van de kassen ten opzichte
van hun aangeslotenen en van de Staat.] (202)
De bijdrage van de aangeslotenen van de kassen, bedoeld in § 1, die hun
deelname vertegenwoordigt in de werkingskosten, wordt jaarlijks voor elke
kas door de Minister van Middenstand, na advies van de betrokken kas,
vastgesteld.
Bij het nemen van deze beslissing houdt de Minister van Middenstand inzonderheid rekening met het feit of de sociale verzekeringskas al dan niet
overgaat tot de deconcentratie van haar diensten.
[De koning kan de voorwaarden en modaliteiten vaststellen volgens dewelke
het de sociale verzekeringskassen en de Nationale Hulpkas toegestaan is de
werkingskosten die zij van hun aangeslotenen vorderen te verminderen ingeval de sociale bijdragen worden betaald middels een bankdomiciliëring.] (133)
De bijdrage welke de Nationale Hulpkas, bedoeld in § 3, mag vragen van
haar leden is gelijk aan het hoogste bedrag dat is toegestaan aan de kassen
bedoeld in § 1.
[Bij begin van bezigheid in de zin van artikel 13bis, § 1, moet de sociale
verzekeringskas schriftelijk de aangeslotene informeren over de bijdragen,
bedoeld in het tweede lid, die hem zullen worden aangerekend, de wijze
waarop deze worden berekend en de diensten waarop deze recht geven.
Tezelfdertijd zal de kas de aangeslotene vragen een formulier te ondertekenen waarbij hij erkent bovenvermelde inlichtingen te hebben verkregen.
Ieder jaar in de loop van de eerste maand van het eerste kalenderkwartaal
laat de sociale verzekeringskas door middel van een uitdrukkelijke vermelding op het vervaldagbericht, aan de aangeslotene zowel het bedrag van de
bijdrage bedoeld in het tweede lid, verschuldigd voor dit kalenderkwartaal,
als de berekeningswijze ervan en de diensten waarop deze recht geeft, kennen.
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Ieder jaar in de loop van de eerste maand van het tweede, derde en vierde
kalenderkwartaal laat de sociale verzekeringskas door middel van een uitdrukkelijke vermelding op het vervaldagbericht, aan de aangeslotene het
bedrag van de bijdrage bedoeld in het tweede lid kennen die hij voor dat
kwartaal verschuldigd is.
Wanneer de kas de in drie voorgaande leden vermelde verplichtingen niet
naleeft, kan zij onderworpen worden aan de sancties zoals bepaald in § 2ter.
De Koning bepaalt de wijze waarop de sociale verzekeringskassen voldoen
aan de verplichtingen bedoeld in het zesde tot het achtste lid.] (203)
De bijdragen bedoeld in deze paragraaf worden geïnd en ingevorderd zoals
de in hoofdstuk II bedoelde bijdragen. De verhogingen en intresten toegepast op deze laatste bijdragen krachtens het koninklijk besluit genomen in
toepassing van artikel 15, § 4, 1°, zijn eveneens toepasselijk op de in deze
paragraaf bedoelde bijdragen.
Wanneer de opbrengst van de overeenkomstig deze paragraaf gevorderde
bijdrage niet volstaat om de werkingskosten van de Nationale Hulpkas te
dekken, wordt het saldo verdeeld onder het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, volgens de modaliteiten gezamenlijk vastgesteld door
de Minister van Middenstand en de Minister van Sociale Voorzorg.

(a)

De opbrengst van de bijdragen bedoeld in deze paragraaf mag slechts gebruikt worden om de werkingskosten van de kas te dekken. De kassen kunnen een reservefonds aanleggen. Wanneer dit fonds een bedrag bereikt,
bepaald door de Koning, kan de Minister van Middenstand, na advies van
de betrokken kas, het bedrag der bijdragen verminderen welke genoemde
kas aan haar aangeslotenen mag vragen.

ARS/
67bis

De kassen mogen geen onroerende goederen verwerven, tenzij met voorafgaande toelating van de Minister van Middenstand.

________________________
(a) Eveneens van toepassing op het gecumuleerd administratief deficit van de Nationale Hulpkas op 31.12.1975 (art. 44 wet 06.02.1976, BS.11.02.1976).
Zie hierna het MB van 20.01.1978.
(b) Zie hierna de wet van 15.06.1983, art. 5.
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(b)

[§ 4bis. De Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, bepaalt jaarlijks het bedrag per aangeslotene dat de in § 1
bedoelde kassen, evenals de in § 3 bedoelde Nationale Hulpkas, ten laste
van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het in § 2ter bedoelde
Rijksinstituut, tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor
hen heeft gemaakt.] (46)
§ 5. De door dit artikel beoogde kassen mogen van de betrokken aangeslotenen de terugbetaling vorderen van de kosten, die veroorzaakt worden door
de rappelbrieven die ze, eventueel langs gerechtsdeurwaarder, moeten richten aan hun aangeslotenen, die achterstaan met de betaling van hun bijdragen, alsmede de kosten van rappelbrieven of opzoekingen waartoe ze moeten overgaan wanneer hun aangeslotenen de inlichtingen niet verstrekken
die nodig zijn om het recht op uitkeringen vast te stellen.

ARS/46,
47

De Minister van Middenstand kan forfaitaire bedragen bepalen welke de
kassen uit dien hoofde mogen vragen.
De onkosten voorzien in deze paragraaf worden ingevorderd zoals de bijdragen bedoeld in hoofdstuk 2.
Deze paragraaf beoogt niet de kosten met betrekking tot het gerechtelijk
contentieux waarvan de regeling gebeurt overeenkomstig het Gerechtelijk
Wetboek.
[§ 6. Wanneer in artikel 1, tweede lid, 2°, bedoelde uitkeringen werden betaald op basis van onjuiste of onvolledige gegevens die werden verstrekt
door een sociale verzekeringskas, kan de minister van Middenstand genoemde kas de betaling van een geldsom ten bedrage van 2.500 EUR per
individueel geval opleggen. Deze geldsom wordt ten laste gelegd van de
opbrengst der bijdragen die bestemd zijn om de werkingskosten van de betrokken kas te dekken.] (134)
[§ 7. Onverminderd hun recht om voor de rechter te dagvaarden kunnen de
door dit artikel beoogde kassen als inninginstellingen van de bijdragen de
bedragen die hen verschuldigd zijn [, alsmede de administratieve geldboete
bedoeld in artikel 17bis,] (200) eveneens bij wijze van dwangbevel invorderen.
De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van vervolging door
middel van een dwangbevel evenals de kosten die eruit voortvloeien en hun
tenlastelegging.] (140)

Bijwerking 2009/4
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b) Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Artikel 21.
§ 1. Er wordt, bij het Ministerie van Middenstand, een Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen opgericht, hierna “Rijksinstituut” genoemd.
Dit Rijksinstituut is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.
Het neemt de rechten, bevoegdheden en verplichtingen over en verkrijgt het
actief en het passief van:
1° de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, openbare instelling opgericht door het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
2° de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstandigen, openbare instelling opgericht door de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag.

§ 2. Onverminderd de taken die hem toevertrouwd worden door of krachtens de wetten bedoeld in artikel 18, heeft het Rijksinstituut inzonderheid
tot opdracht:
1° na te gaan of de personen, die onderworpen zijn aan dit besluit, bij een
sociale verzekeringskas aangesloten zijn;
2° het algemeen repertorium van de onderworpenen bij te houden;
3° de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
te beheren;
4° statistische gegevens over de onderworpenen en rechthebbenden te verstrekken;
5° in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen studieopdrachten te
vervullen die hem door de bevoegde Minister worden toevertrouwd;
[6° het gedeelte van de bijdragen, verhogingen en intresten dat bestemd is
voor het stelsel der verzekering tegen ziekte- en invaliditeit over te maken
aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.] (39)
De Koning wijst het organisme aan dat belast is met het bijhouden van de
individuele rekeningen van de aan dit besluit onderworpen personen. Hij bepaalt welke inlichtingen op deze individuele rekeningen moeten voorkomen.

(a)

________________________
(a) Niet uitgevoerd. Zie evenwel art. 22, 4e lid en 26, 5e lid ARS.
Bijwerking 2004/2
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[§ 2bis. In het kader van de grensoverschrijdende invordering van sociale
bijdragen verschuldigd door zelfstandigen, kan het Rijksinstituut, op vraag
van de vorderende Staat, door middel van een dwangbevel overgaan tot de
invordering van de verschuldigde sommen.
De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van vervolging door
middel van een dwangbevel evenals de kosten die eruit voortvloeien en hun
tenlastelegging.] (135)

§ 3. Het Rijksinstituut wordt beheerd door een Raad van Beheer, die omvat:
1° een voorzitter;
2° [achttien leden onder wie drie de landbouwers en vijftien de andere zelfstandigen vertegenwoordigen;] (86)
3° twee leden die de vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen
vertegenwoordigen;
4° [twee leden die de gezinsorganisaties vertegenwoordigen;] (87)
5° twee leden die de Ministers vertegenwoordigen die respectievelijk de
Sociale Voorzorg en de Landbouw onder hun bevoegdheid hebben;
6° [de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks
beheer van het Rijksinstituut en zijn adjunct.] (113)
De in 5° en 6° bedoelde leden hebben geen beslissende stem.

Bijwerking 2004/2

S.25

Voorzitter en leden van de Raad van Beheer, bedoeld in 2° tot 5°, worden
door de Koning benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.
De in 2° bedoelde leden worden gekozen op dubbele lijsten van kandidaten,
voorgedragen door de professionele en interprofessionele organisaties van
zelfstandigen die voldoen aan de door de Koning gestelde voorwaarden om
als representatief te worden aangemerkt.

ARS/95,
§§ 1 en
3

De leden bedoeld onder 4° worden gekozen op dubbele lijsten van kandidaten, voorgedragen door de gezinsorganisaties die voldoen aan de door de
Koning gestelde voorwaarden om als representatief te worden aangemerkt.

ARS/95,
§§ 2 en
3

De Koning benoemt twee ondervoorzitters van de raad waarvan de ene
wordt gekozen onder de leden bedoeld in 2° en de andere onder de leden
bedoeld in 4°.
In de schoot van de Raad van Beheer wordt een Beheerscomité opgericht
waarvan de samenstelling bepaald wordt door de Koning, die de leden van
dit comité benoemt.

ARS/70

§ 4. Onverminderd de bepalingen van de §§ 5 en 6 van dit artikel en van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut, beschikt de Raad van Beheer over alle bevoegdheden die vereist
zijn voor het beheer van het Rijksinstituut, voor de organisatie van zijn diensten en voor de uitvoering van de opdracht die hem is toevertrouwd.
(a)

[Onverminderd de bepalingen van de §§ 5 en 6 van dit artikel en met uitzondering van de houders van de managementfuncties andere dan deze belast met het dagelijks beheer van het Rijksinstituut en zijn adjunct, wordt
het personeel van het Rijksinstituut benoemd door de Raad van Beheer die,
te zijnen opzichte, eveneens het gezag inzake tuchtmaatregelen uitoefent.
De Koning stelt de houders van de managementfuncties, andere dan deze
belast met het dagelijks beheer van het Rijksinstituut en zijn adjunct, aan,
op voorstel van de minister van wie het Rijksinstituut afhangt en de Raad
van Beheer van het Rijksinstituut, na voordracht van de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van het Rijksinstituut. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, hun statuut en de procedure van aanstelling.] (114)

(b)

________________________
(a) Zie het besluit van 06.12.2006 van de raad van beheer van het RSVZ tot vaststelling van het personeelsplan van het RSVZ (B.S. 19.01.2007).
(b) Zie het KB van 30.11.2003 (B.S. 16.12.2003), gewijzigd door het KB van
12.07.2004 (B.S. 13.08.2004).
Bijwerking 2007/1
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De Koning bepaalt:
1° de verdeling van de in de eerste twee leden van deze paragraaf bedoelde
bevoegdheid onder de Raad van Beheer en het Beheerscomité;
2° onder welke voorwaarden en binnen welke grenzen de Raad van Beheer
en het Beheerscomité hun bevoegdheden kunnen overdragen;
3° de organisatie van het secretariaat van de Raad van Beheer en van het
Beheerscomité.

ARS/71,
§1
ARS/69,
71, § 2
ARS/77

§ 5. [Het Rijksinstituut wordt geleid door de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van de instelling, aangesteld
door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op
voorstel van de minister van wie de instelling afhangt en de Raad van Beheer van de instelling.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, zijn statuut en de procedure van aanstelling.
De houder van deze managementfunctie heeft de hoge leiding van het Rijksinstituut.
Hij leidt de zaken in bij de Raad van Beheer en bij het Beheerscomité. Hij
doet aan die instanties alle voorstellen die hij nuttig acht met het oog op de
verbetering van de werking en de organisatie van het Rijksinstituut.
Hij zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van
Beheer en door het Beheerscomité.
Hij neemt de vertegenwoordiging van het Rijksinstituut op zich in de gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.
Binnen de door de Raad van Beheer gestelde perken mag hij bepaalde bevoegdheden overdragen aan ambtenaren van het Rijksinstituut.] (115)

(a)

§ 6. [De houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks
beheer van de instelling wordt bijgestaan en, in geval van afwezigheid of
belet, vervangen door een adjunct-houder van een managementfunctie.
Deze adjunct wordt aangesteld door de Koning bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de minister van wie de instelling afhangt en de Raad van Beheer van de instelling.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, zijn statuut en de procedure van aanstelling.] (116)

(a)

________________________
(a) Zie het KB 13.03.2003 (B.S. 14.03.2003), aangevuld door het KB 04.04.2003
(B.S. 18.04.2003). Beide KB's werden vernietigd door het arrest van de Raad van
State van 16.09.2003 (nr. 122.881). Zie vervolgens het KB 24.10.2003 (B.S.
10.11.2003) en het KB 30.11.2003 (B.S. 16.12.2003). Dit laatste KB werd gewijzigd door het KB 12.07.2004 (B.S. 13.08.2004), het KB 27.04.2005 (B.S.
17.05.2005), het KB 17.10.2006 (B.S. 16.11.2006) en het KB 12.10.2006 (B.S.
21.11.2006).
Bijwerking 2006/3
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§ 7. De Koning bepaalt de algemene organisatie van het Rijksinstituut en
voorziet inzonderheid in de oprichting van gewestelijke burelen.

(a)

§ 8. Bij de vaststelling van de regelen betreffende de algemene organisatie
van het Rijksinstituut neemt de Koning de maatregelen die nodig zijn opdat
precies zou blijken op welke sector van het sociaal statuut der zelfstandigen
de financiële verrichtingen van dit Instituut betrekking hebben.

ARS/79
(b)

Artikel 21bis.
[§ 1. Bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
wordt een Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der
zelfstandigen opgericht.
Het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen heeft tot doel, uitsluitend door middel van de daaraan toegewezen
inkomsten, bij te dragen tot het financieel evenwicht [van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van 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.] (81) Het wordt gestijfd door
inkomsten die daaraan bij of krachtens een wet worden toegewezen.

§ 2. [...] (82)

§ 3. Het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt gestijfd met middelen afkomstig uit de opbrengst van de
bij artikel 22 van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële
bepalingen ingevoerde aanvullende crisisbijdrage.
Voor het jaar 1994 worden de betrokken toegewezen middelen vastgesteld
op 2 miljard frank.] (40)

______________________
(a) Zie hierna het KB van 22.12.1970.
(b) Zie hierna het MB van 26.02.1979.
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[§ 4. Het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt gestijfd met de besparingen gerealiseerd in de “inkomensgarantie voor ouderen” en het “gewaarborgd inkomen” ten gevolge van de
verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen, nadat de kost
van de verhoging van de “inkomensgarantie voor ouderen” bij de zelfstandigen in mindering is gebracht.
Voor 2004 wordt het bedrag in uitvoering van het vorige lid vastgelegd op
1.270.000 EUR; voor de volgende jaren, en tot 2007, past de Koning, bij
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag aan in
functie van de vastgestelde nettobesparing in uitvoering van het vorige lid.]
(121)

c) De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen
Artikel 22.
Er wordt bij [de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid] (190) een
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen opgericht.
[Deze Commissie is ermee belast, zonder mogelijkheid van beroep, te beslissen over de aanvragen tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen, ingediend door de in artikel 17 bedoelde onderworpenen, ongeacht
of deze aanvragen werden ingediend in het Nederlands, het Frans of het
Duits] (25). […] (4) (191)
De Koning kan de bevoegdheid van de Commissie uitbreiden tot bijdragen
voorzien door een der stelsels bedoeld in artikel 18 die, zonder een verplichtend karakter te hebben, bestemd zijn om het recht op uitkeringen te
doen ontstaan of te behouden.

ARS/91,
§1

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van deze commissie.
[...] (26)(a)

ARS/80
tot 94
(a)

(a) Art. 86 van de wet van 30.12.1992 houdende sociale en diverse bepalingen: "De
in artikel 22 van hetzelfde koninklijk besluit bedoelde Commissie beslist verder,
na de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk, omtrent de aanvragen om
herziening die op deze datum reeds aanhangig zijn."
Bijwerking 2016/1
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[De zelfstandigen of de krachtens artikel 15, § 1, hoofdelijk aansprakelijke
personen kunnen de wettigheid van de hen betreffende beslissing van de
Commissie bij de arbeidsrechtbank betwisten, met toepassing van artikel
581, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek. De zaak wordt bij de arbeidsrechtbank aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift op tegenspraak, overeenkomstig artikel 704, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek. Het
verzoekschrift wordt, op straffe van verval, ingediend binnen de twee
maanden na de kennisgeving van de beslissing.] (268)
[Voor alle betwistingen met betrekking tot een beslissing genomen door de
Commissie voor vrijstelling van bijdragen, gericht tegen de minister die het
sociaal statuut van de zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, kan de
verschijning in persoon in naam van de Staat gedaan worden door elke ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid.] (244)

Bijwerking 2016/1
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Hoofdstuk VI - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 23.
De openbare besturen, inzonderheid de besturen die afhangen van het departement van Financiën alsmede de gemeentebesturen, zijn verplicht aan
de openbare diensten en instellingen, aan hun behoorlijk gemachtigde agenten, aan de private instellingen en aan de rechtscolleges de inlichtingen te
verstrekken welke zij nodig hebben met het oog op de toepassing van dit
besluit en van de stelsels bedoeld in artikel 18 van dit besluit.
Deze openbare besturen zijn ertoe gehouden aan de behoorlijk gemachtigde
agenten van de openbare diensten en instellingen, zonder verplaatsing, inzage te verlenen van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om
het even welke bescheiden, en hen alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen die ze nodig zouden achten voor de toepassing van dit
besluit en van de stelsels bedoeld in artikel 18 van dit besluit.
Behoudens door de Koning bepaalde uitzondering, mogen deze openbare
besturen geen enkele betaling eisen, als retributie af anderzins, voor het
afleveren en versturen van akten opgemaakt in het raam van de verplichting
opgelegd door het eerste lid, noch voor de bij deze gelegenheid verstrekte
inlichtingen.
Dezelfde besturen mogen, bij het uitvoeren van de verplichting die hun door
dit artikel is opgelegd, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks lasten opleggen aan de personen, diensten, instellingen of rechtscolleges voor wie de
akten die genoemde besturen afleveren of de inlichtingen welke ze verstrekken bestemd zijn.
De Koning bepaalt het bedrag van de vergoeding die aan de ambtenaren van
het departement van Financiën wordt toegekend wegens de prestaties verricht naar aanleiding van het onderzoek naar de bestaansmiddelen, dat
voorafgaat aan de toekenning van het pensioen van zelfstandige. Deze vergoeding komt ten laste van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen.

S.29

[Artikel 23bis.
§ 1. De openbare en private instellingen evenals natuurlijke personen en
rechtspersonen, zijn verplicht aan de behoorlijk gemachtigde ambtenaren
van het Rijksinstituut en van het in artikel 20, § 2ter, genoemde Bestuur alle
nodige inlichtingen mede te delen, en inzage te verlenen in boeken, registers, documenten, banden of gelijk welke andere informatiedragers met het
oog op de toepassing van het sociaal statuut der zelfstandigen.
De door deze ambtenaren opgestelde stukken hebben bewijskracht tot het
tegendeel is bewezen. Het bewijs van het tegendeel kan met alle rechtsmiddelen worden geleverd.
[De vaststellingen gedaan door de sociale inspecteurs van de andere sociale
inspectiediensten, bedoeld in [het Sociaal Strafwetboek] (269), de officieren
van gerechtelijke politie of door de ambtenaren belast met het toezicht op
de naleving van andere wetgevingen kunnen met hun bewijskracht gebruikt
worden door de ambtenaren van het Rijksinstituut.] (201)
§ 2. [De sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van het Rijksinstituut]
(204) zien toe op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de
toepassing van dit besluit en van de stelsels bedoeld in artikel 18. Onder
meer vergewissen zij zich ervan of de zelfstandigen die gehouden zijn zich
aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen deze verplichting naleven.
[De sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van het Rijksinstituut oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van [het Sociaal Strafwetboek.] (270)] (205)
[…] (206)
[…] (206)
[…] (206)] (64) (183)

Bijwerking 2016/1
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[Artikel 23ter.
§ 1. De notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een
schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn persoonlijk aansprakelijk voor
de betaling van de in artikel 16bis bedoelde schuldvorderingen die aanleiding kunnen geven tot een hypothecaire inschrijving, indien zij de inninginstellingen van de socialezekerheidsbijdragen daarvan niet op de hoogte stellen:
1° door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden
gebruikt, via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
2° door elk ander middel waardoor het bericht kan worden ondertekend en
waardoor de verzending ervan een vaste dagtekening bekomt, wanneer
het bericht niet overeenkomstig 1° kan worden verzonden.
Indien de bedoelde akte niet wordt verleden binnen de drie maanden vanaf
de verzending van het bericht, wordt hij beschouwd als van generlei waarde.
§ 2. Indien het belang van inninginstelling van de socialezekerheidsbijdragen zulks vereist, stelt ze de notaris op de hoogte, vóór het verstrijken van
de twaalfde werkdag volgend op de verzending van het in § 1 bedoelde bericht en door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van het bedrag
van de schuldvorderingen die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van
de wettelijke hypotheek op de goederen welke het voorwerp van de akte
zijn.

Bijwerking 2010/2
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Wanneer de kennisgeving niet kan worden verzonden door middel van een
procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, gaan de inninginstellingen van de socialezekerheidsbijdragen over tot de kennisgeving
door elk ander middel voor verzending met vaste dagtekening en waardoor
ze kan worden ondertekend.
[§ 3. Wanneer de in paragraaf 1 bedoelde akte verleden is, geldt de in § 2
bedoelde kennisgeving als beslag onder derden in handen van de notaris op
de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor
rekening of ten bate van de schuldenaar van de inninginstelling van socialezekerheidsbijdragen en geldt als verzet tegen de prijs in de zin van artikel
1642 van het Gerechtelijk Wetboek in de gevallen waarin de notaris gehouden is deze bedragen en waarden overeenkomstig de artikelen 1639 tot
1654 van het GerechtelijkWetboek te verdelen.
Onverminderd de rechten van derden, is de notaris, wanneer de in § 1 bedoelde
akte verleden is, gehouden, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen
1639 tot 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, de bedragen en waarden die hij
krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de schuldenaar
van de inninginstelling in handen van de inninginstelling van de socialezekerheidsbijdragen te storten, uiterlijk de achtste werkdag die volgt op het verlijden van de
akte, ten belope van het bedrag van de schuldvorderingen waarvan hij in kennis
werd gesteld in uitvoering van § 2.
Daarenboven, indien de aldus voor beslag onder derden getroffen sommen
en waarden minder bedragen dan het totaal der sommen verschuldigd aan
de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende schuldeisers, moet de
notaris, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor het overschot,
de inninginstellingen van de bijdragen daarover inlichten, uiterlijk de eerste
werkdag die volgt op het verlijden van de akte :
1° door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden
gebruikt, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
2° door elk ander middel waardoor de informatie kan worden ondertekend
en waardoor de verzending ervan een vaste dagtekening bekomt, wanneer de informatie niet overeenkomstig 1° kan worden verzonden.
Onverminderd de rechten van derden, kan de overschrijving of de inschrijving van de akte niet tegen de inninginstellingen van socialezekerheidsbijdragen ingeroepen worden, indien de inschrijving van de wettelijke hypotheek geschiedt binnen acht werkdagen na de verzendingvan de in het vorige lid bedoelde inlichting.
Zijn zonder uitwerking ten opzichte van de schuldvorderingen van de inninginstellingen van socialezekerheidsbijdragen die ter uitvoering van § 2
ter kennis werden gegeven, alle niet-ingeschreven schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van de in het tweede lid voorziene termijn
beslag wordt gelegd of verzet wordt aangetekend.] (179)
Bijwerking 2008/1
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§ 4. De inschrijvingen genomen na [de in § 3, vierde lid, bedoelde termijn],
of tot zekerheid van de schuldvorderingen die niet ter kennis werden gegeven overeenkomstig § 2, kunnen niet worden ingeroepen tegen de hypothecaire schuldeiser, noch tegen de verkrijger die de opheffing ervan zal kunnen vorderen. (180)
§ 5. De aansprakelijkheid door de notaris opgelopen krachtens §§ 1 en 3
kan, naargelang van het geval, de waarde van het vervreemde goed of het
bedrag van de hypothecaire inschrijving, na aftrek van de sommen en waarden waarop in zijn handen beslag onder derden werd gelegd, niet te boven
gaan.
§ 6. De §§ 1 tot 5 zijn van toepassing op elke persoon die gemachtigd is om
de authenticiteit te verlenen aan de in § 1 bedoelde akten.
§ 7. Geen enkele akte die in het buitenland verleden is en die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of
een vaartuig tot voorwerp heeft, wordt in België tot overschrijving of inschrijving in de registers van [de hypothecaire openbaarmaking] (311) toegelaten, indien hij niet vergezeld is van een attest van de inninginstelling
van de bijdragen.
Dit attest moet aantonen dat de eigenaar of de vruchtgebruiker geen schuldenaar is ten aanzien van de inninginstelling van de bijdragen of dat de wettelijke hypotheek die de verschuldigde bedragen waarborgt, ingeschreven
werd.
§ 8. Openbare ambtenaren of ministeriële officieren belast met de openbare
verkoping van roerende goederen waarvan de waarde ten minste 250 euro
bedraagt, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de bedragen
verschuldigd op het ogenblik van de verkoping aan de inninginstellingen
van de socialezekerheidsbijdragen door de schuldenaar betrokken bij het
beslag, indien zij niet uiterlijk binnen twee werkdagen volgend op de verkoping de inninginstellingen van de socialezekerheidsbijdragen ervan verwittigen:
1° door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden
gebruikt, via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
2° door elk ander middel waardoor het bericht kan worden ondertekend en
waardoor de verzending ervan een vaste dagtekening bekomt, wanneer
het bericht niet overeenkomstig 1° kan worden verzonden.
De openbare ambtenaren of ministeriële officieren belast met het overgaan
tot de evenredige verdeling van gelden die onder derdenbeslag gelegd zijn,
in de zin van artikel 1627 van het GerechtelijkWetboek, zijn persoonlijk
aansprakelijk voor de betaling van de op het moment van de evenredige
verdeling door de schuldenaar verschuldigde bedragen aan de inninginstelling van de bijdragen, als ze, vóór ze ertoe overgaan, de inninginstellingen
van de socialezekerheidsbijdragen daarvan niet in kennis stellen:
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1° door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden
gebruikt, via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
2° door elk ander middel waardoor het bericht kan worden ondertekend en
waardoor de verzending ervan een vaste dagtekening bekomt, wanneer
het bericht niet overeenkomstig 1° kan worden verzonden.
De kennisgeving van het bedrag van de verschuldigde bedragen, die uitgevoerd wordt door de inninginstelling van de bijdragen door middel van een
procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden, ten laatste vóór
het verstrijken van de twaalfde werkdag die volgt op de verzendingsdatum
van het bericht dat voorzien is in de vorige leden, brengt beslag onder derden in handen van de openbare ambtenaren of ministeriële officieren vermeld in het eerste lid, met zich mee.
Wanneer de kennisgeving niet kan worden verzonden door middel van een
procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, gaan de inninginstellingen van de socialezekerheidsbijdragen over tot de kennisgeving
door elk ander middel voor verzending met vaste dagtekening en waardoor
ze kan worden ondertekend.
De bepalingen voorzien in deze paragraaf zijn van toepassing op de openbare ambtenaren of ministeriële officieren belast met de verkoping van roerende goederen, overeenkomstig artikel 1526bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
§ 9. Met het akkoord van de schuldenaar zijn de banken onderworpen aan
de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de ondernemingen onderworpen aan het koninklijk besluit nr.
225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en
tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, alsook de hypotheekondernemingen onderworpen aan de wet van 4
augustus 1992 op het hypothecair krediet, gemachtigd het in § 1 bedoelde
bericht uitsluitend bij ter postaangetekende brief toe te sturen en zijn bekwaam om de in § 2 bedoelde kennisgeving te ontvangen.
De afgifte van een attest door deze instellingen aan de notaris betreffende
de verzending van het bericht en het gevolg dat daaraan door de inninginstelling of inninginstellingen van de bijdragen wordt gegeven, stelt de aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde instellingen in de plaats van
die van de notaris.
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§ 10. In de gevallen waarin het in §§ 1 en 8 bedoeld bericht wordt verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden
gebruikt, wordt onder de datum van verzending van bedoeld bericht verstaan de datum van de ontvangstmelding meegedeeld door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, na ontvangst door haar van de ontvangstmelding afkomstig van de inninginstelling van socialezekerheidsbijdragen
of van de dienst die voor het ontvangen en doorzenden van deze berichten
bevoegd is.
In de gevallen waarin de in § 3 bedoelde inlichtingen en de in §§ 2 en 8
bedoelde kennisgevingen worden verzonden door middel van een procedure
waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, is de datum van deze inlichtingen en kennisgevingen de datum van verzending ervan.
§ 11. De informatie in de berichten, inlichtingen en kennisgevingen is dezelfde, ongeacht ze worden medegedeeld door middel van een procedure
waarbij informaticatechnieken worden gebruikt of door elk ander middel
voor verzending met vaste dagtekening en waardoor ze kan worden ondertekend.
Wanneer ze worden verzonden met elk ander middel dat een vaste dagtekening verleent aan de verzending ervan en dat toelaat ze te ondertekenen,
moeten deze berichten, inlichtingen en kennisgevingen worden opgemaakt
overeenkomstig de modellen vastgesteld door de minister van Middenstand
of zijn afgevaardigde, die in voorkomend geval de diensten aanwijst die
voor het ontvangen en doorzenden van deze berichten, inlichtingen en kennisgevingen bevoegd zijn.
Bij de verzending van voormelde berichten, inlichtingen en kennisgevingen,
gericht tot of afkomstig van de inninginstelling, worden de betrokken personen geïdentificeerd aan de hand van het identificatienummer bedoeld in
artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en van het identificatienummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting
van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende
diverse bepalingen.
De Koning regelt de toepassing van §§ 7 en 9.
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§ 12. Wanneer het in §§ 1 en 8 bedoeld bericht niet wordt medegedeeld
door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, mogen de inlichtingen en kennisgevingen naar aanleiding van dit
bericht niet door middel van deze procedure worden verzonden maar enkel
door elk ander middel voor verzending met vaste dagtekening en waardoor
ze kan worden ondertekend.
Wanneer de in §§ 2 en 8 bedoelde kennisgeving niet wordt medegedeeld
door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, mogen de inlichtingen naar aanleiding van deze kennisgeving niet
door middel van deze procedure worden verzonden maar enkel door elk
ander middel voor verzending met vaste dagtekening en waardoor ze kan
worden ondertekend.
Wanneer een ander middel wordt gebruikt, is het bericht, de inlichting of de
kennisgeving verzonden met dit ander middel doorslaggevend ten opzichte
van de eventuele verzending van hetzelfde bericht, dezelfde inlichting of
dezelfde kennisgeving door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt wanneer de datum van de informaticaverzending verschilt ten opzichte van de datum van de verzending door elk ander
middel zoals bedoeld in het vorige lid.
§ 13. De oorsprong en de integriffteit van de inhoud van de in §§ 1, 2, 3 en
8 bedoelde berichten, inlichtingen en kennisgevingen dienen, in geval van
verzending door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken
worden gebruikt, te worden verzekerd door middel van aangepaste beveiligingstechnieken.
§ 14. [Opdat de in paragrafen 2 en 8 bedoelde kennisgevingen op geldige
wijze als beslag onder derden zouden gelden wanneer ze worden verzonden
door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, moeten ze een geavanceerde elektronische handtekening dragen in
de zin van artikel 3.11. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne
markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening.] (313)
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Ongeacht de toegepaste techniek, wordt gewaarborgd dat enkel de gerechtigde personen toegang hebben tot de middelen waarmee de handtekening
wordt gecreëerd.
De gevolgde procedures moeten bovendien toelaten dat de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de verzending correct kan worden geïdentificeerd en dat het tijdstip van de verzending correct kan worden vastgesteld.
Deze gegevens moeten gedurende een periode van tien jaar door de afzender worden bewaard en in geval van betwisting binnen een redelijke termijn
worden voorgelegd.] (141) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152)
(155) (156) (157) (158) (159) (162)

[Artikel 23quater.
§ 1. De notarissen die gevorderd zijn om de akte of het attest van erfopvolging, bedoeld in artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek op te maken,
zijn persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de schulden, waarvan
kennis kan worden gegeven overeenkomstig § 2, van de overledene, zijn
erfgenamen en legatarissen waarvan de identiteit vermeld staat in de akte of
het attest, of van de begunstigden van een contractuele erfstelling waarmee
de overledene heeft ingestemd, indien zij de inningsinstellingen van de socialezekerheidsbijdragen daarvan niet op de hoogte stellen :
1° door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden
gebruikt, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
2° door elk ander middel waardoor het bericht kan worden ondertekend
en waardoor de verzending ervan een vaste dagtekening bekomt, wanneer het bericht niet overeenkomstig het 1° kan worden verzonden.
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Wanneer het gaat om schulden lastens de overledene is de aansprakelijkheid
bedoeld in het eerste lid beperkt tot de waarde van de nalatenschap.
Wanneer het gaat om schulden lastens de rechtverkrijgenden is de aansprakelijkheid bedoeld in het eerste lid beperkt tot de waarde van de tegoeden
die toekomen aan de rechtverkrijgende waarvan de identiteit vermeld is in
de akte of het attest en betreffende dewelke de notaris aansprakelijk kan
worden gesteld.
Indien de bedoelde akte of attest niet wordt opgesteld binnen de drie maanden vanaf de verzending van het bericht, wordt dit laatste beschouwd als
van generlei waarde.
Het bericht vermeldt de identiteit van de overledene, van zijn erfgenamen of
legatarissen en van de eventuele begunstigde van een contractuele erfstelling.
§ 2. Indien het belang van de inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen zulks vereist, stelt ze de notaris die gevorderd is om de akte of het
attest op te stellen op de hoogte, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de verzending van het in § 1 bedoelde bericht en door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, van het bedrag van de schulden lastens de overledene of een ander persoon vermeld in het bericht.
Wanneer de kennisgeving niet kan worden verzonden door middel van een
procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, gaan de inningsinstellingen van de socialezekerheidsbijdragen over tot de kennisgeving
door elk ander middel voor verzending met vaste dagtekening en waardoor
ze kan worden ondertekend.
De schulden waarvan in toepassing van het eerste lid kennis kan worden
gegeven zijn alle schulden in hoofdsom en bijbehoren ten opzichte van de
inningsinstelling van socialezekerheidsbijdragen waarvoor er een titel bestaat.
§ 3. In het attest van erfopvolging of onderaan het afschrift van de akte van
erfopvolging wordt vermeld, hetzij dat er geen kennisgeving van schulden
bij toepassing van § 2 werd gedaan en dit zowel in hoofde van de overledene als in hoofde van de personen die vermeld zijn in het bericht en die bestemmeling zijn van het attest of het afschrift, hetzij dat de schulden waarvan bij toepassing van § 2 kennis werd gegeven zijn betaald, in voorkomend
geval met de tegoeden gehouden door de schuldenaar.
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In voorkomend geval wordt in het attest van erfopvolging of onderaan het
afschrift van de akte van erfopvolging de vermelding van de gedane of van
de nog te verrichten betaling toegevoegd of vervolledigd door de notaris.
De notaris die een attest van erfopvolging of een afschrift van een akte van
erfopvolging aflevert waarin onjuiste vermeldingen staan betreffende het
ontbreken van de kennisgeving of betreffende de betaling van schulden
waarvan van het bestaan kennis werd gegeven overeenkomstig § 2, loopt
dezelfde aansprakelijkheid op als de notaris die de verplichting bepaald in §
1 niet naleeft. Die aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot het bedrag dat
als gevolg van die onjuistheden niet kon worden ingevorderd.
§ 4. Op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de
schulden aan de inningsinstellingen van de socialezekerheidsbijdragen
waarvan kennis is gegeven overeenkomstig § 2, kan diegene die overeenkomstig artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek tegoeden vrijgeeft van
een overledene, dat slechts bevrijdend doen op voorwaarde dat uit de akte
of het attest duidelijk blijkt dat geen enkele kennisgeving in de zin van § 2
is gedaan.
In afwijking op de vorige alinea, kunnen de tegoeden van de overledene
overeenkomstig artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek bevrijdend
worden vrijgegeven aan de erfgenaam, de legataris of de begunstigde van
een contractuele erfstelling die de akte of het attest of een afschrift van de
akte voorlegt waarin is vermeld :
1° dat alle op naam van de overledene en alle op naam van de erfgenaam,
de legataris of de begunstigde van een contractuele erfstelling bestaande schulden waarvan bij toepassing van § 2 in voorkomend geval kennis werd gegeven, werden betaald of;
2° dat de tegoeden kunnen worden vrijgegeven aan de erfgenaam, de legataris of de begunstigde van een contractuele erfstelling na betaling,
door middel van de door de schuldenaar gehouden fondsen, van zijn
schulden waarvan werd kennisgegeven.
§ 5. De in § 4 bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de
tegoeden die zijn vrijgegeven aan de schuldenaars die zijn vermeld in de in
§ 2 bedoelde kennisgeving.
§ 6. In de gevallen waarin het in § 1 bedoeld bericht wordt verzonden door
middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt,
wordt onder de datum van verzending van bedoeld bericht verstaan de datum van de ontvangstmelding meegedeeld door de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, na ontvangst door haar van de ontvangstmelding afkomstig van de inningsinstelling van socialezekerheidsbijdragen of van de dienst
die voor het ontvangen en doorzenden van deze berichten bevoegd is.
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In de gevallen waarin de in § 2 bedoelde kennisgevingen worden verzonden
door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, is de datum van deze kennisgevingen de datum van verzending ervan.
§ 7. De informatie in de berichten en kennisgevingen is dezelfde, ongeacht
of ze worden medegedeeld door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt of door elk ander middel voor verzending
met vaste dagtekening en waardoor ze kan worden ondertekend.
Wanneer ze worden verzonden met elk ander middel dat een vaste dagtekening verleent aan de verzending ervan en dat toelaat ze te ondertekenen,
moeten deze berichten en kennisgevingen worden opgemaakt overeenkomstig de modellen vastgesteld door de Minister die de Zelfstandigen onder
zijn bevoegdheid heeft of zijn afgevaardigde, die in voorkomend geval de
diensten aanwijst die voor het ontvangen en doorzenden van deze berichten
en kennisgevingen bevoegd zijn.
Bij de verzending van voormelde berichten en kennisgevingen, gericht tot
of afkomstig van de inningsinstelling, worden de betrokken personen geidentificeerd aan de hand van het identificatienummer bedoeld in artikel 8
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en van het identificatienummer
bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse
bepalingen.
§ 8. Wanneer het in § 1 bedoeld bericht niet wordt medegedeeld door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, mogen de kennisgevingen naar aanleiding van dit bericht niet door middel van
deze procedure worden verzonden maar enkel door elk ander middel voor
verzending met vaste dagtekening en waardoor ze kan worden ondertekend.
Wanneer een ander middel wordt gebruikt, is het bericht of de kennisgeving
verzonden met dit ander middel doorslaggevend ten opzichte van de eventuele verzending van hetzelfde bericht of dezelfde kennisgeving door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt wanneer de datum van de informaticaverzending verschilt ten opzichte van de
datum van de verzending door elk ander middel zoals bedoeld in het vorige
lid.
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§ 9. De oorsprong en de integriteit van de inhoud van de in §§ 1 en 2, bedoelde berichten en kennisgevingen dienen, in geval van verzending door
middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt,
te worden verzekerd door middel van aangepaste beveiligingstechnieken.
§ 10. [Opdat de in paragraaf 2 bedoelde kennisgevingen geldig zouden zijn
wanneer ze worden verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, moeten ze een geavanceerde elektronische handtekening dragen in de zin van artikel 3.11. van Verordening
(EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn
1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin
van artikel 3.12. van dezelfde verordening.] (314)
Ongeacht de toegepaste techniek, wordt gewaarborgd dat enkel de bevoegde personen toegang hebben tot de middelen waarmee de handtekening
wordt gecreëerd.
De gevolgde procedures moeten bovendien toelaten dat de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de verzending correct kan worden geïdentificeerd en dat het tijdstip van de verzending correct kan worden vastgesteld.
Deze gegevens moeten gedurende een periode van tien jaar door de afzender worden bewaard en in geval van betwisting binnen een redelijke termijn
worden voorgelegd.
§ 11. De paragrafen 1 tot 10 zijn van overeenkomstige toepassing op elke
persoon of dienst die bevoegd is om een in artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek bedoeld attest van erfopvolging op te maken.] (207)
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Artikel 24.
Alwie, in welke hoedanigheid ook, deelneemt aan de toepassing van dit
besluit en van de stelsels bedoeld in artikel 18 van dit besluit, is verplicht,
buiten de uitoefening van zijn ambt, het beroepsgeheim te bewaren wat betreft de feiten, documenten of beslissingen waarvan hij bij deze gelegenheid
kennis nam.
De artikelen 66, 67 en 458 van het Strafwetboek zijn van toepassing op de
schending van het in voorgaand lid bedoeld geheim.

