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MEEWERKENDE ECHTGENOOT  
SOCIAAL ALS FISCAAL VLAK  

 
INLEIDING 
 
Op 1 januari 2003 zag het statuut van de meewerkende 
echtgenoten het licht. Voordien was het zo dat iemand die zijn of 
haar zelfstandige partner hielp in de zaak geen eigen sociale 
bescherming genoot. Men kon enkel terugvallen op zogenaamde 
“afgeleide rechten”. In geval van echtscheiding of overlijden van 
de zelfstandige, bleef de helpende partner, meestal de vrouw, 
vaak met bijna lege handen achter. 
 
Om tegemoet te komen aan deze problematiek werd het statuut 
van de meewerkende echtgenoot vanaf 
2003 verplicht: de meewerkende echtgenoot beschikt sindsdien 
over eigen sociale rechten. Daaraan zijn een aantal plichten 
gekoppeld. 
 
In deze brochure wordt toegelicht op wie dit statuut van 
toepassing is, hoe de sociale bijdragen van de meewerkende 
echtgenoot berekend worden en wat hiervan de gevolgen zijn voor 
de bijdragen van de partner. De sociale rechten verbonden aan het 
statuut komen eveneens aan bod. Daarnaast wordt ook de fiscale 
kant van de zaak nader bekeken. 
 
1 WIE IS MEEWERKENDE ECHTGENOOT? 
 
 
Niet iedereen die een zelfstandige meehelpt valt onder het statuut 
van de meewerkende echtgenoot. Men is maar verzekeringsplichtig 
als meewerkende echtgenoot wanneer: 

• men gehuwd is of wettelijk samenwoont met de zelfstandige 
• men de zelfstandige daadwerkelijk meehelpt 
• men geen eigen sociaal statuut heeft dat minstens gelijkwaardig is 

aan het sociaal 
statuut van de zelfstandigen 
Aan deze 3 voorwaarden dient tegelijkertijd 
te worden voldaan. 
 
 

1.1. Toelichting 
De benaming “meewerkende echtgenoot” is enigszins misleidend. 
Immers, ook de wettelijk samenwonende partner kan onder de 
toepassing van het verplichte statuut vallen.2 
 
In deze brochure zal steeds de term “echtgenoot” gebruikt 
worden. Hiermee wordt dus niet alleen de gehuwde, maar ook de 
wettelijk samenwonende partner aangeduid. 
 
Een echtgenoot die niet meewerkt in de zaak van de zelfstandige 
wordt niet als meewerkende echtgenoot beschouwd. 
 
Het statuut van meewerkende echtgenoot is eigenlijk een soort 
van “vangnet”: het is maar van toepassing voor zover de 
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meewerkende partner nog geen eigen sociaal statuut heeft. Wie 
bijvoorbeeld minstens halftijds als werknemer werkt, heeft een 
eigen sociaal statuut. 
1.2. Belangrijke opmerkingen! 
 

• Echtgenoten van bedrijfsleiders (d.wz. venn 
ootschapsmandatarissen, zoals zaakvoerders, bestuurders, 
vereffenaars, ...) vallen nooit onder de toepassing van het statuut 
van de meewerkende echtgenoot.3 
 

• Wie zijn/haar partner minder dan 90 dagen per jaar én op 
onregelmatige wijze helpt, wordt evenmin als meewerkende 
echtgenoot beschouwd. 
 
Het statuut van de geholpen zelfstandige speelt geen enkele rol: 
men kan net zo goed meewerkende echtgenoot zijn van een 
zelfstandige in bij beroep als van een gepensioneerde met een 
toegelaten zelfstandige activiteit als van een zelfstandige in hoofd 
be roep. 
VOORBEELD: 
 

- MevrouwX werkt halftijds als werknemer. Daarnaast staatzij 
haarman bij in zijn zaak. 

- Meneer Y is 65 jaar en geniet een rust-pensioen. Hij helpt zijn 
echtgenote in haar zaak. 
 
Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot is niet van 
toepassing op mevrouwXen meneer Y omdat zij reeds een eigen 
volwaardig sociaal statuut hebben. Zij kunnen hun partner 
meehelpen zonder dat zij daarvoor moeten aansluiten bij een 
sociaal verzekeringsfonds. 
2 Met wettelijk samenwonende partners worden de 
partners bedoeld die op het gemeentehuis een verklaring 
van wettelijke samenwoning hebben afgelegd, conform de 
wet van 23november 1998 tot invoering van de wettelijke 
samenwoning. 
Voor een bespreking van het sociaal statuut van 
echtgenoten van bedrijfsleiders: zie hoofdstuk 9. 
 

2 DE AANSLUITING BIJ EEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS
Meewerkende echtgenoten dienen aan te sluiten bij een sociaal 
verzekeringsfonds voor zelfstandigen binnen 90 dagen na aanvang 
van de activiteit. De reglementering schrijft voor dat dit steeds 
hetzelfde verzekeringsfonds moet zijn als datgene waar de 
partner-zelfstandige is aangesloten. 
 
