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Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op
sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,
pensioen en faillissementsverzekering.

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut ?
Zelfstandigen zijn uiteraard onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen.
Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent
en die niet gebonden is door een arbeidsovereenkomst of een ambtenarenstatuut.
Naast zelfstandigen in hoofdberoep (de algemene categorie) zijn er zelfstandigen in
bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen.
Gepensioneerde zelfstandigen (of helpers) zijn zelfstandigen die de pensioenleeftijd
reeds hebben bereikt of die een vervroegd rustpensioen (als werknemer of als
zelfstandige) genieten.

Verplichtingen
•

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
Men dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze,
uiterlijk binnen de 90 dagen na de aanvang van de zelfstandige activiteit. Een
aansluitingsverklaring moet worden ingevuld en ingediend bij het fonds.
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Bijdrageplicht

Als beginnende zelfstandige of helper betaalt men elk kwartaal voorlopige sociale
bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is. Deze
voorlopige bijdragen worden later geregulariseerd op basis van de werkelijke
beroepsinkomsten. Als beginnende zelfstandige of helper kunt u een aangepaste
bijdragenregeling uitwerken met uw fonds. Zo kunt u vermijden dat later vrij hoge
sommen zouden aangerekend worden als gevolg van de regularisering.
Voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen bestaan specifieke
bepalingen inzake bijdrageplicht (mogelijkheid om geen of verminderde bijdragen te
betalen).

Mag ik werken als gepensioneerde?
In principe mag u nog werken na uw pensioen, maar u moet wel op een aantal zaken
letten.
In de eerste plaats moet u uw beroepsactiviteit officieel aangeven. Bovendien gelden
er specifieke inkomstengrenzen. Die grenzen verschillen naargelang u al dan niet
personen ten laste heeft. Wie te veel verdiend heeft, riskeert een sanctie. De sanctie is
afhankelijk van de mate waarin u de toegelaten grens overschrijdt. Wanneer uw
zelfstandige activiteit inkomsten oplevert die de toegelaten grens met minder dan 15%
overschrijden, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de
overschrijding. Zodra uw inkomsten 15% boven de toegelaten grens liggen, wordt uw
pensioen voor het betrokken jaar geschorst en teruggevorderd.

U mag nog werken na uw pensioen, maar dan moet u wel een
aantal afspraken naleven:
•

u geeft uw activiteit op voorhand aan

•

uw inkomsten blijven beperkt

•

u moet aangesloten zijn/blijven bij een socialeverzekeringsfonds

•

u moet desgevallend bijdragen betalen

Als u na uw pensioen nog verder wilt werken en aanspraak wilt maken op een
gezinspensioen, moet u elke beroepsactiviteit die een inkomen kan opleveren op
voorhand aangeven. Dit geldt ook wanneer u een beroep doet op een tussenpersoon
of
in
het
buitenland
verder
werkt.
In
principe
moet
ook
uw
echtgeno(o)t(e)
stoppen
met
werken.
De
aangifte
moet
gebeuren
binnen
een
zekere
tijdspanne.
Geeft u de beroepsactiviteit niet of te laat aan dan volgen er sancties.

Bij wie u uw beroepsactiviteit moet aangeven, verschilt naargelang de
situatie waarin u zich bevindt.
•

U krijgt enkel een pensioen als zelfstandige
U moet uw beroepsactiviteit aangeven bij het RSVZ.
Formulier voor aangifte bij het RSVZ

•

U krijgt een pensioen als zelfstandige en een pensioen als
werknemer
U moet uw beroepsactiviteit aangeven
 ofwel bij het RSVZ
 ofwel bij de Rijksdienst voor Pensioenen
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De verklaring die werd ingediend bij de ene instelling telt automatisch ook
voor de andere.
Formulier voor aangifte bij het RSVZ of de RVP
•

U krijgt een pensioen en oefent een beroepsbezigheid als werknemer
uit
U moet uw werkgever ervan op de hoogte brengen dat u een pensioen
geniet.
Uw werkgever moet dan op zijn beurt de bevoegde pensioendienst
verwittigen.
Opgelet! De maatregel geldt niet wanneer uw echtgeno(o)t(e) als werknemer
werkt en u een rustpensioen als gezin geniet.
Formulier voor aangifte aan de werkgever
Formulier voor aangifte door de werkgever aan de pensioendienst

Uitzondering
U moet uw beroepsactiviteit niet aangeven en uw werkgever niet inlichten als u
minstens 65 jaar bent en uw pensioen al ontvangt. Uw werkgever moet evenmin
aangifte doen.
Wanneer u na uw pensioen nog wilt werken, moet u uw beroepsactiviteit binnen een
bepaalde
tijdspanne
aangeven.
De tijd die u heeft om uw aangifte te doen, hangt af van het feit of u al dan niet een
pensioen geniet.