Artikel 25.
[De artikelen 230, 1°, 231, 232, 233 en 235 van het Sociaal Strafwetboek
zijn van toepassing wat betreft de uitkeringen waarin de in artikel 18 bedoelde stelsels voorzien.] (271)

[Artikel 25bis.
De artikelen 230, 2°, 231, 232, 234 en 235 van het Sociaal Strafwetboek
zijn van toepassing wat betreft de sociale bijdragen die bestemd zijn voor
het sociaal statuut der zelfstandigen en onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten vallen.] (272)

Artikel 26.
§ 1. In artikel 162 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het 35°bis vervangen door de volgende bepaling : “35°bis.
De akten, vonnissen en arresten in verband met de uitvoering van de wetten
en verordeningen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen”.

§ 2. In artikel 59 van het Wetboek der zegelrechten wordt het 49°bis vervangen door de volgende bepaling : “49°bis. De akten opgemaakt of afgeleverd voor de uitvoering van de wetten en de verordeningen betreffende
het sociaal statuut der zelfstandigen”.
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VOORBEHOUDEN BLADZIJDE
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Artikel 27.
§ 1. De hiernavolgende wijzigingen worden gebracht aan artikel 22 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd door de wet van 24
december 1963 :
1° lid 1, 1° wordt vervangen door de hiernavolgende bepaling : “1° tot de
zelfstandigen en de helpers onderworpen aan de wetgeving houdende inrichting van het sociaal statuut voor de zelfstandigen” ;
2° de leden 5 en 6 worden vervangen door de hiernavolgende bepaling :
“De Koning bepaalt, met inachtneming van de in titel VIII van deze wet
voorziene bepalingen, die Hij daartoe kan aanpassen, het bedrag en de
verdeling van de Rijkstegemoetkoming bestemd voor de verzekering ten
voordele van de in het eerste lid, 1° bedoelde personen”.

§ 2. Artikel 45, § 3 van dezelfde wet wordt vervangen door de hiernavolgende bepalingen :
“§ 3. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een uitkeringsverzekering invoeren ten voordele van de in artikel 22, lid 1, 1° bedoelde personen.
Hij bepaalt de voorwaarden onder dewelke deze verzekering van toepassing
is, de omvang van de verstrekte uitkeringen en het bedrag van de Rijkstegemoetkoming bestemd voor deze verzekering”.

Artikel 28.
De wet van 10 juni 1937 houdende uitbreiding van de kinderbijslag tot de
werkgevers en de niet-loontrekkenden alsmede de wet van 31 augustus
1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen worden
opgeheven in de mate waarin ze verplichtingen opleggen aan de personen
die eraan onderworpen zijn.
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Artikel 29.
(a)

In de opsomming die voorkomt in artikel 1, B van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut,
wordt de “Rijksdienst voor de Pensioenen der Zelfstandigen” vervangen
door de “Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen”.
Artikel 30.
De koninklijke besluiten voorzien door de Hoofdstukken I en II van dit besluit, alsmede deze voorzien door de artikelen 22, 31, § 2, 2° en 36 worden
getroffen op de gezamenlijke voordracht van de Minister van Middenstand
en van de Minister van Sociale Voorzorg.
De andere, in uitvoering van dit besluit te nemen koninklijke besluiten,
worden getroffen op de voordracht van de Minister van Middenstand.

Hoofdstuk VII - OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 31.
§ 1. De pensioenkas voor zelfstandigen, opgericht in de schoot van het organisme bedoeld in artikel 5, § 1, 1° van de wet van 31 augustus 1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wordt in vereffening gesteld met ingang van 1 januari 1968.
De Koning bepaalt de modaliteiten van deze vereffening.

(b)

§ 2. Wordt ingetrokken, op de door de Koning te bepalen datum, de erkenning :

(c)

1° van de vrije pensioenkassen voor zelfstandigen ;
2° van de vrije onderlinge kassen voor kinderbijslag.

________________________
(a) Sinds 1 januari 1971 : “Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen” (wet van 29.12.1970, art. 2 - B.S. 25.12.1970), hernomen bij artikel
1, D, van de wet van 16.03.1954 vanaf 01.09.1986 (koninklijk besluit nr. 431
van 05.08.1986, art. 1 - B.S. 21.08.1986).
(b) Zie het koninklijk besluit van 19.12.1967 (B.S. 28.12.1967).
(c) Zie - het koninklijk besluit van 22.01.1968 (B.S. 01.02.1968) ;
- het koninklijk besluit van 02.09.1968 (B.S. 10.09.1968).
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§ 3. Op de datum van intrekking der erkenning, worden de waarden, die
wiskundige reserves en het reservefonds vertegenwoordigen van de vrije
pensioenkassen voor zelfstandigen, overgemaakt aan de sociale verzekeringskas aan de oprichting waarvan de pensioenkas heeft deelgenomen.
De Koning bepaalt de bestemming van het voorzorgfonds gevestigd door de
vrije onderlinge kassen voor kinderbijslag op het ogenblik dat hun erkenning wordt ingetrokken, alsmede de wijze waarop deze kassen vereffend
worden.

(a)

§ 4. De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij vaststelt, maatregelen
treffen met het oog op de herklassering van de werknemers die ontslagen
werden tengevolge van de intrekking der erkenning van de vrije pensioenkassen of van de vrije onderlinge kassen voor kinderbijslag.

(b)

Hij kan ondermeer de voorwaarden bepalen waaronder, ten laste van de
Rijksdienst, aan deze werknemers of aan de werkgevers, die hen weder tewerkstellen, een toelage wordt verleend.

Artikel 32.
§ 1. Bij afwijking op de bepalingen van artikel 20, § 1, tweede lid, kunnen
alleen als vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen erkend worden, om vanaf 1 januari 1968 te functioneren in het raam van dit besluit :
1° de verenigingen zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, die aan de hiernavolgende voorwaarden voldoen :
a) tot voorwerp hebben het vervullen van de opdrachten toevertrouwd
aan de sociale verzekeringskassen in het raam van het sociaal statuut
der zelfstandigen ;
b) een erkenningsaanvraag gericht hebben aan de Minister van Middenstand, bij een ter post aangetekend schrijven, uiterlijk op 30 september 1967 ;
c) bij hun aanvraag een document voegen waaruit blijkt dat minstens een
der pensioenkassen, bedoeld in artikel 31, § 2, 1°, en minstens een der
onderlinge kassen voor kinderbijslag, bedoeld in artikel 31, § 2, 2°, aan
de oprichting van de sociale verzekeringskas hebben deelgenomen en,
ten aanzien van hun leden, deze kas hebben aangewezen voor de toepassing van artikel 34 van dit besluit.
________________________
(a) Zie het koninklijk besluit van 02.09.1968 (B.S. 10.09.1968).
(b) Niet uitgevoerd.
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2° de verenigingen zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, die voldoen aan de voorwaarden bedoeld onder 1°, a
en b, en bovendien :
a) opgericht zijn op initiatief van een organisatie van zelfstandigen, die
voldoet aan de voorwaarden om vertegenwoordigd te zijn in de Nationale Professionele Kamer of in de Nationale Interprofessionele
Kamer voor de middenstand voorzien door de wet van 6 maart 1964
tot organisatie van de middenstand, of op initiatief van een representatieve landbouworganisatie ;
b) bij hun aanvraag een document voegen waaruit blijkt dat minstens een
der onderlinge kassen voor kinderbijslag, bedoeld in artikel 31, § 2,
waarvan minstens 5.000 leden, onderworpen op 30 september 1967,
door toedoen van de betrokken kas, aangesloten zijn bij de pensioenkas voor zelfstandigen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, aan de
oprichting van de sociale verzekeringskas heeft deelgenomen en, ten
aanzien van haar leden, deze laatste kas heeft aangewezen voor de toepassing van artikel 34 van dit besluit.

§ 2. De verenigingen die voldoen aan de in § 1, 1° of 2° bedoelde voorwaarden, worden erkend door de Koning.

(a)

§ 3. De Koning bepaalt in welke voorwaarden de erkenning van de in § 1
bedoelde kassen kan ingetrokken worden.

ARS/67

§ 4. Elke aanvraag tot erkenning die niet beantwoordt aan de in § 1 bedoelde voorwaarden, wordt onderzocht in het raam van de beschikkingen genomen door de Koning krachtens artikel 20, § 1, van dit besluit en heeft ten
vroegste uitwerking op 1 januari 1969.

________________________
(a) Zie - het koninklijk besluit van 04.10.1967 (B.S. 22.12.1967) ;
- de koninklijke besluiten van 23.10.1967 (B.S. 22.11.1967) ;
- het koninklijk besluit van 30.11.1973 (B.S. 28.02.1974) ;
- het koninklijk besluit van 30.06.1981 (B.S. 29.07.1981).
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Artikel 32bis.
§ 1. Indien na 30 september 1967 blijkt dat geen enkele sociale verzekeringskas kon opgericht worden in een der taalgebieden van het land, kan de
Koning, in afwijking op artikel 32, als vrije sociale verzekeringskas voor
zelfstandigen erkennen, om vanaf 1 januari 1968 te functioneren in het raam
van dit besluit, de verenigingen zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, die aan de hiernavolgende voorwaarden
voldoen :

(a)

1° hun zetel hebben in het betrokken taalgebied ;
2° tot voorwerp hebben het vervullen van de opdrachten toevertrouwd aan
de sociale verzekeringskassen in het raam van het sociaal statuut der
zelfstandigen ;
3° opgericht zijn op initiatief van een vereniging bedoeld in artikel 32, § 1,
2°, a ;
(b)

4° bij hun aanvraag een document voegen waaruit blijkt dat minstens een
der onderlinge kassen voor kinderbijslag, bedoeld in artikel 31, § 2, 2°
die minstens 30.000 leden telt onderworpen op 30 september 1967,
waarvan minstens 5.000 aangesloten bij de pensioenkas voor zelfstandigen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, heeft deelgenomen aan de
oprichting van de sociale verzekeringskas en deze laatste kas heeft aangewezen voor de toepassing van artikel 34 van dit besluit.

§ 2. De erkenningsaanvragen gesteund op de bepalingen van dit artikel
moeten, op straffe van verval, ingediend worden bij ter post aangetekend
schrijven, gericht aan de Minister van Middenstand, uiterlijk op 30 november 1967.
De bepalingen van artikel 32, § 3 zijn van toepassing op de sociale verzekeringskassen erkend bij toepassing van dit artikel.

________________________
(a) Zie het koninklijk besluit van 27.12.1967 (B.S. 12.01.1968).
(b) Zie het koninklijk besluit nr. 74 van 10.11.1967, art. 14 (B.S. 14.11.1967).
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Artikel 33.
Vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit, blijven de personen,
die aangesloten zijn bij een vrije pensioenkas of bij een pensioenkas voor
zelfstandigen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, aangesloten bij deze
pensioenkas.
Evenzo, blijven de personen die aangesloten zijn bij een vrije of speciale
onderlinge kas voor kinderbijslag of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Zelfstandigen, aangesloten bij deze kas of bij deze Rijksdienst, naar
gelang van het geval.
Nochtans wordt de zelfstandige, voor de toepassing van artikel 34, geacht
aangesloten te zijn bij de pensioenkas of bij de onderlinge kas voor kinderbijslag, naar gelang van het geval, waarbij hij vanaf 1 januari 1968 zou aangesloten geweest zijn krachtens een verzoek om mutatie dat, vóór de in het
eerste lid bedoelde datum, geldig betekend werd aan de instelling die hij
wenste te verlaten.
Artikel 34.
§ 1. De onderworpenen die op 31 december 1967 aangesloten zijn bij een
vrije pensioenkas voor zelfstandigen worden ambtshalve aangesloten bij de
sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, aan wier oprichting hun pensioenkas heeft deelgenomen.

ARS/96

§ 2. De onderworpenen die op 31 december 1967 aangesloten zijn bij de
pensioenkas voor zelfstandigen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas of
bij een pensioenkas, die niet heeft deelgenomen aan de oprichting van een
sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, die hun pensioenfonds vestigen
door de aanwending van een onroerend goed of van een levensverzekeringscontract of die niet als onderworpenen gekend zijn in het pensioenstelsel der zelfstandigen, worden ambtshalve aangesloten, naar gelang van het
geval :
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1° bij de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen aan wier oprichting
deelgenomen werd door de vrije onderlinge kas voor kinderbijslag
waarbij zij aangesloten zijn ;
2° bij de Nationale Hulpkas bedoeld in art. 20, § 3, indien zij aangesloten
zijn bij een speciale onderlinge kas voor kinderbijslag of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstandigen, indien zij niet als onderworpenen gekend zijn in het stelsel van kinderbijslag voor nietloontrekkenden, of indien zij aangesloten zijn bij een onderlinge kas voor kinderbijslag die niet heeft deelgenomen aan de oprichting van een sociale
verzekeringskas voor zelfstandigen.
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Nochtans worden de onderworpenen bedoeld in 2° van deze paragraaf, die
aangesloten zijn bij de Onderlinge Speciale Kas voor Gezinsvergoedingen
van de Binnenscheepvaart en van het Slepen, ambtshalve aangesloten bij de
sociale verzekeringskas aan wier oprichting werd deelgenomen door de
Vrije Onderlinge Kas voor Kinderbijslag die gevestigd is, op hetzelfde
adres als bovenbedoelde speciale onderlinge kas.

Artikel 35.
De Koning bepaalt :
1° de modaliteiten van aansluiting bij een sociale verzekeringskas van de
onderworpenen die niet bedoeld zijn in artikel 34 ;

(a)

2° de modaliteiten volgens dewelke de toestand geregulariseerd wordt van
de personen die hun verplichtingen niet hebben nagekomen op het stuk
van pensioen of op het stuk van kinderbijslag voor de periode gelegen
vóór 1 januari 1968.

(b)

De Koning wijst inzonderheid het organisme aan dat bevoegd is om de bijdragen te innen en er de gerechtelijke invordering van te vervolgen en om
de achterstallige uitkeringen te betalen.

(c)

Artikel 36.
§ 1. De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, bedoeld in artikel 22, is
eveneens bevoegd om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van
de bijdragen verschuldigd in het raam van de verzekering gezondheidszorgen van de zelfstandigen voor de periode gelegen vóór 1 januari 1968.
ARS/
94bis,
1e lid

De Koning bepaalt de weerslag van de beslissing tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling op de toekenning van de uitkeringen.

________________________
(a)
Niet uitgevoerd.
(b) (c) Zie hierna het koninklijk besluit van 09.06.1969.
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§ 2. De commissie waarvan sprake in § 1, beslist omtrent de aanvragen tot
volledige of gedeeltelijke vrijstelling die, op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, aanhangig zijn bij de Commissie der Invorderingen of
bij het Beperkt Comité ingericht bij de Commissie van Advies inzake controle en betwiste zaken.
Bij de commissie bedoeld in § 1, worden ook de aanvragen aanhangig gemaakt, die ingediend worden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, die betrekking hebben op pensioenbijdragen of bijdragen voor de kinderbijslag, die vóór die datum vervallen waren.
§ 3. De Koning kan de bevoegdheid van de in dit artikel beoogde Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen uitbreiden tot bijdragen die, zonder een
verplichtend karakter te hebben, bestemd zijn om het recht op uitkeringen te
doen ontstaan of te behouden.

ARS/
101, § 3

Artikel 37.
§ 1. De Koning benoemt tot een der in artikel 21, §§ 5 en 6 voorziene functies, de ambtenaren bedoeld in artikel 48, §§ 2 en 3 van de wet van 31 augustus 1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.
Deze ambtenaren behouden minstens de voordelen die ze genieten krachtens het statuut dat op hen van toepassing is op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

§ 2. Bij afwijking op artikel 21, § 7, van dit besluit, benoemt de Minister
van Middenstand bij de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen tot een pecuniair minstens gelijkwaardige graad, de leden van
het personeel van de Rijksdienst voor de Pensioenen der Zelfstandigen.
Hun anciënniteit blijft verworven wat rechtstreeks of onrechtstreeks hun
geldelijk statuut betreft.
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In dezelfde voorwaarden en uiterlijk tot 31 december 1968, kunnen de Minister van Middenstand en de Minister van Sociale Voorzorg gezamenlijk
personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstandigen
of van de Speciale Onderlinge Kas voor Kinderbijslag van de Diamantnijverheid en de Diamanthandel benoemen bij de Rijksdienst voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen.

§ 3. Indien, overeenkomstig artikel 38, de inwerkingtreding van artikel 21,
§ 7, van dit besluit wordt vastgesteld op een datum die 1 januari 1968 voorafgaat, mogen de maatregelen, die erin voorzien zijn, getroffen worden
zonder dat het advies van de Raad van Beheer van de Rijksdienst vereist is.

Artikel 38.
De bepalingen van dit besluit treden in werking op de door de Koning vastgestelde data en uiterlijk op 1 januari 1968

*

S.40

WET VAN 9 JUNI 1970
houdende sociale programmatie ten voordele van de zelfstandigen
(B.S. 17 juni 1970)
_____
Uittreksels
_____
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Hoofdstuk V - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 28.
De bepaling die het voorwerp uitmaakt van artikel 5bis, ingelast in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 door artikel 1 van deze wet, is eveneens van toepassing in het raam van de wet van 31 augustus 1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

Artikel 35.
Alinea’s 3 en 4 van artikel 22 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd door de wet van 24 december 1963, worden opgeheven.

Artikel 36.
(a)

Artikel 581 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen door de volgende bepalingen :
“Artikel 581. De arbeidsrechtbank neemt kennis :
1° van geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake sociaal statuut, familiale uitkeringen, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitkeringen inzake rust- en
overlevingspensioen ten voordele van de zelfstandigen en van de toepassing van de administratieve sancties die ermede verband houden ;
2° van geschillen betreffende de rechten die voortvloeien uit deze wetten
en verordeningen en van de toepassing van de administratieve sancties
die aan deze rechten raken”.

________________________
(a) Zie volgende bladzijde.
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In diens redactie die sinds 1 januari 1993 van kracht is, luidt artikel 581 van
het Gerechtelijk Wetboek als volgt :
“De arbeidsrechtbank neemt kennis :
1° van geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en
verordeningen inzake sociaal statuut, familiale uitkeringen, verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering en uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioen
ten voordele van de zelfstandigen ;
2° van geschillen betreffende de rechten die voortvloeien uit deze wetten en verordeningen ;
3° de geschillen die hun oorzaak vinden in titel V (betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en de
toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en
ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep) van de wet tot economische heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten die op de zelfstandige
beroepen betrekking hebben.
4

de geschillen inzake de verplichting, voor de genieters van bedrijfsinkomsten
die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden zijn, een socialesolidariteitsbijdrage krachtens de koninklijke besluiten nr. 12 van 26 februari
1982 en nr. 186 van 30 december 1982 te storten ;

5° de geschillen inzake de verplichting, voor de zelfstandigen, een bijdrage tot
matiging van de inkomsten krachtens het koninklijk besluit nr. 289 van 31
maart 1984 te storten ;
6° de geschillen inzake de verplichting voor de alleenstaanden en de gezinnen
zonder kinderen, in de sector der zelfstandigen, een bijzondere bijdrage te
storten krachtens de koninklijke besluiten nr. 38 van 30 maart 1982, nr. 160
van 30 december 1982, nr. 218 van 7 november 1983 en nr. 290 van 31
maart 1984 ;
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;
[8° van de geschillen inzake de verplichting voor de vennootschappen tot het
betalen van een bijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
krachtens hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende
sociale en diverse bepalingen, en krachtens hoofdstuk II van titel III van de
wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen."] (28)

Bijwerking 01.01.1993
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Artikel 37.
In artikel 1410, § 4, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden de
woorden “van de Rijksdienst voor de Pensioenen der Zelfstandigen” vervangen door de woorden “van de openbare en private organismen belast
met de toepassing van de wetgeving inzake het sociaal statuut der zelfstandigen”.

Artikel 38.
Artikel 85 van de wijzigende bepalingen die het voorwerp uitmaken van
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek wordt opgeheven.
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WET VAN 12 JULI 1972
houdende wijziging van sommige bepalingen inzake
het sociaal statuut der zelfstandigen
(B.S. 14 juli 1972)
_____
Uittreksel
_____
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Hoofdstuk III - ALGEMENE EN OVERGANSBEPALINGEN

Artikel 21.
§ 1. De personen die voor de vestiging van hun pensioenfonds een onroerend goed of een levensverzekeringscontract hebben aangewend binnen het
raam van de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen, zijn voor het tweede semester van 1972 de bijdragen verschuldigd, vastgesteld op de basis bepaald door artikel 12, § 1, lid 1 en 2
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, zoals het werd gewijzigd
door artikel 11 van deze wet, met dien verstande dat de aldaar bedoelde
bijdrage van 10,50 pct. teruggebracht wordt op 6,50 pct. Artikel 14, § 2,
van het koninlijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, zoals het werd gewijzigd
door deze wet, is van toepassing op de opbrengst van deze bijdrage.
Deze bijdrage is niet rentevestigend.
De Koning bepaalt :
1° de voordelen die de levensverzekeringscontracten moeten waarborgen
opdat de aanwending zou kunnen behouden blijven ;

(a)

2° het beloop van de vereiste hypothecaire inschrijving opdat de aanwending van een onroerend goed zou kunnen behouden blijven ;

ARS/19

3° hoe er vrijwillig of ambtshalve een einde kan gemaakt worden aan de
aanwending van een onroerend goed of van een levensverzekeringscontract en welke verplichtingen hieruit voor de zelfstandige voortvloeien.

ARS/14,
20 tot 26

________________________
(a) ARS/14 zoals deze bepalingen van kracht waren vóór 01.01.1976.
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(a)

§ 2. Met ingang van 1 januari 1973 wordt er voor de toekomst een einde
gemaakt aan de aanwendingen van een onroerend goed of van een levensverzekeringscontract.
Genoemde aanwendingen blijven de periode die 1 januari 1973 voorafgaat
dekken. De Koning stelt nochtans vast hoe er vrijwillig of ambtshalve een
einde kan gemaakt worden aan de aanwending van een onroerend goed, die
genoemde periode dekt en welke verplichtingen daar voor de zelfstandige
uit voortvloeien.
De Koning bepaalt de weerslag van lid 1 op de kapitalen aangewend inzake
levensverzekering voor de periode die 1 januari 1973 voorafgaat.

________________________
(a) ARS/18 en 24 zoals deze bepalingen van kracht waren vóór 01.01.1976.
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WET VAN 6 FEBRUARI 1976
houdende wijziging van sommige bepalingen inzake
het sociaal statuut der zelfstandigen
(B.S. 11 februari 1976)
_____
Uittreksel
_____
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Hoofdstuk III - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39.
§ 1. De leningen welke de wiskundige reserves of het reservefonds, gevestigd vóór 1 januari 1976 in het kader van het beheer van de sectorkapitalisatie vertegenwoordigen, en die toegestaan waren aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen of aan de openbare
instellingen die eraan zijn voorafgegaan, door de pensioenkassen of door de
sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, worden geacht te zijn terugbetaald op de datum waarop deze wet van kracht wordt door het ten laste
nemen door genoemd Rijksinstituut van de renten gevestigd vóór 1 januari
1976.
Hetzelfde geldt voor de interesten welke betrekking hebben op deze leningen.
(a)

§ 2. De sociale verzekeringskassen maken aan het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen de opbrengst over van de goederen die de tegenwaarde vormden van de wiskundige reserves of van het
reservefonds en welke niet bedoeld zijn in § 1.
De tegenwaarde van deze goederen wordt overgemaakt op het ogenblik dat
ze te gelde worden gemaakt.
De Koning kan een minimum-opbrengst bepalen die aan het Rijksinstituut
dient te worden overgemaakt wat de onroerende goederen betreft welke
door deze paragraaf bedoeld zijn.

________________________
(a) De uitvoeringsbepalingen (ARP/189 tot 195) werden opgeheven bij het koninklijk besluit van 20.09.1984, art. 76 - uitw. op 01.01.1984.
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WET VAN 23 JULI 1980
tot instelling van een Koninklijke Commissie ter voorbereiding van de
codificering, de harmonisering en de vereenvoudiging van de sociale
zekerheid in het kader van de algemene hervorming van die wetgeving
(B.S. 23 augustus 1980)

S.50

Artikel 1.
Er wordt een Koninklijke Commissie ingesteld, belast met de codificering,
de harmonisering en de vereenvoudiging van de wetgeving betreffende de
sociale zekerheid in het kader van de algemene hervorming van de sociale
zekerheid.

Artikel 2.
§ 1. Onder sociale zekerheid wordt verstaan :
1. de sociale zekerheid der werknemers ;
2. het sociaal statuut der zelfstandigen ;
3. de sociale zekerheid van het overheidspersoneel ;
4. de wettelijke stelsels van gewaarborgde uitkeringen.

§ 2. Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 3.
De Commissie bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter van een ander
taalstelsel, vier deskundigen uit de academische en wetenschappelijke kringen, twaalf leden van de Wetgevende Kamers en evenveel plaatsvervangende leden, en tien vertegenwoordigers die op paritaire wijze moeten gekozen
worden uit enerzijds de representatieve organisaties van werknemers en
anderzijds de representatieve organisaties van werkgevers en van zelfstandigen, alsmede evenveel plaatsvervangende leden.

Artikel 4.
De voorzitter ontwerpt teksten die ter bespreking voorgelegd worden aan de
Commissie. Hij stelt een verslag op houdende een voorontwerp van Wetboek van sociale zekerheid met een memorie van toelichting en een verslag
over werkzaamheden van de Commissie. Hij heeft de leiding van het secretariaat van de Commissie.
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Artikel 5.
De Commissie kan alle hoorzittingen beleggen welke zij voor het bereiken
van haar doelstellingen nuttig acht.

Artikel 6.
Het eindverslag wordt uiterlijk op 31 december 1982 bij de Wetgevende
Kamers en bij de Regering ingediend.
De Commissie kan vóór die tijd interimverslagen of gedeeltelijke verslagen
indienen.
De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, de opdracht van de
Commissie na 31 december 1982 verlengen voor de termijn die Hij bepaalt.
De Commissie kan aan het Parlement vraagpunten voorleggen betreffende
bepaalde te nemen politieke opties.

Artikel 7.
De Commissie kan van de bevoegde Ministers of van de bevoegde openbare
instellingen of diensten de nodige bestuurlijke inlichtingen vorderen.
Zij kan eveneens voor bepaalde materies onderzoeken laten verrichten.

Artikel 8.
De Koning benoemt de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de
Commissie en bepaalt hun statuut.

Artikel 9.
De Koning bepaalt de werkingskosten van de Commissie en de samenstelling van haar secretariaat. Hij kan een beroep doen op ambtenaren van bestaande openbare diensten.
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WET VAN 15 JUNI 1983
tot wijziging van sommige bepalingen betreffende
het sociaal statuut der zelfstandigen
(B.S. 4 oktober 1983)
_____
Uittreksel
_____
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Hoofdstuk III - ALGEMENE BEPALING

Artikel 5.
(a)

§ 1. Onverminderd de mogelijkheid voorzien in § 3, tweede lid, worden de
roerende en onroerende goederen, met uitzondering van de hypothecaire
schuldvorderingen, waarvan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen nog houder zijn en die de tegenwaarde vertegenwoordigen van de
wiskundige reserves of van het reservefonds, gevestigd in de pensioenregeling der zelfstandigen, overgemaakt aan het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen.

§ 2. Deze overmaking geschiedt, wat de roerende goederen betreft, volgens
de door voormeld Rijksinstituut bepaalde modaliteiten en ten laatste één
maand na de bekendmaking van deze wet.

§ 3. Wat de onroerende goederen betreft, geschiedt deze overmaking van
rechtswege op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat
vaststelt dat zij de tegenwaarde vertegenwoordigen van de wiskundige reserves of van het reservefonds.
Op aanvraag van het betrokken sociaal verzekeringsfonds, ingediend bij ter
post aangetekend schrijven gericht aan de Minister van Middenstand binnen
de maand die volgt op de bekendmaking van deze wet, kan de Koning het
fonds machtigen het onroerend goed waarin zijn zetel gevestigd is over te
hevelen naar zijn reservefonds bedoeld in artikel 20, § 4, zevende lid, van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen. In dat geval dient het fonds aan bovenbedoeld Rijksinstituut de overeenkomstige verkoopwaarde te storten. Het
koninklijk besluit dat een dergelijke overdracht toestaat kan het fonds toelating verlenen op de betaling van de verkoopwaarde te spreiden over een
tijdvak van hoogstens vijf jaar, mits betaling van een door hetzelfde besluit
vastgestelde interest ; in dat geval is de schuldvordering van het Rijksinstituut gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op het betrokken goed.
De in het vorig lid bedoelde verkoopwaarde wordt vastgesteld door de bevoegde ontvanger van registratie en domeinen.

________________________
(a) Met uitwerking op 04.10.1983.
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§ 4. Artikel 39, § 2, van de wet van 6 februari 1976 houdende wijziging van
sommige bepalingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen blijft van
toepassing :
1° op de hypothecaire schuldvorderingen ;
2° op de andere goederen, tot op de datum van hun overmaking aan het
Rijksinstituut.
[...]
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WET VAN 8 AUGUSTUS 1983
tot regeling van een Rijksregister van de Natuurlijke Personen
(B.S. 21 april 1984)
_____
Uittreksels
_____
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Artikel 1.
Het Rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat, overeenkomstig de bepalingen van deze wet instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen.

Artikel 2.
In het Rijksregister worden ingschreven :
1° de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in de
vreemdelingenregisters gehouden in de gemeenten ;
2° de personen die ingeschreven zijn in de registers gehouden in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland.
(a)

Ieder persoon krijgt bij zijn eerste inschrijving in het Rijksregister een identificatienummer. De Koning bepaalt volgens welke regels dat nummer
wordt samengesteld.

Artikel 3.
Voor ieder persoon wordt volgende informatie in het Rijksregister opgenomen en bewaard :
1° de naam en voornamen ;
2° de geboorteplaats en -datum ;
3° het geslacht ;
4° de nationaliteit ;
5° de hoofdverblijfplaats ;
6° de plaats en datum van overlijden ;
7° het beroep ;
8° de burgerlijke staat ;
9° de samenstelling van het gezin.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 03.04.1984.
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De opeenvolgende wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde informatiegegevens worden met de datum waarop zij uitwerking hebben in het Rijksregister vermeld.
Op verzoek van een gemeentebestuur kan andere informatie in het Rijksregister worden opgenomen. Deze mag slechts medegedeeld worden aan de
overheid die ze verstrekt heeft.
De informatiegegevens worden bewaard gedurende dertig jaar te rekenen
van de dag van het overlijden van de persoon op wie zij betrekking hebben.

Artikel 4.
De overheden die belast zijn met het houden van de in artikel 2 bedoelde
registers delen de in artikel 3, eerste en tweede lid, vermelde informatiegegevens ambtshalve mede aan het Rijksregister.
Zij zijn verantwoordelijk voor de overeenstemming van de medegedeelde
informatiegegevens met de akten en documenten die zij in hun bezit hebben.
(a)

De Koning bepaalt de nadere modaliteiten inzake mededeling van de informatiegegevens.

Artikel 5.
(b)

De Koning verleent toegang tot het Rijksregister aan de openbare overheden, de instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, de notarissen en gerechtsdeurwaarders, voor de informatie die zij krachtens een wet
of een decreet bevoegd zijn te kennen.
De Koning, na advies van de Commissie bedoeld bij artikel 12, kan, bij in
Ministerraad overlegd besluit, de toegang uitbreiden tot instellingen van
Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang vervullen. De Koning
wijst deze instellingen nominatief aan.
_______________________
(a) Zie het koninklijk besluit van 03.04.1984 (B.S. 21.04.1984) gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 18.07.1985 (B.S. 01.08.1985).
(b) Zie hierna de koninklijke besluiten van
- 27.09.1984 (Minister van Pensioenen) ;
- 12.09.1985 (Ministerie van Middenstand en R.S.V.Z.) ;
- 10.09.1986 (Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen).
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Artikel 6.
Wanneer de openbare overheden of de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 5, lid 1, krachtens een wet of een decreet de gemeenten om
andere dan de in artikel 3 vermelde informatiegegevens kunnen verzoeken,
kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de in
artikel 12 bedoelde Commissie, de gemeenten verplichten die gegevens te
verstrekken door toedoen van het Rijksregister. De aldus verstrekte gegevens worden niet in het Rijksregister bewaard.

Artikel 7.
De mededeling van de informatiegegevens door de lokale overheden en de
verrichtingen van het Rijksregister kunnen aanleiding geven tot vergoedingen vastgesteld door de Koning.

Artikel 8.
(a)

Na advies van de in artikel 12 bedoelde Commissie en bij in Ministerraad
overlegd besluit kan de Koning de openbare overheden en de instellingen
bedoeld bij artikel 5 machtigen om het identificatienummer te gebruiken
binnen de grenzen en voor de doeleinden door Hem bepaald.
Het advies van de Commissie wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt samen met het koninklijk besluit.

Artikel 9.
Het identificatienummer van het Rijksregister mag niet worden gebruikt
zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor machtiging
is verleend.
[...]

________________________
(a) Zie hierna de koninklijke besluiten van
- 10.09.1986 (Ministerie van Middenstand en R.S.V.Z.) ;
- 10.09.1986 (Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen).
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Artikel 11.
De personen die bij het uitoefenen van hun functies in de inzameling, de
verwerking of de mededeling van de informatiegegevens bedoeld bij de
artikelen 3 en 5 tussenkomen, zijn gehouden tot het beroepsgeheim. Bovendien moeten zij alles in het werk stellen om de gegevens bij te houden,
de onjuiste gegevens te verbeteren en de gegevens die vervallen zijn of door
onwettige of frauduleuse middelen bekomen werden, te schrappen.
Zij moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen ten einde de veiligheid
van de opgenomen gegevens te verzekeren en te beletten in het bijzonder
dat zij vervormd of beschadigd worden of medegedeeld worden aan personen die geen machtiging hebben gekregen om inzage ervan te nemen.
Zij moeten zich vergewissen van het geëigend karakter van de programma’s
die voor de automatische verwerking van de gegevens dienen, alsook van de
rechtmatigheid van de toepassing ervan.
Zij moeten waken op de rechtmatigheid van de mededeling der gegevens.

Artikel 12.
(a)

Er wordt een raadgevende commissie met onderzoeksbevoegdheid opgericht.
De Koning regelt de samenstelling en de werking ervan bij in Ministerraad
overlegd besluit.
Deze Commissie heeft als taak, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek
van de Minister van Justitie, adviezen te geven betreffende iedere aangelegenheid die betrekking heeft op de bescherming van het privé-leven in het
kader van deze wet, gelet op de evolutie en de aanwending van de technieken van geautomatiseerd informatiebeheer.

________________________
(a) Zie het koninklijk besluit van 20.04.1984 (B.S. 26.04.1984).
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Deze Commissie brengt binnen de zestig dagen na ontvangst van de aanvraag de bij artikelen 5, 6 en 8 bedoelde adviezen uit.
Na deze termijn wordt het advies van de Commissie als gunstig beschouwd.
Onverminderd alle beroepsmiddelen voor de rechtbanken, onderzoekt de
Commissie de gedateerde en getekende klachten die haar in verband met de
toepassing van deze wet worden toegestuurd.
De Commissie laat de indiener van de klacht ten laatste binnen de twee
maanden na ontvangst weten of zij oordeelt of de klacht gegrond is of niet.
De Commissie mag zich op de medewerking van deskundigen beroepen.
Zij mag één of meer van haar leden, eventueel bijgestaan door deskundigen,
belasten met de uitvoering van verificaties ter plaatse voorafgaande met de
toestemming van de onderzoeksrechter van de plaats waar de verificaties
dienen uitgevoerd te worden.
De Commissie doet aan de Procureur des Konings aangifte van de overtreding waarvan zij kennis heeft.
Onverminderd het vorige lid, zijn de leden van de Commissie en de deskundigen wiens medewerking gevraagd is, gedwongen tot het beroepsgeheim voor de feiten, akten of inlichtingen waarvan zij omwille van hun
functies kennis kunnen gehad hebben.
[...]
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KONINKLIJK BESLUIT NR. 281 VAN 31 MAART 1984
houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen
(B.S. 7 april 1984)

Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de
wet van 6 december 1984, art. 8, 11° (B.S. 18 december 1984)

Gewijzigd door :
- het koninklijk besluit nr. 420 van 18 juli 1986 (B.S. van 2 augustus 1986),
bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door
de wet van 15 december 1986, art. 9, 6° (B.S. 19 december 1986).
_____
Uittreksels
_____
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Artikel 1.
Dit besluit is van toepassing op de sociale uitkeringen en bedragen welke
bij toepassing van de wet van 2 augustus 1977 of de wet van 1 maart 1977
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen zijn gekoppeld of overeenkomstig die wetten worden aangepast, als zij verleend worden of vermeld
zijn in de volgende wettelijke of reglementaire regelingen betreffende :
1° de verplichte verzekering tegen ziekte- en invaliditeit (sector uitkeringen) ;
2° de gezinsbijslagen ;
3° de rust- en overlevingspensioenen bedoeld bij artikel 38 van de wet
van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers en de
rust- en overlevingspensioenen voor zelfstandigen ;
4° de brugpensioenen ;
5° de sociale uitkeringen voor gerechtigden op de overzeese sociale zekerheid ;
6° de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermee gelijkgestelden ;
7° de arbeidsongevallen ;
8° de beroepsziekten ;
9° de arbeidsvoorzieningen en werkloosheid ;
10° de pool van de zeelieden ter koopvaardij.