 

2.1. Zelfde aansluiting regelen 
De aansluiting gebeurt door middel van een specifieke 
aansluitingsverklaring, die verschilt van de aansluitingsverklaring 
van een gewone zelfstandige. Aansluiten bij een sociale kas kan 
via de daarvoor bestemde aansluitingsformulieren (vraag dit aan 
via wouter@ba-advies.be). 
 

2.2. Ambtshalve aansluiting 
 
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
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(RSVZ) hanteert een weerlegbaar vermoeden van verzeke-
ringsplicht voor partners van zelfstandigen. Concreet betekent dit 
dat de meewerkende echtgenoot in bepaalde gevallen automatisch 
(“ambtshalve”) zal worden aangesloten bij het verzekeringsfonds 
waar de partner is aangesloten. 
De meewerkende echtgenoot ontvangt dan van het 
verzekeringsfonds meteen 
een brief met informatie, een rekening voor het betalen van de 
sociale bijdragen en een in lichti ngenformu her. 
 
Wanneer men dit inlichtingenformulier invult, zijn er 2 
mogelijkheden: 
 
 

2.2.1. De ambtshalve aansluiting is terecht 
 
Indien de ambtshalve aansluiting als meewerkende echtgenoot 
terecht gebeurde, dient men niet te reageren. Men moet uiteraard 
wel de sociale bijdragen betalen. 
 
 

2.2.2. De ambtshalve aansluiting is onterecht: 
tijdig reageren! 
 
Vaak zal de ambtshalve aansluiting onterecht zijn. Dit is het geval 
wanneer: 

• de partner een eigen volwaardig statuut heeft, of 
• de partner gehuwd is of wettelijk samen-woont met een 

bedrijfsleider, of 
• de partner niet regelmatig en minder dan 90 dagen per jaar 

meehelpt in de zaak 
In deze gevallen dient men het vermoeden te weerleggen door het 
ingevulde en ondertekende inlichtingenformulier terug te sturen 
naar het sociaal verzekeringsfonds. 
Partners die niet meehelpen, die geen eigen statuut hebben en 
wiens echtgenoot een eenmanszaak heeft, kunnen het vermoeden 
enkel weerleggen aan de hand van het inlichtingenformulier en de 
daarbij horende ereverklaring. Zij kunnen immers geen andere 
objectieve bewijsstukken afleveren. 
 
Omdat de retroactieve werking van de ere verklaring 
beperkt is tot het kwartaal waarin de verklaring wordt 
afgelegd, is het van groot belang om de ere verklaring 
binnen de wettelijke termijn aan het sociaal 
verzekeringsfonds te bezorgen. Deze termijn bedraagt 90 
dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het feit dat 
aanleiding gaf tot de aansluiting plaatsvond (bv. de dag 
van het huwelijk). 
VOORBEELD: 
MevrouwX heeft geen enkele beroepsactiviteit en huwt op 15april 
met meneer y die een eenmanszaak heeft. MevrouwX wordt 
ambtshalve aangesloten. Dit is onterecht aangezien mevrouwX niet 
meehelpt in de zaak van haar man. MevrouwXbezorgtde 
ereverklaring pas op 15 december aan het verzekeringsfonds. Het 
gaat dus om een laattijdige kennisgeving. 
 
s) in dit geval zal mevrouw Xsociale bijdragen moeten betalen 
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als meewerkende echtgenote voor het tweede en hetderde 
kwartaal, niettegenstaande het feit dat zij haar man niet heeft 
meegeholpen. De retroactieve werking van de ere verklaring is 
immers beperkt tot het kwartaal waarin de verklaring wordt 
afgeleverd. 
 
DE AANSLUITING BIJ EEN ZIEKENFONDS 
 
 
Meewerkende echtgenoten dienen aan te sluiten bij echtgenoten 
aangesloten in het maxistatuut (zie een ziekenfonds. Wie 
aangesloten is in het minista- verder) kunnen vrij hun ziekenfonds 
kiezen. tuut (zie verder) dient steeds aangesloten te zijn bij 
hetzelfde ziekenfonds als de partner. Meewerkende 
4 MINISTATUUT EN MAXISTATUUT 
Het statuut van de meewerkende echtgenoot is sinds 2003 
verplicht. Men had aanvankelijk de keuze tussen een beperkte 
verzekering, het “ministatuut”, en een meer uitgebreide sociale 
bescherming, “het maxistatuut”. 
 
 

4.1. Van 1januari 2003 tot 30juni 2005: mini-statuut verplicht 
 
Tussen 1januari 2003 en 30juni 2005 was het ministatuut 
verplicht voor alle meewerkende echtgenoten. Men kon vrijwillig 
opteren voor de uitgebreidere bescherming in het kader van het 
maxistatuut. 
 

4.2. Vanaf 1juli 2005: maxistatuut verplicht 
 
Sinds 1juli2005 is het maxistatuut verplicht voor bijna alle 
meewerkende echtgenoten. 
 