Tijdstip van aangifte
U
krijgt
U moet aangifte doen:
•
•

nog

geen

pensioen

ofwel binnen de 30 dagen volgend op de ingangsdatum van uw pensioen
ofwel binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van uw
pensioenbeslissing

U
krijgt
wel
al
een
pensioen
U moet aangifte doen binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de nieuwe
beroepsactiviteit
Geeft u uw beroepsactiviteit niet tijdig aan, dan volgen er sancties.
Opgelet! Voor de uitoefening van een politiek mandaat, een mandaat als voorzitter of
als lid van een OCMW, een mandaat bij een openbare instelling, een instelling van
openbaar nut of een vereniging van gemeenten gelden speciale regels.

Sancties bij laattijdige aangifte van de beroepsactiviteit?
Wanneer u met pensioen bent en nog wilt werken, moet u uw beroepsbezigheid tijdig
aangeven. Doet u dit niet, dan volgen er sancties.
U
geeft
uw
beroepsbezigheid
niet
De betaling van uw pensioen wordt voor 1
Bij herhaling wordt de betaling voor 3 maanden geschorst.

op
tijd
aan
maand geschorst.

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18 73 43

www.boekhouder.be

Uw echtgeno(o)t(e) geeft zijn of haar beroepsbezigheid niet tijdig aan
Uw rustpensioen als gezin wordt voor 1 maand omgezet naar een rustpensioen
als
alleenstaande.
Bij herhaling wordt uw rustpensioen als gezin voor 3 maanden omgezet naar een
rustpensioen als alleenstaande.

U mag na uw pensioen nog werken als uw inkomsten niet hoger liggen dan
een vooraf vastgesteld bedrag.
•

U of uw echtgeno(o)t(e) werkt verder als werknemer
Er wordt rekening gehouden met de brutoberoepsinkomsten. Dit zijn de
beroepsinkomsten voor er voor de sociale zekerheid en de belastingen is
betaald. De beroepsinkomsten omvatten alle elementen die deel uitmaken van
de bezoldiging zoals de voordelen in natura, het vakantiegeld, de
eindejaarspremie, enzovoort.

•

U of uw echtgeno(o)t(e) werkt verder als zelfstandige of helper
Er wordt rekening gehouden met de door de fiscus weerhouden
nettoberoepsinkomsten van het betrokken jaar. Dit zijn de
brutoberoepsinkomsten verminderd met bedrijfsuitgaven, bedrijfslasten,
eventuele bedrijfsverliezen en eventueel het gedeelte toegekend aan de
helpende echtgeno(o)t(e) voor de eventuele aftrek van het huwelijksquotiënt.

•

U of uw echtgeno(o)t(e) werkt verder als wetenschapper of artiest
U moet uw inkomsten niet beperken. Uw beroepsbezigheid mag echter
geen invloed hebben op de arbeidsmarkt en u mag geen handelaar zijn. U
moet uw artistieke of wetenschappelijke activiteit uiteraard wel aangeven.

•

U of uw echtgeno(o)t(e) oefent een mandaat, ambt of post uit
Bij de uitoefening van een politiek mandaat, ambt of post wordt er rekening
gehouden met de brutoberoepsinkomsten. Hierbij moet u het grensbedrag
voor een werknemer respecteren.
Voorbeelden.

•

U of uw echtgeno(o)t(e) oefent gedurende hetzelfde jaar
verscheidene beroepsactiviteiten uit die behoren tot verschillende
categorieën
Voorbeelden: zelfstandige en werknemer, zelfstandige en politiek mandataris
Er wordt rekening gehouden met de door de fiscus weerhouden
nettoberoepsinkomsten als zelfstandige of helper en met 80% van de
brutoinkomsten uit de andere activiteit. De som van die inkomsten mag
voor het betreffende jaar niet hoger liggen dan het toegelaten grensbedrag
voor een zelfstandige.

Toegelaten beroepsinkomsten gepensioneerden
Rustpensioen of Rust- en overlevingspensioen
Aard
van
de jonger dan de wettelijke
Vanaf de wettelijke
uitgeoefende bezigheid
pensioenleeftijd
pensioenleeftijd
zonder kind met kind zonder kind met kind
ten laste
ten laste
ten laste
ten laste
a) werknemer (incl.
mandaat, ambt, post) - € 7.421,57
bruto

€
11.132,37

€
21.436,50

€
26.075,00

b) zelfstandige of
helper - netto

€ 8.905,89

€
17.149,19

€
20.859,98

€ 5.937,26
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€
17.149,19

€
20.859,98

Uitsluitend overlevingspensioen
Aard
van
de
uitgeoefende bezigheid

voor 65 jaar
zonder kind
ten laste

vanaf 65 jaar

met kind
ten laste

zonder kind
ten laste

met kind
ten laste

a) werknemer (incl.
€
mandaat, ambt, post) 17.280,00
bruto

€
21.600,00

€
21.436,50

€
26.075,00

b) zelfstandige of
helper - netto

€
13.824,00

€
17.280,00

€
17.149,19

€
20.859,98

c) werknemer +
zelfstandige
(gelijktijdig of
achtereenvolgend) 80% bruto + netto

€
13.824,00

€
17.280,00

€
17.149,19

€ 20

•

wouter Devloo
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