Artikel 2.
§ 1. Gedurende de periode van 1 april 1984 tot 31 december 1986 hebben
de wettelijke en reglementaire bepalingen waardoor de bij artikel 1 bedoelde sociale uitkeringen en bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen slechts uitwerking binnen de volgende perken :
1° voor het jaar 1984 :
ze hebben geen uitwerking bij de eerste indexaanpassing na 31 maart
1984, met dien verstande dat de tweede indexaanpassing na 31 maart
1984 geschiedt op basis van de sociale uitkeringen en bedragen verschuldigd voor de maand maart 1984 ;
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2° voor het jaar 1985 :
zij hebben geen uitwerking bij de eerste indexaanpassing na 31 december 1984, met dien verstande dat de tweede indexaanpassing na 31 december 1984 geschiedt op basis van de sociale uitkeringen en bedragen
verschuldigd voor de maand december 1984 ;
3° voor het jaar 1986 :
ze hebben geen uitwerking bij de eerste indexaanpassing na 31 december 1985, met dien verstande dat de tweede indexaanpassing na 31 december 1985 geschiedt op basis van de sociale uitkeringen en bedragen
verschuldigd voor de maand december 1985.
4° Bij ontstentenis van het jaar 1986 van de in het 3° bedoelde indexaanpassingen, hebben de wettelijke en reglementaire bepalingen bedoeld in
de inleidende zin van deze paragraaf geen uitwerking bij de eerste indexaanpassing na 31 december 1986, met dien verstande dat de tweede
indexaanpassing na 31 december 1986 geschiedt op basis van de sociale
uitkeringen en bedragen verschuldigd voor de maand december 1986.

§ 2. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, bepalen dat de
voor 1986 voorziene matiging niet of slechts gedeeltelijk toegepast wordt,
indien, door structurele sanering of dank zij de groei van de economische
activiteit een voor de sociale zekerheid gelijkwaardig resultaat kan worden
bereikt.
(a)

§ 3. Teneinde correcties in te voeren rekening houdend met de lasten en de
financiële draagkracht van de gezinnen, kan de Koning bij in Ministerraad
overlegd besluit, bepalen dat de bepalingen van dit artikel niet of slechts
gedeeltelijk van toepassing zijn voor sommige van de bij artikel 1 van dit
besluit bedoelde sociale uitkeringen en bedragen.
[...]

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 25.04.1984 (familiale uitkeringen).
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Artikel 4.
Aan sommige uitkeringsgerechtigden met bescheiden inkomen kan, tijdens
de bij artikel 2 van dit besluit, bedoelde periode, een forfaitaire inhaalpremie toegekend worden, die geen aanleiding geeft tot een verhoging van het
bedrag van de sociale uitkering.
(a)

De Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden en
de modaliteiten van toekenning alsmede het bedrag van deze premie.
[...]

Artikel 6.
(b)

De Koning kan de bepalingen van artikel 11, § 3, en 14, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, aan de bepalingen van dit besluit aanpassen.

Artikel 7.
Dit besluit treedt in werking op 1 april 1984.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 24.01.1985 (inhaalpremie aan sommige
gepensioneerden en aan sommige mindervaliden).
(b) Uitgevoerd door het koninklijk besluit van 19.12.1984 (B.S. 29.01.1985).
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WET VAN 1 AUGUSTUS 1985
houdende fiscale en andere bepalingen
(B.S. 6 augustus 1985)
_____
Uittreksels
_____

S.66

Hoofdstuk VI - BESCHERMING VAN PERSONEN DIE SCHULDEISER EN SCHULDENAAR ZIJN VAN SOMMIGE OPENBARE
BESTUREN EN INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

Artikel 87.
(a)

§ 1. De opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Staat uit hoofde van
de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting der nietverblijfhouders en de belasting over de toegevoegde waarde, en de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen worden opgeschort zo de schuldenaar, natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon wegens werken, leveringen of diensten, een
schuldvordering of schuldvorderingen die onbetwistbaar zijn, opeisbaar en
vrij van elke verbintenis ten aanzien van derden op de Staat bezit of op de
instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, die de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit aanwijst.
De opschorting van de opeisbaarheid mag slechts geschieden ten belope van
de bedragen van de schuldvordering of van de schuldvorderingen van de
natuurlijke of rechtspersoon die schuldenaar is.

§ 2. De moratoire interesten betreffende de schuldvorderingen van de Staat,
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen lopen door, maar de opeisbaarheid
ervan wordt opgeschort zolang de opeisbaarheid van de hoofdsom geschorst
is. De boeten en verhogingen die zijn opgelegd als sanctie wegens vertraging in de betalingen, zullen niet verschuldigd zijn.

§ 3. De verjaring voor de invordering van de in § 1 bedoelde schuldvorderingen van de Staat, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, wordt geschorst zolang de opeisbaarheid van die schuldvorderingen opgeschort is
met toepassing van dit artikel.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 11.10.1985.
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§ 4. De bepalingen voorzien in de §§ 1 tot 3 zijn, onder dezelfde voorwaarden, van toepassing op de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de
Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en van
de vrije sociale-verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, erkend binnen het
raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Artikel 88.
(a)

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit :
1° onder welke voorwaarden een in artikel 87 bedoelde schuldvordering
onbetwistbaar, opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten aanzien van
derden wordt geacht ;
2° de vormen die kunnen worden opgelegd wanneer de persoon van privaat
recht de in artikel 87 bedoelde opschorting aanvraagt, alsook de voorwaarden die aan de aanvrager kunnen worden opgelegd inzake goede
faam wat zijn betalingsverplichtingen betreft ;
3° onder welke voorwaarden de Staat, de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de sociale-verzekeringsfondsen beoogd in artikel 87, §§ 1
en 4, wanneer zij een schuldvordering bezitten waarvan de opeisbaarheid krachtens artikel 87 opgeschort is, rechtstreeks bij de Staat of de
instelling van openbaar nut die schuldenaar is, de betaling in hoofdsom,
interesten, boeten en verhogingen kunnen opeisen van de sommen verschuldigd wegens werken, leveringen of diensten.

Artikel 89.
De vordering van de betaling beoogd bij artikel 88, 3°, geldt als beslag onder derden lastens de Staat of de instelling van openbaar nut die schuldenaar
is.

________________________
(a) Zie hierna het koninklijk besluit van 11.10.1985.
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Artikel 90.
(a)

De Koning bepaalt de datum waarop de artikelen 87 tot 89 in werking treden.

Hoofdstuk VII - ANDERE MAATREGELEN
[...]
Artikel 93.
(b)

Artikel 581 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld als volgt :
" 4° de geschillen inzake de verplichting, voor de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden
zijn, een sociale-solidariteitsbijdrage krachtens de koninklijke besluiten nr. 12 van 26 februari 1982 en nr. 186 van 30 december 1982
te storten ;
5° de geschillen inzake de verplichting, voor de zelfstandigen, een bijdrage tot matiging van de inkomsten krachtens het koninklijk besluit
nr. 289 van 31 maart 1984 te storten ;
6° de geschillen inzake de verplichting voor de alleenstaanden en de
gezinnen zonder kinderen, in de sector der zelfstandigen, een bijzondere bijdrage te storten krachtens de koninklijke besluiten nr. 38 van
30 maart 1982, nr. 160 van 30 december 1982, nr. 218 van 7 november 1983 en nr. 290 van 31 maart 1984."

________________________
(a) 01.01.1986 (koninklijk besluit van 11.10.1985, art. 7).
(b) Zie hierboven de verwijzing bij artikel 36 van de wet van 09.06.1970.
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WET VAN 30 DECEMBER 1992
houdende sociale en diverse bepalingen
(B.S. 9 januari 1993)
_____
Uittreksels
_____

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) ;
- de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 29
december 2008, 4e editie).

Bijwerking 1997/1
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TITEL III - MIDDENSTAND EN SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN
[...]
Hoofdstuk III - OPRICHTING VAN EEN ALGEMEEN BEHEERSCOMITE
VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

Artikel 107.
Er wordt bij het Ministerie van Middenstand een Algemeen Beheerscomité
voor het sociaal statuut van de zelfstandigen opgericht, hierna het Algemeen
Beheerscomité genoemd.

Artikel 108.
§ 1. [Het Algemeen Beheerscomité is samengesteld uit twaalf stemgerechtigde leden, waaronder de voorzitter, twee leden met raadgevende stem en
een secretaris, allen benoemd door de Minister die het sociaal statuut der
zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, alsmede uit de afgevaardigde
van de Minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.] (65)
§ 2. De stemgerechtigde leden worden als volgt aangewezen :
1° Vijf vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor
zelfstandigen, op de voordracht van de interprofessionele afdeling van
de Hoge Raad voor de middenstand ;
2° Een vertegenwoordiger van de landbouworganisaties, op de voordracht
van de Nationale Landbouwraad ;
3° Twee vertegenwoordigers van de Minister die het sociaal statuut der
zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft ;
4° Een leidend ambtenaar van de Administratie voor sociale zaken van het
Ministerie van Middenstand ;
5° De administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen ;
6° Een vertegenwoordiger van de Minister van Pensioenen, op diens voordracht ;
7° Een vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken, op diens
voordracht.
Bijwerking 1997/1
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§ 3. De Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, benoemt de voorzitter onder de leden van het Algemeen
Beheerscomité.

§ 4. De raadgevende leden worden als volgt aangewezen :
1° Eén op de voordracht van de Vereniging van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen ;
2° Eén op de voordracht van het Intermutualistisch College.

§ 5. Voor elk lid dient een plaatsvervanger te worden voorgedragen die
eveneens wordt benoemd door de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft en die aan de werkzaamheden van
het Algemeen Beheerscomité deelneemt bij afwezigheid van het effectief
lid.
Voor de leden bedoeld in § 2, 3°, 6° en 7°, worden de plaatsvervangers benoemd onder de leidende ambtenaren van de Administratie voor Sociale
Zaken van het Ministerie van Middenstand, van de Rijksdienst voor Pensioenen en van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering,
voorgedragen door, respectievelijk, de Minister die het sociaal statuut der
zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, de Minister van Pensioenen en
de Minister van Sociale Zaken.
§ 6. [De duur van het mandaat van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris bedraagt zes jaar en is hernieuwbaar.] (184)
§ 6. De duur van het mandaat van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden bedraagt zes jaar en is hernieuwbaar.
Artikel 109.
§ 1. Het Algemeen Beheerscomité heeft een algemene bevoegdheid inzake
het formuleren van voorstellen, adviesverlening, het uitvoeren of laten uitvoeren van studies en het verlenen van aanbevelingen inzake alle aangelegenheden die betrekking hebben op het sociaal statuut der zelfstandigen.
§ 2. Het Algemeen Beheerscomité kan zijn bevoegdheden uitoefenen op
eigen initiatief of op de vraag van de Minister die het sociaal statuut der
zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, of, voor de materies die hen
aanbelangen, op de vraag van de Minister van Pensioenen of van de Minister van Sociale Zaken.
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Artikel 110.
§ 1. De Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, de Minister van Pensioenen en de Minister van Sociale
Zaken, kunnen met betrekking tot alle materies die behoren tot dit sociaal
statuut en die hen aanbelangen, het advies van het Algemeen Beheerscomité
inwinnen.
Zij zijn er nochtans toe gehouden, behoudens in spoedeisende gevallen, het
advies van dit Algemeen Beheerscomité in te winnen over :
1° de krachtlijnen van het te voeren beleid ;
2° alle voorontwerpen van wet met betrekking tot het sociaal statuut van de
zelfstandigen ;
3° [...] (66)

§ 2. Het Algemeen Beheerscomité brengt advies uit binnen de in de adviesaanvraag vermelde termijn. Deze mag evenwel nooit minder bedragen dan
tien werkdagen.

§ 3. De adviezen van het Algemeen Beheerscomité zijn openbaar nadat ze
zijn medegedeeld aan de Minister die het advies heeft ingewonnen.

Artikel 111.
Het Algemeen Beheerscomité heeft bovendien als specifieke opdracht :
1° samen met de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder
zijn bevoegdheid heeft, het gezag uitoefenen over het globaal financieel
beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid over de
volgende opdrachten, met de uitvoering waarvan het Rijksinstituut voor
de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast wordt :
a) het beheren en het verdelen van de inkomsten van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut ;
b) het voeren van een globaal thesauriebeheer ;
c) het sluiten, conform artikel 5, van leningen ter financiering van de
stelsels en sectoren van het sociaal statuut ;
d) het opvolgen van het geheel van de inkomsten en uitgaven op basis
van de gegevens afkomstig van de betrokken uitbetalingsinstellingen
van het sociaal statuut ;
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e) het beheren en beleggen van de niet-verdeelde inkomsten en reserves
van het globaal financieel beheer ;
f) het beheren van de schuld van het sociaal statuut ;] (67)
[2° het opstellen, in meerjarenperspectief, van de globale begrotingsvooruitzichten van het sociaal statuut der zelfstandigen en het voorleggen aan
de Regering, met het oog op de opstelling van de begrotingen en de begrotingscontrole, van een rapport dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de ontvangsten en uitgaven, de prioritaire beleidslijnen en de
wijze waarop het evenwicht van het stelsel verzekerd kan worden ;
3° het vaststellen, rekening houdend met de behoeften, van de verdeling
van de globale inkomsten over de verschillende stelsels en sectoren van
het sociaal statuut der zelfstandigen en de kennisgeving ervan aan de
Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid
heeft ;] (68)
4° het voorbereiden en opstellen van richtlijnen met betrekking tot de organisatie en de uitvoering van het vrij aanvullend pensioen, ingevoerd bij
artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen ;
5° het formuleren van aanbevelingen met betrekking tot het beheer van de
stelsels van aanvullende verzekering, inzonderheid inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector der gezondheidszorgen - kleine risico's ;
6° kennis te nemen van klachten van algemene aard in verband met de toepassing van het sociaal statuut van de zelfstandigen, ze over te maken
aan de bevoegde instellingen en zo nodig aanbevelingen te formuleren
aan de toepassingsorganen betreffende de verbetering van de dienstverlening ;
7° het goedkeuren van de richtlijnen opgelegd aan de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, met toepassing van artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen.
[De Koning, kan, op voorstel of na advies van het Algemeen Beheerscomité, de data, termijnen en procedures met betrekking tot de uitvoering de
opdrachten bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3° nader bepalen.] (69)
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Artikel 112.
§ 1. Het Algemeen Beheerscomité beslist bij eenvoudige meerderheid; bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
§ 2. Elk jaar stelt het Algemeen Beheerscomité een verslag op over zijn
werkzaamheden en stelt het zijn begroting op.

Artikel 113.
Het Algemeen Beheerscomité kan, voor de uitvoering van zijn opdrachten,
beroep doen op deskundigen en werkgroepen oprichten.
Het Beheerscomité zal in ieder geval het advies van de erkende gezinsorganisaties inwinnen wat betreft zijn voorstellen inzake gezinsbijslag.

Artikel 114.
§ 1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
neemt het secretariaat van het Algemeen Beheerscomité waar.
§ 2. De werkingskosten van het Algemeen Beheerscomité en van zijn secretariaat worden gedragen door voormeld Instituut.
[§ 3. De secretaris van het Algemeen Beheerscomité wordt aangewezen
onder de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen op grond van een voorstel van de voorzitter van het
Algemeen Beheerscomité en van de administrateurgeneraal van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.] (185)
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Artikel 115.
§ 1. De Koning bepaalt het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning
van presentiegeld en van vergoedingen voor verblijfskosten aan de leden
van het Algemeen Beheerscomité en de leden van de werkgroepen, het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de vergoedingen voor verblijfskosten en voor geleverde diensten aan de deskundigen waarop een
beroep wordt gedaan, evenals, voor alle voormelde personen, de voorwaarden voor de terugbetaling van hun verplaatsingskosten.

(a)

§ 2. De Koning bepaalt het administratief en geldelijk statuut van de secretaris.

(a)

Artikel 116.
Het Algemeen Beheerscomité stelt zijn huishoudelijk reglement op dat tenminste regelt :
1° de bevoegdheden van de voorzitter en de wijze waarop, in zijn afwezigheid, in zijn vervanging wordt voorzien ;
2° de opdrachten en de werking van het secretariaat ;
3° de wijze van bijeenroeping en beraadslaging ;
4° de frequentie van de vergaderingen ;
5° de wijze waarop jaarlijks de begroting wordt opgemaakt en de werkingskosten worden vastgelegd ;
6° de voorwaarden waaronder het Algemeen Beheerscomité een beroep
kan doen op deskundigen of op permanente of tijdelijke werkgroepen.
Dit reglement wordt ter goedkeuring overgelegd aan de Minister die het
sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, nadat de
Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen, de regels heeft goedgekeurd volgens welke de begroting en
de werkingskosten van het Algemeen Beheerscomité worden vastgelegd.

Artikel 117.
De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 januari 1993.
________________________
(a) KB 07.08.1995 (BS 07.10.1995).
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[...]

Hoofdstuk V - REGELING VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIEGEGEVENS VAN HET RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DOOR DE ADMINISTRATIE EN DE
MEDEWERKENDE INSTELLINGEN BELAST MET DE TOEPASSING VAN DE REGLEMENTERING INZAKE SOCIALE ZEKERHEID DER ZELFSTANDIGEN

Artikel 119.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
a) Rijksregister : het Rijksregister van de natuurlijke personen ;
b) Administratie voor Sociale Zaken : de Administratie voor Sociale Zaken
van het Ministerie van Middenstand ;
c) Rijksinstituut : het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen ;
d) Sociale verzekeringskassen : de vrije sociale verzekeringskassen voor
zelfstandigen en de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Artikel 120.
De Administratie voor Sociale Zaken, het Rijksinstituut en de sociale verzekeringskassen zijn ertoe gehouden, in het kader van de hun opgelegde
opdrachten, zich tot het Rijksregister van de natuurlijke personen te wenden
om de gegevens te bekomen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en
tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of om de juistheid ervan na te gaan.
Het beroep doen op een andere bron is slechts toegestaan in de mate dat de
nodige gegevens niet bij het Rijksregister kunnen worden bekomen.
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Artikel 121.
De gegevens, bedoeld in artikel 120, verkregen bij het Rijksregister, hebben
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 122.
Wanneer het bewijs van het tegendeel van de door het Rijksregister verstrekte gegevens aanvaard wordt door de Administratie voor Sociale Zaken,
het Rijksinstituut of een sociale verzekeringskas, delen deze de inhoud van
het aldus aanvaarde gegeven ter informatie mee aan het Rijksregister en
voegen er de bewijsstukken bij.

Artikel 123.
Het toezenden van stukken aan een zelfstandige of aan iedere ander betrokken natuurlijk persoon en de betaling van bedragen die door een sociale
verzekeringskas of door het Rijksinstituut verschuldigd zijn, gebeuren op
hun hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Van deze verplichting kan evenwel worden afgeweken op schriftelijk verzoek van de betrokkene, gericht tot de bevoegde dienst.

Artikel 124.
(a)

De Koning kan bepalen onder welke voorwaarden en op welke wijze de met
elektronische, fotografische, optische, of elke andere techniek uitgewisselde, meegedeelde, geregistreerde, bewaarde of weergegeven informatiegegevens evenals hun weergave op een leesbare drager, bewijskracht hebben
voor de toepassing van de sociale zekerheid voor zelfstandigen en voor de
toepassing van iedere andere wetgeving waarmee de in artikel 119 opgesomde administraties of meewerkende instellingen zijn belast.

________________________
(a) Uitgevoerd bij koninklijk besluit van 28.11.1995 (B.S. 29.12.1995).
Zie hiervoor de pagina's S.210 e.v.
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Artikel 125.
De Koning is gemachtigd de wetsbepalingen betreffende de sociale zekerheid van de zelfstandigen te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen
met het door dit hoofdstuk opgelegde gebruik van de gegevens bedoeld in
artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en tweede lid, van de voornoemde wet van 8
augustus 1983.

Artikel 126.
(a)

De Koning stelt voor iedere bepaling van dit hoofdstuk de datum van inwerkingtreding vast.

________________________
(a) Bij koninklijk besluit van 28.11.1995 (B.S. 06.01.1996) werd de datum van
inwerkingtreding vastgesteld op 01.04.1996.
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4, 3°
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6, 1°
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7
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8
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9
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69
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71

11

01.07.1997

12

72

wet 26.07.1996

24

11.08.1996

01.08.1996

73

kb 30.01.1997

20

01.07.1997

06.03.1997

30

01.01.1997
(kb 28.09.1998, art. 3
B.S. 28.11.1998)

21.02.1998

77

31,1°

01.01.1998
(kb 28.09.1998, art. 4
BS 28.11.1998)

78

31, 2°

74

21, 1°

75

21, 2°

76

79

PW 10.02.1998

197

01.07.1997

80

198

16.02.1999

81

199, 1°

01.01.1997

82

199, 2°

83

wet 25.01.1999

PW 30.12.2001

14

01.01.1998

84

15

(a)

85

17

16.02.1999

86

18,a

01.01.2002

87

18,b

06.02.1999

31.12.2001

________________________
(a) Art. 15 PW 30.12.2001 zal in werking treden op een datum bepaald door de
Koning.
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01.01.2003

31.12.2003,
1e editie
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25.07.2004

15.07.2004,
2e editie

229

01.01.2003

174

01.01.2005

124

175

10.01.2005
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176

126

177

01.01.2005

127

178

10.01.2005

128
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130
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131
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132
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133
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135

181

118

PW 22.12.2003
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97

120

98
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PW 09.07.2004

122
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PW 27.12.2004
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29.07.2005,
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137
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Belgisch
Staatsblad
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W 20.07.2005

112
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01.10.2005 (*)

141
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142
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21

01.01.2006

30.12.2005,
2e editie
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2e editie
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2e editie
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68
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69,2°
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69,3°

148

69,4°

149

69,5°

150

69,6°

151

69,7°
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69,8°

153

W 20.07.2006
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165,1°
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(*) Art. 70 wet 27.12.2005 houdende diverse bepalingen (BS 30.12.2005, 2e editie), i.w.t. 31.12.2005.
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W 26.03.2007

8
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27.04.2007,
2e editie
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3
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28.12.2007,
2e editie

26.06.2008

16.06.2008,
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4,3°
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5
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13,1°

178
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13,2°
W 16.06.2008 (I)

180
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58, 1°

2e editie
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W. 24.07.2008

Bijwerking 2013/3

72

17.08.2008

07.08.2008

S.100/1f

INDEX A.9
(koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967)
Ref.
182

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

P.W 22.12.2008
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08.01.2009
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4e editie
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4e editie

01.01.2010 (a)
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1e editie

183
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201
W. 22.12.2008 (I)

185
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19
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P.W. 23.12.2009

82
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83, 1°
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W. 30.12.2009
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24, 1°

01.04.2010
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31.12.2009,
3e editie
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____________________________________
(a) Zie de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december
2009 (BS, 15.02.2010).
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10.01.2013

31.12.2012

(b)

15.02.2013

01.01.2013

01.07.2013,
2e editie

209
210

43
W. 16.01.2013

211
212

11
12

W. 28.06.2013

71

213

72

214

73,1°

215

73,2°

216

W. 24.10.2013

2

01.01.2014

20.11.2013,
2e editie

217

W. 22.11.2013

2

01.01.2015

06.12.2013,
2e editie

____________________
(a) Het artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 luidt als volgt:
"De artikelen 20 tot 22 treden in werking op een datum die door de Koning wordt bepaald bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk op 1 juli 2012".
Het artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 juli 2012 houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 09.07.2012) luidt als volgt:
"De artikelen 20 tot 22 van de programmawet van 22 juni 2012 treden in werking op 1 juli 2012 ".
(b) Het artikel 13 van de wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende
invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van
gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen (B.S. 15.02.2013) luidt als volgt:
"Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2012, voor de stopzettingen in de zin van artikel
1bis van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering
ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen
stopzetting, die plaatsvinden vanaf deze datum".
Bijwerking 2013/3

S.100/1h

INDEX A.11
(koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967)
Ref.
218

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

W. 22.11.2013

3

01.01.2015

06.12.2013,
2e editie

17.01.2014

21.01.2014,
2e editie

06.06.2014

06.06.2014

219

4, 1°

220

4, 2°

221

4, 3°

222

4, 4°

223

5, 1°

224

5, 2°

225

6, 1°

226

6, 2°

227

7

228

8

229

9, 1°

230

9, 2°

231

10, a)

232

10, b)

233

10, c)

234

11, a)

235

11, b)

236

11, c)

237
238

12
2, 1°

W. 07.01.2014

239

2, 2°

240

2, 3°

241

W. 25.04.2014

242

Bijwerking 2014/1

37, 1°

Belgisch
Staatsblad

37, 2°

S.100/1i

INDEX A.12
(koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967)
Ref.

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

Belgisch
Staatsblad

243

W. 25.04.2014

39

16.06.2014

06.06.2014

244

40

245

41, 1°

246

41, 2°

247

01.01.2015

42

248

PW 10.08.2015

20

28.08.2015

18.08.2015,
2e editie

249

W. 30.08.2015

2

02.10.2015

22.09.2015

250

W. 26.12.2015

2, 1°

01.01.2016

30.12.2015,
2e editie

251

2, 2°

252

3

253

5, 1°

254

5, 2°

255

6

256

7

257

9, 1°

258

9, 2°

259

10

260
261

01.01.2017

01.01.2018

11
W. 16.12.2015

2, 1°

262

2, 2°

263

3

264

4

265

5, 1°

266

5, 2°

267

5, 3°

268

6

Bijwerking 2016/1

01.01.2015

08.01.2016

18.01.2016

01.01.2015

S.100/1j

INDEX A.13
(koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967)
Ref.

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

Belgisch
Staatsblad

269

W. 29.02.2016

76, 1°

01.05.2016

21.04.2016

(a)

04.07.2016,
2e editie

270

76, 2°

271

77

272

78

273

PW 01.07.2016

12

274

13, 1°

275

13, 2°, 1°

276

13, 2°, 2°

277

13, 2°, 3°

278

13, 3°, 1°

279

13, 3°, 2°

280

14, 1°

281

14, 2°

282

14, 3°

283

15

284

16

285

20

01.07.2016

286

22

01.07.2016

2

08.08.2016

3

(b)

287

W. 15.07.2016

288

29.07.2016

(a) Het artikel 18 van de programmawet van 1 juli 2016 luidt als volgt:
"Deze afdeling is van toepassing op de beslissingen tot het opleggen van een administratieve geldboete die betekend worden vanaf 1 juli 2016, met uitzondering van artikel 16,
1° (lees "14, 1°"), dat van toepassing is op de aansluitingsverklaringen die worden ondertekend vanaf 1 juli 2016.
De niet in het eerste lid bedoelde gevallen worden geregeld overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van deze afdeling."
(b) Het artikel 6 van de wet van 15 juli 2016 luidt als volgt:
"Artikel 3 treedt in werking op 1 januari 2017 en is van toepassing op bevallingen die
vanaf 1 oktober 2016 plaatsvinden."
Bijwerking 2016/1

S.100/1k

INDEX A.14
(koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967)
Ref.

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

Belgisch
Staatsblad

289

W. 15.07.2016

4, 1°

08.08.2016

29.07.2016

01.01.2017

30.12.2016

01.01.2017

06.01.2017

290

4, 2°

291

5

292

W. 18.12.2016

2

293

3

294

4

295

5

296

6

297

7

298

W. 22.12.2016

18

299

19

300

20

301

W. 18.04.2017

38

01.01.2017

28.04.2017,
2e editie

302

W. 25.12.2017

2, 1°

02.10.2015

29.12.2017

303

2, 2°

304

2, 3°

305

3

Bijwerking 2017/2

30.06.2014

S.100/1l

INDEX A.15
(koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967)
Ref.

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

Belgisch
Staatsblad

306

W. 18.02.2018

2, 1°

(a)

02.03.2018

30.07.2018

20.07.2018

307

2, 2°

308

3

309

4

310

W. 11.07.2018

311

115
116

312

W. 18.07.2018

30

20.02.2018

26.07.2018

313

W. 20.09.2018

35

20.10.2018

10.10.2018

01.01.2019

27.12.2018

314
315

36
W. 19.12.2018

2

(a) Het artikel 7 van de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen (B.S. 02.03.2018) luidt als volgt:
"Deze wet treedt in werking op 1 april 2018 met uitzondering van de bepaling in artikel
2, 1° die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018 en van toepassing is voor de
berekening van de sociale bijdragen verschuldigd voor de kwartalen vanaf het eerste
kwartaal 2018."
Het artikel 8 van de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen (B.S. 02.03.2018) luidt als volgt:
"Deze wet is ook van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit zijn
begonnen na 30 juni 2017 en vóór 1 april 2018, voor de berekening van de sociale bi jdragen verschuldigd voor de kalenderkwartalen vanaf het tweede kwartaal 2018."
Bijwerking 2018/2

S.100/1m

WET VAN 30 MAART 1994
houdende sociale bepalingen
(B.S. 31 maart 1994)
_____
Uittreksels
_____

Gewijzigd door :
- de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen (B.S. 23 december 1995).

Bijwerking 1996/1

S.100/2

[...]
TITEL II- VERZEKEREN VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
Hoofdstuk III - TOEWIJZING VAN DE MIDDELEN TER FINANCIERING VAN DE MAATREGELEN VOOR DE BEVORDERING
VAN DE WERKGELEGENHEID EN VRIJWARING VAN HET
CONCURRENTIEVERMOGEN
[...]
Artikel 14
De opbrengsten die voortvloeien uit de wijzigingen van het fiscaal regime
van roerende en onroerende inkomens zoals vastgesteld in de artikelen 29,
30, 1° en 2°, 31, 35 tot 42 van de programmawet van 24 december 1993, en
de artikelen 1, 21, 22, 40 tot 49 van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering
van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, en in artikel 2, 5° van het
koninklijk besluit van 18 februari 1994 tot wijziging van het KB/WIB 1992
op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens en de
forfaitaire raming van de anders dan in geld behaalde voordelen van alle
aard, worden [voor de jaren 1994, 1995] toegewezen aan het Fonds voor het
financieel evenwicht van de sociale zekerheid, bedoeld bij artikel 39bis van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers. (1)
Evenwel wordt 10 pct. van de opbrengsten die voortvloeien uit de in het
eerste lid bedoelde wijzigingen van het fiscaal regime van roerende en onroerende inkomens [voor het jaar 1994, 1995] toegewezen aan het Fonds
voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld bij artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ingevoegd bij
de wet van 6 augustus 1993. (2)
Voor de jaren 1994 en 1995 wordt de in het tweede lid vermelde overdracht
evenwel verminderd met respectievelijk 400 miljoen frank en 300 miljoen
frank.
________________________
(a) Krachtens artikel 85 van de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen wordt de definitieve afrekening betreffende het jaar 1994 van de aan het
Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid over te dragen
bedragen, bepaald op 17.140 miljoen frank.
(b) Krachtens hetzelfde artikel van de wet van 20 december 1995 wordt de definitieve afrekening betreffende het jaar 1994 van de aan het Fonds voor het financieel evenwicht en het sociaal statuut der zelfstandigen over te dragen bedragen,
op 1.439 miljoen frank bepaald.
Bijwerking 1996/1

S.100/3

(a)

(b)

Hoofdstuk IV - BEPALINGEN INZAKE DE RIJKSTOELAGEN
Artikel 15
In afwijking van [...] het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de
voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen wordt verruimd, en van de bepalingen van artikel 73, eerste lid, 3° en 4°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering
tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, worden de
rijkstoelagen in de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen voor het dienstjaar 1994 vastgesteld als volgt :
[...]
- Regeling der zelfstandigen (in miljoenen franken) :
- geneeskundige verzorging : 7.663,3
- uitkeringen : 2.317,0
[...]

TITEL X - BEKRACHTIGING EN WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 DECEMBER 1993 TER UITVOERING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 1989 TOT VRIJWARING
VAN 'S LANDS CONCURRENTIEVERMOGEN

Hoofdstuk II - WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN
[...]
Artikel 94.
Voor de toepassing van dit artikel moet onder "vrije beroepen" worden verstaan die waarvan de activiteit een overwegend intellectueel karakter heeft,
die buiten dienstverband op persoonlijke titel worden uitgeoefend, en waarvoor de beoefenaars een bezoldiging genieten, ongeacht of die activiteit
individueel, in groepsverband of bij associatie wordt uitgeoefend.

Bijwerking 1997/5

S.100/4

Vanaf 23 januari 1995 tot 31 december 1996 mogen de vergoedingen voor
prestaties geleverd door de beoefenaars van vrije beroepen, waarop tarief-,
honoraria-, barema- of abonnementsreglementeringen van toepassing zijn,
niet hoger zijn dan die welke voor dezelfde prestaties van kracht waren op
15 november 1993, gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen zoals bedoeld bij artikel 14 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring
van 's lands concurrentievermogen.
Voor de beoefenaars van de geneeskunde en paramedische medewerkers
bedoeld in artikel 2, l) en m), van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt de voorwaarde bedoeld in het
vorige lid geacht te zijn voldaan wanneer zij niet geweigerd hebben toe te
treden tot een akkoord bedoeld in artikel 34 van deze wet, respectievelijk
toegetreden zijn tot een overeenkomst bedoeld in artikel 26 van dezelfde
wet, die in een aanpassing van hun honoraria en prijzen voorziet, waarvan
de totale budgettaire weerslag beantwoordt aan de in het vorige lid bedoelde
matigingsinspanning.

Artikel 95.
De tarieven van de notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen vanaf 23
januari 1995 tot 31 december 1996 niet hoger zijn dan die welke van kracht
waren op 15 november 1993, in voorkomend geval gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, zoals bedoeld in artikel 14
van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet
van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

Bijwerking 1997/5

S.100/4/1

Artikel 96.
1° Artikel 15 van hetzelfde besluit van 24 december 1993 wordt opgeheven.
2° De overtredingen van de artikelen 8 tot en met 14 van hetzelfde besluit
en van de artikelen 94 en 95 van deze wet worden gestraft met een boete
van vijftig frank tot tienduizend frank.
Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85,
is van toepassing op de overtreding van de bepalingen bedoeld in het eerste
lid.

[...]

TITEL XI - BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID

Artikel 106

[...]

§ 4. Deze Titel evenwel is niet van toepassing op de gezinnen bedoeld in
artikel 125, 2°, van Titel XII.

Bijwerking 1997/5

S.100/4/2

[...]

TITEL XII - MIDDENSTAND EN SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN
[...]
Hoofdstuk III - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 125
Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen deelt
jaarlijks aan het Ministerie van Financiën mee :
1° de identiteitsgegevens van de personen die, ten gevolge van de wijziging
bedoeld in artikel 116 van deze wet, een supplementair bedrag verschuldigd zijn, alsmede het juiste bedrag van dit supplement ;
2° de identiteitsgegevens van de zelfstandigen die deel uitmaken van een
gezin waarin zij zelf noch hun echtgenoot, op 1 januari van het jaar
waarvoor de bijdrage wordt geheven, benevens de beroepsbezigheid als
zelfstandige, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsactiviteit
uitoefenen in de zin van artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, evenals van de personen die deel uitmaken van een gezin
waarvan de leden, op 1 januari van het bijdragejaar, enkel pensioenen
genieten die volledig werden toegekend op basis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

Artikel 126
De Koning wordt gemachtigd de gebruikte terminologie in de wetten en de
genummerde koninklijke besluiten betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten, aan te passen
aan de in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gebruikte terminologie.

Bijwerking 21.04.1994

S.100/5

Artikel 127
§ 1. De in de artikelen 113 en 114 bedoelde wijzigingen zijn van toepassing, met betrekking tot de inkomsten die dienen als grondslag voor de berekening van de inkomstenbelastingen, met ingang van het aanslagjaar
1992.

§ 2. De artikelen 116 en 125 treden in werking op 1 april 1994.

§ 3. De artikelen 120 en 121 treden in werking op 1 juli 1994.

§ 4. De overige bepalingen van deze titel hebben uitwerking met ingang
van 1 januari 1994.

Bijwerking 21.04.1994

S.100/6

INDEX A.4
(Wet van 30 maart 1994)

Ref.

1

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

W. 20.12.1995

86, 1°

01.01.1996

2

Bijwerking 1996/1

Belgisch
Staatsblad
23.12.1995

86, 2°

S.100/7

WET VAN 21 DECEMBER 1994
houdende sociale en diverse bepalingen
(BS 23 december 1994)
_____
Uittreksels
_____

Gewijzigd door:
- de wet van 20 december 1995 (BS 23 december 1995);
- de wet van 26 juli 1996 (BS 1 augustus 1996);
- de programmawet van 2 januari 2001 (BS 13 januari 2001).

Bijwerking 2001/1

S.100/8

[...]

TITEL V - ALTERNATIEVE FINANCIERING VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID

Artikel 89.
(a)

[...] (3)

Artikel 90.
(a)

[...] (3)

________________________
(a) Opgeheven door artikel 67 van de programmawet van 02.01.2001
(BS 13.01.2001).
Bijwerking 2001/2

S.100/9

Tabel A

Aanpassing van het percentage dat voorafgenomen wordt op de BTWopbrengsten, bestemd voor de alternatieve financiering van de sociale
zekerheid
(art. 89, § 1, wet van 21.12.1994)
Jaar

%

Koninklijk besluit

Belgisch Staatsblad

1997

20,24110

07.08.1997

23.09.1997

1998

20,2411

13.01.1998

23.01.1998

1999

20,313

24.03.1999

27.05.1999

2000

17,83142

14.12.2000

25.01.2001

Bijwerking 2001/2

S.100/10

Tabel B

Aanpassing van de verdeelsleutel met betrekking tot de voorafname op de
BTW-opbrengsten, toegewezen aan de sociale zekerheid
(art. 89, § 2, § 3, wet van 21.12.1994)

Jaar

Fonds Financieel
Evenwicht
Werknemers

Fonds Financieel
Evenwicht
Zelfstandigen

Koninklijk
besluit

Belgisch
Staatblad

1997

94,46 %

5,54 %

07.08.1997

23.09.1997

1998

94,46 %

5,54 %

13.01.1998

23.01.1998

1999

94,46 %

5,54 %

24.03.1999

27.05.1999

2000

95,05 %

4,95 %

14.12.2000

25.01.2001

Bijwerking 2001/2

S.100/11

INDEX A.5
(Wet van 21 december 1994)

Ref.

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

1

W. 20.12.1995

88

02.01.1996

23.12.1995

2

W. 26.07.1996

5, § 3

01.01.1997

01.08.1996

3

P.W. 02.01.2001

67

01.01.2001

13.01.2001

Bijwerking 2001/1

Belgisch
Staatsblad

S.100/11/1

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)
_____
Uittreksels
_____
Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de
wet van 13 juni 1997, artikel 17, 1° (B.S. 19 juni 1997).
Gewijzigd door:
- het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een
sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29
en 49 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);
- de wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen
(B.S. 26 januari 1999);
- de wet van 31 januari 2007 tot wijziging van de wet van 23 december
2005 betreffende het generatiepact (1) met het oog op de invoering van
een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering (B.S. 20
april 2007);
- de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de
integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (B.S. 27 april 2007);
- de wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 26 maart 2007
houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine
risico’s in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor
de zelfstandigen (B.S. 28 december 2007) ;
- de programmawet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, 4e
editie);
- de programmawet van 23 december 2009 (B.S. 30 december 2009, 1e
editie);
Bijwerking 2014/2

S.100/12

- de programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29 december 2014, 2e
editie);
- de programmawet van 10 augustus 2015 (B.S. 18 augustus 2015, 2e editie);
- het koninklijk besluit van 19 november 2015 tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën (B.S. 24 december 2015);
- de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking
van jobcreatie en koopkracht (B.S. 30 december 2015, 2e editie);
- de programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 4 juli 2016, 2e editie);
- de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (B.S. 6 januari 2017);
- de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid (B.S. 28 april 2017, 2e editie).