Het ministatuut is enkel nog van toepassing op meewerkende 
echtgenoten geboren vââr 1januari1956. Voor deze groep blijft de 
oude regeling van kracht: het ministatuut is verplicht, doch men 
kan vrijwillig toetreden tot het maxistatuut. 
HET MINISTATUUT 
Het ministatuut is dus enkel van toepassing op een beperkte groep 
van meewerkende echtgenoten, nl. diegenen geboren vââr 1956 
die bovendien niet vrijwillig kozen voor het maxistatuut. 
 
Wat houdt dit ministatuut nu precies in? 
 
 

5.1. Sociale rechten 
 
Het ministatuut is—zoals de naam reeds doet vermoeden — een 
zeer beperkt statuut en voorziet in een uitkering in geval van 
arbeidsongeschiktheid en een moederschapsuitkering. De 
meewerkende echtgenoot die bijdragen betaalt in het ministatuut 
bouwt geen eigen pensioenrechten op en kan evenmin een Vrij 
Aanvullend Pensioen opbouwen. Voor wat betreft de terugbetaling 
van de gezondheidszorgen is men persoon ten laste van de 
partner. De gezinsbijslagen en het kraamgeld worden eveneens op 
naam van de partner uitbetaald. 
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In geval van arbeidsongeschiktheid hebben meewerkende 
echtgenoten recht op een forfaitaire dagvergoeding, uitbetaald 
door het ziekenfonds. De bedragen van de vergoedingen zijn 
dezelfde als die voor een gewone zelfstandige. Men ontvangt geen 
enkele uitkering gedurende de eerste 30 dagen van de 
arbeidsongesch iktheid. 
 
De moederschapsuitkering wordt eveneens door het 
ziekenfonds uitbetaald aan meewerkende echtgenoten die bevallen 
zijn. Men heeft de keuze om minimaal 3 en maximaal 8 weken 
vergoede moederschapsrust op te nemen.4 

5.2. Fiscaal 
 
Naast het mechanisme van de huwelijksquotiënt, dat automatisch 
door de fiscus wordt toegepast, kan een deel van het inkomen van 
de zelfstandige fiscaal worden toegekend aan de meewerkende 
echtgenoot. Het maximumbedrag van de toekenning ligt hoger 
dan het maximumbedrag van de huwelijksquotiënt. Op die manier 
kan men dus een bijkomend fiscaal voordeel bekomen.5 
VOORBEELD: 
Een meewerkende echtgenote is aangesloten sinds 1januari2003 
en wordt arbeidsongeschikt op 1 april 
2008. Er worden geen bijdragen meer betaald tot 
30 september2008. Vanaf 1 oktober2008 wordt het werk hervat. 
Later, op 1januari2009, wordt de meewerkende echtgenoot 
opnieuw arbeidsongeschikt. 
s) In deze situatie, waarbij men arbeidsongeschikt wordt, het werk 
hervat en kort daarna hervalt, zal er geen rechtzijn op uitkeringen, 
aangezien er voor het derde kwartaal 2008 geen bijdrage betaald 
werd. Er zal maar opnieuw recht op uitkeringen zijn vanaf 1 
april2009! 
4Voor de actuele uitkeringsbedragen verwijzen wij u naar 
de www.boekhouder.be- 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, art. 86— 89. 
er kan maar een toekenning gebeuren voor zover het eigen netto 
belastbare beroeps-inkomen van de meewerkende echtgenoot niet 
hoger ligt dan €11.530 (inkomstenjaar 2009) 
 

• de fiscus aanvaardt standaard een toekenning van 30% van het 
bedrijfsinkomen van de zelfstandige. Men mag evenwel een groter 
deel van het inkomen fiscaal toekennen (tot maximum 50%) als 
men kan aantonen dat de echtgenoot voor meer dan 30% van het 
inkomen instond. 
 
Zowel de huwelijkquotiënt als de toekenning van een 
meewerkinkomen zijn louter fiscale ingrepen, die enkel de 
aanslagvoet van de personenbelasting beïnvloeden. Zij hebben 
geen enkele invloed op de hoogte van het netto bedrijfsin komen 
en dus ook niet op de sociale bijdragen die moeten worden 
betaald. Het toegekende inkomen is dus geen eigen inkomen van 
de meewerkende echtgenoot. 
 
Het bedrag van de toekenning aan de meewerkende echtgenoot 
dient ENKEL te worden ingevuld in de kolom van de partner die de 
toekenning doet. 
Voor echtgenoten die hun partner meehelpen in de eenmanszaak, 
maar niet verzekeringsplichtig zijn (bijvoorbeeld omdat ze reeds 
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een eigen statuut hebben), kan er ook een fiscale 
toekenning worden gedaan. Voor de fiscale toekenning is het dus 
niet noodzakelijk dat men het sociaal statuut van meewerkende 
echtgenoot heeft. Men dient uiteraard wel rekening te houden met 
de hierboven vermelde beperkingen. 
 
