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ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN  

WORDEN BIJ SOCIALE KAS? 

Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U 
moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, dat voor u 
de bijdragen int en het bedrag onmiddellijk doorstort aan de betreffende 
overheidsinstanties. In ruil voor uw sociale bijdragen verwerft u als 
hoofdberoep-zelfstandige het recht op een wettelijk rustpensioen, recht op 
kinderbijslag en kraamgeld, ziekte- en invaliditeitsverzekering en het recht 
op een sociale uitkering ingevolge faillissement. 
 
Ook elke vennootschap dient aan te sluiten voor de verplichte betaling van 
de vennootschapsbijdrage. Dit is een jaarlijkse belasting waarvoor u in 
sommige gevallen als startende vennnootschap vrijstelling kan aanvragen. 

WIE MOET ZICH AANSLUITEN BIJ SOCIALE KAS? 

De aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds is wettelijk verplicht en 
moet u onmiddellijk, dus bij de start van uw zelfstandige activiteit in orde 
brengen.  Wanneer u nalaat onmiddellijk aan te sluiten, riskeert u een boete 
tussen € 500 en € 2000. 

Elke zelfstandige.  Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die een 
beroepsbezigheid uitoefent zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst 
of statuut met een werkgever verbonden te zijn. 

De hoofdonderworpene  

De hoofdonderworpene of  zelfstandige in eigen naam heeft zijn basiskennis 
bedrijfsbeheer (en eventueel de beroepskennis) in eigen naam bewezen. 
Voor handelaars wordt dit bewijs geleverd via de inschrijving in de KBO. 

Bedrijfsleiders worden steeds beschouwd als hoofdonderworpene, omdat 
een mandataris is ingeschreven in de KBO als functie in een vennootschap 
en de werkende vennoot is verbonden met de vennootschap via zijn of haar 
aandelen. 

Zelfstandig helper 

Een zelfstandig helper is iemand die een zelfstandige/hoofdonderworpene 
bijstaat en/of vervangt. Er mag geen sprake zijn van gezag, leiding of 
toezicht door de hoofdonderworpene. 

Als zelfstandige helper moet u zich aansluiten bij het sociaal 
verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin u 20 jaar wordt of, 
indien u huwt voor uw 20e , vanaf uw huwelijksdag.
In principe moet een helper die minder dan 90 dagen per jaar werkt, niet 
aansluiten.  Sinds 1 april 2010 geldt echter de onmiddellijke 
aansluitingsplicht. Daarom kan een zelfstandige helper zich best aansluiten 
uiterlijk op de eerste dag van de start van de zelfstandige activiteit, ook al is 
men niet zeker dat deze meer of minder dan 90 dagen zalduren. Men loopt 
dan geen risico bij eventuele controle. Als achteraf blijkt dat het om een 
'toevallige activiteit als helper gaat', dus éénmalig en minder dan 90 dagen, 
kan de aansluiting achteraf kosteloos worden geannuleerd 
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Medewerkende echtgenote 

Wanneer u als partner (gehuwd of verklaring van wettelijke samenwoning) 
van een zelfstandige effectief meehelpt in de éénmanszaak en zelf geen 
beroepsinkomen of vervangingsinkomen ontvangt, wordt u beschouwd als 
meewerkende partner. 

Tot voor 2003 liet de sociale bescherming van die meewerkende 
echtgenoten, hoofdzakelijk vrouwen, veel te wensen over en werd zelfs tot 
niets herleid wanneer de zelfstandige activiteit werd beëindigd of in geval 
van echtscheiding of overlijden.
Sinds 1 juli 2005 moeten alle medewerkende echtgenoten geboren na 
01/01/1956 verplicht aansluiten in het zogenaamde “maxi-statuut”. Zo zijn 
zij volwaardig verzekerd voor pensioen, gezondheidszorg en gezinsbijslag,… 
net zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Hiervoor moeten ze ook sociale 
bijdragen betalen. 