Bijwerking 2017/1

S.100/12/1

Hoofdstuk I. - VOORAFGAANDE BEPALINGEN

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt onder de volgende begrippen verstaan :
1° sociaal statuut : het sociaal statuut der zelfstandigen, ingericht bij het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen ;
2° koninklijk besluit nr. 38 : het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen ;
3° Algemeen Beheerscomité : het Algemeen Beheerscomité van het sociaal
statuut der zelfstandigen, opgericht bij artikel 107 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen ;
4° Rijksinstituut : het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, opgericht bij artikel 21 van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen ;
5° bijdragen : de bijdragen, intresten, verhogingen en bijbehoren ingecohierd of geïnd krachtens één van de in artikel 4, §§ 2 en 3 opgesomde bijdrageregelingen.

Artikel 2.
Met ingang van 1 januari 1997 wordt voor het geheel van de stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen één globaal financieel beheer
ingevoerd.
De uitvoering van dit globaal beheer wordt toegewezen aan het Rijksinstituut.
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Hoofdstuk II. - INKOMSTEN VAN HET GLOBAAL FINANCIEEL
BEHEER

Artikel 3.
De globale inkomsten van het sociaal statuut bestaan uit:
1° de opbrengsten van de in artikel 4 opgesomde bijdrageregelingen;
2° [een rijkstoelage als bedoeld in artikel 22 van de wet van 18 april 2017
houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid]
(26);
3° [de inkomsten uit alternatieve financiering als bedoeld in de artikelen 9
tot 15, 19 en 20 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van
de financiering van de sociale zekerheid, bestemd voor het Fonds voor
financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld bij
artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38] (12) (27);
4° andere inkomsten die hun oorsprong vinden in of krachtens de wet;
5° de legaten, leningen en intresten van kapitalen;
[6° de geïnde administratieve geldboetes, bedoeld in artikel 17bis van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen] (15);
[7° een evenwichtsdotatie als bedoeld in artikel 24 van de wet van 18 april
2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.] (28)
Artikel 4.
§ 1. Alle bijdragen, die met ingang van 1 januari 1997 in uitvoering van de
in § 2 vermelde bijdrageregelingen worden ingekohierd of geïnd, worden
integraal aangewend ter financiering van het globaal financieel beheer van
het sociaal statuut.
§ 2. De in § 1 bedoelde bijdrageregelingen zijn deze opgenomen in onderstaande wetten en besluiten of in de besluiten, die genomen zijn in uitvoering ervan:
1°

de wet van 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, opgeheven bij de wet van 28 maart 1960;

2°

de wet van 28 maart 1960 betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen, opgeheven bij de wet van 31 augustus 1963;
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3°

de wet van 31 augustus 1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, opgeheven bij het koninklijk besluit nr. 72 van
10 november 1967;

4°

het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen;

5° het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;
6° 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 alleenstaande en van de gezinnen zonder kinderen;
7° het koninklijk besluit nr. 160 van 30 december 1982 tot vaststelling in
de sector der zelfstandigen van een bijzondere bijdrage ten laste van
de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen;
8° het koninklijk besluit nr. 218 van 7 november 1983 tot vaststelling in
de sector der zelfstandigen, voor het jaar 1984, van een bijzondere
bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder
kinderen;
9° 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;
10° hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een
eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het
sociaal statuut der zelfstandigen;
11° hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende
sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een
jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het
sociaal statuut der zelfstandigen;
12° het koninklijk besluit van 29 december 1967 betreffende de rechten
van gewezen kolonisten binnen het raam van het stelsel voor rust- en
overlevingspensioenen der zelfstandigen.

§ 3. De bijdragen verschuldigd krachtens de volgende besluiten:
1° 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;
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2°het koninklijk besluit nr. 186 van 30 december 1982 houdende de so-ciale solidariteitsbijd
3° 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;
4° het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering
van de maatregelen inzake matiging van inkomsten der zelfstandigen,
en geïnd met ingang van 1 januari 1997, alsmede de krachtens deze besluiten op 31 december 1996 reeds geïnde en nog beschikbare saldi worden
jaarlijks in de volgende rangorde aangewend:
1° de terugbetalingen die moeten geschieden in het raam van voormelde
besluiten;
2° het dekken van de kosten die voor het Rijksinstituut voortvloeien uit de
opdrachten die aan deze instelling werden opgelegd in het kader van de
genoemde besluiten;
3° voor het saldo, hetzij voor het globaal financieel beheer, zoals dit door
dit besluit wordt ingevoerd, hetzij, bij een in Ministerraad overlegd besluit, voor het Participatiefonds opgericht bij artikel 73 van de wet van
28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, met het oog op
de financiering van specifieke opdrachten in de sector van de kleine en
middelgrote ondernemingen.

Artikel 5.
Ter financiering van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut
kunnen, binnen de grenzen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut, enerzijds leningen worden aangegaan met staatswaarborg en anderzijds de beschikbare gelden en
tegoeden worden belegd.
_________________________
(a) Uitgevoerd door het k.b. van 01.12.1998 (B.S. 19.01.1999), gewijzigd door het
k.b. van 04.07.2001 (B.S. 11.07.2001).
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(a)

Hoofdstuk III. - UITGAVEN VAN HET GLOBAAL FINANCIEEL
BEHEER
Artikel 6.
§ 1. De inkomsten van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut
worden, volgens de behoeften, verdeeld over de verschillende stelsels en
sectoren van het sociaal statuut, na aftrek van:
- de administratiekosten van het Rijksinstituut;
- het tekort in de werkingskosten van de Nationale Hulpkas voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen:
- de doorstorting aan de sector der gezondheidszorgen […] (6) in toepassing van artikel 7 van dit besluit;
- de terugbetalingen in kapitaal en intresten van aangegane leningen.
[Wanneer een deel of het geheel van een stelsel of sector wordt onttrokken
aan het toepassingsgebied van het globaal beheer, worden de behoeften
overeenkomend met de rechten waarvan de betaling op vervaldag komt na
de datum van de onttrekking, maar die krachtens de geldende boekhoudregels geboekt worden in de resultatenrekening van het jaar dat de onttrekking
voorafgaat, in rekening gebracht om de te financieren behoeften van het jaar
dat de onttrekking voorafgaat te bepalen.] (17)
[§ 1bis. Vanaf het boekjaar 2008, in afwijking van de bepalingen van § 1,
onverminderd de dekking van de behoeften van de dagelijkse thesaurie, is
het gedeelte van de ontvangsten van het globaal financieel beheer van het
sociaal statuut verschuldigd voor de financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, voor het boekjaar, beperkt overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf.
Het bedrag verschuldigd voor een boekjaar N krachtens deze beperking is
gelijk aan het bedrag verschuldigd, overeenkomstig deze paragraaf, voor het
voorgaande boekjaar N-1, waarop het percentage van de stijging van de
beschikbare effectieve inkomsten uit bijdragen tussen het boekjaar N-1 en
het boekjaar N-2 wordt toegepast. Het boekjaar N is het lopende boekjaar,
het boekjaar N-1 is het voorgaande boekjaar en het boekjaar N-2 is het
boekjaar dat aan N-1 voorafgaat.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
een gedeelte van het bedrag verschuldigd krachtens het vorig lid neutraliseren. De neutralisatie heeft tot doel de weerslag op het stijgingspercentage
van de beschikbare effectieve inkomsten uit bijdragen van beslissingen genomen door de federale overheid en die hogere inkomsten uit bijdragen
voor de financiering van nieuwe initiatieven beogen, teniet te doen.
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De Koning kan ook bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
het stijgingspercentage van de beschikbare effectieve inkomsten uit bijdragen voor de berekening van het in het tweede lid bedoelde bedrag corrigeren, en dit enkel met als doel de negatieve weerslag van een beleidswijziging op voormeld stijgingspercentage van de sociale bijdragen te beperken
of te neutraliseren. Deze correctie kan bovendien slechts worden toegepast
indien de weerslag van de beleidswijziging op de financiering van het globaal beheer reeds volledig en bruto gecompenseerd werd.
Voor de toepassing van deze paragraaf zijn de beschikbare effectieve inkomsten uit bijdragen van een boekjaar de som van de volgende beschikbare effectieve opbrengsten van de volgende toegewezen bijdragen:
- alle bijdragen geïnd ter uitvoering van de bijdrageregelingen in de volgende wetten en besluiten, of in de besluiten ter uitvoering daarvan:
1°de wet van 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, opgeheven bij de wet van 28 maart 1960;
2°de wet van 28 maart 1960 betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen, opgeheven bij de wet van 31 augustus 1963;
3°de wet van 31 augustus 1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, opgeheven bij het koninklijk besluit nr. 72 van
10 november 1967;
4°het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen;
5°het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;
6°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;
7°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;
8°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;
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9°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;
10°hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, betreffende de invoering van een eenmalige
bijdrage ten laste van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal
statuut der zelfstandigen;
11°hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende
sociale en diverse bepalingen, betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen;
12°het koninklijk besluit van 29 december 1967 betreffende de rechten
van gewezen kolonisten binnen het raam van het stelsel voor rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen;
13°wet van 13 juli 2005 met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse
bijdrage ten laste van bepaalde instellingen
- de bijdragen verschuldigd krachtens de volgende besluiten:
1°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;
2°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;
3°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;
4°het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering
van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
deze lijst van bijdragen wijzigen.
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Worden bedoeld onder effectieve opbrengsten, de opbrengsten van de werkelijk geïnde bijdragen, namelijk na aftrek van de verminderingen van sociale-zekerheidsbijdragen toegekend krachtens de in dit besluit vermelde wetten en besluiten.
Worden bedoeld onder beschikbare opbrengsten van bijdragen, het saldo
van de bijdragen na aftrek van de volgende toewijzingen:
- de terugbetalingen die moeten worden verricht in het kader van de in het
vorig lid vermelde besluiten;
- het gedeelte van het bijdragesaldo toegewezen bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad aan het Participatiefonds opgericht bij artikel 73 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, voor de financiering van specifieke opdrachten in de sector van de
kleine en middelgrote ondernemingen.
De Koning kan deze de lijst van toewijzingen wijzigen.
Deze beschikbare effectieve ontvangsten zullen worden geïsoleerd en het
totaal ervan zal apart vermeld worden in een bijlage bij de rekeningen van
begrotingsuitvoering. Het percentage van de stijging van de beschikbare
effectieve inkomsten uit bijdragen tussen het boekjaar N-1 en het boekjaar
N-2 wordt vastgelegd bij de goedkeuring van deze rekeningen. De in deze
paragraaf bedoelde rekeningen van begrotingsuitvoering zijn de rekeningen
die voor ieder boekjaar worden opgemaakt door het Rijksinstituut voor de
sociale verzekeringen der zelfstandigen bij toepassing van artikel 11, a) van
het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake
de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit
van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
Indien de in het eerste lid bedoelde beperking aanleiding geeft tot marges
worden deze toegewezen voor de dekking van de thesauriebehoeften en,
voor het overige, voor de reserves van de regeling. Deze marges worden
niet gebruikt ter financiering van nieuwe initiatieven in andere takken van
de sociale zekerheid dan de geneeskundige verzorging.

Bijwerking 2007/2

S.100/17/3

Voor het boekjaar 2008 zal het percentage van de stijging van de beschikbare effectieve inkomsten uit bijdragen tussen het boekjaar N-1 en het boekjaar N-2 worden toegepast op het gedeelte van de ontvangsten van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut toegewezen in 2007 voor de
financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
krachtens § 1, verminderd met de bedragen inherent aan de betaling van de
overschrijdingen van de begrotingsdoelstelling van geneeskundige verzorging van de vorige jaren.
[Voor het boekjaar 2008 wordt het begrensd bedrag dat bepaald wordt
krachtens de voorgaande leden, verhoogd.
Deze verhoging wordt berekend uitgaande van een basisbedrag van 402.660
duizend EUR, in prijzen 2005, aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer en vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt voor het
jaar 2008.
De in het vorige lid bedoelde aanpassingscoëfficiënt is gelijk aan het in het
tweede lid bedoelde stijgingspercentage zoals het van toepassing zal zijn
voor het boekjaar 2008.
De aanpassing aan het gezondheidscijfer gebeurt door de vermenigvuldiging met de verhouding van het gemiddelde gezondheidsindexcijfer van het
jaar 2007 tot dat van het jaar 2004.] (4) (11)
[Voor het boekjaar 2015 wordt het op grond van voorgaande leden vastgestelde bedrag [verminderd met 145.010 duizend euro.] (18)] (16)
[Voor het boekjaar 2016 wordt, in afwijking van de voorgaande leden, het
bedrag [vastgesteld op 1 960 055 duizend euro.] (21)] (20)
[In afwijking van de bepalingen van de vorig leden wordt, voor het boekjaar
2017, het bedrag vastgesteld op 1 937 491 duizend euro.
Voor de boekjaren 2018 tot en met 2021 wordt het in het voorgaande lid
vastgestelde bedrag telkens jaarlijks aangepast aan het groeipercentage van
de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
Vanaf het boekjaar 2022 wordt het bedrag opnieuw vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid.] (25)
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§ 1ter. Ingeval voor een boekjaar, de uitgaven in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging hoger zijn dan de globale
jaarlijkse begrotingsdoelstelling vastgelegd overeenkomstig artikel 40, § 1,
van voormelde wet van 14 juli 1994, wordt het gedeelte van de ontvangsten
van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut verschuldigd voor
de financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, voor het boekjaar, zoals voorzien in de vorige paragraaf, aangevuld
met een bedrag dat overeenstemt met een percentage van de overschrijding
rekening houdend met artikel 198, § 3 van dezelfde wet.
De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
en na advies van het Beheerscomité van het sociaal statuut van de zelfstandigen, het percentage van de overschrijding dat ten laste gelegd wordt van
het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen
alsook de voorwaarden en modaliteiten voor de storting van deze bijkomende tegemoetkoming. De Staat draagt niet bij tot deze bijkomende tegemoetkoming.
Dit besluit is gemeenschappelijk met het in § 1ter van artikel 24 van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bedoeld besluit. Het in de vorige zin bedoeld gemeenschappelijke besluidt zal een verdeelsleutel van dit in het eerste lid
bedoeld bijkomende bedrag overnemen. Deze verdeelsleutel zal voor elk
globaal beheer overeenstemmen met hun in § 1quater van respectievelijk
artikel 6 van dit besluit en artikel 24 van de wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bedoeld
percentage.
§ 1quater. Vanaf het boekjaar 2008, worden per boekjaar, onverminderd
§§ 1bis en 1ter, bijkomende geldmiddelen voor de financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging toegewezen.
Deze bijkomende geldmiddelen zijn gelijk aan het percentage van een bedrag. Dit bedrag is gelijk aan de uitgaven vermeld in de begroting van de
verzekering voor geneeskundige verzorging vastgelegd bij toepassing van
artikel 16, § 1, 3°, van voormelde wet van 14 juli 1994, voor dat boekjaar,
verminderd met:
a) een bedrag overeenstemmend met het gedeelte van de ontvangsten van
het globaal financieel beheer van het sociaal statuut verschuldigd krachtens § 1bis voor dat boekjaar;
b) een bedrag overeenstemmend met het gedeelte van de geglobaliseerde
financiële middelen, verschuldigd krachtens § 1bis van artikel 24 van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers, voor dat boekjaar;
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c) een bedrag overeenstemmend met de som van de eigen inkomsten bestemd voor de regeling voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 22, § 2, b), voor dat boekjaar, en opgenomen in de voorlopige afsluiting zoals opgemaakt krachtens artikel 202, § 2, van voormelde wet van
14 juli 1994.
Het in het vorig lid bedoeld percentage is gelijk aan de deling van het in a)
van het vorig lid bedoeld bedrag door de som van de in a) en b) van hetzelfde lid bedoelde bedragen.] (3)
§ 1quinquies. […] (5) (22) (29)
§ 2. De betreffende stelsels en sectoren zijn de volgende:
a) het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen, zoals ingericht bij het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen;
b) het stelsel van de gezinsbijslagen, zoals ingericht bij de wet van
29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen;
c) het stelsel van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en
uitkeringen, […] (7) sector uitkeringen zoals ingericht bij het [koninklijk
besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen
en van de meewerkende echtgenoten] (13);
[d) het overbruggingsrecht.] (1) (23);
[e) de maatregelen die een verzoening van het professionele leven en het
privé-leven van de zelfstandigen aanmoedigen;
f) […] (24)] (14).
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Artikel 7.
§ 1. Jaarlijks en voor de eerste maal in 1997 wordt een deel van de opbrengst van de bijdragen betaald in het sociaal statuut door de personen
bedoeld bij artikel 12, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 en de ermee gelijkgestelde personen, alsmede door de personen op wie de bepalingen van
artikel 11, § 5, eerste lid van hetzelfde besluit van toepassing zijn, doorgestort aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering ten behoeve van de sector geneeskundige verzorging […]. (8)
[…] (9)

§ 2. Binnen de grenzen van de totale opbrengst van de bijdragen bedoeld in
§ 1:
- wordt de overdracht berekend aan de hand van de volgende formule:
A(X-1 / X-2)
hierbij is A gelijk aan de overdracht van het jaar voordien en zijn X-1 en
X-2 gelijk aan het totaal van de in § 1 bedoelde personen die aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen zijn op 31 maart van respectievelijk, het eerste en het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor
de overdracht wordt berekend;
- bedraagt de overdracht niet minder dan 3.000 miljoen frank, vastgesteld
tegen spilindex 119,53 (basis 1988 = 100) van de consumptieprijzen en
gekoppeld aan de schommelingen van het prijsindexcijfer bedoeld in artikel 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 31 maart 1994
houdende sociale bepalingen, en wordt hij jaarlijks op 1 januari aangepast.

§ 3. Voor de berekening van het bedrag van de overdracht voor 1997, wordt
A bepaald op 3.188 miljoen frank.

[§ 4. In afwijking op de bepalingen van § 2, wordt de waarde van A bepaald
op 3.447,6 miljoen frank voor de berekening van het bedrag van de overdracht voor 1998.] (2)
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Hoofdstuk IV. - CONSOLIDATIE VAN DE SCHULD VAN HET
VERLEDEN

Artikel 8.
§ 1. Het saldo van de schuld bedoeld bij de herstelwet van 10 februari 1981
inzake de Middenstand en artikel 17 van de wet van 20 juli 1991 houdende
begrotingsbepalingen wordt, samen met de na 31 december 1980 gesloten
leningen ten gunste van het stelsel van de pensioenen en het gebeurlijk saldo verschuldigd door het sociaal statuut voor het begrotingsjaar 1995 aan
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, op 31 december 1996 geconsolideerd, na aanrekening van de eventuele reserves. Het beheer van
deze schuld wordt toegewezen aan het Rijksinstituut, onder toezicht van de
minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid
heeft.

§ 2. De openstaande schuld van het sociaal statuut aan het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering met betrekking tot de sector gezondheidszorgen, per 31 december 1994, wordt vastgesteld op 40 % van de
tot die datum door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering afgesloten en nog openstaande leningen ten laste gelegd van het sociaal
statuut.
De leningen die het Rijksinstituut aangaat ter terugbetaling van deze schuld
worden gevoegd bij en geconsolideerd met de schuld bedoeld in § 1.

§ 3. Bij in Ministerraad overlegd besluit bepaalt de Koning het aflossingsplan van de in toepassing van de §§ 1 en 2 geconsolideerde schuld.

_________________________
(a) Zie het koninklijk besluit van 08.12.1998 (B.S. 31.12.1998).
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(a)

Hoofdstuk V. - ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Artikel 9.
§ 1. Bij het Rijksinstituut wordt een begrotingswerkgroep opgericht, samengesteld uit de leidend ambtenaren van het Rijksinstituut van de Rijksdienst voor Pensioenen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering en van [de Algemene Administratie van de Thesaurie van de
Federale Overheidsdienst Financiën] (19) of hun vertegenwoordigers en de
afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Rijksinstituut. Deze
werkgroep wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van het Bestuur
voor het sociaal satuut der zelfstandigen bij het Ministerie van Middenstand
en Landbouw of zijn vertegenwoordiger.

§ 2. Deze werkgroep dient het Algemeen Beheerscomité bij te staan in de
uitvoering van zijn opdrachten bedoeld in artikel 111, eerste lid, 1°, 2° en
3° van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en in samenwerking met het Rijksinstituut bij te dragen tot het uitwerken van de thesaurietabellen die de basis vormen van het algemeen thesauriebeleid.

Artikel 10.
Bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wordt een
administratieve cel Zelfstandigen opgericht, samengesteld uit ambtenaren
van dit Instituut. Deze cel wordt in het bijzonder belast met het opvolgen
van de problematiek van […] (10) de uitkeringen voor zelfstandigen en
staat het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen
en zijn werkgroepen bij in het kader van de uitvoering van haar taken, vermeld in artikel 111, 1° en 2° en 3° van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij dit besluit.
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Hoofdstuk VI - WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 30 DECEMBER
1992 HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN
(a)

Artikelen 11 - 13.

Hoofdstuk VII - OVERIGE WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 14.
§ 1. In artikel 5, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit van 5 augustus
1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van
de instellingen van openbaar nut behorende tot categorie D, beoogd bij de
wet van 16 maart 1954, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 mei
1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende
algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen
van openbaar nut behorende tot de categorie D, beoogd bij de wet van 16
maart 1954, worden na de woorden Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie de
woorden Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen ingevoegd.

§ 2. Een artikel 5ter, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingelast :
Artikel 5ter : Vanaf 1997 worden de inkomsten die deel uitmaken van het
globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen niet
meer opgenomen in de budgettaire voorafbeelding betreffende de sectoren
geneeskundige verzorging, uitkeringen, gezinsbijslagen en pensioenen. De
saldo's, die bestaan uit het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven,
geven de behoeften van de verschillende sectoren weer.
(b)

Artikelen 15 - 17.

_________________________
(a) De wijzigingen werden verwerkt in de desbetreffende wet, elders in deze uitgave gepubliceerd (S.70 e.v.)
(b) De wijzigingen en opheffingen werden verwerkt in de desbetreffende bepalingen, elders in deze uitgave gepubliceerd.
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Hoofdstuk VIII. - SLOTBEPALINGEN

Artikel 18.
De gecumuleerde reserves van het stelsel van de gezinsbijslagen voor zelfstandigen, afgesloten per 31 december 1996, worden aangewend voor de
aanzuivering van het eventueel mali van de sector geneeskundige verzorging van het sociaal statuut voor het begrotingsjaar 1996.

Artikel 19.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997, met uitzondering van de
artikelen 5 en 18 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1996.
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WET VAN 26 JULI 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(B.S. 1 augustus 1996)
_____
Uittreksels
_____
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[...]

TITEL VI - SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN

Hoofdstuk I - GLOBAAL FINANCIEEL BEHEER

Afdeling 1 - INVOERING VAN EEN GLOBAAL FINANCIEEL
BEHEER

Artikel 23.
Met het oog op een doeltreffend beheer van de financiële verrichtingen van
het geheel van de stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, alle nuttige
maatregelen nemen om het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen in staat te stellen om een globaal financieel beheer te voeren
en, inzonderheid, de bevoegdheden van het Algemeen Beheerscomité voor
het sociaal statuut van de zelfstandigen vast te stellen.

Afdeling 2 - VASTSTELLING EN EVOLUTIE VAN DE RIJKSTOELAGE
Artikel 24.
§ 1. Artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt vervangen door de volgende bepaling :
De jaarlijkse rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het
sociaal statuut der zelfstandigen wordt globaal vastgesteld op 38.130 miljoen frank en, vanaf het begrotingsjaar 1997, ingeschreven in de begroting
van het Ministerie van Middenstand en Landbouw.
Met ingang van 1 januari 1998 wordt dit bedrag gekoppeld aan de schommelingen van het prijsindexcijfer bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6
januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.
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§ 2. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de bestaande
bepalingen inzake de rijkstoelagen aan het sociaal statuut der zelfstandigen
opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen teneinde ze in overeenstemming
te brengen met 1 van dit artikel.

Afdeling 3 - SCHULDBEHEER

Artikel 25.
De eventuele leningen, aangegaan door het Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen met het oog op de betaling, enerzijds, van
het aandeel van het sociaal statuut der zelfstandigen in de leningen aangegaan voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vóór 1
januari 1995 en, anderzijds, van het eventueel saldo verschuldigd door de
sector zelfstandigen voor de begrotingsjaren 1995 en 1996, kunnen, samen
met de leningen die door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen na 31 december 1980 werden aangegaan, worden geconsolideerd en gevoegd bij de met toepassing van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de Middenstand en van artikel 17 van de wet van 20 juli
1991 houdende begrotingsbepalingen, gecumuleerde schuld, volgens de
modaliteiten door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepaald.

Hoofdstuk II - BEHOUD VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT
Artikel 26.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de regeling inzake
bijdragen van de personen bedoeld in artikel 12, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juni 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen, wijzigen.
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Hoofdstuk III - SOCIALE VERZEKERING

Afdeling 1 - PENSIOENBIJSLAG

Artikel 27.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en zonder het financieel evenwicht van het stelsel in het gedrang te brengen, alle nuttige
maatregelen treffen om de bijzondere bijslag, bedoeld in artikel 152 van de
wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisatie in de pensioenregelingen, te hervormen.

Afdeling 2 - AANVULLEND PENSIOEN

Artikel 28.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, alle nuttige maatregelen treffen teneinde de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen te
versterken, zonder het financieel evenwicht van het stelsel in het gedrang te
brengen.

Afdeling 3 - UITKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT
Artikel 29.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, zonder de leefbaarheid van het sociaal statuut der
zelfstandigen in het gedrang te brengen, alle nuttige maatregelen nemen om
een sociale verzekering in te voeren voor gefailleerde zelfstandigen en ermee gelijkgestelde personen, zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard.
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Hoofdstuk IV - VEREENVOUDIGING

Artikel 30.
De Koning kan, bij in een Ministerraad overlegd besluit, de regelen inzake
verzekerings- en bijdrageplicht vereenvoudigen en harmoniseren om een
eenvormige toepassing van het sociaal statuut der zelfstandigen te waarborgen.

Hoofdstuk V - ADMINISTRATIEVE STRUCTUREN EN
PROCEDURES

Artikel 31.
Met het oog op de verdere concentratie van het beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofde van het Algemeen Beheerscomité voor het
sociaal statuut der zelfstandigen en van het Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen, kan de Koning, bij een in Ministerraad
overlegd besluit, alle nuttige maatregelen nemen om de administratieve-,
beheers-, en adviesstructuren alsmede de procedures van het sociaal statuut
der zelfstandigen te wijzigen, te reorganiseren, te vereenvoudigen en te versterken.

Artikel 32.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de wetgeving die
de oprichting, de organisatie en de bevoegdheid regelt van de Inspectiediensten van het Bestuur van het sociaal statuut der zelfstandigen bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw en van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wijzigen, teneinde een meer doeltreffende werking van deze diensten te waarborgen.
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[...]

TITEL X - MODERNISERING VAN HET BEHEER VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID

Hoofdstuk V - RESPONSABILISERING VAN DE SOCIALE PARASTATALEN

Artikel 47.
Teneinde de efficiëntie en de doelmatige werking van de openbare instellingen van sociale zekerheid te optimaliseren, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een nieuw werkkader uitwerken voor deze instellingen. Dit nieuwe werkkader zal de volgende doelstellingen nastreven :
1° een duidelijke definiëring in de vorm van een bestuursovereenkomst
gesloten tussen de Regering en de instelling, van de taken die de instelling op zich dient te nemen ter vervulling van haar wettelijke opdrachten, van de gekwantificeerde doelstellingen inzake efficiëntie en kwaliteit met betrekking tot deze taken, en van de berekeningswijze van de
beheerskredieten die voor de uitvoering van deze taken ter beschikking
worden gesteld ;
2° het toekennen van een grote bestuursautonomie aan de instellingen binnen het kader van de bestuursovereenkomst door :
a) de herziening van de regels en procedures inzake de begroting en de
rekeningen, de personeelsformatie, de werving en tewerkstelling van
statutair en contractueel personeel en de aanwending van de beheerskredieten ;
b) een versterking van de rol van de beheersorganen ;
3° een afstemming van de administratieve en begrotingscontrole op de naleving van de wetgeving en de doelstellingen vervat in de bestuursovereenkomst door een versterking van de rol en de verantwoordelijkheid
van de regeringscommissarissen ;
4° het versterken van de verantwoordelijkheid van de instellingen door de
invoering van een systeem van positieve en negatieve sancties in functie
van de beoordeling van de mate waarin de doelstellingen vervat in de
bestuursovereenkomst werden bereikt.
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[...]

TITEL XII - SLOT-, OVERGANGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 49.
De besluiten genomen krachtens de artikelen 6, 9 en de Titels III tot en met
X van deze wet kunnen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen opheffen,
aanvullen, wijzigen of vervangen.

[...]

Artikel 51.
§ 1. De opdracht aan de Koning toevertrouwd door de Titels III tot en met
IX en X, Hoofdstuk III, verstrijkt op 30 april 1997. De besluiten genomen
krachtens deze Titels houden op uitwerking te hebben op het einde van de
zesde maand volgend op hun inwerkingtreding, tenzij zij, voor die dag en in
ieder geval, ten laatste op 31 december 1997 bij wet zijn bekrachtigd.
De besluiten genomen krachtens de artikelen 6, 9 en Titel X, hoofdstuk I en
II, en Titel XI, houden op uitwerking te hebben op het einde van de zesde
maand volgend op hun inwerkingtreding, tenzij zij, voor die dag bij wet zijn
bekrachtigd.

§ 2. De besluiten die bij wet zijn bekrachtigd zoals bedoeld in 1 kunnen niet
dan bij wet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.
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Artikel 52.
De Koning kan de wetten die Hij met toepassing van deze wet wijzigt, coordineren, alsook de bepalingen waardoor ze uitdrukkelijk of impliciet gewijzigd zouden zijn op het ogenblik van deze coördinatie.
Daartoe kan hij :
- de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het
algemeen, de teksten naar de vorm wijzigen ;
- de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de
nieuwe nummering overeenbrengen ;
- zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen ten einde ze onderling te
doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen ;
- het opschrift van de coördinatie bepalen.
Bovendien kan de Koning de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coördinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 AUGUSTUS 1997
tot invoering van een éénmalige aanslag ten laste van de elektriciteitsproducenten, met toepassing van de artikelen 2, §§ 2 en 3, en 3, § 1, 4°
en 5°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie
(B.S. 29 augustus 1997 + erratum B.S. 21 januari 1998)
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Artikel 1.
§ 1. Uitsluitend voor het aanslagjaar 1998 zijn de elektriciteitsproducenten,
bedoeld in artikel 34 van de wet van 28 december 1990 houdende fiscale en
financiële bepalingen, gewijzigd bij artikel 33 van de wet van 28 december
1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, en bij artikel 25
van de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse
bepalingen, bovenop de in het voormeld artikel bedoelde bijzondere aanslag, een buitengewone bijdrage verschuldigd van 1.500 miljoen frank.
Voor de berekening van het gedeelte van de buitengewone bijdrage die per
elektriciteitsproducent moet worden geheven, is het artikel 35, § 2, van dezelfde wet overeenkomstig van toepassing.
De bepalingen van de artikelen 36 en 37 van dezelfde wet zijn eveneens van
toepassing op deze buitengewone bijdrage.

§ 2. Van het bedrag van de bijdrage, bedoeld in de vorige paragraaf,
- wordt 1.350 miljoen frank toegewezen aan het Globaal Financieel Beheer
van de sociale zekerheid voor werknemers, bedoeld in artikel 21 van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers, vervangen door artikel 5 van het koninklijk
besluit van 8 augustus 1997 houdende maatregelen met het oog op de uitbouw van het globaal beheer, met toepassing van artikel 9 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, §
1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische
en Monetaire Unie, en
- wordt 150 miljoen frank toegewezen aan het globaal financieel beheer in
het sociaal statuut der zelfstandigen, ingevoerd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van het
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.
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PROGRAMMAWET VAN 10 FEBRUARI 1998
tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
(BS 21 februari 1998 - erratum BS 2 december 1998)
______
Uittreksels
______

Gewijzigd door:
- de wet van 11 mei 2003 (BS 6 juni 2003).
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TITEL II - ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN
[...]
Hoofdstuk II - STAGIAIR-ZELFSTANDIGE

(a)

[...]

_________________________
(a) Hoofdstuk II van Titel II, bestaande uit de artikelen 19 tot 22, wordt vanaf
01.07.2003 opgeheven (art. 10 van de wet van 11.05.2003, BS 06.06.2003 en
art. 1 van het KB van 26.06.2003, BS 01.07.2003).
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VOORBEHOUDEN BLADZIJDE
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WET VAN 26 MAART 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen
(BS 1 april 1999)
_____
Uittreksels
_____

Gewijzigd door:
- de programmawet van 19 juli 2001 voor het begrotingsjaar 2001
(B.S. 28 juli 2001, 2e ed.);
- de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid (B.S. 28 april 2017, 2e ed.).
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[...]
Hoofdstuk II – OMZETTING VAN HET BELGISCH ACTIEPLAN
VOOR DE WERKGELEGENHEID 1998
[...]
Afdeling 7 – AANDELEN MET DECOTE – STOCK OPTIONS
Onderafdeling 1 - AANDELENOPTIES

Artikel 46.
[...] (1) (2)
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INDEX
(Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen)

Ref.

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

1

P.W. 19.07.2001

28

28.07.2001

28.07.2001,
2e ed.

2

W. 18.04.2017

45, 1°

01.01.2017

28.04.2017,
2e ed.
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PROGRAMMAWET VAN 2 JANUARI 2001
(B.S. 13 januari 2001)
______
Uittreksels
______

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen
(B.S. 11 augustus 2001);
- de programmawet van 30 december 2001 (B.S. 31 december 2001);
- de programmawet van 2 augustus 2002 (B.S. 29 augustus 2002);
- de programmawet van 24 december 2002 (B.S. 31 december 2002);
- de programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31 december 2003);
- de programmawet van 9 juli 2004 (B.S. 15 juli 2004);
- de programmawet van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004);
- de programmawet van 11 juli 2005 (B.S. 12 juli 2005);
- de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal
overleg (B.S. 19 juli 2005);
- de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (B.S. 28 juli 2005);
- de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
(B.S. 30 december 2005);
- de programmawet van 20 juli 2006 (B.S. 28 juli 2006);
- de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006);
- de wet van 31 januari 2007 tot wijziging van de wet van 23 december
2005 betreffende het generatiepact (1) met het oog op de invoering van
een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering (B.S.
20 april 2007);
- de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de
integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (B.S. 27 april 2007);
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- de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31
december 2007, 3e editie);
- de programmawet van 8 juni 2008 (B.S. 16 juni 2008, 2e editie);
- de programmawet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, 4e editie);
- de programmawet van 17 juni 2009 (B.S. 26 juni 2009, 2e editie);
- de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (B.S. 31 december 2009, 3e editie);
- de programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 28 juni 2012);
- de wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan (B.S. 31 december 2012, 2e editie);
- de programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29 december 2014, 2e
editie);
- de programmawet van 10 augustus 2015 (B.S. 18 augustus 2015, 2e editie);
- de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking
van jobcreatie en koopkracht (B.S. 30 december 2015, 2e editie);
- de programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 4 juli 2016, 2e editie);
- de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid (B.S. 28 april 2017, 2e editie).
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[...]
TITEL X – SOCIALE ZAKEN EN PENSIOENEN
[...]
Hoofdstuk VII – ALTERNATIEVE FINANCIERING
Artikel 65.
[...] (83)
Artikel 66.
[…] (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49)
(50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65)
(66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)
(82) (84)
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2e editie
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PROGRAMMAWET VAN 19 JULI 2001 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2001
(BS 28 juli 2001, 2e editie)
______
Uittreksels
______

Bijwerking 2001/2
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[...]
TITEL IV – FINANCIEN
[...]
Hoofdstuk IV – ALTERNATIEVE FINANCIERING

Artikel 29.