 

5.3. Sociale bijdragen 
 
De sociale bijdragen worden berekend als een percentage van het 
netto belastbaar bedrijfsinkomen waarop de partner-zelfstandige 
bijdragen betaalt. In het ministatuut heeft de meewerkende 
echtgenoot immers geen eigen beroepsinkomen als zelfstandige. 
 
De bijdragepercentages, grenzen en plafonds zien er (in 2009) als 
volgt uit: 
Indien de partner reeds meer dan 3 jaar zelfstandige is en dus 
definitieve bijdragen betaalt, dan zal de meewerkende echtgenoot 
ook meteen definitieve bijdragen betalen, berekend op het 
inkomen van de partner van drie jaar eerder. 

5.2.1. Beperkingen 
 

5.2.2. Fiscale aangifte - praktisch 
 
inkomsten 2008 
winst  Deel 2 code code 
 VakXVII 1616-33 2616-03 
Baten  Deel 2 code code 
Vak XVIII 1663-83 2663-53 
 
HET MAXISTATUUT 
Sinds 1juli 2005 is het maxistatuut verplicht voor alle 
meewerkende echtgenoten geboren na 1 januari 1956. Het 
maxistatuut biedt een betere sociale bescherming dan het 
ministatuut. Ook op het vlak van de fiscale behandeling en de 
bijdrageberekening verschilt het maxistatuut fundamenteel van het 
ministatuut. 
 
 
 
Meewerkende echtgenoten aangesloten in het maxistatuut hebben 
dezelfde rechten als zelfstandigen in hoofdberoep (met uitzonde-
ring van de faillissementsverzekering):6 
 
• zij bouwen pensioenrechten op in eigen naam 

• zij zijn in eigen naam verzekerd voor de terugbetaling van de 
gezondheidszorgen 

• zij hebben recht op de uitkeringen in geval van 
arbeidsongeschiktheid (inclusief moederschap) 

• vrouwelijke meewerkende echtgenoten hebben recht op de 105 
gratis dienstencheques in het kader van de moederschapshulp 

• de gezinsbijslagen en het kraamgeld kunnen op naam van de 
meewerkende echtgenoot uitbetaald worden 
 
In geval van arbeidsongeschiktheid kunnen meewerkende 
echtgenoten ook gebruik maken van de “gelijkstelling wegens 
ziekte”. Dit betekent dat men volledig in regel blijft voor de 
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sociale zekerheid, zonder dat men sociale bijdragen dient te 
betalen. De gelijkstelling kan maar worden toegekend voor zover 
men gedurende de periode van erkende arbeidsongeschiktheid niet 
meer meehelpt in de zaak. In tegenstelling tot de situatie bij de 
ministatuten, is het dus niet nodig om de sociale bijdragen te 
blijven betalen om alle sociale rechten te vrijwa ren! 

6.1.2. Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) 
 
Daarnaast kunnen meewerkende echtgenoten ook stortingen doen 
in het kader van een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen. Aangezien de meewerkende echtgenoot een eigen 
afzonderlijk beroeps-inkomen kan verkrijgen (zie verder), zijn de 
sociale bijdragen en de premies in het kader van een VAPZ volledig 
fiscaal aftrekbaar als beroepskost. 
 
Voor meer informatie met betrekking tot het Vrij 
Aanvullend Pensioen of de aanvraag van een offerte, kunt 
u steeds terecht bij B&A advies bvba , U vindt de 
contactgegevens van B&A ADVIES BVBA achter in deze 
brochure. 
 
Ook op fiscaal vlakverschilt het maxistatuut volledig van het 
ministatuut. In het kader van het maxistatuut kan een deel van het 
globale bedrijfsinkomen als bezoldiging worden overgedragen 
aan de meewerkende echtgenoot7. Deze bezoldiging is een eigen 
beroepsinkomen van de meewerkende echtgenoot. Van dit 
eigen inkomen kunnen eigen beroepskosten (o.a. sociale 
bijdragen, premies VAPZ, ...) worden afgetrokken. Er worden 
tevens eigen sociale bijdragen op berekend en betaald. 
 
Het gezamenlijke beroepsinkomen van de beide echtgenoten 
wordt dus fiscaal opgesplitst: het bedrag van de bezoldiging wordt 
in mindering gebracht van het beroepsinkomen van de partner-
zelfstandige. 

6.1. Sociale rechten 
 

6.1.1. Wettelijk stelsel 
6.2. Fiscaal 
 

6.2.1. Bezoldiging in plaats van toekenning 
Voor een overzicht van de sociale rechten en de actuele 
bedragen van de uitkeringen verwijzen wij u naar de 
rubriek”Sociale zekerheid” op de B&A advies bvba -website: 
www.boekhouder.be. Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, art. 33— 33bis. 
Ook hier geldt dat de bezoldiging van de meewerkende echtgenoot 
standaard 30% van het gezamenlijke bedrijfsinkomen bedraagt. 
Een hogere bezoldiging is mogelijk, tot maximaal 50%, voor zover 
men kan aantonen dat de echtgenoot instond voor meer dan 30% 
van het inkomen. 
 