De bedragen vermeld in artikel 66, § 1, tweede lid en § 2, 1°, van de wet
van 2 januari 2001, houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen
worden voor het begrotingsjaar 2001 eenmalig verhoogd met 1.750 miljoen
Belgische frank.
Voor het begrotingsjaar 2001 kan het bedrag bedoeld in artikel 66, § 2, 1°,
van dezelfde wet, aangepast overeenkomstig het eerste lid, eveneens aangewend worden ter financiering van politionele initiatieven bedoeld in artikel 1,
§ 2quater, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Bijwerking 2001/2
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PROGRAMMAWET VAN 24 DECEMBER 2002
(B.S. 31 december 2002)
_____
Uittreksels
_____

Gewijzigd door:
- de programmawet (I) van 26 december 2013 (B.S. 31 december 2013, Ed.
2 );
- de wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S. 21 augustus 2015, Ed. 2).
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(…)
TITEL II. - SOCIALE ZAKEN EN PENSIOENEN
(...)
Hoofdstuk XI - SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAARS
(...)
Afdeling 2. - OPRICHTING VAN EEN COMMISSIE "KUNSTENAARS"
Artikel 172.
§ 1. [Binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt een
commissie Kunstenaars opgericht, hierna "de Commissie" genoemd, samengesteld uit ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, evenals vertegenwoordigers aangeduid door de syndicale organisaties op interprofessioneel niveau, werkgeversorganisaties en de artistieke sector; zij wordt voorgezeten door een onafhankelijk persoon. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, de samenstelling van de Commissie uitbreiden.] (4)
De commissie kan het advies van experten inwinnen.
§ 2. Deze Commissie heeft tot taak:
1° op hun verzoek, de kunstenaars informeren over hun rechten en plichten
inzake sociale zekerheid voortvloeiend uit de onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen;
2° op verzoek van een kunstenaar of op eigen initiatief, adviezen verlenen
over de vraag of de aansluiting van een kunstenaar bedoeld in artikel
1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bij het sociale verzekeringsstelsel der zelfstandigen in overeenstemming is met de socio-economische realiteit;
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3° het afleveren, op verzoek van een kunstenaar, van een zelfstandigheidsverklaring onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Tijdens de geldigheidsduur van de zelfstandigheidsverklaring wordt de kunstenaar op
onweerlegbare wijze vermoed een zelfstandige beroepsbezigheid uit te
oefenen met betrekking tot de artistieke prestaties en/of artistieke werken waarvoor de zelfstandigheidsverklaring werd toegekend.
[4° het afleveren van de kunstenaarskaart bedoeld in artikel 17sexies van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders volgens de nadere
regels bepaald door de Koning;
5° het afleveren van het visum bedoeld in artikel 1bis, § 1, tweede lid, van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
6° het verstrekken van adviezen over ontwerpen van wet, van besluit en
over alle normontwerpen die haar door de auteur van deze ontwerpen
worden voorgelegd.] (1)
§ 3. [De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels voor de organisatie, de samenstelling en de werking van deze commissie. Hij kan onder andere bepalen dat de samenstelling wordt gewijzigd naargelang de aard van de dossiers die haar worden
voorgelegd.] (2).
§ 4. Ten laatste twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, moeten de
werkzaamheden van de voornoemde Commissie, in het kader van een algemene evaluatie, geëvalueerd worden via een verslag dat moet worden neergelegd bij de federale wetgevende Kamers.
[§ 5. Er kan door de partijen binnen de maand die volgt op de kennisgeving
van de beslissingen bij ter post aangetekend schrijven tegen deze beslissingen voor de arbeidsrechtbank een beroep worden ingesteld.
De beslissing wordt definitief indien geen enkel beroep wordt aangetekend.
Met deze rechtsvordering worden de rechtsvorderingen in eerste aanleg, in
beroep en in cassatie bedoeld.] (3)
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1
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door

Artikel
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P.W. 26.12.2013

22

01.01.2014

31.12.2013,
2e editie

07.08.2014

21.08.2015,
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2

23,1°

3

23,2°

4

W. 20.07.2015
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20
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WET VAN 26 MAART 2003 HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN
CENTRAAL ORGAAN VOOR DE INBESLAGNEMING EN DE
VERBEURDVERKLARING EN HOUDENDE BEPALINGEN INZAKE HET WAARDEVAST BEHEER VAN IN BESLAG GENOMEN
GOEDEREN EN DE UITVOERING VAN BEPAALDE VERMOGENSSANCTIES
(B.S. 2 mei 2003)
____
Uittreksels
____

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de
Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer
van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (B.S. 8 september 2005, Ed. 2);
- de wet van 27 april 2007 tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de
Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer
van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (B.S. 8 mei 2007, Ed. 3).
Bijwerking 2016/1
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(…)
[Hoofdstuk IIIbis – UITWISSELING VAN GEGEVENS EN AANWENDING VAN SOMMEN TEN BATE VAN DE MET DE INVORDERING BELASTE AMBTENAREN VOOR REKENING VAN DE
FEDERALE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
ALSOOK VAN DE INNINGINSTELLINGEN VAN DE SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN, VERSCHULDIGD IN TOEPASSING
VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 TOT HERZIENING VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944 BETREFFENDE DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID DER ARBEIDERS EN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 27 JULI 1967 HOUDENDE INRICHTING VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN.
Artikel 16bis.
§ 1. Het Centraal Orgaan kan de met de invordering belaste ambtenaren van
de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten alsook de inninginstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen, verschuldigd in toepassing
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, inlichten over de gegevens waarover het in
toepassing van deze wet beschikt.
§ 2. Het Centraal Orgaan kan elke som, die moet worden teruggegeven of
betaald, zonder formaliteit aanwenden ter betaling van bedragen, die de
door de begunstigde van deze teruggave of betaling verschuldigd zijn ten
bate van de met de invordering belaste ambtenaren en ten bate van de inninginstellingen van de in § 1 bedoelde sociale zekerheidbijdragen.
Het eerste lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of insolvabiliteitsprocedure.
§ 3. De Koning bepaalt de nadere regels voor de overdracht van de in § 1
bedoelde gegevens jegens de in § 1 bedoelde inninginstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen.] (1) (2)
(…)
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WET VAN 13 JULI 2005
betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van
bepaalde instellingen
(B.S. 29 juli 2005 - erratum B.S. 14 september 2005)

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (B.S. 30 december 2005);
- de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (B.S. 28 juli 2006);
- de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 29
december 2008, 4e editie);
- de programmawet van 23 december 2009 (B.S. 30 december 2009, 1e
editie);
- de programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 28 juni 2012);
- de wet van 24 oktober 2013 betreffende het sociaal statuut van bepaalde
categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen (B.S. 20
november 2013, 2e editie).

Bijwerking 2013/3
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Hoofdstuk I - VOORGAANDE BEPALING

Artikel 1.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de
Grondwet.

Hoofdstuk II - DEFINITIES

Artikel 2.
Door de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
a) "Rijksinstituut": het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen;
b) "Instelling": de private of openbare rechtspersoon waarin minstens één
onder c) bedoelde persoon aanwezig is waarvoor een beloning toegekend of voorzien is;
c) ["Persoon die een publiek mandaat uitoefent": rechtspersoon of natuurlijke persoon die belast is met een mandaat in een openbare of private
instelling, of die met raadgevende stem lid is van een bestuursorgaan
van een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie
die hij uitoefent bij een administratie van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, 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 gemeenschap, van een gewest, van een provincie,
van een gemeente of van een openbare instelling;] (10)
d) "Bijdragejaar": het kalenderjaar waarin de instelling onderworpen is aan
de bepalingen van deze wet;
e) "beloningen": alle inkomens van welke aard ook die verkregen worden
naar aanleiding van de uitoefening van het mandaat en die overeenkomstig het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 belastbaar zijn, met
uitzondering van de terugbetaling van de eigen uitgaven van de instelling en de inkomens waarvoor krachtens de sociale wetgeving reeds een
bijdrage wordt geïnd.
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Hoofdstuk III – BIJDRAGE

Artikel 3.
§ 1. De bij artikel 2, b), bedoelde instellingen zijn onderworpen aan deze wet.
§ 2. In afwijking van § 1, is ieder raadgevend orgaan, dat met name door de
Koning genoemd wordt, niet onderworpen aan deze wet.
§ 3. De instellingen zijn ertoe gehouden zich bij het Rijksinstituut in te
schrijven binnen drie maanden na het feit dat hen onderwerpt aan deze wet.
§ 4. De instelling die nalaat zich bij het Rijksinstituut in te schrijven binnen
de in § 3 bedoelde termijn, wordt door het Rijksinstituut in gebreke gesteld
bij een ter post aangetekende brief. Indien zij zich binnen dertig dagen na
de datum van de verzending over de post van de ingebrekestelling niet vrijwillig inschrijft, wordt zij ambtshalve ingeschreven.

Artikel 4.
De instellingen zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd ten belope van [23
procent] (8) van het bedrag dat 200 euro overschrijdt van de beloningen die
zij gedurende het aan het bijdragejaar voorafgaande jaar toegekend hebben
aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent.
Het in het eerste lid bedoelde bedrag van 200 euro is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen [406,15 (basis 1971 = 100)] (3).
[Met het oog op de berekening van de bijdrage voor een bepaald jaar, wordt
het in het vorige lid bedoelde bedrag vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan 406,15 en waarvan de teller gelijk is aan de
index van de consumptieprijzen van de maand november van het jaar voorafgaand aan het bijdragejaar.
In afwijking van het vorige lid wordt de verhoging van het in het tweede lid
genoemde bedrag slechts toegepast wanneer het geïndexeerde bedrag ervan
minstens 10 EUR hoger is dan het geldende bedrag. Het bedrag van de verhoging wordt naar beneden afgerond tot een veelvoud van 10 EUR.] (4)

Artikel 5.
§ 1. De instellingen delen vóór 1 juli van ieder bijdragejaar de ter uitvoering
van artikel 7, 2°, bepaalde gegevens mee.
________________________
(a) KB 06.02.2007 (MB 13.03.2007), cf. infra.
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(a)

§ 2. De in artikel 4 bedoelde bijdrage wordt vóór 1 juli van ieder bijdragejaar gestort aan het Rijksinstituut.
§ 3. [De krachtens de bepalingen van deze wet geïnde bedragen worden, na
aftrek van de beheerskosten van het Rijksinstituut betreffende de bijdrage, bij
voorrang toegewezen aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut
der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van 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, ten belope
van het bedrag bedoeld in de tabel van de algemene toelichting van de initiële
begroting van het jaar. De beheerskosten met betrekking tot deze bijdrage
worden door het Rijksinstituut jaarlijks berekend in het kader van de afsluiting
van de rekeningen.
Het saldo van de krachtens de bepalingen van deze wet geïnde bedragen wordt
krachtens een verdeling die jaarlijks wordt bepaald bij een koninklijk besluit,
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, enerzijds, toegewezen aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van 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 en, anderzijds, aan de RSZ Globaal Beheer
bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.] (6)
§ 4. De in deze wet bedoelde bijdragen zijn, wat de inkomensbelastingen
betreft, van dezelfde aard als de bijdragen die krachtens de sociale wetgeving verschuldigd zijn.
Artikel 6.
[Op het gedeelte van de bijdragen dat niet tijdig betaald werd, wordt een verhoging van één procent per kalendermaand vertraging in de betaling toegepast.
Deze verhoging wordt toegepast tot en met de maand waarin de instelling
de verschuldigde bijdrage betaald heeft, of waarin een gerechtelijke procedure ingeleid werd wegens die vertraging, of waarin het Rijksinstituut voor
de sociale verzekeringen der zelfstandigen de instelling het dwangbevel met
bevel tot betaling van de verschuldigde bijdrage heeft laten betekenen.] (5)
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Artikel 7.
De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad:
1° de wijze van inschrijving;
2° de gegevens die de instelling aan het Rijksinstituut moet meedelen,
evenals de wijze waarop die gegevens moeten worden meegedeeld;
3° de wijze van betaling;
4° de bedragen die bestemd zijn om de beheers- en werkingskosten van het
Rijksinstituut te dekken;
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5° de gevallen waarin kan afgezien worden van de toepassing van de verhogingen;
6° de gevallen waarin het Rijksinstituut kan afzien van de invordering van
de bijdragen en het toebehoren ervan wanneer deze invordering al te onzeker of te bezwarend blijkt in verhouding tot het bedrag van de in te
vorderen sommen;
7° de wijze waarop het toezicht uitgeoefend wordt in het kader van de toepassing van deze wet.
Artikel 8.
Met geldboete van 100 euro tot 1.250 euro worden gestraft de instellingen die
de bepalingen van de artikelen 3, § 3, 4, eerste lid, en 5, §§ 1 en 2, overtreden.
Artikel 9.
§ 1. Het Rijksinstituut is belast met de invordering van de bijdragen, de
verhogingen en de kosten, zo nodig langs gerechtelijke weg.
[§ 1bis. Onverminderd haar recht om voor de rechter te dagvaarden, kan het
Rijksinstituut als inninginstelling van de bijdragen de bedragen die haar
verschuldigd zijn eveneens bij wijze van dwangbevel opvorderen.
De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van vervolging door
middel van dwangbevel eveneens de kosten die eruit voortvloeien en hun
tenlastelegging.] (1)
§ 2. Het Rijksinstituut kan van de ingeschreven instellingen de terugbetaling
vorderen van de kosten die veroorzaakt zijn door de rappelbrieven die ze,
eventueel langs gerechtsdeurwaarder, aan de instellingen hebben moeten
richten in geval van laattijdige bijdragebetaling.
§ 3. De invordering van de in deze wet bepaalde bijdrage verjaart na vijf
jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor ze
verschuldigd is.
De verjaring wordt gestuit:
1° op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze;
2° met een ter post aangetekende brief of een deurwaardersaanmaning
waarbij het Rijksinstituut de verschuldigde bijdrage opeist.
§ 4. de vordering tot terugbetaling van een ten onrechte betaalde bijdrage
verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op dat
waarin de onverschuldigde bijdrage werd betaald.
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De verjaring wordt gestuit:
1° op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze;
2° met een ter post aangetekende brief die door de instelling gericht wordt
aan het Rijksinstituut dat de bijdrage heeft geïnd, en waarbij de terugbetaling van de ten onrechte betaalde bijdrage wordt opgeëist.
[Artikel 9bis.
De artikelen 16bis, 16ter, [23ter en 23quater] (9) van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zijn in het kader van deze wet van toepassing.] (2)
Artikel 10.
Met het oog op de toepassing van deze wet zijn de instellingen verplicht aan
de behoorlijk gemachtigde ambtenaren van het Rijksinstituut alle nodige
inlichtingen mede te delen en inzage te verlenen in boeken, registers, documenten of gelijk welke andere informatiedragers.

Hoofdstuk IV - WIJZIGINGEN VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT NR. 38 VAN 22 JULI 1967 HOUDENDE INRICHTING
VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

Artikel 11.
Artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, opgeheven bij de programmawet van 27 december 2004, wordt hersteld in de volgende lezing:
"Art. 5bis. Personen die belast zijn met een mandaat in een openbare of
private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die zij uitoefenen bij een
administratie van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, 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 of van een gemeente, zijn, uit dien hoofde,
niet onderworpen aan dit besluit."
Artikel 12.
Artikel 11, § 2bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de programmawet
van 27 december 2004, wordt opgeheven.
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Hoofdstuk V - OVERGANGSBEPALING

Artikel 13.
§ 1. In afwijking van artikel 3, § 3, dient de instelling die op 1 januari 2005
aan de toepassing van deze wet onderworpen is zich vóór 1 september 2005
bij het Rijksinstituut in te schrijven.
§ 2. Voor het bijdragejaar 2005 dient, in afwijking van artikel 5, § 2, de
bijdrage te zijn gestort vóór 1 december 2005.

Hoofdstuk VI - SLOTBEPALINGEN

Artikel 14.
Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 15.
De koninklijke besluiten die krachtens deze wet dienen te worden genomen,
worden genomen op voorstel van de Minister die bevoegd is voor de Middenstand.

________________________
(a) KB 10.08.2005 (BS 17.08.2005), zie verder.
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(a)
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28
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22
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10

W 24.10.2013

3
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20.11.2013,
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____________________________
(a) Het artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 luidt als volgt:
"De artikelen 20 tot 22 treden in werking op een datum die door de Koning wordt bepaald bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk op 1 juli 2012".
Het artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 juli 2012 houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 09.07.2012) luidt als volgt:
"De artikelen 20 tot 22 van de programmawet van 22 juni 2012 treden in werking op 1 juli 2012 ".
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WET VAN 23 DECEMBER 2005
betreffende het generatiepact
(B.S. 30 december 2005)
____
Uittreksels
____

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006);
- de programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29 december 2014, 2e
editie).
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[…]
TITEL II - MIDDENSTAND
[…]
Hoofdstuk II - WELVAARTSAANPASSING

Artikel 5.
§ 1. Om de twee jaar neemt de regering een beslissing over een financiële
enveloppe voor een algemene welvaartsaanpassing van alle of sommige
uitkeringen van de sociale zekerheid der zelfstandigen.
Hiertoe kan zij onder meer steunen op de verslagen van de Studiecommissie
voor de Vergrijzing en de Hoge Raad voor Financiën.
Deze aanpassing kan een wijziging van een plafond, of inkomensdrempel of
van een al dan niet minimale uitkering zijn. De nadere regels van de aanpassing kunnen in voorkomend geval, per regeling, per plafond of per inkomensdrempel of per uitkering binnen een regeling, of nog, per categorie van
uitkeringsgerechtigde verschillen.
De in het eerste lid bedoelde beslissing wordt voor de eerste maal uiterlijk
in het jaar 2006 genomen.
§ 2. De in § 1 bedoelde beslissing wordt voorafgegaan door een gezamenlijk advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der
zelfstandigen en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven betreffende de
verdeling en de hoegrootheid van de financiële middelen bepaald overeenkomstig deze wet en bestemd voor het structurele aanpassingsmechanisme
aan de welvaart. Dit advies houdt rekening met de ontwikkeling van de
beroepsinkomsten der zelfstandigen en de noodzaak tot een duurzaam financieel evenwicht in de sociale zekerheid der zelfstandigen. Daarbij wordt
ook aandacht besteed aan de economische groei, de kost van de vergrijzing,
de verhouding tussen het aantal uitkeringstrekkers en het aantal actieven, en
de zorg om geen nieuwe inactiviteitsvallen te scheppen of bestaande te versterken.
Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen en
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kunnen ter zake onder meer steunen op de verslagen van de Studiecommissie voor de Vergrijzing en van de
Hoge Raad voor Financiën.
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§ 3. [Bij gebrek aan het advies bedoeld in § 2 voor 15 september van het
jaar waarin de in § 1 vermelde beslissing moet worden genomen, wordt een
advies geacht gegeven te zijn en stelt de regering een ontwerp van de beslissing bedoeld in § 1 op en motiveert dit omstandig.
In dat geval vraagt de regering een gezamenlijk advies van het Algemeen
Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen en de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven over haar gemotiveerd ontwerp van beslissing,
zoals bedoeld in het vorige lid. Bij gebrek aan een advies van de sociale
partners binnen de maand na de adviesaanvraag door de regering, wordt een
advies geacht gegeven te zijn.] (3)
§ 4. Indien de regering afwijkt van het advies bedoeld in § 2 of § 3, dient zij
dit uitdrukkelijk te motiveren.
§ 5. Met het oog op de uitvoering van de beslissing bedoeld in § 1, kan de
Koning, bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de van
kracht zijnde wettelijke bepalingen die binnen de verschillende uitkeringsstelsels van toepassing zijn, opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
[§ 6. Vanaf 2010 moet de beslissing bedoeld in § 1 rekening houden met de
eventuele meerkosten veroorzaakt door de beslissing met betrekking tot de
voorgaande tweejaarlijkse periode en deze meerkosten ten laste nemen.
§ 7. Voor de periode 2009-2010 zal, in het kader van het advies bedoeld in
§ 2, de vaststelling van de enveloppe bedoeld in § 1 en vastgesteld in toepassing van artikel 6 van deze wet, voorwerp uitmaken van overleg tussen
de regering en de sociale partners op basis van een voorafgaand advies over
dit onderwerp vanwege de Studiecommissie voor de vergrijzing.] (1)
Artikel 6.
Vanaf 2008 stemt de in het vorige artikel vermelde enveloppe minimaal
overeen met de som van volgende geraamde uitgaven in alle takken van de
sociale zekerheid der zelfstandigen:
- een jaarlijkse welvaartsaanpassing met 0,5 % van alle inkomensvervangende uitkeringen in de sociale zekerheid, met uitzondering van de forfaitaire uitkeringen;
- een jaarlijkse welvaartsaanpassing van 1 % van alle forfaitaire uitkeringen, [met uitzondering van de gezinsbijslag] (2);
- een jaarlijkse verhoging van 1,25 % van de grenzen in aanmerking genomen voor de berekening van de inkomensvervangende uitkeringen.
Vanaf 2009 wordt de enveloppe om de twee jaar bepaald en toegekend.
Deze tweejaarlijkse enveloppe wordt op dezelfde wijze berekend als in het
vorige lid, weze het dat de uitgaven alsdan geraamd worden voor elk jaar
van de tweejaarlijkse periode.
[…]
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PROGRAMMAWET VAN 20 JULI 2006
(B.S. 28 juli 2006)
____
Uittreksels
____

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006).
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[…]
TITEL III - Sociale Zaken
[…]
Hoofdstuk V - RIZIV en Globale Beheren

Artikel 46.
De opbrengst van de bijdragen van de aanvragers, bestemd om het provisiefonds bedoeld in artikel 191, eerste lid, punt 15octies, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, te spijzen, wordt door het RIZIV gestort aan
de globale beheren van de werknemers en van de zelfstandigen.
Onder globaal beheer van de werknemers en globaal beheer van de zelfstandigen worden respectievelijk bedoeld: de RSZ-globaal beheer, bedoeld
in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, enerzijds, en het Fonds voor het financieel evenwicht in
het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, anderzijds.
Het in 2006 totaal overgeschreven bedrag is gelijk aan 79 miljoen euro, dat
verdeeld wordt over de globale beheren werknemers en zelfstandigen in
respectievelijk 75.768 duizend euro en 3.232 duizend euro.
[Het in 2007 totaal overgeschreven bedrag is gelijk aan 21 miljoen euro, dat
verdeeld wordt over de globale beheren werknemers en zelfstandigen in
respectievelijk 20.141 duizend euro en 859 duizend euro.] (1)
Wanneer het provisiefonds bedoeld in artikel 191, eerste lid, punt 15octies
wordt aangesproken, moeten de globale beheren dit fonds opnieuw spijzen
met de nodige geldmiddelen. De verdeelsleutel voor het spijzen van het
fonds met nieuwe geldmiddelen per globaal beheer is die welke voortvloeit
uit de in het vorig lid vermelde bedragen.
[Een overeenkomst zal tussen RIZIV, RSZ en RSVZ afgesproken worden
om de beleggingsmodaliteiten vanaf 2008 van de opbrengst van de bijdragen overeen te komen.] (2)
[…]
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PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006
(B.S. 28 december 2006)
____
Uittreksels
____
Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de programmawet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4);
- de programmawet van 23 december 2009 (B.S. 30 december 2009, Ed. 1);
- de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (B.S. 31 december 2009, Ed.3);
- de programmawet van 4 juli 2011 (I) (B.S. 19 juli 2011, Ed. 1);
- de wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft (B.S. 11 september 2012, Ed. 2);
- de wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (B.S. 27
november 2013, Ed. 3);
- de wet van 16 november 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S. 26 november 2015).
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(…)
TITEL IV - Sociale Zaken
(…)
HOOFDSTUK VI - Toekomstfonds
Artikel 111.
[Er wordt een fonds opgericht onder de naam « fonds voor de toekomst van
de geneeskundige verzorging ». Dit fonds behoort voor 90 % tot de RSZglobaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en voor 10 % tot het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2
van 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. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beheert dit fonds, op basis van een overeenkomst, in naam van en voor
rekening van de voormelde RSZ-globaal beheer, enerzijds, en van het
voormelde globaal financieel beheer in het sociaal statuut van de zelfstandigen, anderzijds. Het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
wordt betrokken bij de opmaak van voormelde overeenkomst.](1)
Dit fonds wordt opgericht om, ten vroegste vanaf 2012, bij te dragen in de
investeringen die nodig zijn om het systeem van de geneeskundige verzorging aan te passen aan de vergrijzing van de bevolking.
In 2007 wordt in dit Fonds 288.600 duizend euro en 20.400 duizend euro
gestort, respectievelijk door de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5,
eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders enerzijds, en door [het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van 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] (4), anderzijds.
[De stortingen die in 2007 gebeurd zijn in het fonds voor de toekomst van
de geneeskundige verzorging, opgericht bij het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, worden eigendom van het fonds bedoeld in het
eerste lid, evenals de financiële opbrengsten die deze stortingen hebben
opgeleverd.] (2)
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In dit fonds worden de eventuele jaarlijkse overschotten inzake geneeskundige verzorging gestort door de RSZ-globaal beheer bedoeld in artikel 5,
eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders enerzijds en door het Fonds voor het financieel evenwicht in het
sociaal statuut van de zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, anderzijds. Deze overschotten zullen vastgesteld
worden bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
[De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in
het kader van de vaststelling van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling
van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bepalen welke andere
bedragen worden toegewezen aan het fonds.
Vanaf het jaar 2009 worden de door de ziekenhuizen aan het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering teruggestorte bedragen in het kader
van artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, toegewezen aan het fonds.] (3)
[Voor de jaren 2010 en 2011 worden de interesten die het fonds genereert,
voor 90 pct. overgedragen aan de voormelde RSZ-globaal beheer en voor
10 pct. aan het voormeld globaal financieel beheer in het sociaal statuut der
zelfstandigen.] (6)
(…)
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HOOFDSTUK VIII. - Voorafgaande melding voor gedetacheerde
werknemers en zelfstandigen

Afdeling 1. - TOEPASSINGSGEBIED EN OMSCHRIJVINGEN
Artikel 137.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en zijn uitvoeringsbesluiten, wordt
begrepen onder:
1°

werknemers: de personen die tegen loon en onder het gezag van een
andere persoon, arbeidsprestaties leveren;

2°

gedetacheerde werknemers: de personen bedoeld in punt 1° die in
België tijdelijk of gedeeltelijk een arbeidsprestatie leveren en die hetzij,
a) gewoonlijk werken op het grondgebied van een of meer andere
landen dan België,
b) zijn aangeworven in een ander land dan België;

3°

werkgevers: de natuurlijke of rechtspersonen die de in 2° bedoelde
werknemers tewerkstellen;

4°

[…] (27)

5°

[…] (27)

6°

[Risicosectoren: sectoren die vastgesteld worden door de Koning bij
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad waarvoor het risico geobjectiveerd werd door de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst als bedoeld in artikel 6 van het Sociaal Strafwetboek en die
voor advies voorgelegd zijn aan de betrokken sociale partners, ieder
wat zijn bevoegdheid betreft, binnen een termijn van vier maanden na
de vraag om advies, overeenkomstig de procedure als bepaald door de
Koning;] (27) (36)
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[7° zelfstandigen: alle natuurlijke personen die een beroepsbezigheid uitoefenen waarvoor zij niet door een arbeidsovereenkomst of door een
statuut verbonden zijn;
8°

gedetacheerde zelfstandigen:
a) de personen als bedoeld in punt 7°, die in België tijdelijk of gedeeltelijk een of meerdere zelfstandige activiteiten uitoefenen, behorende tot de in punt 6° beoogde risicosectoren, zonder er permanent te verblijven en die gewoonlijk werken op het grondgebied
van een of meer andere landen dan België;
b) de personen die uit het buitenland komen en zich naar België begeven om er tijdelijk een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen in één van de in punt 6° beoogde risicosectoren, of om er zich
tijdelijk te vestigen als zelfstandige om er een activiteit uit te oefenen in één van de in punt 6° beoogde risicosectoren;] (37)

9°

[…] (27)

10° […] (27)
11° […] (27)
Artikel 138.
Dit hoofdstuk is van toepassing op:
-

de gedetacheerde werknemers en op hun werkgevers;

-

[…] (28)

-

de gedetacheerde zelfstandigen.

-

[…] (28)
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De Koning kan, in voorkomend geval, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, en rekening houdend met de duur van hun prestaties in België of met
de aard van hun activiteiten, categorieën van gedetacheerde werknemers en
hun werkgevers […] (29) uitsluiten van de toepassing van dit hoofdstuk.
De Koning kan ook, in voorkomend geval, onder de voorwaarden die Hij
bepaalt, en rekening houdend met de duur van hun prestaties in België of
met de aard van hun activiteiten, categorieën van gedetacheerde zelfstandigen […] (30) uitsluiten van de toepassing van dit hoofdstuk.
[…]

Afdeling 3. - VOORAFGAANDE MELDING VOOR GEDETACHEERDE
ZELFSTANDIGEN
Onderafdeling 1. - De voorafgaande melding
Artikel 153.
Voorafgaandelijk aan de uitoefening van een beroepsactiviteit door een
zelfstandige gedetacheerd op het Belgische grondgebied moet deze of zijn
lasthebber bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen een elektronische melding doen, opgemaakt overeenkomstig artikel 154, volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.
[…] (31)
Wanneer de gedetacheerde zelfstandige of zijn lasthebber, […] (32) in de
onmogelijkheid verkeren om deze melding via elektronische weg te doen,
mogen zij deze zenden per fax of per brief aan het Rijksinstituut voor de
sociale verzekeringen der zelfstandigen volgens volgens de modaliteiten
bepaald door deze instelling.

________________________
(a) KB 20.03.2007 (B.S. 28.03.2007), cf. infra
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(a)

Zodra de melding bedoeld in de vorige leden is uitgevoerd, ontvangt de
aangever een ontvangstbewijs overeenkomstig artikel 3 van voornoemde
wet van 24 februari 2003. Indien de melding is gedaan per fax of per brief,
levert het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen een
ontvangstmelding per fax of per brief overeenkomstig een model dat hij
vaststelt.
De Koning bepaalt binnen welke termijn een voorafgaande melding kan
worden geannuleerd.

(a)

Indien de detachering langer duurt dan de initieel voorziene duur, moet de
aangever voorafgaand aan het einde van de initieel voorziene duur van de
detachering, een nieuwe melding doen.
Artikel 154.
De Koning bepaalt de groepen gegevens die in de voorafgaande melding
zoals bedoeld in artikel 150 moeten worden opgenomen.

(a)

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen bepaalt
de inhoud van deze groepen gegevens.

Onderafdeling 2. - Verplichtingen van de eindgebruikers of opdrachtgevers
Artikel 155.
Iedere persoon bij wie of voor wie door personen bedoeld in artikel 137, 8°
[…] (33), rechtstreeks of via onderaanneming werkzaamheden verricht
worden, moet via elektronische weg, voorafgaand aan het begin van de tewerkstelling van deze personen, de identiteitsgegevens van deze personen
die niet in de mogelijkheid zijn het ontvangstbewijs afgeleverd overeenkomstig artikel 153, vierde lid, van dit hoofdstuk, voor te leggen, melden
aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.
Zodra de melding bedoeld in het vorige lid is uitgevoerd, ontvangt de aangever een ontvangstbewijs overeenkomstig artikel 3 van de voornoemde wet
van 24 februari 2003.
De Koning bepaalt de modaliteiten en de groepen gegevens die moeten
voorkomen in deze melding.
________________________
(a) KB 20.03.2007 (B.S. 28.03.2007), cf. infra
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(a)

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen bepaalt
de inhoud van deze groepen gegevens.
De Koning kan de personen aanduiden die vrijgesteld zijn van deze verplichting.
Afdeling 4. - TOEZICHT EN SANCTIES
Artikel 156.
Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie,
houden de door de Koning aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving
van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Artikel 157.
Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 500 tot 2.500 euro, of met één van die straffen alleen:
1° de werkgever, zijn aangestelden of zijn lasthebbers die zich niet hebben
geschikt naar de bepalingen van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten
ervan; de geldboete wordt zoveel maal toegepast als er werknemers zijn
ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd, zonder dat het totaal
bedrag van de geldboetes evenwel hoger mag zijn dan 125.000 euro;
2° de instelling waar de stagiair zijn studie of zijn beroepsopleiding volgt,
die zich niet heeft geschikt naar de bepalingen van dit hoofdstuk en de
uitvoeringsbesluiten ervan; de geldboete wordt zoveel maal toegepast
als er stagiairs zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd,
zonder dat het totaal bedrag van de geldboetes evenwel hoger mag zijn
dan 125.000 euro;
3° de gedetacheerde zelfstandige die zich niet schikt naar de bepalingen
van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan;

________________________
(a) KB. 20.03.2007 (B.S. 28.03.2007), cf. infra
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(a)

4° de instelling waar de zelfstandige stagiair zijn studie of zijn opleiding
voor de toegang tot een vrij beroep volgt, die zich niet heeft geschikt
naar de bepalingen van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan;
de geldboete wordt zoveel maal toegepast als er stagiairs zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd, zonder dat het totaal bedrag
van de geldboetes evenwel hoger mag zijn dan 125.000 euro;
5° al wie het krachtens dit hoofdstuk georganiseerd toezicht verhindert.
Artikel 158.
Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, worden gestraft met een geldboete van 250 tot 2 500 euro al wie zich niet schikt naar
de bepalingen van de artikelen 141 en 155; de geldboete wordt zoveel maal
toegepast als er gedetacheerde werknemers of zelfstandigen zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd, zonder dat het totaal bedrag van
de geldboetes evenwel hoger mag zijn dan 125.000 euro.
Artikel 159.
Bij recidive binnen een jaar na een vorige veroordeling kan de straf op het
dubbel van het maximum worden gebracht.
Artikel 160.
De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor geldboetes waartoe zijn
aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld geworden.
Artikel 161.
§ 1. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met uitzondering van
hoofdstuk V, maar met inbegrip van hoofdstuk VII, zijn toepasselijk op de
bij dit hoofdstuk bepaalde inbreuken.
§ 2. Artikel 85 van voormeld wetboek is toepasselijk op de in dit hoofdstuk
bepaalde inbreuken zonder dat het bedrag van de geldboete lager mag zijn
dan 40pct. van de bij dit hoofdstuk bepaalde minimumbedragen.
Artikel 162.
De strafvordering wegens overtreding van de bepalingen van dit hoofdstuk
en van de uitvoeringsbesluiten ervan verjaart door verloop van vijf jaar te
rekenen van de dag waarop de inbreuk is gepleegd.
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Afdeling 5. - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 163.
De Rijksdienst voor sociale zekerheid en het Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen houden een gegevensbank van gedetacheerde werknemers [en zelfstandigen] (34), waarin, volgens de nadere regels bepaald door de Koning, gegevens worden opgenomen afkomstig van
andere instanties.
De Kruispuntbank van de sociale zekerheid houdt per betrokken gedetacheerde werknemer [en zelfstandige] (35), geïdentificeerd aan de hand van
het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de sociale zekerheid, een overzicht bij van andere identificatienummers
die aan de betrokkene werden toegekend in het land van oorsprong of in
voorkomend geval in andere landen van de Europese Unie.
De gegevens uit de gegevensbank bedoeld in het eerste lid kunnen, mits
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid bedoeld in
artikel 37 van voornoemde wet van 15 januari 1990, via de Kruispuntbank
van de sociale zekerheid, ter beschikking worden gesteld van andere instanties, voor het vervullen van de taken die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen zijn toevertrouwd.
Artikel 164.
De verklaringen van terbeschikkingstelling, bedoeld in artikel 8 van de wet
van 2 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en
tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van
sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen, en in artikel 6ter van het koninklijk besluit nr. 5 betreffende het bijhouden van sociale documenten, die opgestuurd zijn voor de
datum van inwerkingtreding van de huidige wet aan het DG Toezicht sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, zullen
verder effect sorteren tot de voorziene datum van de terbeschikkingstelling in
België die aangegeven is in de verklaring van terbeschikkingstelling, met een
maximale duur van zes maanden.
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Artikel 165.
Indien de werkzaamheden op het Belgische grondgebied zoals bepaald in
artikelen 139 en 153, reeds een aanvang genomen hebben vóór de inwerkingtreding van de huidige wet, verstrijkt de termijn voor het doen van de
verplichte melding 6 maanden na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk.
Afdeling 6. - RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN
Artikel 166.
Artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, gewijzigd bij de wetten van
24 mei 1994 en 25 maart 2003, wordt aangevuld als volgt:
« 14° de verblijfstoestand voor de vreemdelingen bedoeld in artikel 2. »
Artikel 167.
Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2007.
(…)
TITEL VI. - Middenstand
(…)
HOOFDSTUK III. - Fonds voor [het welzijn] (7) der zelfstandigen

Artikel 253.
Er wordt binnen het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen een fonds opgericht dat het « Fonds voor [het welzijn] (8) der
Zelfstandigen » wordt genoemd.
Dit Fonds wordt opgericht om deel te nemen aan de financiering van de
prestaties van het sociaal statuut der zelfstandigen.
Dit Fonds wordt gespijsd door het positief saldo dat tegen het einde van
ieder boekjaar, en voor de eerste keer vanaf het boekjaar 2006, zal worden
gehaald, onder voorbehoud van de noodzakelijke middelen om de dagelijkse noden in thesaurie te verzekeren.
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[De financiële opbrengsten die voortvloeien uit dit Fonds, zijn bestemd
voor het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen,
bedoeld in artikel 2 van 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.] (9)
Artikel 254.
Artikel 253 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.
(…)
TITEL XIII. - Aard van de arbeidsrelaties
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Artikel 328.
Voor de toepassing van deze titel dient te worden verstaan onder:
1° « wet van 27 juni 1969 »: wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
2° « koninklijk besluit nr. 38 »: koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
3° « wet van 29 juni 1981 »: wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
4° « instellingen van sociale zekerheid »: instellingen die belast zijn met de
toepassing van de wetgevingen inzake sociale zekerheid evenals alle
diensten die belast zijn met de controle op deze toepassing;
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5° « arbeidsrelatie »: professionele samenwerking betreffende het presteren
van arbeid door een partij in de hoedanigheid van hetzij werknemer hetzij
zelfstandige, waarbij moet worden verstaan:
a) onder « werknemer »: de persoon die er zich in een arbeidsovereenkomst toe verbindt, tegen betaling van een loon, onder het gezag van
de andere partij, de werkgever, arbeid te verrichten;
b) onder « zelfstandige »: de natuurlijke persoon die, een beroepsactiviteit uitoefent buiten de onder a) bedoelde gezagsband en die niet
verbonden is door een statuut.
[HOOFDSTUK II. – Administratieve commissie ter regeling van de
arbeidsrelatie] (12)
[Artikel 329.
§ 1. Er wordt een administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie ingesteld, met meerdere kamers.
§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde kamers van de administratieve
commissie zijn elk samengesteld uit een gelijk aantal leden aangewezen op
voorstel van de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft
onder de personeelsleden van zijn administratie of van het Rijksinstituut
voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen enerzijds, en van leden
aangewezen op voorstel van de Ministers die Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder hun bevoegdheid hebben onder de personeelsleden van hun
administraties of van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid anderzijds.
Elke kamer wordt voorgezeten door een beroepsmagistraat.
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§ 3. Geen enkel lid van de kamers mag de functie uitoefenen van ambtenaar
die onder het gezag valt van de Ministers die Sociale Zaken, Middenstand
en Werk in hun bevoegdheden hebben, en die ermee wordt belast de naleving van de toepassing van de wetgevingen inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht te bewaken.
§ 4. De leden van de kamers worden door de Koning benoemd.

(a)

§ 5. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de administratieve commissie.

(b)

§ 6. De administratieve commissie kan beslissen om deskundigen van de
betrokken sector of sectoren of van het betrokken beroep of beroepen te
horen.] (13)
Artikel 330.
[…] (26)

_________________________
(a) K.B. tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling
van de arbeidsrelatie van 11.02.2013 (B.S. 21.02.2013, Ed. 2)
(b) K.B. houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve
Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie van 11.02.2013 (B.S. 21.02.2013,
Ed. 2)
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HOOFDSTUK III. - Principes
Artikel 331.
Zonder de openbare orde, de goede zeden en de dwingende wetten te kunnen overtreden, kiezen de partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie waarbij de effectieve uitvoering van de overeenkomst moet overeenkomen met
de aard van de arbeidsrelatie. Er moet voorrang worden gegeven aan de
kwalificatie die uit de feitelijke uitoefening blijkt indien deze de door de
partijen gekozen juridische kwalificatie uitsluit.
Artikel 332.
[Hetzij wanneer de uitoefening van de arbeidsrelatie voldoende elementen
naar voor brengt die, beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten, onverenigbaar zijn met de kwalificatie die
door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven, hetzij wanneer de
kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven niet
overeenstemt met de aard van de arbeidsrelatie zoals deze wordt vermoed
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk V/1 en dit vermoeden niet wordt
weerlegd, gebeurt er een herkwalificatie van de arbeidsrelatie en wordt er
een overeenstemmend stelsel van sociale zekerheid toegepast, zonder evenwel afbreuk te doen aan de volgende bepalingen :
1) artikel 2, § 1, 1° en 3°, van de wet van 27 juni 1969, artikel 2, § 1, 1° en
3°, van de wet van 29 juni 1981 en artikel 3, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38, alsook iedere bepaling die op basis van deze bepalingen genomen werd;
2) in algemene zin, elke wettelijke of reglementaire bepaling die de uitoefening van een beroep of een bepaalde activiteit in de hoedanigheid van
zelfstandige of werknemer in de zin van deze wet oplegt of onweerlegbaar vermoedt.] (14)
De elementen die in het eerste lid worden bedoeld, worden beoordeeld op
basis van de algemene criteria zoals gedefinieerd in artikel 333 en, desgevallend, van de specifieke criteria van juridische of socio-economische aard
die overeenkomstig de adviesprocedure van hoofdstuk V worden vastgesteld.
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HOOFDSTUK IV. - De algemene criteria
Artikel 333.
§ 1. De algemene criteria waarvan sprake in vorig artikel en die het mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid van een gezagsband te beoordelen
zijn:
-

de wil der partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt, voor
zover deze laatste overeenkomstig de bepalingen van artikel 331 wordt
uitgevoerd;

-

de vrijheid van organisatie van de werktijd;

-

de vrijheid van organisatie van het werk;

-

de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen.