Het bedrag van de bezoldiging dient op twee plaatsen ingevuld te 
worden! 
 
In hoofde van de meewerkende echtgenoot is het een 
beroepsinkomen. Het bedrag van de bezoldiging dient als 
dusdanig te worden ingevuld in de kolom van de 
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meewerkende echtgenoot: 
De betaalde sociale bijdragen en eventuele andere beroepskosten 
van de meewerkende echtgenoot worden eveneens in Vak XX 
ingevuld. 
 
In hoofde van de partner-zelfstandige is de bezoldiging 
een beroepskost. De zelfstandige vermeldt het bedrag van 
de bezoldiging in zijn/haar kolom: 
 

6.2.2. Fiscale aangifte: praktisch 
Aangif 2009Meewerkend echtgenoo 
inkom ten 2008 
 1 V k X ode 450 05 ode 2450 
72 
6.2.3. Gevolgen van een foutieve fiscale aangifte 
 
In het verleden gebeurde het meer dan eens dat men een 
bezoldiging aan de echtgenoot fiscaal verkeerdelijk als een 
toekenning aangaf. Het gevolg is dat het netto belastbaar inkomen 
van de zelfstandige niet opgesplitst wordt en dat de zelfstandige 
dus sociale bijdragen betaalt op het volledige niet-gesplitste 
inkomen. De meewerkende echtgenoot heeft dan geen eigen 
inkomen maar betaalt wel de minimum sociale bijdrage. Globaal 
genomen leidt dit er meestal toe dat men gezamenlijk meer sociale 
bijdragen betaalt. 
 
Het sociaal verzekeringsfonds is niet bevoegd om de fiscale 
gegevens op eigen houtje aan te passen, zelfs indien duidelijk 
blijkt dat het om een vergissing gaat. Deze scheve situatie kan 
enkel worden rechtgezet na overleg tussen het Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de fiscus. 
Wie met dit probleem geconfronteerd wordt, kan wel steeds 
terecht bij B&A ADVIES BVBA . Wij verzamelen dan alle nodige 
gegevens en maken het dossier over aan het RSVZ. 
 
 
6.3. Sociale bijdragen 
 
6.3.1. Algemene regel 
 
Het basisprincipe voor de berekening van de sociale bijdragen is 
relatief eenvoudig: beide partners betalen sociale bijdragen op hun 
eigen deel van het opgesplitste inkomen. De algemene regel, 
waarbij men sociale bijdragen betaalt op het geherwaardeerde 
inkomen van drie jaar tevoren, is ook van toepassing op 
meewerkende echtgenoten. 
 
Startende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betalen 
gedurende de eerst drie volledige jaren voorlopige sociale 
bijdragen, die herberekend worden zodra de werkelijke 
beroepsinkomsten door de fiscus werden 
vastgesteld. Gedurende deze eerste drie jaren heeft men de keuze 
om ofwel de wettelijke minimumbijdrage te betalen, ofwel een 
verhoogde voorlopige bijdrage te betalen in functie van een 
geraamd inkomen. 
 
Voor meewerkende echtgenoten in het maxistatuut gelden (in 
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2009) volgende percentages, grenzen en plafonds: 
Wanneer de zelfstandige en de meewerkende echtgenoot in 
hetzelfde kalenderjaar starten, is de bijdrageberekening vrij 
eenvoudig: het gezamenlijke inkomen kan van meet af aan fiscaal 
opgesplitst worden. De bijdrageberekening van beide partners kan 
in dat geval volledig gescheiden gehouden worden: ieder betaalt 
een bijdrage berekend op het eigen inkomen. 
 

6.3.2. Complexere bijdrageberekening bij verschillende 
startdata! 
Jammer genoeg is het niet altijd zo eenvoudig. De 
bijdrageberekening is een stuk complexer wanneer de zelfstandige 
en de meewerkende echtgenoot in een verschil- 
lend kalenderjaar starten. Men zit dan in een situatie waarbij de 
ene partner definitieve bijdragen betaalt, terwijl de andere 
voorlopige bijdragen betaalt. De zelfstandige betaalt in dit geval op 
het inkomen van drie jaar eerder (het referte-inkomen). Op dat 
moment was er nog geen mogelijkheid om dit inkomen fiscaal op 
te splitsen (hiervoor is immers vereist dat de echtgenoot 
daadwerkelijk aangesloten is in het maxistatuut). Zonder 
bijkomende ingreep zou dit tot gevolg hebben dat men 
gezamenlijk een te hoge bijdrage betaalt: 
de zelfstandige zou op het niet-opgesplitste inkomen van drie jaar 
eerder betalen, terwijl de meewerkende echtgenoot op het 
inkomen van het jaar zelf betaalt (dat wel fiscaal opgesplitst kan 
worden). 
 
Om in dergelijke gevallen te vermijden dat men gezamenlijk “te 
veel” betaalt, wordt een enigszins kunstmatige ingreep gedaan: 
hoewel het referte-inkomen (het inkomen van drie jaar voordien 
dus) van de zelfstandige reeds definitief vaststaat, wordt de bezol-
diging van de meewerkende echtgenoot hiervan afgetrokken. 
 
Dit gebeurt in verschillende stappen: 
 

• Vanaf het moment dat de meewerkende echtgenoot aangesloten 
wordt, zal de bijdrage van de zelfstandige voor het lopende jaar 
herzien worden. In eerste instantie wordt enkel het inkomen dat 
overeenstemt met de minimumbijdrage van de meewerkende 
echtgenoot (€5194,46 in 2009— zie boven) in mindering gebracht 
van het referte-inkomen van de zelfstandige. Dit is altijd zo, zelfs 
wanneer de meewerkende echtgenoot op een hoger geschat 
inkomen voorlopige bijdragen betaalt. 

• Wanneer het werkelijke inkomen van de meewerkende echtgenoot 
definitief gekend is (in principe is dit 2 jaar nadien), zal enerzijds 
een herziening gebeuren bij de meewerkende echtgenoot, zodanig 
dat de meewerkende echtgenoot een bijdrage betaalt in functie 
van het eigen werkelijke beroepsi n komen. 
Anderzijds zal er op dat moment bij de zelfstandige ook nog een 
herziening gebeuren, zodanig dat uiteindelijk het volledige 
definitieve inkomen van de meewerkende echtgenoot in mindering 
wordt gebracht van het referte-inkomen van de zelfstandige. 
Indien het definitieve inkomen van de meewerkende echtgenoot 
lager ligt dan de minimumdrempel, dan blijft de aftrek van deze 
minimumdrempel bij de hoofdzelfstandige wel behouden. 
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In totaal zullen er dus 3 bijdrageherzieningen gebeuren: 2 bij de 
zelfstandige en 1 bij de meewerkende echtgenoot. 
 

6.3.3. Betaalt men samen meersociale bijdragen dan voorheen? 
 
Men kan zich afvragen of de invoering van het maxistatuut er toe 
leidt dat men gezamenlijk meer sociale bijdragen betaalt. 
 
Meestal is dit niet het geval en betaalt men samen ongeveer 
evenveel aan bijdragen als de zelfstandige voordien alleen 
betaalde. Het gezamenlijke inkomen wordt immers opgesplitst en 
de bijdragepercentages zijn dezelfde 
voor een meewerkende echtgenoot als voor een zelfstandige. De 
bijdrage van de meewerkende echtgenoot wordt gecompenseerd 
door een evenredige vermindering van de bijdrage van de 
hoofdzelfstandige. 
 
Dit is echter niet altijd zo. Als gevolg van de minimumdrempels en 
het tussen- en maximumplafond, zal de aansluiting als meewer-
kende echtgenoot in welbepaalde gevallen wel een hogere 
(globale) sociale bijdrage met zich meebrengen. 
SCHEMATISCH VOORBEELD 
Verondersteld wordt dat: 

• De geholpen zelfstandige (GZ) is aan gesloten als zelfstandige 
sinds 1 januari 1995 

• De meewerkende echtgenoot (ME) is onderworpen aan 
maxistatuut sinds 1 januari 
2006 
De bijdragen van de meewerkende echtgenoot worden 
gedurende de jaren 2006 tot en met 2008 voorlopig berekend op 
de min imumdrempel, of op een geraamd inkomen. Vana f2009 
worden de bijdragen berekend op de bezoldiging als meewerkende 
echtgenoot van drie jaar voordien. 
De bijdrageberekening verloopt voor de geholpen zelfstandige voor 
de bijdragejaren 2006 tot en met 2008 als volgt: 
Voor de meewerkende echtgenoot: de voorlopige bijdragen 
voor de jaren 2006,200/en 2008 worden herzien op basis van de 
definitieve inkomsten als meewerkende echtgenoot (voor 
respectievelijk 2006, 200/ en 2008). 

• bijdragen GZ2006: inkomsten GZ2003 -minimumdrem pel 2006 ME 
• bijdragen GZ2007 inkomsten GZ2004 -minimumdrem pel 200/ME 
• bijdragen GZ2008: inkomsten GZ2005 -minimumdrem pel 2008 ME 

Ook bij de geholpen zelfstandige dienen eventueel nog herzienin 
gen te gebeuren. De bijdragen die de geholpen zelfstandige in 
2006,200/en 2008 heeft betaald, zullen definitief berekend worden 
zoals hieronder beschreven: 
Vanaf bijdragejaar 2009 wordt de bijdrage gewoon berekend op de 
fiscaal opgesplitste inkomsten van drie jaar voordien (toepassing 
algemene regel). 
• bijdragen GZ2006: inkomsten GZ2003 -definitieve inkomsten ME 
2006 

• bijdragen GZ2007 inkomsten GZ2004 -definitieve inkomsten ME 
200/ 

• bijdragen GZ2008: inkomsten GZ2005 -definitieve inkomsten ME 
2008 
In de regel wordt de sociale bijdrage berekend als een percentage 
van het netto belastbaar bedrijfsinkomen. Wanneer dit inkomen 
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echter onder de wettelijke minimumgrens ligt, dan zal men de 
forfaitaire minimumbijdrage die met deze inkomensgrens 
overeenstemt moeten betalen. 
 