§ 2. Onverminderd de in artikel 332 beoogde bepalingen, kunnen de verplichtingen die inherent zijn aan de uitoefening van een beroep en die door
of krachtens een wet zijn opgelegd niet in overweging genomen worden om
de aard van een arbeidsrelatie te beoordelen.
§ 3. De volgende elementen zijn, op zichzelf genomen, niet bij machte om
de arbeidsrelatie adequaat te kwalificeren :
-

de titel van de overeenkomst;

-

de inschrijving bij een instelling van sociale zekerheid;

-

de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;

-

de inschrijving bij de administratie van de BTW;

-

de wijze waarop de inkomsten bij de fiscale administratie worden aangegeven.
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HOOFDSTUK V. - De specifieke criteria
[…] (15)
Artikel 334.
[§ 1. De Koning kan een lijst opstellen met specifieke criteria die eigen zijn
aan één of meerdere sectoren, één of meerdere beroepen, één of meerdere
categorieën van beroepen of één of meerdere beroepsactiviteiten die Hij
bepaalt. Deze lijst vult de criteria aan die in artikel 333 worden beoogd.]
(16)
§ 2. Deze specifieke criteria kunnen enkel bestaan uit elementen die al dan
niet op het bestaan van een gezag wijzen. Zij kunnen niet afwijken van de
criteria bepaald in artikel 333 en moeten niet noodzakelijk bestaan uit een
van de elementen van § 3.
§ 3. Deze lijst met specifieke criteria kan onder meer volgende elementen
van socio-economische en juridische aard bevatten:
-

verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over de financiële middelen
om de onderneming rendabel te houden;

-

de vaste en/of gewaarborgde bezoldiging;

-

persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen
middelen en persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en verliezen van de onderneming;

-

de mogelijkheid personeel in dienst te nemen of zich te laten vervangen;

-

zich manifesteren als onderneming ten overstaan van de medecontractant of van derden;

-

in ruimtes en/of met materiaal werken die in eigen bezit zijn.

§ 4. Ingeval van samenloop tussen criteria per sector, criteria per beroep,
en/of criteria per beroepscategorie hebben de laatstgenoemde voorrang op
de vorige.
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[…] (15)
[Artikel 335.
De Koning kan de Hem door artikel 334 toegekende bevoegdheid slechts
uitoefenen na advies van :
1) het Directiecomité van het Federaal aansturingsbureau van de sociale
inlichtingen en opsporingsdienst, zoals bepaald in artikel 6 van het Sociaal Strafwetboek,
2) de bevoegde paritaire comités of subcomités. Dit advies wordt gegeven
door de Nationale Arbeidsraad wanneer verschillende paritaire comités
bevoegd zijn. Bij ontstentenis van bevoegd of werkend paritair comité
of subcomité wordt dit advies gegeven door de Nationale Arbeidsraad,
3) de Hoge raad voor de zelfstandigen en de K.M.O., die zijn advies uitbrengt na raadpleging van de betrokken sectoren en beroepen en als er
een bestaat, de beroepsorde die of het beroepsinstituut dat voor het betrokken beroep door de wet is aangesteld.
Deze drie organen verstrekken hun adviezen binnen vier maanden nadat het
verzoek werd gedaan door de Minister bevoegd voor Werk, de Minister
bevoegd voor Sociale Zaken of de Minister bevoegd voor Middenstand.
Indien binnen de gestelde termijn geen eensluidend en eenparig advies werd
verstrekt, kan de Koning voor de betrokken sector(en), beroep(en), categorie(ën) van beroepen of beroepsactiviteit(en), specifieke criteria slechts bij
een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepalen.
De in het tweede lid bedoelde ministers kunnen de in het eerste lid vermelde
organen hetzij op hun eigen initiatief hetzij op vraag van het bevoegde paritaire comité of subcomité, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de K.M.O. of van de organisaties die erin vertegenwoordigd zijn, verzoeken hun adviezen te verstrekken.
Indien de bevoegde ministers gelijktijdig meerdere verzoeken ontvangen
om een advies te vragen aan de in het eerste lid vermelde organen, bepalen
ze een kalender voor de indiening van de desbetreffende
adviesaanvragen.] (17)
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[…] (15)
Artikel 336.
[…] (26)

[…] (15)
Artikel 337.
[…] (26)
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[HOOFDSTUK V/1. - VERMOEDEN BETREFFENDE DE AARD
VAN DE ARBEIDSRELATIE] (18)
[Artikel 337/1.
§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de arbeidsrelaties die bestaan in het
raam van :
1° de uitoefening van de werkzaamheden die zijn vermeld in artikel 20, §
2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking
tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde
waarde;
2° de uitoefening van de activiteit die erin bestaat om voor rekening van
derden alle soorten bewakings- en/of toezichtsdiensten uit te oefenen;
3° het vervoer van goederen en of personen voor rekening van derden, met
uitzondering van de ambulancediensten en het vervoer van personen met
een handicap;
4° De activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair
comité voor de schoonmaak, die nog niet beoogd worden in 1°.
§ 2. De in de eerste paragraaf bepaalde lijst kan door de Koning worden
uitgebreid, nadat het advies werd ingewonnen van :
1) het Directiecomité van het Federaal aansturingsbureau van de sociale
inlichtingen en opsporingsdienst zoals bepaald in artikel 6 van het Sociaal Strafwetboek,
2) de bevoegde paritaire comités of subcomités. Dit advies wordt gegeven
door de Nationale Arbeidsraad wanneer verschillende paritaire comités
bevoegd zijn. Bij ontstentenis van bevoegd of werkend paritair comité
of subcomité wordt dit advies gegeven door de Nationale Arbeidsraad,
3) de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., die zijn advies uitbrengt na raadpleging van de betrokken sectoren en beroepen en als er
een bestaat, de beroepsorde die of het beroepsinstituut dat voor het betrokken beroep door de wet is aangesteld.
Deze drie organen verstrekken hun adviezen binnen vier maanden nadat het
verzoek werd gedaan door de Minister bevoegd voor Werk, de Minister
bevoegd voor Sociale Zaken of de Minister bevoegd voor Middenstand.
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Indien binnen de gestelde termijn geen eensluidend eenparig advies werd
verstrekt, kan de Koning de betrokken sector(en), beroep(en), categorie(ën)
van beroepen of beroepsactiviteit(en), slechts bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad onder de toepassing van dit hoofdstuk brengen.
De in het tweede lid bedoelde ministers kunnen de in het eerste lid vermelde
organen hetzij op hun eigen initiatief hetzij op vraag van het bevoegde paritaire comité of subcomité, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de K.M.O. of van de organisaties die erin vertegenwoordigd zijn, verzoeken hun adviezen te verstrekken.
Indien de bevoegde ministers gelijktijdig meerdere verzoeken ontvangen
om een advies te vragen aan de in het eerste lid vermelde organen, bepalen
ze een kalender voor de indiening van de desbetreffende adviesaanvragen.
§ 3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de familiale arbeidsrelaties.
Wordt begrepen onder familiale arbeidsrelaties :
a) de arbeidsrelaties tussen bloedverwanten en aanverwanten tot de derde
graad en tussen wettelijk samenwonenden zoals bedoeld in de wet van
23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning;
b) de arbeidsrelaties tussen een vennootschap en een natuurlijk persoon,
waarbij de natuurlijk persoon een bloedverwant of aanverwant is tot de
derde graad van, of wettelijk samenwoont met, hetzij degene die alleen
hetzij zij die samen, meer dan 50 procent van de aandelen bezitten van
de bedoelde vennootschap.] (19)
[Artikel 337/2.
§ 1. De in artikel 337/1 bedoelde arbeidsrelaties, worden weerlegbaar vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn wanneer uit de analyse van de arbeidsrelatie blijkt dat meer dan de helft van de hiernavolgende criteria zijn
vervuld :
a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van
diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval
is :
- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de
onderneming met eigen middelen, of,
-

bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de
winsten en de verliezen van de onderneming;
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b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande
de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die
de werkzaamheden uitvoert;
c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, behoudens
wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd;
e) de ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid;
f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de
werkzaamheden uitvoert;
g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van
het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen;
h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere
personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken;
i)

in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of
werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of
gewaarborgd door de medecontractant.

§ 2. Wanneer blijkt dat meer dan de helft van de criteria, vermeld in de eerste paragraaf niet zijn vervuld, wordt de arbeidsrelatie, weerlegbaar vermoed een zelfstandigenovereenkomst te zijn. Dit vermoeden kan worden
weerlegd door alle middelen van recht, onder andere op basis van de in deze wet bepaalde algemene criteria.
§ 3. De Koning kan volgens dezelfde procedure als deze bepaald in artikel
335, specifieke criteria bepalen die eigen zijn aan één of meerdere sectoren,
één of meerdere beroepen of één meerdere categorieën van beroepenof één
of meerdere beroepsactiviteiten die Hij bepaalt, en die de in de eerste paragraaf bepaalde criteria vervangen of aanvullen.
Deze criteria dienen elementen te bevatten die verband houden met een socio-economische afhankelijkheid of juridische ondergeschiktheid.] (20)
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[HOOFDSTUK VI. - De beslissingen betreffende de kwalificatie van
een arbeidsrelatie door de administratieve commissie.] (21)
Artikel 338.
[§ 1. De kamers van de in artikel 329 bedoelde commissie hebben tot taak
beslissingen te nemen betreffende de kwalificatie van een bepaalde arbeidsrelatie. Deze beslissingen worden van kracht voor een periode van drie jaar
in de in § 2, tweede en derde lid, bedoelde gevallen.] (22)
[§ 2. Deze beslissingen worden genomen op gezamenlijk initiatief van het
geheel van de partijen van de arbeidsrelatie, wanneer de partijen de bevoegde kamer van de administratieve commissie binnen een termijn van één
jaar aanzoeken vanaf de inwerkingtreding van deze wet of van het in artikel
334, 337/1 of 337/2 bedoeld koninklijk besluit voor zover dit van toepassing is op de betrokken arbeidsrelatie.
Deze beslissingen kunnen eveneens worden genomen op initiatief van een
enkele partij van de arbeidsrelatie ingeval deze een beroepsactiviteit van
zelfstandige start en een aanvraag ervoor doet bij haar sociaal verzekeringsfonds zoals bedoeld bij artikel 20 van het Koninklijk besluit nr. 38, en dit
hetzij bij de aansluiting hetzij binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang
van de arbeidsrelatie.
Deze beslissingen kunnen ten slotte worden genomen op initiatief van elke
partij bij een arbeidsrelatie of beoogde arbeidsrelatie waarvan het statuut
van werknemer of zelfstandige onzeker is en hierom rechtstreeks de administratieve commissie verzoekt, hetzij voorafgaand aan de aanvang van de
arbeidsrelatie hetzij binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang van de
arbeidsrelatie.
In dit kader zullen de regels en de modaliteiten van de opdracht van de bij
artikel 20 van het Koninklijk Besluit nr. 38 bedoelde sociale verzekeringsfondsen door de Koning worden vastgesteld.] (22)

____________________________
(a) K.B. houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve
Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie van 11.02.2013 (B.S. 21.02.2013,
Ed. 2)
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(a)

§ 3. Geen enkele beslissing kan worden gegeven:
1° wanneer op het ogenblik van de indiening van het verzoek de bevoegde
diensten van de instellingen van sociale zekerheid een onderzoek hebben geopend of een strafrechterlijk onderzoek betreffende de aard van
de arbeidsrelatie werd geopend;
2° wanneer de aard van de betrokken arbeidsrelatie bij een arbeidsrechtbank aanhangig werd gemaakt of deze zich er reeds over uitgesproken
heeft.
§ 4. Deze beslissingen zijn bindend voor de instellingen [die in de administratieve commissie vertegenwoordigd zijn] (22) evenals voor de sociaalverzekeringsfondsen bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 38,
behalve:
1° wanneer de voorwaarden betreffende de uitvoering van de arbeidsrelatie
en waarop de beslissing werd gegrond, gewijzigd worden. In dit geval
heeft de intrekking van de beslissing uitwerking vanaf de dag van de
wijziging van deze voorwaarden;
2° wanneer blijkt dat de elementen betreffende de kwalificatie van de arbeidsrelatie die door de partijen werden verschaft op een onvolledige of
onjuiste wijze werden verschaft. In dat geval wordt de beslissing geacht
nooit te hebben bestaan.
De instellingen van sociale zekerheid blijven er dus toe gemachtigd over te
gaan tot een controle van het behoud van de elementen die de beslissing van
de administratieve kamer hebben gegrond.
§ 5. Er kan door de partijen binnen de maand die volgt op de kennisgeving
van de beslissingen via aangetekend schrijven tegen deze beslissingen voor
de arbeidsrechtbanken een beroep worden aangetekend.
De beslissing wordt definitief indien geen enkel beroep wordt aangetekend.
Deze rechtsvordering wordt begrepen in eerste aanleg, in beroep en in cassatie.
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§ 6. De partij die een beslissing van [de bevoegde kamer van de administratieve commissie] (22) onder de door dit artikel voorziene voorwaarden heeft
gekregen, kan een nieuwe beslissing van deze kamer bekomen.
[§ 7. Ieder jaar stelt de administratieve commissie een verslag op met daarin
haar rechtspraak.] (22)
HOOFDSTUK VII. — Slotbepalingen
[Artikel 339.
Deze titel is van toepassing zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de
soevereine macht van hoven en rechtbanken om de aard van een welbepaalde arbeidsrelatie te beoordelen, rekening houdende met algemene criteria,
en, desgevallend de specifieke criteria en/of het in hoofdstuk V/1 bepaalde
vermoeden.
Wanneer een instelling van sociale zekerheid de aard van een arbeidsrelatie
betwist, is zij ertoe gehouden voorafgaand de rechtspraak van de administratieve commissie bedoeld in artikel 329 te raadplegen.] (23)
Artikel 340.
[§ 1. In de hypotheses van herkwalificatie van de arbeidsrelatie, bedoeld bij
§ 6, zal de rechtzetting van de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen
worden toegepast voor de periode die de herkwalificatie voorafgaat sedert
de inwerkingtreding, desgevallend, van het op de betrokken arbeidsrelatie
toepasselijke koninklijk besluit bedoeld in de artikelen 334, 337/1 en 337/2,
rekening houdende met de verjaringstermijn bepaald bij artikel 42 van de
wet van 27 juni 1969 en bij artikel 16 van koninklijk besluit nr. 38.] (24)
§ 2. In geval van herkwalificatie tot verloonde arbeidsrelatie, in afwijking
van de bepalingen van hoofdstuk IV van de wet van 27 juni 1969, en onverminderd de toepassing van het stelsel van sociale zekerheid der loontrekkenden, zal de rechtzetting enkel de bijdragen als dusdanig betreffen,
met uitzondering van de verhogingen, intresten en andere kosten of sancties
voorzien bij hoofdstuk IV van voornoemde wet, en mits afhouding van de
tijdens die periode aan de inninginstelling van de sociale zekerheidsbijdragen der zelfstandigen verschuldigde bijdragen.
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Zo ook blijven in deze hypotheses de gedurende de periode die de herkwalificatie voorafgaat aan de inninginstelling van de sociale zekerheidsbijdragen der
zelfstandigen verschuldigde bijdragen verworven en zullen die door de werker
niet teruggevorderd kunnen worden wiens statuut hergekwalificeerd is.
Onverminderd de loonbarema’s zal de maandelijkse bezoldiging van de
werknemer, zonder werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid en vóór
aftrek van de bedrijfsvoorheffing geacht worden gelijk te zijn aan het
maandelijks gemiddelde van de inkomsten toegekend als zelfstandige en
verminderd met het maandelijks gemiddelde van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd aan de inninginstelling van de sociale zekerheidsbijdragen der zelfstandigen.
§ 3. In geval van herkwalificatie tot zelfstandige arbeidsrelatie, in afwijking
van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 38 en onverminderd de toepassing van het stelsel van sociale zekerheid der zelfstandigen, zal de rechtzetting enkel de bijdragen als dusdanig betreffen, met uitzondering van de
verhogingen en intresten en mits afhouding van de tijdens deze periode aan
de Rijksdienst voor sociale zekerheid der werknemers verschuldigde persoonlijke bijdragen.
Zo ook blijven in deze hypotheses de gedurende de periode die de herkwalificatie voorafgaat aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid der werknemers
verschuldigde persoonlijke bijdragen verworven en kunnen deze niet door
de werker wiens arbeidsrelatie hergekwalificeerd werd noch door zijn vroegere werkgever teruggevorderd worden.
§ 4. Jaarlijks en voor de eerste keer tijdens het jaar volgend op het jaar van
inwerkingtreding van dit artikel, stellen de RSZ-globaal beheer en het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen gezamenlijk
een globale afrekening op. Het bedrag van deze afrekening wordt van het
ene globaal beheer naar het andere overgedragen vóór het einde van het jaar
waarvan de afrekening wordt opgemaakt.
De in vorig lid bedoelde afrekening berust op volgende principes: de door
de werker verschuldigde bijdragen voor de periode die voorafgaat aan de
herkwalificatie van zijn arbeidsrelatie moeten aan het andere globaal beheer
overgemaakt worden, verminderd met het bedrag van de effectief aan de
werker toegekende sociale prestaties voor dezelfde periode.
De Koning bepaalt de berekeningswijze en de nadere regels voor de vaststelling van deze globale afrekening.
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§ 5. In de hypotheses van herkwalificatie van de arbeidsrelatie bedoeld in § 6 is
geen enkele strafsanctie van toepassing.
§ 6. De bij dit artikel bedoelde hypotheses zijn de volgende:
-

vrijwillige aansluiting van de werkgever bij de Rijksdienst voor sociale
zekerheid wanneer deze aansluiting plaatsgrijpt ten laatste bij het verstrijken van de termijn van zes maanden vanaf de inwerkingtreding van
deze wet [of van het op de betrokken arbeidsrelatie toepasselijke koninklijk besluit bedoeld in de artikelen 334, 337/1 en 337/2] (24);

-

aanzoek van de bevoegde kamer van de administratieve afdeling door
alle partijen van de arbeidsrelatie onder de voorwaarden bepaald bij artikel 338, § 2, eerste lid, wanneer de partijen zich binnen een termijn
van 6 maanden naar de uitgebrachte beslissing schikken.
Artikel 341.

Wanneer de Commissie, in het bij artikel 338, § 2, tweede lid, bedoelde
geval, vaststelt dat er geen overeenstemming is tussen een arbeidsrelatie en
de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven,
geldt de herkwalificatie slechts voor de toekomst.
Artikel 342.
Deze titel zal twee jaar na haar inwerkingtreding het voorwerp uitmaken
van een evaluatie door de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor
Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

HOOFDSTUK VIII. - Inwerkingtreding
Artikel 343.
Deze titel treedt in werking op de eerste dag van de maand na de maand
waarin zij in het Belgisch Staatsblad is verschenen, [met uitzondering van
de artikelen 329, 337/2 § 1 en 2, 338, 339, 341 die in werking treden op 1
januari 2013] (5) (10) (11) (25).
[De Koning kan voor de artikelen 329, 337/2 §§ 1 en 2, 338, 339, 341 een
datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in
het eerste lid.] (25)
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127
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3e editie

11
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12
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2
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13

3
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4

15

5

16
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7
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20

10

21

11

22
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INDEX2
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23
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inwerkingtreding

Belgisch
Staatsblad

W. 25.08.2012

13

21.09.2012

11.09.2012

24

14

25

15

01.01.2012

26

16

21.09.2012

2

01.07.2013

27.11.2013,
3e editie

47, 1)

01.01.2017 (a)

26.11.2015

47, 2)

01.01.2019 (a)

27

W. 11.11.2013

28

3, 1°

29

3, 2°

30

3, 3°

31

6, 1°

32

6, 2°

33

7

34

8, 1°

35

8, 2°

36

W. 16.11.2015

37

(a) Artikel 48 van de wet van 16 november 2015, zoals gewijzigd door artikel 6 van de wet
van 25 december 2017 (B.S. 29 december 2017), luidt als volgt:
Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 47, 2),
dat in werking treedt op 1 januari 2019.
De Koning kan voor artikel 47, 2), van dezelfde wet een datum van inwerkingtreding
bepalen voorafgaand aan 1 januari 2019.
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WET VAN 1 MAART 2007 HOUDENDE DIVERSE
BEPALINGEN (III)
(B.S. 14 maart 2007)
____
Uittreksels
____
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[…]
TITEL VII - Sociale Zaken
Hoofdstuk I – Financieel beheer van de sociale zekerheid

Artikel 76.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze van verdeling tussen het globaal financieel beheer van de
sociale zekerheid beoogd in het artikel 5, 2°, van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het globaal financieel beheer
van het sociaal statuut voor zelfstandigen, beoogd in het artikel 2, eerste lid,
van 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, van de financiële last van de forfaitaire aanpassingen in de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen gegrond op de artikelen 5 tot 6 en 72 tot 73 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.
[…]
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PROGRAMMAWET VAN 23 DECEMBER 2009
(B.S. 30 december 2009)
____
Uittreksels
____
Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012, 3e editie).
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(…)
TITEL V. - Sociale zaken
(…)
HOOFDSTUK 5. - Dotaties sociale zekerheid
Artikel 73.
Voor de jaren 2010 en 2011 wordt een bijzonder bedrag aan rijkstoelage
gestort aan de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en aan het
globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in
artikel 2 van 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. Dit bijzonder bedrag aan
rijkstoelage wordt ingeschreven in de begroting van de FOD Sociale Zekerheid.
Het bijzonder bedrag aan rijkstoelage bedraagt 2.552.382.000 euro voor het
jaar 2010 en 2.770.440.000 euro voor het jaar 2011. Deze bedragen worden
verdeeld volgens een verdeelsleutel van 90 pct. voor het voormelde globaal
beheer der werknemers en 10 pct. voor voormelde globaal financieel beheer
der zelfstandigen.
De helft van dit bedrag wordt in het lopend jaar gestort in twaalf maandelijkse gelijke schijven; de resterende helft op 15 november van het lopende
jaar.
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De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
het bedrag van de resterende helft, zoals bedoeld in het vorige lid, aanpassen, op basis van nieuwe gegevens betreffende het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar, zoals voorzien in de economische
begroting bedoeld in artikel 108, g), van de wet van 21 december 1994
houdende sociale en diverse bepalingen, of op basis van nieuwe gegevens
betreffende de algemene budgettaire situatie van de stelsels van sociale zekerheid voor het betrokken begrotingsjaar. Deze aanpassing kan gebeuren
in de loop van het betrokken begrotingsjaar en uiterlijk op 30 juni van het
daaropvolgende jaar. Indien de aanpassing gebeurt na 1 december van het
betrokken begrotingsjaar (t) zal het effect ervan verrekend worden met ofwel het bedrag van de bijzondere dotatie van het volgende begrotingsjaar
(t+1) ofwel met het bedrag van de gewone rijkstoelage zoals voorzien in
respectievelijk titel I, hoofdstuk I, afdeling 1, van de wet houdende sociale
bepalingen van 29 juni 1981 en artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende de organisatie van het sociaal statuut van de
zelfstandigen.
[Artikel 73bis.
Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt een evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid gestort aan de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5,
eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 2 van 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. Deze
evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid wordt ingeschreven in de begroting van de FOD Sociale Zekerheid.
Teneinde het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en
de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen,
bepaalt de Koning elk jaar, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid op zodanige wijze dat
de sociale zekerheid noch een overschot noch een tekort zou hebben op
haar « rekeningen opgemaakt in het kader van het Europees systeem van
nationale rekeningen (ESR) ».
Dit bedrag wordt verdeeld volgens een verdeelsleutel van 90 pct. voor het
voormelde globaal beheer der werknemers en 10 pct. voor het voormelde
globaal financieel beheer der zelfstandigen. De helft van dit bedrag wordt in
het lopende jaar gestort in twaalf maandelijkse gelijke schijven; de resterende helft op 15 november van het lopende jaar.] (1)
Bijwerking 2012/1

S.100/78/3

Uitvoering van het artikel 73 bis
Jaar

Bijdragen
Werknemers

Bijdragen
Zelfstandigen

(in duizend EUR)

(in duizend EUR)

2012

3.637.218

404.135

04.07.2012 01.01.2012

04.07.2012

2014

5.553.852

617.095

19.03.2014 01.01.2014

04.04.2014,
2e editie

2017

3.217.129

0

30.05.2017 01.01.2017

06.06.2017

2018

2.252.881

0

30.03.2018 01.01.2018

17.04.2018
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Artikel 74.
De Federale Staat kent de RSZ-globaal beheer, via de Administratie van de
Thesaurie, een renteloze lening toe voor een bedrag van 1.712,80 miljoen
euro in 2010 en 1.066,10 miljoen euro in 2011, uitbetaald als volgt :.
-

1.712,80 miljoen euro waarvan de ene helft de eerste donderdag van
de maand februari 2010 en de andere helft op 5 december 2010;

-

1.066,10 miljoen euro waarvan de ene helft de eerste donderdag van
de maand februari 2011 en de andere helft op 5 december 2011.

Deze lening wordt op 20 jaar terugbetaald, op basis van een twintigste vanaf
2012, betaalbaar en opeisbaar na vervallen termijn op 31 december van elk
jaar en voor de eerste keer op 31 december 2012.
De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in
het eerste lid bedoeld bedragen aanpassen, op basis van nieuwe gegevens
betreffende het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar,
zoals voorzien in de economische begroting bedoeld in artikel 108, g), van
de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
Artikel 75.
Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010, [met uitzondering van
artikel 73bis, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2012 en buiten
werking treedt op 31 december 2014]. (2)
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WET VAN 28 APRIL 2010 HOUDENDE DIVERSE
BEPALINGEN
(B.S. 10 mei 2010)
____
Uittreksels
____

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31
december 2010, Ed. 3);
- de wet van 16 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake het
sociaal statuut van de zelfstandigen (B.S. 8 januari 2016).
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TITEL X - ZELFSTANDIGEN
Hoofdstuk I – OPRICHTING VAN EEN STELSEL VAN VERANGENDE ONDERNEMERS
Afdeling 1 - OVER HET VERVANGINGSCONTRACT VOOR ZELFSTANDIGEN
Artikel 78.
Het vervangingscontract voor zelfstandigen is de overeenkomst van bepaalde duur waarbij een zelfstandige, natuurlijke persoon of zaakvoerder van
een rechtspersoon, die tijdelijk zijn beroepsactiviteit opschort, zich door een
andere zelfstandige, hierna ″de vervangende ondernemer″ genoemd, laat
vervangen om de continuïteit van zijn handelsonderneming, zijn ambachtelijke onderneming, zijn niet commerciële onderneming van privaat recht of
zijn beroepsactiviteit te verzekeren.
De vervangende ondernemer kan elke zelfstandige zijn die staat ingeschreven in het Register van de vervangende ondernemers zoals bedoeld in artikel 80.
Artikel 79.
De zelfstandige die zich wil laten vervangen, en de vervangende
ondernemer sluiten, vóór het begin van de vervanging, een schriftelijk vervangingscontract af dat voldoet aan de voorwaarden van deze afdeling.
Het contract mag in hoofde van de vervangen zelfstandige niet langer dan een periode van dertig dagen per kalenderjaar lopen. Dit
maximum aantal dagen kan worden verlengd met de volgende periodes van inactiviteit van de vervangen zelfstandige:
1°

elke periode van primaire arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit
bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende
echtgenoten;

2°

elke periode van moederschapsrust bedoeld in artikel 93 van voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 1971;

[3° elke periode van tijdelijke onderbreking van de zelfstandige activiteit
in de zin van het koninklijk besluit van 27 september 2015 houdende
toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn
beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon, met een maximum van twaalf maanden;] (2)
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4°

elke periode van tijdelijke stopzetting van de activiteit om te zorgen
voor een ernstig ziek kind, in de zin van artikel 50 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, met een maximum
van [twaalf maanden] (3).] (1)

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de andere periodes van inactiviteit die in acht kunnen worden
genomen voor de verlenging van de periode bedoeld in het tweede
lid.
Voor de duur van het contract mag de vervangen zelfstandige noch zijn
gewoonlijke beroepsactiviteit, noch enige andere beroepsactiviteit uitoefenen.
Naast de vermelding van de beperking in de tijd van de vervanging, vermeldt het contract, opgesteld overeenkomstig voorgaande leden, ook de
verwijzing naar onderhavige wet en het door de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de vervangende ondernemer, in het Register van de Vervangende ondernemers in de zin van de artikelen 80 en 81, toegekende ondernemingsnummer ingevoerd door de wet van 16 januari 2003 tot oprichting
van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende
diverse bepalingen.
De rechtshandelingen die de vervangende ondernemer stelt in naam en voor
rekening van de ondernemer die zich wenst te laten vervangen worden
eveneens opgesomd, zonder dat deze lijst exhaustief hoeft te zijn.
De Staat kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering
van dit vervangingscontract.
Afdeling 2 - OVER HET REGISTER VAN VERVANGENDE ONDERNEMERS
Artikel 80
Bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt een ″Register van vervangende ondernemers″ aangelegd, hierna
″het register″ genoemd.
Dit register heeft als doel alle kandidaten te inventariseren die een vervangingscontract voor zelfstandigen willen afsluiten, hierna ″de kandidaatvervangend ondernemers″ genoemd.
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Enkel zij die ten persoonlijke titel voldoen aan de voorafgaande inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 39, 3o, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen of aan elke andere door de
Koning bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, vastgelegde voorwaarde, kunnen in dit register worden ingeschreven.
De Koning bepaalt de gegevens die moeten worden opgenomen in dit register, onder meer inzake de bekwaamheden.

(a)

Artikel 81.
§ 1. De kandidaat-vervangend ondernemer dient zich te laten inschrijven in dit
register door het ondernemingsloket van zijn keuze, zoals bedoeld in de wet van 16
januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten
en houdende diverse bepalingen.
De Koning bepaalt de modaliteiten van inschrijving, hernieuwing en uitschrijving
in het register.

(b)

De redenen van weigering van inschrijving, wijziging of schrapping in het register
en de mogelijkheden van beroep zijn respectievelijk vastgelegd in de artikelen 39
en 40 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.
§ 2. De Koning bepaalt, bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
het bedrag van het inschrijvingsrecht in het register en de persoonlijke bijdrage van
de gebruikers van het register.

(c)

De op die wijze vastgelegde bedragen kunnen door de Koning op 1 januari worden
aangepast aan de schommeling van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen voor zoverre het geïndexeerde bedrag ten minste 0.50 EUR hoger ligt dan
het van toepassing zijnde bedrag. Het bedrag van de verhoging wordt naar beneden
afgerond tot een veelvoud van 0,50 EUR.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het
percentage van het in dit artikel bedoelde inschrijvingsrecht dat door de erkende
ondernemingsloketten mag worden ingehouden als vergoeding voor hun tussenkomst bij de toepassing van deze wet.
___________________________
(a)
(b)
(c)
(d)

K.B. van 20.07.2010 (B.S. 02.08.10)
K.B. van 20.07.2010 (B.S. 02.08.2010)
K.B. van 19.07.2010 (B.S. 29.07.2010, Ed. 2)
K.B. van 19.07.2010, vermeld onder (c)
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(d)

Afdeling 3 - SOCIAAL STATUUT VAN DE VERVANGENDE ONDERNEMER
Artikel 82.
De vervangende ondernemers opgenomen in het register bedoeld in de artikelen 80 en 81 die een vervangingscontract hebben afgesloten in de zin van
de artikelen 78 en 79, worden in het kader van de uitvoering van dit contract en tijdens de periode van de uitvoering ervan op onweerlegbare wijze
vermoed deze vervangende activiteit uit te oefenen buiten het kader van een
arbeidsovereenkomst of een statuut.
Wanneer de voorwaarden van huidig hoofdstuk niet vervuld zijn, is het
vermoeden niet van toepassing.
Afdeling 4 - DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 83
De praktische gebruiksvoorwaarden van het register worden bepaald door
de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
Artikel 84
Op het ogenblik dat de uitvoering van het eerste vervangingscontract aanvangt, moet de vervangende ondernemer overeenkomstig Titel III van de
wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en van het
koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Artikel 85
De vervangende ondernemer die de intentie heeft een andere activiteit uit te
oefenen dan de activiteit waarvoor hij al is ingeschreven in het register, is
verplicht vooraf een wijziging van zijn inschrijving in het register aan het
ondernemingsloket van zijn keuze, te vragen.

____________________________
(a) K.B. van 19.07.2010 (B.S. 29.07.2010, Ed. 2)
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(a)

Artikel 86
De persoon die niet langer over de hoedanigheid van vervangende ondernemer wenst te beschikken, is verplicht zijn uitschrijving uit het register aan
het ondernemingsloket van zijn keuze, te vragen.
Artikel 87
Dit hoofdstuk treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, en
uiterlijk op 1 juli 2010.
(…)
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PROGRAMMAWET VAN 22 JUNI 2012
(B.S. 28 juni 2012)
____
Uittreksels
____

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de programmawet van 27 december 2012 (B.S. 31 december 2012, Ed. 2);
- de wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S. 16 oktober 2017 – erratum B.S. 19 oktober 2017);
- de programmawet van 25 december 2017 (B.S. 29 december 2017).
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(…)
TITEL 6. - SOCIALE ZAKEN
HOOFDSTUK 1. - BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN
(…)
Afdeling 2. -

ZELFSTANDIGEN
Artikel 28.

[§ 1. Voor iedere betrokken zelfstandige zoals bedoeld in artikel 3 van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, is een rechtspersoon in het 4de kwartaal van
elk bijdragejaar een bijzondere bijdrage verschuldigd, gelijk aan [3 %] (8)
van het verschil, wanneer dit positief is, tussen de als volgt bepaalde bedragen X en Y.
X stemt overeen met de som van de volgende bedragen:
1° de bedragen overeenstemmend met het aandeel van de rechtspersoon in
de bedragen toegewezen aan de rekening(en) betreffende de opbouw
van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen voor de zelfstandige
tijdens het jaar dat het bijdragejaar voorafgaat.
Met aanvullend rust- en/of overlevingspensioen wordt enkel bedoeld
datgene waarvan de uitvoering toevertrouwd is aan een pensioeninstelling, met uitzondering van datgene dat door provisies op de passiefzijde
van de balans van de rechtspersoon of door een bedrijfsleidersverzekering gefinancierd wordt.
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Bij gebrek aan een rekening betreffende de opbouw van een aanvullend
rust- en/of overlevingspensioen voor bedoelde zelfstandige wordt het
bedrag in aanmerking genomen dat overeenstemt met het aandeel van de
rechtspersoon in de als volgt bepaalde verandering van de verworven reserves of, bij gebrek aan verworven reserves, van de reserves betreffende het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen. Het bedrag van deze
verandering stemt overeen met het verschil, wanneer dit positief is, tussen de verworven reserves of, bij gebrek aan verworven reserves, de reserves berekend op 1 januari van het bijdragejaar en de verworven reserves of, bij gebrek aan verworven reserves, de reserves berekend op 1
januari van het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar, behalve indien
het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst een andere datum
voor-zien voor de herberekening van de prestaties, in welk geval de
hiervoor vermelde verworven reserves of reserves berekend worden respectievelijk op de meest dichtbijzijnde herberekeningsdatum tijdens het
jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar en tijdens het jaar dat voorafgaat
aan dit jaar.
Als de verworven reserves of de reserves niet kunnen worden berekend
op de in het vorige lid voorziene tijdstippen omwille van een gebeurtenis die in de loop van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen van de zelfstandige plaatsvond, dan moeten ze als volgt
berekend worden:
-

de verworven reserves of de reserves die normaal berekend moeten
worden op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar,
moeten berekend worden op het eerste tijdstip waarop ze kunnen
worden berekend, dat volgt op 1 januari van het jaar dat voorafgaat
aan het bijdragejaar (n-1) of dat volgt op de datum van herberekening van het jaar dat voorafgaat aan het jaar n-1, indien de datum
van herberekening niet 1 januari is;

-

de verworven reserves of de reserves die normaal berekend moeten
worden op 1 januari van het bijdragejaar moeten berekend worden
op het laatste tijdstip waarop ze kunnen worden berekend, dat 1 januari van het bijdragejaar voorafgaat of dat de datum van herberekening van het jaar n-1 voorafgaat, als de datum van herberekening niet
1 januari is.

Alvorens het hiervoor vermelde verschil vast te stellen worden de verworven reserves of de reserves die normaal berekend worden op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar, vooraf gekapitaliseerd tegen een rentevoet van 6 %.

Bijwerking 2017/2

S.100/85/3

2° het bedrag overeenstemmend met het aandeel van de rechtspersoon in
het bedrag van de premie of premies bestemd ter dekking van het risico
overlijden van de zelfstandige, gevraagd tijdens het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat door de pensioeninstelling om dit risico te dekken,
indien deze premies niet worden gefinancierd door de bedragen toegewezen aan de rekening(en) betreffende de opbouw van een aanvullend
rust- en/of overlevingspensioen of door de verandering van de verworven reserves of de reserves.
Indien de hiervoor vermelde overlijdenspremie of -premies niet individueel worden berekend per zelfstandige in functie van zijn leeftijd,
wordt het in aanmerking te nemen bedrag bekomen door de normaal
verschuldigde uitkering in geval van overlijden, berekend op 1 januari
van het bijdragejaar of op de in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst voorziene datum van herberekening in de loop van het
jaar dat het bijdragejaar voorafgaat, indien deze datum niet 1 januari is,
te vermenigvuldigen met de sterftekans die overeenstemt met de leeftijd
bereikt door de zelfstandige in de loop van het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat. De sterftekans is die welke voortvloeit uit de sterftetafels bepaald in artikel 24, § 6, 1° van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, vermenigvuldigd met 0,6.
Y stemt overeen met 30.000 euro.
Het hiervoor vermelde bedrag Y wordt geïndexeerd overeenkomstig de
wet van 2 augustus 1971 houdende de inrichting van een stelsel waarbij
de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste
van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van
sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de
verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, met uitzondering evenwel van artikel 6 van deze wet van 1971. De verhoging of vermindering van het hiervoor vermeld bedrag Y wordt toegepast met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het indexcijfer van de consumptieprijzen de spilindex bereikt heeft die een wijziging
rechtvaardigt. Indien het indexcijfer van de consumptieprijzen de spilindex verscheidene malen heeft bereikt tijdens het voorgaande jaar, wordt
hiermee cumulatief rekening gehouden voor de bepaling van voormeld
bedrag Y op 1 januari.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de berekeningswijze van de inningsgrondslag verduidelijken.
Bijwerking 2017/2

S.100/85/4

Worden van de inningsgrondslag van de bijzondere bijdrage uitgesloten:
-

de bedragen toegewezen aan de rekening(en) betreffende de opbouw
van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen in toepassing van
de artikelen 41 en volgende van de programmawet van 24 december
2002, alsook in toepassing van artikel 54, § 1, van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

-

de bedragen toegewezen aan de rekening(en) betreffende de opbouw
van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen of die bijdragen
in de verandering van de verworven reserves of de reserves en die
overeenstemmen met de voorzieningen die worden overgedragen
onder de voorwaarden bepaald bij artikel 515septies van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;

-

de bedragen toegewezen aan de rekening(en) betreffende de opbouw
van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen of die bijdragen
in de verandering van de verworven reserves of de reserves en die
overeenstemmen met de kapitalen en afkoopwaarden die worden
overgedragen onder de voorwaarden bedoeld bij artikel 515novies
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;

-

de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten bedoeld in Titel V
van Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen.