Zelfstandigen in hoofdberoep zijn de minimum kwartaalbijdrage 
van €675,38 verschuldigd indien hun referte-inkomen lager ligt dan
€ 11.824,39. 
 
Meewerkende echtgenoten in het maxistatuut betalen de 
minimumbijdrage van €296,69 indien het referte-inkomen lager ligt 
dan 
€5.194,46. 
 
Het gevolg is dat men samen een hogere bijdrage zal betalen 
wanneer het gezamenlijke (geherwaardeerde) referte-inkomen 
lager ligt dan €17.018,85 (de som van beide minimum-
drempels). In dat geval betaalt men immers allebei minstens de 
minimumbijdrage en is er dus geen evenredige compensatie. 
 

6.3.3.2. Hoge inkomsten 
 
Voor de bijdrageberekening moet niet alleen rekening gehouden 
worden met een minimuminkomen, maar ook met een tussen-
drempel en een maximumplafond. Op het gedeelte van het 
referte-inkomen dat boven de tussendrempel ligt, wordt een lager 
bijdragepercentage toegepast (14,1 6% in plaats van 22%). Op 
het gedeelte van de inkomsten dat boven het maximumplafond 
ligt, betaalt men helemaal geen bijdragen. 
 
Wanneer het gezamenlijk inkomen hoger ligt dan de 
tussendrempel van €51.059,93, zal er eveneens sprake zijn van 
een globale meerkost. Een opsplitsing van het gezamenlijke 
inkomen leidt er dan immers toe dat het voordeel van de lagere 
bijdragepercentages deels wegvalt. Er is dan geen sprake meer 
van een evenredige compensatie. 
 

6.3.3.3. Conclusie 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de invoering van het maxistatuut 
op gezinsniveau niet tot hogere sociale bijdragen leidt, op 
voorwaarde dat het gezamenlijke referte-inkomen tussen 
€17.018,85 en €51.059,93 ligt. 
 
 

6.3.4. Vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen 
 
Wanneer het gezamenlijk inkomen laag is, bestaat er toch nog een 
manier om aan de hogere sociale bijdragen te ontsnappen: de 
meewerkende echtgenoot kan de toepassing van de “gelijkstelling 
met een bijberoep” (het zgn. “art. 37”) vragen aan het sociaal 
verzekeringsfonds. Afhankelijk van de inkomsten wordt dan ofwel 
een verminderde bijdrage, ofwel helemaal geen bijdrage 
aangerekend. 
6.3.3.1. Lage inkomsten 
VOORBEELD: 
 
Situatie 1: Zelfstandige in hoofdbe roep ZONDER 



www.boekhouder.be    wouter@ba-advies.be   tel 0484 187434  gratis eerstelijnsadvies 

meewerkende echtgenoot— referte-inkomen van €15.000 
de kwartaalbijdrage, inclusief administratiekost, bedraagt €856,76
 
Situatie 2: Zelfstandige in hoofdberoep MET meewerkende 
echtgenoot — fiscaal opgesplitst inkomen: €10.000 
voordezelfstandige en bezoldiging van €5.000 aan de echtgenoot 
(gezamenlijk inkomen van €15.000) 
s) beiden betalen de minimumbijdrage in hun categorie 
s~) zelfstandige: € 6/5,38 + meewerkende echtgenoot: €296,69 
s) samen betalen zij €972,07 per kwartaal 
Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: 
 

• de meewerkende echtgenoot moet afgeheide sociale rechten 
kunnen laten gelden. Wie gehuwd is met een zelfstandige voldoet 
aan deze voorwaarde. 

• daarnaast is er ook een inkomensvoorwaarde: de gelijkstelling 
met een bijberoep kan maar worden toegepast voor zover het 
(geherwaardeerde) referte-inkomen van de meewerkende 
echtgenoot binnen bepaalde grenzen blijft: 
Wanneer de (geherwaardeerde) netto belastbare bezoldiging meer 
dan €5.194,46 bedraagt, is het normale bijdragetarief van 
toepassing. 
 
Wie ervoor kiest om geen of verminderde bijdragen te betalen, 
dient er rekening mee te houden dat er geen persoonlijke 
sociale rechten worden opgebouwd. Men bouwt geen eigen 
pensioenrechten op, men kan geen aanvullend pensioen 
opbouwen, men heeft geen recht op uitkeringen in geval van 
arbeidsongeschiktheid, ... Voor de gezondheidszorgverzekering is 
men persoon ten laste van de echtgenoot. De kinderbijslag en het 
kraamgeld worden aan de echtgenoot uitbetaald. Men bevindt zich 
dus eigenlijk in dezelfde situatie als vââr de invoering van het 
statuut van de meewerkende echtgenoot. 
7 OVERSCHAKELEN VAN HET MINISTATUUT NAAR HET 
MAXISTATUUT OF OMGEKEERD: BEPERKINGEN 
In hoofdstuk 4 van deze brochure wordt reeds aangehaald dat het 
maxistatuut sinds 1juli 2005 verplicht is. Enkel de meewerkende 
echtgenoten die geboren zijn vôôr 1januari1956 hebben de 
keuze tussen het ministatuut en het maxistatuut. 
 
Men kan echter niet onbeperkt omschakelen van het ene naar het 
andere statuut. Men dient volgende regels in acht te nemen: 
• Van mini- naar maxistatuut: de vrijwillige omschakeling naar 
het maxistatuut kan niet met onbeperkte terugwerkende kracht. 
Men kan omschakelen met maximaal 1 kalender-kwartaal 
terugwerkende kracht. 
 
• Van maxi- naar ministatuut: 

- geen terugwerkende kracht, tenzij de bijdragen in het kader van 
het maxistatuut niet betaald werden. Eventueel gedeeltelijk 
betaalde bijdragen worden niet terugbetaald. 

- wie geboren is vââr 1januari1956 en vrijwillig opteerde voor het 
maxistatuut en nadien toch opnieuw voor het ministatuut kiest, 
moet minstens 4 kwartalen in het ministatuut aangesloten blijven 
vooraleer men weer kan aansluiten in het maxistatuut. 

 
8 IS HETZINVOL OMVRIJWILLIGTE KIEZEN VOOR HET MAXISTATUUT? 
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De vraag of het zinvol is om vrijwillig voor het maxistatuut te 
kiezen, moet vooral beoordeeld worden in het licht van de 
pensioenopbouw. De berekening van het wettelijk pensioen is 
een behoorlijk complexe en technische aangelegenheid. Het is 
niet de bedoeling om dit in deze brochure uit de doeken te doen. 
Het nut van een vrijwillige keuze voor het maxistatuut zal hoe dan 
ook steeds voor ieder geval 
 
9 HETSOCIAALSTATUUTVAN DE ECHTGENOTEN 
VAN BEDRIJFSLEIDERS 
In het eerste hoofdstuk van deze brochure werd gewezen op het 
feit dat echtgenoten van bedrijfsleiders (bestuurders van 
vennootschappen) buiten de toepassing van het statuut van de 
meewerkende echtgenoten vallen. 
 
Toch gebeurt het dat echtgenoten van bedrijfsleiders beroepsactief 
zijn in de vennootschap van hun partner. Zij zullen in beginsel — 
maar niet altijd - ook een sociaal statuut moeten hebben. Het 
toepasselijke statuut is afhankelijk van de precieze situatie: 
 

• De echtgenoot die enkel aandelen van de vennootschap bezit en 
niet werkt in de vennootschap, is stille vennoot, en is als dus-
danig niet onderworpen aan een sociaal statuut. 
 

• De echtgenoot die een mandaat uitoefent in de vennootschap, 
wordt vermoed zelfstandige te zijn (in hoofd- of in bijberoep). 
Onbezoldigde mandatarissen kunnen dit vermoeden in 
welbepaalde gevallen weerleggen. 

• De echtgenoot die geen mandaat bekleedt, maar wel bezoldigd 
wordt door de vennootschap, wordt geacht ofwel werknemer 
ofwel zelfstandig medewerker te zijn. 
 

• Indien de echtgenoot van een zaakvoerder geen aandelen in de 
vennootschap bezit en geen mandaat bekleedt, kan hij/zij de zaak-
voerder persoonliik helpen. Men kan immers enkel helper zijn van 
een natuurlijke persoon en niet van een rechtspersoon (vennoot-
schap). In geval van onbezoldicide persoonlijke hulp aan de 
echtgenootzaakvoerder is er geen onderwerping aan het 
statuut der zelfstandigen. Wie de echtgenoot-zaakvoerder 
helpt en hiervoor bezoldigd wordt, zal wel als zelfstandige moeten 
aansluiten (hoofd- of bijberoep). 
 
 
Deze brochure geeft weer hoe het wettelijk sociaal statuut van de 
meewerkende echtgenoot geregeld is en wat de fiscale implicaties 
zijn. 
Deze brochure zal geen antwoord kunnen bieden op alle vragen. 
Hebt u meer concrete vragen of bevindt u zich in een situatie die 
hierboven niet wordt besproken, dan kunt u steeds contact 
opnemen met de B&A advies studiedienst : wouter@ba-advies.be 
 
 
Wenst u meer informatie over het Vrij Aanvullend 
Pensioen of wenst u een offerte aan te vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met B&A ADVIES BVBA TEL 
0484 187434 , Hogeweg 1 9320 Erembodegem , 
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wouter Devloo                           
Bij vragen kan u steeds terug op  
 
Tel 0484 187434  053/39.53.13 
WOUTER@ba-advies.be 
 

 
  

 