§ 2. Elke rechtspersoon gaat voor elk bijdragejaar na of het bedrag van zijn
aandeel het bedrag Y zoals be-paald in § 1, derde lid, overschrijdt.
In dit geval moet de rechtspersoon ten laatste op 31 december van het bijdragejaar de bijzondere bijdrage betalen aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, hierna RSVZ genoemd. De bijdrage
moet gestort worden op een door het RSVZ daartoe specifiek geopende
rekening.
Op het gedeelte van de bijdrage dat niet tijdig betaald werd, wordt een verhoging toegepast van 1 pct. per maand vertraging in de betaling van de bijdrage en dit te rekenen vanaf de eerste kalendermaand vertraging volgend
op de uiterste betalingsdatum voorzien in het tweede lid. Deze verhoging
wordt toegepast tot en met de maand waarin de rechtspersoon de verschuldigde bijdrage betaald heeft, of waarin een gerechtelijke procedure werd
ingeleid, of waarin aan de rechtspersoon een dwangbevel met bevel tot betaling van de verschuldigde bijdragen werd betekend.
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De pensioeninstellingen delen aan de vzw SIGeDIS de gegevens mee die
toelaten de inningsgrondslag voor de bijzondere bijdrage vast te stellen,
overeenkomstig de richtlijnen gegeven krachtens artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de programmawet (I) van 27 december 2006, uiterlijk op 30 juni van elk bijdragejaar.
Opdat de pensioeninstellingen de hiervoor vermelde gegevens aan de vzw
SIGeDIS zouden kunnen meedelen, bezorgen de rechtspersonen aan de
pensioeninstellingen de lijst met de zelfstandigen die waren aangesloten
voor de pensioentoezegging tijdens het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat, de identificatienummers van de sociale zekerheid (INSZ) van de zelfstandigen evenals het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) van de rechtspersoon uiterlijk op 28 februari van elk
bijdragejaar.
De vzw SIGeDIS deelt de rechtspersonen de nodige gegevens mee voor de
berekening en betaling van de bijzondere bijdrage uiterlijk op 30 september
van elk bijdragejaar.
De vzw SIGeDIS stelt de gegevens die ze ontvangt ter beschikking van het
RSVZ op basis van de door haar gegeven instructies.
§ 3. Het RSVZ is belast met de invordering van de bijdragen, de verhogingen en de kosten, in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. Onverminderd zijn recht om voor de rechter te dagvaarden, kan het RSVZ als inninginstelling van de bijdrage de bedragen die hem verschuldigd zijn eveneens
bij wijze van dwangbevel invorderen.
Het RSVZ kan de terugbetaling vorderen van de kosten die veroorzaakt zijn
door de herinneringsbrieven die het, eventueel via gerechtsdeurwaarder,
heeft moeten versturen in geval van vertraging in bijdragebetaling.
De invordering van de in dit artikel bedoelde bijdrage verjaart na vijf jaar te
rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd is.
De verjaring wordt gestuit:
1° op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze;
2° met een aangetekende brief of een deurwaardersaanmaning waarbij het
RSVZ de verschuldigde bijdrage opeist.

Bijwerking 2017/2

S.100/85/6

De vordering tot terugbetaling van een ten onrechte betaalde bijdrage verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op dat
waarin de onverschuldigde bijdrage werd betaald.
De verjaring bedoeld in het vorige lid wordt gestuit:
1° op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze
2° met een aangetekende brief die door de rechtspersoon gericht wordt aan
het RSVZ, en waarbij de terug-betaling van de ten onrechte betaalde
bijdrage wordt opgeëist.
§ 4. De in dit artikel bedoelde bijdrage is, wat de inkomstenbelastingen betreft, van dezelfde aard als de bijdragen die verschuldigd zijn ter uitvoering
van de sociale wetgeving.
De krachtens de bepalingen van deze afdeling geïnde bedragen worden, na
aftrek van de beheerskosten van het RSVZ betreffende de bijdrage, toegewezen aan het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van 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 1 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. De beheerskosten met betrekking tot deze bijdrage worden door het RSVZ jaarlijks
berekend in het kader van de afsluiting van de rekeningen.
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§ 5. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad:
1° de gegevens die de rechtspersoon aan het RSVZ moet meedelen, evenals
de wijze waarop deze gegevens moeten worden meegedeeld;
2° de wijze van betaling;
3° de gevallen waarin kan afgezien worden van de toepassing van de verhogingen;
4° de gevallen waarin het RSVZ kan afzien van de invordering van de bijdragen en het toebehoren ervan wanneer deze invordering al te onzeker
of te bezwarend blijkt in verhouding tot het bedrag van de in te vorderen
sommen;
5° de nadere modaliteiten voor de inning van deze bijzondere bijdrage;
6° de nadere regels voor de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bijdragen. Hij kan in dit kader voorzien in moratoriumintresten;
7° de nadere regels voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van
deze afdeling.
§ 6. Het RSVZ is belast met de controle van de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van dit artikel. Hiertoe gebruikt het een geïnformatiseerde gegevensbank die de identiteitsgegevens van de rechtspersonen,
de gegevens die de rechtspersonen aan het RSVZ moeten meedelen, de persoonlijke identificatiegegevens - zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen - van de zelfstandigen en de gegevens overgemaakt door vzw
SIGeDIS en de pensioeninstellingen bevat.
§ 7. Dit artikel treedt pas buiten werking wanneer artikel 30 in werking
treedt. Dit artikel blijft evenwel ook van toepassing na deze datum voor wat
de bijzondere bijdragen betreft die ingevolge dit artikel nog verschuldigd
zouden zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin
artikel 30 in werking treedt. (1) (3)
Artikel 29.
[…] (4)
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Artikel 30.
[§ 1. Wanneer op 1 januari van het jaar dat aan een bijdragejaar voorafgaat
de som van het wettelijk pensioen en van de verworven reserves, of bij gebrek aan verworven reserves, van de reserves betreffende het aanvullend
rust- en/of overlevingspensioen gedeeld door de in het derde lid bedoelde
omzettingscoëfficiënt de pensioendoelstelling voor een zelfstandige zoals
bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen overschrijdt, is de
rechtspersoon in het vierde kwartaal van elk bijdragejaar een bijzondere
bijdrage verschuldigd.
Het in het eerste lid bedoelde aanvullend rust- en/of overlevingspensioen
omvat elk aanvullend rust- en/of overlevingspensioen ongeacht het statuut
van de betrokken persoon wanneer dit werd opgebouwd.
De in het eerste lid bedoelde verworven reserves of reserves worden vooraf
gedeeld door een coëfficiënt die voor een maandelijkse rente in hoofde van
een 65-jarige wordt vastgesteld door de Directie-Generaal Sociaal Beleid
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op grond van prospectieve, geslachtsneutrale sterftetafels die worden vastgesteld op basis van de
laatste demografische studies uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het Federaal Planbureau, op
grond van een interestvoet die overeenstemt met de gemiddelde interestvoet
over de laatste 6 jaar van de OLO's op 10 jaar, op grond van een jaarlijkse
indexering van de maandelijkse rente met 2 % per jaar en op grond van een
overdraagbaarheid van die maandelijkse rente ten belope van 80 % ten gunste van een andere persoon met dezelfde leeftijd. Telkens nieuwe prospectieve sterftetafels worden opgesteld, wordt de omzettingscoëfficiënt herberekend, rekening houdend met de op dat ogenblik geldende hiervoor vermelde gemiddelde interestvoet.
De bijzondere bijdrage die door de rechtspersoon is verschuldigd voor de
zelfstandige bedraagt [3 %] (9) van het bedrag overeenstemmend met het
aandeel van de rechtspersoon in de als volgt bepaalde verandering van de
verworven reserves of, bij gebrek aan verworven reserves, van de reserves
betreffende het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen tijdens het jaar
dat aan het bijdragejaar voorafgaat.

Bijwerking 2017/2

S.100/85/9

Het bedrag van deze verandering stemt overeen met het verschil, wanneer
dit positief is, tussen de verworven reserves of, bij gebrek aan verworven
reserves, de reserves op 1 januari van het bijdragejaar en de verworven reserves of, bij gebrek aan verworven reserves, de reserves op 1 januari van
het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar. De verworven reserves of de
reserves van het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat worden vooraf gekapitaliseerd tegen de rentevoet die overeenstemt met de gemiddelde interestvoet over de laatste 6 kalenderjaren, voorafgaand aan het bijdragejaar,
van de OLO's op 10 jaar.
Als de verworven reserves of de reserves niet kunnen worden berekend op 1
januari van het bijdragejaar en/of op 1 januari van het jaar dat voorafgaat
aan het bijdragejaar door een gebeurtenis die in de loop van de opbouw van
het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen plaatsvond, dan worden deze
als volgt berekend:
-

de verworven reserves of de reserves die normaal gezien moeten worden
berekend op 1 januari van het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat,
moeten worden berekend op het eerste tijdstip dat ze kunnen worden berekend na 1 januari van het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat.

-

de verworven reserves of de reserves die normaal gezien moeten worden
berekend op 1 januari van het bijdragejaar, moeten worden berekend op
het laatste tijdstip dat ze kunnen worden berekend vóór 1 januari van het
bijdragejaar;

Voor de toepassing van deze paragraaf dient te worden verstaan onder:
1° wettelijk pensioen : 50 % van het plafond bedoeld in artikel 7, derde lid,
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, voor het betrokken jaar,
vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk van toepassing voor de werknemers, en desgevallend vermeerderd met 25 % van het plafond bedoeld
in artikel 5, § 2 tweede lid, 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 leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, in de loop van
het betrokken jaar, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk van toepassing voor zelfstandigen;
2° aanvullend rust- en/of overlevingspensioen : zowel datgene dat op het
niveau van een onderneming als datgene dat desgevallend op het niveau
van een bedrijfstak wordt opgebouwd.
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Bedoeld worden zowel aanvullende rust- en/of overlevingspensioenen
waarvan de uitvoering wordt toevertrouwd aan een pensioeninstelling
als diegenen die door provisies op de passiefzijde van de balans van de
onderneming of door een bedrijfsleidersverzekering worden gefinancierd.
Voor aanvullende rust- en/of overlevingspensioenen die door provisies
op de passiefzijde van de balans van de onderneming of door een bedrijfsleidersverzekering worden gefinancierd, worden met verworven reserves de bedragen bedoeld die aan de vzw SIGeDIS moeten worden
meegedeeld overeenkomstig de instructies die voortvloeien uit artikel 5
van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel
306 van de programmawet (I) van 27 december 2006;
3° basisbedrag: het bedrag bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de wet van
5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen;
4° loopbaanbreuk voor werknemers: het aantal reeds gepresteerde loopbaanjaren in het stelsel van de werknemers, gedeeld door 45;
5° loopbaanbreuk voor zelfstandigen: het aantal reeds gepresteerde loopbaanjaren in het stelsel van de zelfstandigen, gedeeld door 45;
6° pensioendoelstelling: het basisbedrag vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk die rekening houdt met de loopbaan als werknemer en zelfstandige.
De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de
term "loopbaanjaar" definiëren.
De pensioeninstellingen delen aan de vzw SIGeDIS de gegevens mee op
basis waarvan de inningsgrondslag voor de bijzondere bijdrage kan worden
vastgesteld, overeenkomstig de richtlijnen gegeven krachtens artikel 5 van
het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van
de programmawet (I) van 27 december 2006, uiterlijk op 30 juni van elk
bijdragejaar.
Opdat de pensioeninstellingen de hiervoor vermelde gegevens aan de vzw
SIGeDIS zouden kunnen meedelen, bezorgen de rechtspersonen aan de
pensioeninstellingen de lijst met de zelfstandigen die waren aangesloten bij
de pensioentoezegging tijdens het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat,
de identificatienummers van de sociale zekerheid (INSZ) van de zelfstandigen evenals het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) van de rechtspersoon uiterlijk op 28 februari van elk bijdragejaar.
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De referentiebedragen voor de bepaling van het basisbedrag en van het wettelijk pensioen worden voor elk bijdragejaar vastgesteld door de bevoegde
pensioendiensten en door hen ten laatste op 31 augustus van elk bijdragejaar meegedeeld aan de vzw SIGeDIS.
De gegevens betreffende het aantal reeds gepresteerde loopbaanjaren en de
verworven reserves of de reserves worden voor elk bijdragejaar vastgesteld
door de vzw SIGeDIS.
De vzw SIGeDIS deelt aan de rechtspersonen de nodige gegevens mee voor
de berekening en betaling van de bijzondere bijdrage uiterlijk op 30 september van elk bijdragejaar.
De vzw SIGeDIS stelt de gegevens die ze ontvangt ter beschikking van het
RSVZ op basis van de instructies die deze laatste haar geeft.
§ 2. Iedere rechtspersoon die voor een bepaald bijdragejaar een bijzondere
bijdrage bedoeld in § 1 verschuldigd is, moet deze bijdrage ten laatste op 31
december van dat jaar betalen. De bijdrage moet worden betaald aan het
RSVZ. De bijdrage moet gestort worden op een door het RSVZ daartoe
specifiek geopende rekening.
Op het gedeelte van de bijdrage dat niet tijdig betaald werd, wordt een verhoging toegepast van 1 pct. per maand vertraging in de betaling van de bijdrage en dit te rekenen vanaf de eerste kalendermaand vertraging volgend
op de uiterste betalingsdatum voorzien in het eerste lid. Deze verhoging
wordt toegepast tot en met de maand waarin de rechtspersoon de verschuldigde bijdrage betaald heeft, of waarin een gerechtelijke procedure werd
ingeleid, of waarin een dwangbevel met bevel tot betaling van de verschuldigde bijdragen aan de rechts-persoon werd betekend.
§ 3. Het RSVZ is belast met de invordering van de bijdragen, de verhogingen en de kosten, desgevallend langs gerechtelijke weg. Onverminderd zijn
recht om voor de rechter te dagvaarden, kan het RSVZ als inninginstelling
van de bijdrage de bedragen die hem verschuldigd zijn eveneens bij wijze
van dwangbevel invorderen.
Het RSVZ kan de terugbetaling vorderen van de kosten die veroorzaakt zijn
door de herinneringsbrieven die het, eventueel via gerechtsdeurwaarder,
heeft moeten versturen in geval van vertraging in bijdragebetaling.
De invordering van de in deze afdeling bedoelde bijdrage verjaart na vijf
jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor ze
verschuldigd is.
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De verjaring wordt gestuit:
1° op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze;
2° met een aangetekende brief of een deurwaardersaanmaning waarbij het
RSVZ de verschuldigde bijdrage opeist.
De vordering tot terugbetaling van een ten onrechte betaalde bijdrage verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op dat
waarin de onverschuldigde bijdrage werd betaald.
De verjaring bedoeld in het vorige lid wordt gestuit:
1° op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze;
2° met een aangetekende brief die door de rechtspersoon gericht wordt aan
het RSVZ, en waarbij de terugbetaling van de ten onrechte betaalde bijdrage wordt opgeëist.
§ 4. De in dit artikel bedoelde bijdrage is, wat de inkomstenbelastingen betreft, van dezelfde aard als de bijdragen die verschuldigd zijn ter uitvoering
van de sociale wetgeving.
§ 5. De krachtens de bepalingen van deze afdeling geïnde bedragen worden,
na aftrek van de beheerskosten van het RSVZ betreffende de bijdrage, toegewezen aan het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van 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 1 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. De
beheerskosten met betrekking tot deze bijdrage worden door het RSVZ jaarlijks berekend in het kader van de afsluiting van de rekeningen.
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§ 6. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad:
1° de gegevens die de rechtspersoon aan het RSVZ moet meedelen, evenals
de wijze waarop deze gegevens moeten worden meegedeeld;
2° de wijze van betaling;
3° de gevallen waarin kan afgezien worden van de toepassing van de verhogingen;
4° de gevallen waarin het RSVZ kan afzien van de invordering van de bijdragen en het toebehoren ervan wanneer deze invordering al te onzeker
of te bezwarend blijkt in verhouding tot het bedrag van de in te vorderen
sommen;
5° de nadere modaliteiten voor de inning van deze bijzondere bijdrage;
6° de nadere regels voor de terugbetaling van betaalde onverschuldigde
bijdragen. Hij kan in dit kader voorzien in moratoriumintresten;
7° de nadere regels voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van
deze afdeling.
§ 7. Het RSVZ is belast met de controle van de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van dit artikel. Hiertoe gebruikt het een geïnformatiseerde gegevensbank die de identiteitsgegevens van de rechtspersonen,
de gegevens die de rechtspersonen aan het RSVZ moeten meedelen, de persoonlijke identificatiegegevens - zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen - van de zelfstandigen en de gegevens overgemaakt door de
vzw SIGeDIS, en de pensioeninstellingen bevat.] (2) (5) (6)
Artikel 31.
De artikelen 16bis, 16ter, 23ter en 23quater van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zijn in het kader van deze afdeling van toepassing.
(…)
Artikel 34.
[Artikel 30 treedt in werking op 1 januari 2019.] (7)
(…)
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(…)

TITEL III - SOCIALE FRAUDE EN CORRECTE TOEPASSING
VAN DE WET
Hoofdstuk I – STRIJD TEGEN DE DETACHERINGSFRAUDE
(…)

Afdeling 2 - RECHTSMISBRUIK
Artikel 22.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° « De Europese coördinatieverordeningen »:
a) Titel II van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen
op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;
b) Titel III van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21
maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;
c) Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 tot
uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71
en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen
vallen;
d) Titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels;
e) Titel II van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze
van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;
f) Verordening (EU) nr. 1231/10 van het Europees Parlement en de
Raad van 24 november 2010 tot uitbreiding van Verordening (EG)
nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen van
derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder dezeverordeningen vallen;
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2° « Praktische Handleiding » : de door de Administratieve Commissie opgestelde praktische handleiding voor de vaststelling van de wetgeving
die van toepassing is op werknemers op het grondgebied van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
3° « Administratieve Commissie » : de Administratieve Commissie voor de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;
4° «openbare instellingen van sociale zekerheid » : de openbare instellingen
alsook de federale overheidsdiensten belast met de toepassing van de
socialezekerheidswetgeving;
5° «sociale inspecteurs » : de sociale inspecteurs in de zin van artikel 16, 1°,
van het Sociaal Strafwetboek.
Artikel 23.
Er is sprake van misbruik met betrekking tot de aanwijzingsregels inzake
toepasselijke wetgeving in de Europese coördinatieverordeningen wanneer,
ten aanzien van een werknemer of een zelfstandige, de bepalingen van de
coördinatieverordeningen worden toegepast op een situatie waarbij de
voorwaarden die zijn vastgesteld in de verordeningen en verduidelijkt worden in de Praktische Handleiding of in de Besluiten van de Administratieve
Commissie niet nageleefd worden, met als doel zich te onttrekken aan de
Belgische sociale zekerheidswetgeving die op die situatie had moeten worden toegepast wanneer voornoemde verordenende en administratieve bepalingen correct werden in acht genomen.
Artikel 24.
§ 1. Wanneer de nationale rechter, een openbare instelling van sociale zekerheid of
een sociaal inspecteur een in dit hoofdstuk bedoeld misbruik vaststelt, wordt de
betrokken werknemer of zelfstandige onderworpen aan de Belgische socialezekerheidswetgeving indien die wetgeving had moeten worden toegepast overeenkomstig de in artikel 22 vermelde verordenende en administratieve bepalingen.
§ 2. De Belgische socialezekerheidswetgeving geldt vanaf de eerste dag waarop de
voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn, rekening houdend met de verjaringstermijnen in artikel 42, eerste lid, tweede zin, van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
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Artikel 25.
Het komt aan de instelling of de inspecteur die het in artikel 23 bedoelde misbruik
inroept toe om het bewijs te leveren van dit misbruik.
(…)
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WET VAN 22 NOVEMBER 2013
houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor
zelfstandigen
(B.S. 6 december 2013)
____
Uittreksels
____
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Hoofdstuk I - INLEIDENDE BEPALING
(…)
Hoofdstuk II - WIJZIGINGEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT
NR. 38 VAN 27 JULI 1967 HOUDENDE INRICHTING VAN HET
SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN
(…)
Hoofdstuk III - WIJZIGINGEN VAN ANDERE WETGEVINGEN
Artikel 13.
(a)

(…)
Artikel 14.
(…)

(b)
Hoofdstuk IV – EVALUATIE
Artikel 16.

Deze wet zal, op initiatief van de minister die de Zelfstandigen onder zijn
bevoegdheden heeft, het voorwerp uitmaken van een evaluatie door het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, opgericht
krachtens artikel 107 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale
en diverse bepalingen, binnen vier jaar na de inwerkingtreding ervan.
Hoofdstuk V - OVERGANGSBEPALING
Artikel 17.
De sociale bijdragen die betrekking hebben op kalenderkwartalen van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen die de datum van inwerkingtreding van deze wet voorafgaan, worden berekend en geïnd overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen zoals deze golden op de
dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze wet.
________________________
(a) Wijziging van het artikel 15 van het K.B. nr.72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
(b) Wijziging van het artikel 5 van het K.B. 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 leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, §
1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie
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Hoofdstuk VI – INWERKINGTREDING
Artikel 18.
Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015.
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WET VAN 18 APRIL 2017
houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid
(B.S. 28 april 2017, 2e editie)
____
Uittreksels
____
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Hoofdstuk I - INLEIDENDE BEPALING
Artikel 1.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de
Grondwet.
Hoofdstuk II - VEREENVOUDIGING VAN DE ALTERNATIEVE
FINANCIERING EN FINANCIERING VAN DE GENEESKUNDIGE
VERZORGING
(…)
Afdeling 2. - ALTERNATIEVE FINANCIERING VAN HET STELSEL
VAN DE ZELFSTANDIGEN
Onderafdeling 1. - Alternatieve financiering – Basisbedrag
Artikel 9.
§ 1. Vanaf 1 januari 2017, wordt 3,33 % van de opbrengst van de BTW
voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van deze belasting en toegewezen aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der
zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
§ 2. Het overeenkomstig paragraaf 1 vastgestelde bedrag mag niet lager zijn
dan 977 716 duizend euro. Dit laatste bedrag wordt jaarlijks aangepast aan
het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
Artikel 10.
§ 1. Vanaf 1 januari 2017 wordt 10,12 % van de opbrengst van de roerende
voorheffing voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van deze voorheffing en toegewezen aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen.
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§ 2. Het overeenkomstig paragraaf 1 vastgestelde bedrag mag niet lager zijn
dan 481 562 duizenden euro. Dit laatste bedrag wordt jaarlijks aangepast
aan het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
Artikel 11.
In geval van veranderingen in de reglementering betreffende de tarieven, de
belastbare basis en de uitzonderingen inzake BTW en roerende voorheffing,
worden de in de artikelen 9, § 1, en 10, § 1, vastgestelde percentages geactualiseerd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
Onderafdeling 2. - Alternatieve financiering - Taxshift en andere regeringsmaatregelen
Artikel 12.
§ 1. Ter financiering van de taxshift en andere regeringsmaatregelen worden
de volgende bedragen gestort aan het Fonds voor het financieel evenwicht
in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen:
1°

voor het jaar 2017 een bedrag van 275,9 miljoen euro, waarvan 173,8
miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van de BTW
en 102,1 miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van
de roerende voorheffing;

2°

voor het jaar 2018 een bedrag van 377,9 miljoen euro, waarvan 238,1
miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van de BTW
en 139,8 miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van
de roerende voorheffing;

3°

voor het jaar 2019 een bedrag van 377,9 miljoen euro, waarvan 238,1
miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van de BTW
en 139,8 miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van
de roerende voorheffing;

4°

voor het jaar 2020 een bedrag van 377,9 miljoen euro, waarvan 238,1
miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van de BTW
en 139,8 miljoen euro voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van
de roerende voorheffing.
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§ 2. De in paragraaf 1 vastgestelde bedragen houden rekening met de nettoterugverdieneffecten berekend door het Federaal Planbureau. Ze kunnen
jaarlijks worden geactualiseerd bij een koninklijk besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad.
Onderafdeling 3. - Alternatieve financiering - Vanaf het jaar 2021
Artikel 13.
§ 1. De percentages bedoeld in respectievelijk de artikelen 9, § 1, en 10, §
1, worden vanaf het jaar 2021 als volgt aangepast, zodat het bedrag van de
alternatieve financiering van de taxshift bedoeld in artikel 12 wordt geïntegreerd in het basisbedrag van de alternatieve financiering:
x'1 = x1 + T1 (2020) / BTW (2020)
x'2 = x2 + T2 (2020) / RV (2020)
In deze formules vertegenwoordigt:
-

x1 het percentage bedoeld in artikel 9, § 1;

-

x2 het percentage bedoeld in artikel 10, § 1;

-

x'1 het percentage bedoeld in artikel 9, § 1, dat van toepassing zal zijn
vanaf 2021;

-

x'2 het percentage bedoeld in artikel 10, § 1, dat van toepassing zal zijn
vanaf 2021;

-

T1(2020) het bedrag voorafgenomen van de BTW bedoeld in artikel 12,
§ 1, 4°;

-

T2(2020) het bedrag voorafgenomen van de roerende voorheffing bedoeld in artikel 12, § 1, 4°;

-

BTW(2020) de netto-opbrengst van de BTW in 2020;

-

RV(2020) de netto-opbrengst van de roerende voorheffing in 2020.

§ 2. De in de artikelen 9, § 2, en 10, § 2, vastgestelde minimumbedragen
worden aangepast bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad.
Als er nieuwe bijdrageverminderingen of bijkomende bijdrageverminderingen worden beslist, kunnen de percentages en de minimumbedragen van de
alternatieve financiering worden aangepast door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
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§ 3. De in dit artikel bedoelde minimumbedragen en percentages kunnen
worden geactualiseerd in het licht van veranderingen in de BTW en roerende voorheffing bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
Onderafdeling 4. - Modaliteiten voor voorafname en storting
Artikel 14.
§ 1. Bij onvoldoende netto-opbrengst van de BTW om de betalingen, in
volgorde van prioriteit zoals hieronder weergegeven, uit te voeren die
voortvloeien uit de toepassing van:
1°

het besluit van de Raad van 26 mei 2014 met betrekking tot het stelsel
van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
(2000/597/EG, Euratom);

2°

artikel 43 van de programmawet van 11 juli 2005;

3°

artikel 36, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

4°

de artikelen 2, 5, 6, 9, 12 en 13 van deze wet;

5°

de artikelen 17 en 19 van deze wet;

6°

artikel 190 van de programmawet van 24 december 2002;

7°

artikel 21ter van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt;

8°

de artikelen 57 tot 59 van de programmawet van 22 december 2008,

mag een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van het netto geïnde
bedrag van de accijnzen op tabak om de betaling van de bedragen te garanderen die krachtens artikelen 9, 12 en 13 verschuldigd zijn, zonder dat deze
voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort in het netto geïnde
bedrag van de BTW.
§ 2. Evenzo mag een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van het
netto geïnde bedrag van de accijnzen op tabak wanneer vastgesteld wordt
dat het netto geïnde bedrag van de roerende voorheffing niet volstaat om de
bedragen zoals vastgesteld in de artikelen 10, 12 en 13 te financieren zonder
dat deze voorafname evenwel groter kan zijn dan het vastgestelde tekort van
het netto geïnde bedrag van de roerende voorheffing.
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Artikel 15.
§ 1. De percentages vastgesteld bij de artikelen 9 en 10 worden toegepast op
de maandelijks netto geïnde bedragen van BTW en roerende voorheffing.
De bedragen worden berekend en overgemaakt in maandelijkse schijven.
§ 2. De bedragen dienen beschikbaar te zijn op de rekening van het Fonds
voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen ten
laatste op de 25ste van elke maand. Indien de 25ste een zaterdag, een zondag of een feestdag is, dienen de bedragen beschikbaar te zijn op de rekening de werkdag voorafgaand aan de 25ste.
Afdeling 3. -

FINANCIERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

(…)
Onderafdeling 3. - Basisfinanciering door het Globaal Beheer van de zelfstandigen
Artikel 18.
(…)
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Onderafdeling 4. - Alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend door het Globaal Beheer van de zelfstandigen
Artikel 19.
Vanaf het jaar 2008 wordt een bedrag voorafgenomen van het netto geïnde
bedrag van de BTW en toegewezen aan het Fonds voor het financieel
evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen. De Koning bepaalt jaarlijks het in dit
lid bedoelde bedrag.
Het in het eerste lid bedoelde bedrag stemt overeen, per boekjaar, met het
bedrag van de bijkomende geldmiddelen zoals omschreven in § 1quater van
artikel 6 van 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.
(vervolg van deze wet op bladzijde S.100/91/8)
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UITVOERING VAN ARTIKEL 19
Jaar

Bedrag
(duizend euro)

Koninklijk besluit

Artikel

Belgisch Staatsblad

2017

368.985

19.09.2017

1

10.10.2017
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Onderafdeling 5. - Modaliteiten voor voorafname en storting van de alternatieve financiering
Artikel 20.
§ 1. Bij onvoldoende netto-opbrengst van de BTW om de betalingen, in
volgorde van prioriteit zoals hieronder weergegeven, uit te voeren die
voortvloeien uit de toepassing van:
1° het besluit van de Raad van 26 mei 2014 met betrekking tot het stelsel
van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
(2000/597/EG, Euratom);
2° artikel 43 van de programmawet van 11 juli 2005;
3° artikel 36, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
4° de artikelen 2, 5, 6, 9, 12 en 13, van deze wet;
5° de artikelen 17 en 19 van deze wet;
6° artikel 190 van de programmawet van 24 december 2002;
7° artikel 21ter van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt;
8° de artikelen 57 tot 59 van de programmawet van 22 december 2008,
mag een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van het netto geïnde
bedrag van de accijnzen op tabak om de betaling van de bedragen te garanderen die krachtens artikelen 17 en 19 verschuldigd zijn, zonder dat deze
voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort in het netto geïnde
bedrag aan BTW.
§ 2. De bedragen bedoeld in artikel 17 en 19 worden overgemaakt in maandelijkse schijven. De bedragen dienen beschikbaar te zijn op de respectievelijke rekeningen van de RSZ- Globaal Beheer en van het Fonds voor het
financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen ten laatste op de
25ste van elke maand. Indien de 25ste een zaterdag, een zondag of een
feestdag is, dienen de bedragen beschikbaar te zijn op de rekening de werkdag voorafgaand aan de 25ste.
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Hoofdstuk 3. – RIJKSTOELAGEN
(…)
Afdeling 2. -

VASTSTELLING VAN DE RIJKSTOELAGE TEN
VOORDELE VAN HET SOCIAAL STATUUT DER
ZELFSTANDIGEN
Artikel 22.

§ 1. De jaarlijkse rijkstoelage ten gunste van de verschillende stelsels en
sectoren van de sociale zekerheid voor de zelfstandigen, als bedoeld in artikel 6, § 2, van 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, wordt voor het jaar 2017
vastgesteld op 363 343 duizend euro.
§ 2. Vanaf het jaar 2018 wordt het bedrag als bedoeld in paragraaf 1 jaarlijks aangepast aan het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
§ 3. Vanaf het jaar 2018 wordt het bedrag als bedoeld in paragraaf 1 eveneens jaarlijks aangepast aan de vergrijzingscoëfficiënt.
De vergrijzingscoëfficiënt is dezelfde als die voor de rijkstoelagen ten gunste van het globaal beheer van de werknemers. De Koning bepaalt deze ieder jaar bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De coëfficiënt wordt toegepast indien er sprake is van een significante verhoging van
de effectieve leeftijd van uittreding uit de arbeidsmarkt en indien de reële
groei van het BBP minstens 1,5 % bereikt.
§ 4. De jaarlijkse rijkstoelage wordt ingeschreven op de begroting van de
FOD Sociale Zekerheid.
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Hoofdstuk 4. – EVENWICHTSDOTATIE
(…)
Afdeling 2. -

EVENWICHTSDOTATIE IN HET STELSEL VAN DE
ZELFSTANDIGEN
Artikel 24.

§ 1. De evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen wordt ingeschreven in de begroting van de FOD Sociale Zekerheid.
In de begroting van de FOD Sociale Zekerheid wordt een voorlopig bedrag
ingeschreven, gelijk aan het bedrag van de evenwichtsdotatie van het jaar
voordien zoals vastgesteld in § 2, vermeerderd met een groeinorm gelijk aan
het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
Vanaf 1 januari 2017 tot einde 2020 wordt een evenwichtsdotatie gestort
aan het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van 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.
§ 2. Teneinde het budgettair evenwicht van het globaal financieel beheer
van het sociaal statuut der zelfstandigen te bewaren en de continuïteit van de
betalingen van de sociale prestaties te garanderen, bepaalt de Koning elk
jaar, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het definitieve
bedrag van de evenwichtsdotatie voor het globaal financieel beheer in het
sociaal statuut der zelfstandigen, na het in rekening brengen van meerdere
responsabiliseringsfactoren, op zodanige wijze dat het globaal financieel
beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, noch een overschot noch
een tekort zou hebben op haar budgettaire rekeningen, met uitsluiting van
de veranderingen in de uitgevoerde beleggingen voor eigen rekening.
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De in het eerste lid bedoelde responsabiliseringsfactoren zijn onder meer:
-

de effecten van maatregelen inzake de strijd tegen de sociale fraude;

-

de effecten van maatregelen inzake de strijd tegen de mechanismen van
oneigenlijk gebruik;

-

de bijdrage van de sociale zekerheid in de realisatie van de budgettaire
doelstellingen zoals vastgesteld in het Stabiliteitspact;

-

de oorzaken van de verhogingen van de volume-effecten;

-

het al dan niet respecteren van de budgettaire neutraliteit van de akkoorden gesloten tussen de sociale partners. Het begrip akkoorden mag in
ruime zin worden geïnterpreteerd. De sociale partners zullen corrigerende maatregelen moeten voorstellen. De regering beslist vervolgens of zij
het akkoord geheel of gedeeltelijk uitvoert en neemt ook een beslissing
inzake de compenserende maatregelen;

-

de opvolging van de maatregelen vastgesteld door de regering; in geval
van niet-uitgevoerde maatregelen stelt de regering nieuwe maatregelen
van dezelfde aard voor.

§ 3. De evenwichtsdotatie wordt in maandelijkse schijven betaald op
de13de van de maand op de rekening van het globaal financieel beheer van
het sociaal statuut der zelfstandigen.
§ 4. De storting van de maand december wordt aangepast in functie van de
actualisering van de budgettaire gegevens vastgesteld door het Monitoringcomité, zodat het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen een budgettair evenwicht vertoont.
Deze aanpassing wordt echter beperkt tot maximum een twaalfde van de
evenwichtsdotatie.
§ 5. Het bedrag van de evenwichtsdotatie vastgesteld in paragraaf 2 wordt
aangepast bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Minsterraad, op basis van de voorlopige resultaten van jaar N, vastgesteld tijdens de
budgettaire controle van jaar N+1. Het wordt nadien niet meer gewijzigd.
§ 6. In 2019 en ten laatste voor 2020 vindt een evaluatie plaats van het mechanisme van de paragrafen 1 tot 5; op basis hiervan wordt over een verlenging beslist bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
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§ 7. Het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen
moet minstens 1/9de zijn van het vastgestelde bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers. Indien dit bedrag te hoog is in verhouding tot het tekort van het stelsel van de zelfstandigen, wordt het bedrag
van de evenwichtsdotatie gecorrigeerd zodat dit een nulsaldo vertoont.
In de Algemene toelichting bij de Begroting wordt telkens het verschil geexpliciteerd tussen 1/9de van het vastgestelde bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en het vastgestelde bedrag van de
evenwichtsdotatie in het stelsel van de zelfstandigen.
Hoofdstuk 5. - BUDGETTAIRE EN FINANCIËLE MONITORING
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
Artikel 25.
§ 1. Er wordt een "Commissie Financiën en Begroting" opgericht bij de
RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hierna "CFB RSZ" genoemd.
§ 2. De zetel van de CFB RSZ bevindt zich bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid.
Artikel 26.
§ 1. Er wordt een "Commissie Financiën en Begroting" opgericht in het
globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld
in artikel 2, eerste lid, van 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, hierna "CFB
RSVZ" genoemd.
§ 2. De zetel van de CFB RSVZ bevindt zich bij het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
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Artikel 27.
§ 1. Onverminderd de bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, hebben de CFB's RSZ en RSVZ, hierna "CFB's" genoemd, de
volgende opdrachten:
1°

opvolgen van de thesauriefinanciering van de takken van het Globaal
Beheer en van de instellingen buiten Globaal Beheer, waarvoor bijdragen geïnd worden;

2°

garanderen van de kalender van de betaling van de sociale uitkeringen;

3°

opvolgen van de evolutie van de sociale uitkeringen, de bijdragen en
de bijdrageverminderingen;

4°

analyseren van de volume-effecten in de evolutie van de sociale uitkeringen, de bijdragen en bijdrageverminderingen;

5°

opvolgen van de maatregelen van de regering aan de hand van een
boordtabel.

§ 2. Opdat de CFB's hun opdrachten naar behoren zouden kunnen uitvoeren,
maken de betrokken Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid van de
betreffende Globale Beheren en de betrokken FOD's aan de CFB's de nodige gegevens over met betrekking tot:
-

de gerealiseerde ontvangsten;

-

de gerealiseerde uitgaven;

-

de gerealiseerde bijdrageverminderingen;

-

de evolutie van de effectieven en de gemiddelde bedragen.

Deze gegevens worden vervolgens door de FOD Sociale Zekerheid geconsolideerd en geanalyseerd. Het resultaat ervan wordt in de respectievelijke
CFB's besproken en de oorzaken van de verhogingen van de prijs- en volume-effecten per tak van de sociale zekerheid geanalyseerd. Daarbij is een
bijzondere aandacht voor de effecten onderling. Als er een risico op ontsporing vastgesteld is, verwittigt de betreffende CFB de regering, het Beheerscomité van de sociale zekerheid en het Algemeen Beheerscomité voor het
sociaal statuut der zelfstandigen. Ze vraagt aan de beheerscomités van de
betrokken OISZ om verklaringen te geven en eventueel maatregelen voor te
stellen om het risico op de ontsporing te corrigeren.
De CFB RSZ komt ten minste maandelijks samen. De CFB RSVZ komt ten
minste trimestrieel samen.
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Artikel 28.
§ 1. De CFB RSZ wordt voorgezeten door de RSZ- Globaal Beheer. De
CFB RSVZ wordt voorgezeten door het RSVZ-Globaal Beheer.
§ 2. De CFB's worden samengesteld uit experten-vertegenwoordigers van de
bij de betreffende globale beheren betrokken OISZ en expertenvertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Budget en
Beheerscontrole en de FOD Financiën. Een vertegenwoordiger van de Inspectie van Financiën kan de CFB's eveneens bijwonen.
§ 3. In de schoot van de CFB's kunnen werkgroepen met verschillende samenstellingen worden opgericht die de in artikel 27 vastgestelde opdrachten
uitvoeren.
Artikel 29.
Ter voorbereiding van de initiële begroting en de begrotingscontroles, en in
navolging van de werkzaamheden uitgevoerd met toepassing van artikel 27,
maken de CFB's een rapport op voor respectievelijk het Beheerscomité van
de sociale zekerheid en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen. Dit rapport wordt gevoegd bij het rapport dat beide
comités aan de regering moeten overmaken.
(…)
Hoofdstuk 8. – SLOTBEPALING
Artikel 48.
Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.
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WET VAN 18 JULI 2018
betreffende de economische relance en de versterking van de sociale
cohesie
(B.S. 26 juli 2018)
____
Uittreksels
____

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018
betreffende de economische relance en de versterking van de sociale
cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 12
november 2018).
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TITEL I. - ALGEMENE BEPALING
Artikel 1.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de
Grondwet.
TITEL 2. - SOCIALE ZAKEN
Hoofdstuk 1. - HET VERENIGINGSWERK
Afdeling 1. - DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 2.
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
1° verenigingswerk: elke activiteit:
a) die binnen de grenzen bepaald in dit hoofdstuk, tegen vergoeding
wordt verricht;
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan
degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van
de samenleving als geheel;
c) die ingericht wordt door een organisatie;
d) die wordt verricht door een persoon die, onder de voorwaarden van
dit hoofdstuk, eveneens gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid uitoefent zoals bepaald in artikel 4 van deze wet;
e) die wordt verricht door een persoon die, in de periode waarin hij of
zij prestaties inzake verenigingswerk als bedoeld in deze wet levert,
niet is verbonden door een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling met dezelfde organisatie, noch fungeert als vrijwilliger in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende
de rechten van vrijwilligers voor dezelfde organisatie voor zover hij
een kostenvergoeding ontvangt;
f) en die niet berust op een loutere deelname aan activiteiten.
2° verenigingswerker: elke natuurlijke persoon die een in 1° bedoelde activiteit verricht;
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3° organisatie: elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon, die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel
uitkeert of bezorgt aan de stichters, de bestuurders of enig andere persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel, die werkt met verenigingswerkers, en voor zover de voornoemde private of publieke rechtspersoon ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) overeenkomstig Boek III, Titel II,
van het Wetboek van economisch recht of, voor de feitelijke verenigingen, geïdentificeerd is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
4° feitelijke vereniging: elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van
twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking
van de vereniging.
5° gepensioneerde: de persoon die een pensioen, geniet, als bedoeld in artikel 68, § 1, eerste lid, a) en b), van de wet van 30 maart 1994 houdende
sociale bepalingen, met uitsluiting van de overgangsuitkering.
Artikel 3.
De activiteiten die in het kader van het verenigingswerk als bedoeld in dit
hoofdstuk kunnen worden verricht zijn de volgende:
1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt […] (1);
2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester,
seingever bij sportwedstrijden;
3. Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur;
4. Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen,
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als
opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals
kleine herstellingen en poetsen;
5. Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector,
de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
6. Gidsen of publieksbegeleider van [kunsten, erfgoed en natuur] (2);
7. De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het
transport van en naar de school;
[…] (3);
De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die
iedere gemeenschap bepaalt;
Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten
van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige
verfraaiingswerken aan de school of [de speelplaats van de school] (4);
[Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis
op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van
archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij
activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en
kunstensector en in het onderwijs.] (5);
Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het
onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
[Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen
van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het
onderwijs.] (6);
[Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen
over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.] (7);
Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor
het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden
in woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een
handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
Opvang van baby's en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

In afwijking van artikel 44 van deze wet kunnen de hierboven vermelde
activiteiten zoals bepaald onder de punten 9, 10 en 16 slechts met ingang
van 1 juli 2018 met toepassing van deze titel worden uitgeoefend.
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Artikel 4.
§ 1. Dit hoofdstuk is enkel van toepassing voor zover de verenigingswerker
gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uitoefent, en dit overeenkomstig één van de volgende voorwaarden:
1° in de hoedanigheid van werknemer tewerkgesteld zijn bij één of meerdere werkgever(s) waarbij betrokkene een totale tewerkstelling heeft die
minimaal gelijk is aan 4/5e van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5e tewerkstelling wordt gepresteerd,
en dit gedurende het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de tewerkstelling als verenigingswerker voorafgaat en voor zover de in rekening
genomen prestaties niet bestaan uit gelijkgestelde prestaties van gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan of tijdskrediet in een systeem met
een tussenkomst van de RVA of van de bevoegde regionale dienst;
2° gedurende het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de tewerkstelling
als verenigingswerker voorafgaat zijn bezigheid behoort tot een ander
pensioenstelsel dan dat der werknemers of dat der zelfstandigen, dat gevestigd is door of krachtens een wet, een provinciaal reglement of door
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, en hij heeft een
totale tewerkstelling die minimaal gelijk is aan 4/5e van een voltijdse
aanstelling, of, zo het prestaties in het dag- of avondonderwijs betreft,
overeenkomt met ten minste 8/10 van het uurrooster voorzien voor de
toekenning van een volledige vergoeding;
3° hij oefent gedurende het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de
tewerkstelling als verenigingswerker voorafgaat een beroepsbezigheid
uit als zelfstandige en zijn op die grond verschuldigde voorlopige socialezekerheidsbijdragen worden ten minste berekend op basis van het bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen of desgevallend worden berekend op basis van een lager bedrag waarbij de zelfstandige evenwel wordt geacht een bijdrage betaald
te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld bij genoemd artikel 12, § 1, tweede lid.
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Om te voldoen aan de minimale tewerkstelling van 4/5e van een voltijdse
job van een referentiepersoon als bedoeld in 1° wordt voor de berekening in
het kwartaal T-3 rekening gehouden met alle door de werkgever betaalde
periodes en alle niet door de werkgever betaalde periodes van schorsing van
de arbeidsovereenkomst, als bedoeld in de artikelen 30, 31, 33, 34, 34bis,
34ter, 39, 40, 45, 47 en 51 tot en met 60 van het koninklijk besluit van 10
juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van
artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
Worden met gewerkte dagen gelijkgesteld, de dagen gedekt door uitgestelde
bezoldiging betaald door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen voor tijdelijke werknemers of, voor degenen die hier niet van
kunnen genieten, door de werkloosheidsuitkeringen betaald door de RVA
met vrijstelling van het zoeken naar werk gedurende de zomervakantie.
Voor de berekening van de geleverde arbeidsprestaties in het kwartaal T-3
wordt geen rekening gehouden met prestaties:
a) geleverd in het kader van een flexi-job als bedoeld in artikel 3, 1°, van
de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken;
b) als leerling als bedoeld in artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
c) als student als bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor de aangegeven 475 uren van tewerkstelling van een kalenderjaar overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk
besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
d) van werknemers als bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
e) van gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw als bedoeld in artikel
2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
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f) als gelegenheidswerknemer in de horeca als bedoeld bij artikel 31ter van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
§ 2. Voor de toepassing van § 1 wordt een beroepsbezigheid in dienst van
een internationale of supranationale instelling, waarvan België deel uitmaakt, gelijkgesteld met een beroepsbezigheid als werknemer, in de zin van
§ 1.
§ 3. De voorwaarde van 4/5 tewerkstelling in het referentiekwartaal T-3,
waarvan sprake in § 1, is niet van toepassing indien de werknemer in het
referentiekwartaal T-2 een gepensioneerde is als bedoeld in artikel 2, 5°,
van deze wet of indien de prestaties worden geleverd in het kader van een
traject van jongeren burgerdienst erkend door de bij decreet bepaalde erkenningsinstelling.
De hierboven vermelde trajecten mogen een maximale duur van één jaar
hebben en zijn, na deze maximale periode, noch verlengbaar noch hernieuwbaar.
§ 4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de vigerende wetgeving rond werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, brugpensioen en arbeidsongeschiktheid.
Afdeling 2. - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INZAKE VERENIGINGSWERK
Artikel 5.
§ 1. Uiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang van het verenigingswerk sluiten de verenigingswerker en de organisatie een schriftelijke
overeenkomst, die desgewenst elektronisch kan zijn, die minstens volgende
bepalingen bevat:
a) de identiteit van de verenigingswerker en de betrokken organisatie geidentificeerd met het KBO-nummer;
b) het opschrift "overeenkomst inzake verenigingswerk";
c) het voorwerp van de overeenkomst met een algemene omschrijving van
de beoogde activiteiten;
d) de plaats en de omvang van het verenigingswerk;
e) de bepaalde duur van de overeenkomst, die maximaal één jaar bedraagt;
f) de vergoeding voor het verenigingswerk;
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h) de verzekeringen die in het kader van het verenigingswerk werden afgesloten;
i) de eventuele beëindigingsmodaliteiten, zoals door de partijen overeengekomen;
j) de eventueel toepasselijke regels inzake deontologie;
k) de bevestiging dat de verenigingswerker alle noodzakelijke inlichtingen
en veiligheidsvoorschriften van de organisatie heeft verkregen op het
vlak van de risico's verbonden aan het verenigingswerk, alsmede de verbintenis van de verenigingswerker om deze na te leven.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad,
een model van standaardovereenkomst voor het verenigingswerk.(a)
§ 2. Indien de overeenkomst inzake verenigingswerk bij aanvang van het
leveren van de prestaties niet werd afgesloten, kan de activiteit niet worden
beschouwd als verenigingswerk. De persoon die deze activiteit verricht, kan
in dat geval niet worden beschouwd als verenigingswerker.
(a)

§ 3. De uitvoering van de overeenkomst inzake verenigingswerk wordt geschorst:
1° in geval van tijdelijke overmacht;
2° tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsrust en dit voor zover de verenigingswerker hierom verzoekt;
3° tijdens de periode waarin het verenigingswerk niet nuttig kan worden
uitgevoerd wegens ziekte of ongeval;
4° tijdens de periode waarin het verenigingswerk niet nuttig kan worden
uitgevoerd, ingevolge de toepassing van een geldend reglement of analoge regelgeving uitgevaardigd door de overheid, bevoegde organisatie
of organiserende derde;
5° ingevolge onvoorziene bijzondere omstandigheden.
Tijdens deze periode van schorsing van de overeenkomst inzake verenigingswerk kan de betrokken verenigingswerker geen aanspraak maken op
enige vergoeding.
§ 4. Tijdens de periode van schorsing behoudt elk van de partijen de mogelijkheid om een einde te stellen aan de overeenkomst inzake verenigingswerk met inachtneming van in de overeenkomst overeengekomen voorwaarden en modaliteiten.
(a) Zie het K.B. van 15 oktober 2018 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de
wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van
de sociale cohesie (B.S. 07.11.2018).
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(a)

§ 5. Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan,
nemen de verbintenissen voortspruitende uit de door dit hoofdstuk geregelde overeenkomsten een einde:
1° door afloop van de termijn;
2° door de wil van de partijen;
3° door het overlijden van de verenigingswerker of het feit dat de activiteiten van de organisatie worden stopgezet;
4° door overmacht.
(…)
Afdeling 6. - VERGOEDING VAN VERENIGINGSWERK
Artikel 12.
§ 1. De partijen bij het verenigingswerk kunnen, met inachtneming van de
bepalingen van dit hoofdstuk, een vergoeding van verenigingswerk overeenkomen. Deze vergoeding omvat ook alle vergoedingen die de terugbetaling van kosten of verplaatsingen betreffen.
Het bedrag van deze vergoeding mag per kalenderjaar niet meer bedragen
dan het bij artikel 37bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 bepaalde bedrag.
§ 2. De vergoeding verkregen overeenkomstig § 1, de vergoeding overeenkomstig artikel 24, § 1, en de vergoeding verkregen overeenkomstig artikel
90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
mogen gezamenlijk evenmin méér bedragen dan het bij artikel 37bis, § 2,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalde bedrag.
§ 3. De vergoeding verkregen overeenkomstig § 1 en de vergoeding overeenkomstig artikel 24, § 1, mogen gezamenlijk per kalendermaand niet
meer bedragen dan 1/12e van het bij artikel 37bis, § 2, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 bepaalde bedrag.
[De Koning kan het in het eerste lid bedoelde maandbedrag, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor inkomsten uit specifieke
categorieën van het verenigingswerk onder de door Hem bepaalde voorwaarden verhogen. Het bedrag van de verhoging mag niet meer bedragen
dan 1/12e van het bij artikel 37bis, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 bepaalde bedrag.(a)
(a) Zie het K.B. van 21 december 2018 tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede
lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (B.S. 10.01.2019).
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(a)

Wanneer een verenigingswerker in een gegeven maand actief is in meer dan
één categorie van het verenigingswerk waarvoor in toepassing van het
tweede lid een verhoging is vastgelegd, kan het totale bedrag van de verhogingen die in zijn hoofde van toepassing is, niet meer bedragen dan het bedrag van de categorie van het verenigingswerk waarin hij actief is met de
hoogste verhoging.
De Koning zal bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, onmiddellijk
indien ze in zitting is, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zitting,
een wetsontwerp indienen tot bekrachtiging van de ter uitvoering van het
tweede lid genomen besluiten. De besluiten die niet bij wet zijn bekrachtigd
binnen twaalf maanden na de datum van hun bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad, houden op uitwerking te hebben vanaf de eerste dag van de
maand die volgt op het verstrijken van de hiervoor bedoelde periode van
twaalf maanden.] (8)
Afdeling 7. - UITKERINGSGERECHTIGDE VERENIGINGSWERKERS
Artikel 13.
Een uitkeringsgerechtigde werkloze mag met behoud van zijn uitkering een
activiteit als verenigingswerker uitoefenen, indien hij dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, en op voorwaarde dat het gaat om een loutere voortzetting van
de uitvoering van een aflopende overeenkomst inzake verenigingswerk die
reeds vóór de intrede van de werkloosheid effectief werd uitgevoerd.
Artikel 14.
Artikel 13 geldt eveneens voor personen die ressorteren onder het stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
(…)
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Artikel 16.
In artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2007, wordt tussen het tweede
en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
"Verenigingswerk in de zin van hoofdstuk 1 van titel 2 van de wet van 18
juli 2018 betreffende de economische relance en versterking van de sociale
cohesie wordt niet beschouwd als een beroepsbezigheid, voor zover de adviserend geneesheer vaststelt dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de
algemene gezondheidstoestand van de betrokkene en deze activiteiten een
loutere voortzetting zijn van de uitvoering van een aflopende overeenkomst
inzake verenigingswerk, die reeds vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid werd gesloten en effectief uitgevoerd.".
Afdeling 8. - BIJZONDERE VOORWAARDEN TER VOORKOMING
VAN OMZETTING VAN REGULIERE ARBEID IN VERENIGINGSWERK
Artikel 17.
Het leveren van prestaties inzake verenigingswerk is niet toegestaan indien
de organisatie bedoeld in artikel 2 en de betrokken verenigingswerker tijdens een periode van 1 jaar, voorafgaand aan het begin van de prestaties
inzake verenigingswerk door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst waren verbonden. Het is evenmin
toegestaan indien de verenigingswerker werd tewerkgesteld door de organisatie in het kader van een overeenkomst gesloten in toepassing van de wet
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Dit verbod
is evenwel niet van toepassing indien tijdens dezelfde periode tussen de
organisatie en de betrokken verenigingswerker een arbeidsovereenkomst in
de zin van titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gold of wanneer de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen ingevolge pensionering.
[Het verbod bedoeld in het vorige lid is niet van toepassing op personen die
gedurende dezelfde periode prestaties verricht hebben in het kader van een
arbeidsovereenkomst gesloten met de vereniging overeenkomstig artikel 17
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.] (9)
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Artikel 18.
Het leveren van prestaties inzake verenigingswerk is niet toegestaan, indien
de verenigingswerker een werknemer vervangt die in de loop van de vier
kwartalen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst inzake verenigingswerk in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.
Afdeling 9. - ELEKTRONISCHE AANGIFTE VAN HET VERENIGINGSWERK
Artikel 19.
§ 1. De organisatie die beroep doet op de verenigingswerker moet een elektronische toepassing gebruiken die, voor ieder van deze personen, het exacte moment van begin en einde van de prestaties en de er aan verbonden vergoeding registreert en bijhoudt.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad,
de identificatiegegevens van de hierboven vermelde personen alsook de aan
te geven prestatie- en vergoedingsgegevens.(a)
Voor zover de plicht tot elektronische aangifte zoals door de Koning bepaald is ingevoerd, is dit hoofdstuk enkel van toepassing indien deze aangifte voor de aanvang van de prestaties gebeurde en indien er op het moment
van de aangifte volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten geen
foutmelding wordt gesignaleerd door het systeem die aangeeft dat niet aan
de toepassingsvoorwaarden van artikel 5 is voldaan voor de persoon voor
wie de aangifte is verricht.
§ 2. De gegevens verzameld overeenkomstig paragraaf 1 zijn sociale gegevens van persoonlijke aard als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6°, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Ze worden door de toepassing overgemaakt
aan een databank die door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt
bijgehouden en die in deze verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

(a) Zie het K.B. van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de
wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van
de sociale cohesie (B.S. 07.11.2018).
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(a)

De binnen de toepassing van deze wet verzamelde gegevens worden via
elektronische weg overgemaakt aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en aan de Federale Overheidsdienst Financiën
zodat deze ze kunnen verwerken. Ze mogen deze ook verwerken en vergelijken met andere gegevens om hun andere wettelijke bevoegdheden uit te
oefenen.
Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 15 januari 1990
betreffende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid kunnen de sociale inspecteurs en de instellingen voor sociale
zekerheid, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van de afdeling Sociale zekerheid van het sectoraal comité voor sociale zekerheid en
gezondheid als bedoeld in artikel 37 van de genoemde wet van 15 januari
1990, de gegevens raadplegen die zijn opgenomen in de verwerking uitgevoerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en deze onder elkaar uitwisselen en gebruiken binnen het kader van hun wettelijke bevoegdheden.
Sociale inspecteurs kunnen op eigen initiatief of op verzoek de in het eerste
lid bedoelde gegevens doorgeven aan buitenlandse inspectiediensten.
§ 3 De Koning bepaalt, na raadpleging van de Commissie ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en bij een besluit vastgelegd na overleg in
de Ministerraad, de voorwaarden en modaliteiten waaronder de gegevens in
de databank kunnen worden geraadpleegd door:(a)
1° elke persoon bedoeld in artikel 2, 2° en 5°, voor zijn eigen prestaties;
2° elke organisatie bedoeld in artikel 2, 3°.

(a) Zie het K.B. van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de
wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van
de sociale cohesie (B.S. 07.11.2018).
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(a)

Hoofdstuk 2. - OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN BURGERS
Afdeling 1. - DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 20.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° occasionele diensten tussen burgers: elke activiteit:
a) die binnen de grenzen bepaald in dit hoofdstuk tegen vergoeding
wordt verricht;
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer natuurlijke personen,
andere dan degene die de activiteit verricht en met wie of met wiens
vennootschap de betrokkene niet is verbonden door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst;
c) die wordt verricht door een natuurlijke persoon die eveneens gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid uitoefent zoals bepaald in artikel 21;
d) die niet berust op een loutere deelname aan activiteiten;
En voor zover het winsten of baten betreft die, buiten het uitoefenen van
een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit diensten, andere dan diensten die uitsluitend inkomsten genereren die overeenkomstig de artikelen
7, 17 of 90, eerste lid, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 aan de belasting worden onderworpen, die door de belastingplichtige zelf worden verleend aan derden.
De prestaties die in het kader van de occasionele diensten tussen burgers
zoals bedoeld in dit hoofdstuk kunnen worden verricht, zijn de volgende:
1. met naleving van de gemeenschapswetgeving: oppas van kinderen,
oppas, gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang
en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning;
2. met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor
het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: zorg voor zorgbehoevende personen;
3. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning
van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;
4. sportlessen;
5. kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;
6. hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met
uitsluiting van professionele boekhouding;
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7. het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;
8. ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke
taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere
poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote kuis en ontruiming van
de woning wel toegelaten is;
9. hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en
gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken,
activiteiten of bij hem thuis);
10. opziener van onroerende goederen;
11. het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren.
2° occasionele dienstenverrichter: elke natuurlijke persoon die een in 1°
bedoelde activiteit verricht, die deze activiteit niet als zelfstandige verricht en die geen daden van oneerlijke concurrentie verricht of daaraan
meewerkt ten opzichte van de werkgever of de werkgevers waarbij hij
tewerkgesteld is.
In afwijking van artikel 44 kunnen de hierboven vermelde activiteiten zoals
bepaald onder punt 2 slechts met ingang van 1 juli 2018 met toepassing van
deze titel worden uitgeoefend.
Artikel 21.
§ 1. Dit hoofdstuk is enkel van toepassing voor zover de occasionele dienstenverrichter gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uitoefent,
en dit overeenkomstig één van de volgende voorwaarden:
1° hij is in de hoedanigheid van werknemer tewerkgesteld bij één of meerdere werkgevers waarbij hij een totale tewerkstelling heeft die minimaal
gelijk is aan 4/5e van een voltijdse job van een referentiepersoon van de
sector waarin de 4/5e tewerkstelling wordt gepresteerd, en dit gedurende
het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de prestaties als occasionele
dienstenverrichter voorafgaat en voor zover de in rekening genomen
prestaties niet bestaan uit gelijkgestelde prestaties van gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan of tijdskrediet in een systeem met een tussenkomst van de RVA of van de bevoegde regionale dienst;
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2° gedurende het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de prestaties als
occasionele dienstenverrichter voorafgaat, behoort zijn bezigheid tot een
ander pensioenstelsel dan dat der werknemers of dat der zelfstandigen,
dat gevestigd is door of krachtens een wet, een provinciaal reglement of
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, en hij heeft
een totale tewerkstelling die minimaal gelijk is aan 4/5e van een voltijdse aanstelling, of, zo het prestaties in het dag- of avondonderwijs betreft,
overeenkomt met ten minste 8/10e van het uurrooster voorzien voor de
toekenning van een volledige vergoeding;
3° hij oefent gedurende het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de
tewerkstelling als verenigingswerker voorafgaat een beroepsbezigheid
uit als zelfstandige en zijn op die grond verschuldigde voorlopige socialezekerheidsbijdragen worden ten minste berekend op basis van het bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen of desgevallend worden berekend op basis van een lager bedrag waarbij de zelfstandige evenwel wordt geacht een bijdrage betaald
te hebben die minstens gelijk is aan de bijdrage bedoeld bij het hogervermelde artikel 12, § 1, tweede lid.
Om te voldoen aan de minimale tewerkstelling van 4/5e van een voltijdse
job van een referentiepersoon bedoeld in de bepaling onder 1° wordt voor
de berekening in het kwartaal T-3 rekening gehouden met alle door de
werkgever betaalde periodes en alle niet door de werkgever betaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst, als bedoeld in de artikelen
30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47 en 51 tot en met 60 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen
met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels.
Worden met gewerkte dagen gelijkgesteld, de dagen gedekt door uitgestelde
bezoldiging betaald door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen voor tijdelijke werknemers of, voor degenen die hier niet van
kunnen genieten, door de werkloosheidsuitkeringen betaald door de RVA
met vrijstelling van het zoeken naar werk gedurende de zomervakantie.
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Voor de berekening van de geleverde arbeidsprestaties in het kwartaal T-3
wordt geen rekening gehouden met prestaties:
a) geleverd in het kader van een flexi-job als bedoeld in artikel 3, 1°, van
de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken;
b) als leerling als bedoeld in artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
c) als student als bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor de aangegeven 475 uren van tewerkstelling van een kalenderjaar overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk
besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
d) van werknemers als bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
e) van gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw als bedoeld in artikel
2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
f) als gelegenheidswerknemer in de horeca als bedoeld bij artikel 31ter van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
§ 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 wordt een beroepsbezigheid in
dienst van een internationale of supranationale instelling, waarvan België
deel uitmaakt, gelijkgesteld met een beroepsbezigheid als werknemer, in de
zin van paragraaf 1.
§ 3. De voorwaarde van 4/5e tewerkstelling in het referentiekwartaal T-3,
waarvan sprake in paragraaf 1 van dit artikel, is niet van toepassing indien
de werknemer in het referentiekwartaal T-2 een gepensioneerde is zoals
bepaald in artikel 2, 5°, van deze wet.
§ 4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de vigerende wetgeving rond werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, brugpensioen en arbeidsongeschiktheid.

Bijwerking 2018/2

S.100/92/16

Afdeling 2. - VERZEKERING OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN
BURGERS
Artikel 22.
§ 1. De occasionele dienstenverrichter in de zin van dit hoofdstuk is verplicht te beschikken over een verzekering ter dekking van de risico's ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid.
§ 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de minimumgarantievoorwaarden vaststellen van de in dit artikel bedoelde verzekeringsovereenkomsten.
Artikel 23.
De occasionele diensten tussen burgers worden geacht verricht te worden in
het privéleven zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 12 januari 1984
tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven.
Afdeling 3. - VERGOEDING VAN OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN BURGERS
Artikel 24.
§ 1. De partijen bij de occasionele diensten zoals bedoeld in dit hoofdstuk
kunnen, met inachtneming van de bepalingen van deze wet, een vergoeding
voor occasionele diensten tussen burgers overeenkomen.
Het bedrag van deze vergoeding mag per kalenderjaar niet meer bedragen
dan het bij artikel 37bis, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 bepaalde bedrag.
§ 2. De vergoeding verkregen overeenkomstig paragraaf 1, de vergoeding
verkregen overeenkomstig art 12, § 1, van deze wet en de vergoeding verkregen overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 mogen gezamenlijk evenmin méér bedragen dan
het bij artikel 37bis, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 bepaalde bedrag.
§ 3. De vergoeding verkregen overeenkomstig paragraaf 1 en de vergoeding
verkregen overeenkomstig artikel 12, § 1, mogen gezamenlijk per kalendermaand niet meer bedragen dan 1/12e van het bij artikel 37bis, § 2, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde bedrag.
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Afdeling 4. - ELEKTRONISCHE AANGIFTE VAN OCCASIONELE
DIENSTEN TUSSEN BURGERS
Artikel 25.
§ 1. De occasionele dienstenverrichter moet een elektronische toepassing
gebruiken die, voor iedere persoon waarvoor hij occasionele diensten verricht, het exacte moment van begin en einde van de prestaties en de er aan
verbonden vergoeding registreert en bijhoudt.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de identificatiegegevens van de occasionele dienstenverrichter en van
de personen waarvoor hij occasionele diensten verricht, alsook de aan te
geven prestatie- en vergoedingsgegevens.(a)
Voor zover de plicht tot elektronische aangifte zoals door de koning bepaald is ingevoerd, is dit hoofdstuk enkel van toepassing indien deze aangifte voor de aanvang van de prestaties gebeurde en indien er op het moment
van de aangifte volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten geen
foutmelding wordt gesignaleerd door het systeem om aan te geven dat niet
aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 21 is voldaan voor de persoon
voor wie de aangifte is verricht.
§ 2. De gegevens verzameld overeenkomstig paragraaf 1 zijn sociale gegevens van persoonlijke aard zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6°, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Ze worden door de toepassing overgemaakt aan een databank die door de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid
wordt bijgehouden in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de
verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 1, § 4, van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De binnen het kader van de toepassing van deze wet verzamelde gegevens
worden via elektronische weg overgemaakt aan het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en aan de Federale Overheidsdienst Financiën zodat deze ze kunnen verwerken. Ze mogen deze ook verwerken en vergelijken met andere gegevens om hun andere wettelijke bevoegdheden uit te oefenen.

(a) Zie het K.B. van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de
wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van
de sociale cohesie (B.S. 07.11.2018).
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(a)

Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 15 januari 1990
betreffende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kunnen de sociale inspecteurs en de instellingen voor sociale zekerheid, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van de afdeling Sociale zekerheid van het sectoraal comité voor sociale zekerheid en
gezondheid als bedoeld in artikel 37 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990, de gegevens raadplegen die zijn opgenomen in de verwerking
uitgevoerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en deze onder elkaar
uitwisselen en gebruiken binnen het kader van hun wettelijke bevoegdheden.
Sociale inspecteurs kunnen op eigen initiatief of op verzoek de in het eerste
lid bedoelde gegevens doorgeven aan buitenlandse inspectiediensten.
§ 3 De Koning bepaalt, na raadpleging van de Commissie ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad, de voorwaarden en modaliteiten waaronder de gegevens in
de databank kunnen worden geraadpleegd door de personen bedoeld in artikel 20.(a)
Hoofdstuk 3. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Afdeling 1. - GEVOLGEN VAN DE NALEVING VAN DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Artikel 26.
Een prestatie wordt verondersteld onder het toepassingsgebied van deze
titel te vallen indien:
1° voor het verenigingswerk, voldaan wordt aan de voorwaarden in de afdelingen 1, 2, 6, 8 en 9 van hoofdstuk 1;
2° voor de prestaties in het kader van de occasionele diensten tussen burgers, voldaan wordt aan de voorwaarden in de afdelingen 1, 3 en 4 van
hoofdstuk 2.
In afwijking van het eerste lid blijft deze wet van toepassing indien de limiet
zoals bedoeld in artikel 12, § 3, en artikel 24, § 3, wordt overschreden en
voor zover het prestaties betreft die geleverd worden in een andere kalendermaand dan deze waarin de limiet zoals bedoeld in artikel 12, § 3, en artikel 24, § 3, wordt overschreden.
(a) Zie het K.B. van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de
wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van
de sociale cohesie (B.S. 07.11.2018).
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(a)

(…)
Artikel 30.
(…)(a)

(a)
Artikel 39.

De inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis en 1° ter, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en in artikel 12 van deze wet worden, voor wat de toepassing betreft van artikel 64 van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en voor wat de
toepassing betreft van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen beschouwd als een beroepsinkomen.
(…)
Afdeling 2. - GEVOLGEN VAN DE NIET-NALEVING VAN DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Artikel 41.
§ 1. Een activiteit kan niet worden beschouwd als verenigingswerk in de zin
van hoofdstuk 1 indien de in artikel 12, § 1 en § 2, van deze wet bedoelde
bedragen worden overschreden of indien niet aan de voorwaarde van artikel
26, 1°, is voldaan.
In dit geval kan de betrokken persoon niet worden beschouwd als verenigingswerker voor het volledige kalenderjaar waarin hij de betreffende activiteit als verenigingswerker heeft verricht.

(a) Dit artikel voegt een artikel 5quinquies toe aan het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
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Indien de opdrachtgever de overeenkomstig artikel 19 door de Koning vastgestelde aangifte correct heeft verricht, en er op het moment van de registratie volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten geen foutmelding
wordt gesignaleerd die aangeeft dat niet aan de toepassingsvoorwaarden is
voldaan, wordt hij, voor zover kan aangenomen worden dat hij ter goeder
trouw heeft gehandeld en niet op de hoogte was van het feit dat niet aan de
toepassingsvoorwaarden van deze wet is voldaan, niet als werkgever met
toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
beschouwd en wordt hij verondersteld voldaan te hebben aan de voorwaarde van artikel 26.
Indien de betrokken persoon overeenkomstig het tweede lid niet als verenigingswerker kan worden beschouwd, worden de overeenkomst inzake verenigingswerk en alle overige overeenkomsten tot verenigingswerk van datzelfde kalenderjaar geherkwalificeerd tot arbeidsovereenkomst. Deze
herkwalificatie heeft met terugwerkende kracht de volledige toepassing van
het arbeids- en sociale zekerheidsrecht tot gevolg, met dien verstande dat er
rekening moet worden gehouden met de bepaling in het vorige lid.
§ 2. Een prestatie kan niet worden beschouwd als occasionele dienst zoals
bedoeld in hoofdstuk 2, indien de in artikel 24, § 1 en § 2, van deze wet
bedoelde bedragen worden overschreden of indien niet aan de voorwaarden
van artikel 26, 2°, is voldaan.
In dat geval kan de betrokken persoon niet worden beschouwd als occasionele dienstenverrichter voor het volledige kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar en worden de prestaties van rechtswege vermoed verricht te zijn onder het sociaal statuut der zelfstandigen zoals ingericht bij
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
§ 3. Indien de grenzen vastgesteld in artikel 12, § 3, en artikel 24, § 3, worden overschreden, wordt het volledige inkomen van deze kalendermaand als
beroepsinkomen beschouwd. Deze inkomsten blijven meetellen om na te
gaan of de grens zoals bedoeld in artikel 12, § 1 en 2, en artikel 24, § 1 en
2, al dan niet wordt overschreden.
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Afdeling 3. – SLOTBEPALINGEN
Artikel 42.
§ 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bijkomende voorwaarden voor het gebruik van het verenigingswerk
opleggen aan organisaties die zowel met verenigingswerkers als met werknemers werken.
§ 2. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop nagegaan wordt of de activiteiten die worden uitgeoefend door een verenigingswerker of een occasionele dienstenverrichter
beantwoorden aan de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan.
§ 3. De Koning wijst de ambtenaren aan die ermee belast worden toe te zien
op de naleving van de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan.
§ 4. De regering evalueert de in deze titel opgenomen regelingen één jaar na
de inwerkingtreding ervan. Die evaluatie wordt ter kennis gebracht van de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
Artikel 43.
De Koning kan de bepaling die door artikel 16 wordt gewijzigd, opnieuw
opheffen, wijzigen, aanvullen of vervangen.
Artikel 44.
Deze titel treedt in werking op 20 februari 2018.
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TITEL 3. - FISCALE VRIJSTELLING VOOR INKOMSTEN UIT
VERENIGINGSWERK, EN OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN
BURGERS EN DE DEELECONOMIE
Hoofdstuk I. - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992
Artikel 45. (a
(…)

(a)
Artikel 46.(b)

(…)

(b)
Artikel 47.(c))

(…)

(c)
Artikel 50.(d)

(…)

(d)

(a) Dit artikel wijzigt artikel 37bis van het WIB 1992. Voor de tekst van dit artikel
met de aanpassing, zie de toevoeging aan de wet van 18 juli 2019
(S.100/92/25).
(b) Dit artikel wijzigt artikel 90 van het WIB 1992. Voor de tekst van dit artikel met
de aanpassing, zie de toevoeging aan de wet van 18 juli 2019 (S.100/92/26S.100/92/28).
(c) Dit artikel voegt artikel 90/1 van het WIB 1992 in. Voor de tekst van dit artikel,
zie de toevoeging aan de wet van 18 juli 2019 (S.100/92/28).
(d) Dit artikel wijzigt artikel 171 van het WIB 1992. Voor de tekst van dit artikel
met de aanpassing, zie de toevoeging aan de wet van 18 juli 2019
(S.100/92/29).
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Toevoeging aan de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische
relance en de versterking van de sociale cohesie
Uittreksels van het WIB 1992, zoals gewijzigd door deze wet.

(a)

Artikel 37bis
(…)
2 §. Alle in artikel 90, eerste lid, 1°ter en 1°quater, vermelde inkomsten
die voor een bepaalde kalendermaand zijn geregistreerd, worden als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer het bruto bedrag van deze inkomsten, dat voor diezelfde kalendermaand is geregistreerd, meer bedraagt
dan één twaalfde van het in het tweede lid vermelde bedrag, in voorkomend geval verhoogd voor specifieke categorieën van het verenigingswerk bij toepassing van artikel 12, § 3, tweede en derde lid, van de wet
van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking
van de sociale cohesie.
De in artikel 90, eerste lid, 1°bis tot 1°quater, vermelde inkomsten worden, behoudens tegenbewijs, als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer
het brutobedrag van die inkomsten met inbegrip van het brutobedrag van
de inkomsten die bij toepassing van het eerste lid als beroepsinkomsten
worden aangemerkt in het kalenderjaar of in het vorige kalenderjaar meer
bedraagt dan 3830 euro.

____________
(a) Ten gevolge artikel 53 van de wet van 18 juli 2018, zijn deze bepalingen van toepassing op de inkomsten die worden behaald of verkregen
vanaf 1 januari 2018.
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Artikel 90
Diverse inkomsten zijn:
(…)
1°bis

winst of baten, die, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit diensten, andere dan diensten die uitsluitend inkomsten genereren die overeenkomstig de artikelen 7
of 17 of het 5° van dit lid aan de belasting worden onderworpen,
die door de belastingplichtige zelf worden verleend aan derden,
wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) de diensten worden uitsluitend verleend aan natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun beroepswerkzaamheid;
b) de diensten worden verleend in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch platform;
c) de vergoedingen met betrekking tot de diensten worden enkel
door het in b) vermelde platform of door tussenkomst van dat
platform aan de dienstverrichter betaald of toegekend;
d) de winst of baten komen voort uit diensten die uitsluitend
worden verleend in het kader van overeenkomsten die worden
tot stand gebracht door tussenkomst van een erkend platform
als bedoeld in b) of van overeenkomsten als bedoeld 1°ter, a);
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1°ter

winst of baten die voortkomen uit occasionele diensten tussen
burgers als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 2, van de wet van 18 juli
2018 betreffende de economische relance en de versterking van
de sociale cohesie, wanneer aan alle onderstaande voorwaarden
is voldaan:
a) het betreft winst of baten die, buiten het uitoefenen van een
beroepswerkzaamheid, voortkomen uit diensten, andere dan
diensten die uitsluitend inkomsten genereren die overeenkomstig de artikelen 7 of 17 of het 5° van dit lid aan de belasting
worden onderworpen, die door de belastingplichtige, die gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uitoefent in
de zin van artikel 21 van de voormelde wet of een gepensioneerde is als bedoeld in artikel 2, 5°, van diezelfde wet, zelf
worden verleend aan derden;
b) de winst of baten komen voort uit diensten die uitsluitend
worden verleend in het kader van overeenkomsten als bedoeld in artikel 24 van de voormelde wet of overeenkomsten
die worden tot stand gebracht door tussenkomst van een erkend platform als bedoeld in 1°bis, b);
c) alle prestaties evenals de voor de prestaties overeengekomen
vergoeding worden elektronisch geregistreerd overeenkomstig artikel 25 van de voormelde wet;

1° quater de vergoedingen voor verenigingswerk als bedoeld in titel 2,
hoofdstuk 1, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, wanneer
aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) het betreft vergoedingen die de belastingplichtige, die gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uitoefent
overeenkomstig één van de in artikel 4, §§ 1 en 2, van de
voormelde wet vermelde voorwaarden of bij toepassing van
artikel 4, §§ 3 en 4, van diezelfde wet van die tewerkstellingsvoorwaarde is vrijgesteld, verkrijgt van een organisatie
als bedoeld in artikel 2, 3°, van diezelfde wet voor prestaties
als bedoeld in artikel 3 van diezelfde wet;
b) voor de prestaties is een schriftelijke overeenkomst gesloten
overeenkomstig artikel 5 van de voormelde wet;
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c) alle prestaties evenals de voor de prestaties overeengekomen
vergoeding worden elektronisch geregistreerd overeenkomstig artikel 19 van de voormelde wet;
Artikel 90/1
De in artikel 90, eerste lid, 1°bis tot 1°quater, bedoelde inkomsten die niet
als beroepsinkomsten worden aangemerkt bij toepassing van artikel 37bis, §
2, zijn vrijgesteld wanneer het totale brutobedrag van de in artikel 90, eerste
lid, 1°bis tot 1°quater, bedoelde inkomsten tijdens het kalenderjaar en in het
vorige kalenderjaar niet meer bedraagt dan 3 830 euro.
Het brutobedrag van de in artikel 90, eerste lid, 1°bis, vermelde inkomsten
omvat het bedrag dat door of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend, verhoogd met alle sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden.
Het brutobedrag van de in artikel 90, eerste lid, 1°ter en 1°quater, vermelde
inkomsten omvat elk bedrag dat ten voordele van de belastingplichtige is
geregistreerd overeenkomstig respectievelijk artikel 25 en artikel 19 van de
wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking
van de sociale cohesie.
Om te beoordelen of het in het eerste lid vermelde bedrag is overschreden:
– worden de inkomsten die bij toepassing van artikel 37bis, § 2, als beroepsinkomsten worden aangemerkt eveneens in rekening gebracht;
– worden enkel de inkomsten die ten voordele van de belastingplichtige
zijn geregistreerd en betrekking hebben op prestaties in het betrokken
kalenderjaar in rekening gebracht.
De inkomsten die bij toepassing van dit artikel zijn vrijgesteld, worden
vermeld op de berekeningsnota die is gevoegd bij het aanslagbiljet inzake
personenbelasting van de belastingplichtige.
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Artikel 171
In afwijking van de artikelen 130 tot 145 en 146 tot 156, zijn afzonderlijk
belastbaar, behalve wanneer de aldus berekende belasting, vermeerderd met
de belasting Staat op de andere inkomsten, meer bedraagt dan de overeenkomstig de voormelde artikelen bepaalde belasting op de in de artikelen 17,
§ 1, 1° tot 3° en 90, eerste lid, 6° en 9°, vermelde inkomsten en op de
meerwaarden op roerende waarden en titels die op grond van artikel 90,
eerste lid, 1°, belastbaar zijn, vermeerderd met de belasting Staat met betrekking tot het geheel van de andere belastbare inkomsten:
1°

tegen een aanslagvoet van 33 pct.:
a) de in artikel 90, eerste lid, 1° tot 1°quater, 9°, eerste streepje,
en 12°, vermelde diverse inkomsten;
(…)
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