Het statuut van meewerkende partner is niet mogelijk in een vennootschap. 
Oefent de partner toch beroepsactiviteiten uit in de vennootschap van de 
echtgeno(o)t(e), dan zijn er volgende mogelijkheden: 

1. de partner krijgt een bezoldiging en er is geen band van 
ondergeschiktheid:  dan wordt deze beschouwd als volwaardige 
zelfstandige en moet zich aansluiten bij een sociaal 
verzekeringsfonds ofwel als mandataris (op basis van de 
benoeming) ofwel als werkend vennoot (op basis van het bezit van 
aandelen); 

2. de partner krijgt een bezoldiging en er is wel een band van 
ondergeschiktheid:  dan wordt deze beschouwd als werknemer; 

3. de partner krijgt geen bezoldiging, heeft geen aandelen en is niet 
benoemd:  enkel wanneer een band van huwelijk geldt, is er dan 
geen onderwerpingsplicht. Is men niet gehuwd, dan dienen 
opnieuw de eerste 2 mogelijkheden te worden onderzocht. 

Partners die geen eigen sociale zekerheidsrechten hebben, worden 
automatisch en van ambtswege aangesloten bij het sociaal 
verzekeringsfonds waarbij de hoofdaangeslotene als zelfstandige is 
aangesloten. 
Dezelfde regel geldt voor zelfstandigen die starten of zelfstandigen die 
huwen of gaan samenwonen (met verklaring van wettelijke 
samenwoning). De partner die geen eigen sociale zekerheidsrechten 
opbouwt, wordt automatisch aangesloten als meewerkende echtgenote in 
het sociaal statuut der zelfstandige.
Bent u in dit geval en gaat u uw partner niet effectief helpen? Verwittig 
dan onmiddellijk uw sociaal verzekeringsfonds, aan de hand van een 
“ereverklaring”.  

 

Mandatarissen binnen de vennootschap  

In principe is elke mandataris (zaakvoerder in personenvennootschap, 
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bestuurder in kapitaalsvennootschap) een zelfstandige die zich dient aan te 
sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Ook elke werkende vennoot, 
zonder band van ondergeschiktheid, dient zich aan te sluiten. 

Stille vennoten, zonder commerciële of technische activiteiten en die enkel 
kapitaal inbrengen, zijn niet onderworpen.
 
Sinds 01/01/2008 geldt de regelgeving dat mandatarissen die een 'zuiver' 
kosteloos mandaat uitoefenen, niet hoeven aan te sluiten als zij hun 
kosteloosheid in feite en in rechte kunnen aantonen. Voor een 
gepensioneerde volstaat de feitelijke kosteloosheid. 

• in feite: geen enkel materieel voordeel uit het mandaat halen, noch 
via inkomen noch via voordeel in natura. 

• in rechte: uitdrukkelijk via statuten, beslissing van de algemene 
vergadering, of publicatie in het Belgisch Staatsblad dat het 
mandaat 'onbezoldigd wordt uitgeoefend'.  

Opgelet ! 

• Wanneer er commerciële of technische activiteiten worden 
uitgeoefend, is men altijd onderworpen aan het sociaal statuut. 

• Een zaakvoerder in een EBVBA wordt altijd beschouwd als werkend 
vennoot en alsdusdanig altijd onderworpen. 

• Een mandataris die zijn mandaat bekleedt vanuit het buitenland, is 
altijd onderworpen. 

 

Vennootschap 

De sociale bijdragen die een zelfstandige betaalt worden berekend op basis 
van de netto-belastbare jaarinkomsten.
Door de oprichting van een vennootschap heeft een bedrijfsleider meer grip 
op zijn belastbare beroepsinkomsten in de personenbelasting. De inkomsten 
uit de activiteiten blijven voor een deel binnen de vennootschap en dus 
buiten schot van de sociale bijdragen. 

Steeds meer zelfstandigen richten een vennootschap op zodat hun 
activiteiten belast worden volgens het vennootschapsregime. Om dit verlies 
aan sociale bijdragen voor de overheid te compenseren, werd een 
vennootschapsbijdrage ingevoerd voor alle vennootschappen. 

De vennootschapsbijdrage voor 2010 bedraagt € 347,50 of € 852,50 
volgens de omvang van de vennootschap. 

Het criterium is het balanstotaal van de vennootschap zoals het werd 
verklaard in de aan de Nationale Bank van België (NBB) neergelegde 
rekening voor het in 2007 afgesloten boekjaar. 

• Balanstotaal < of = € 588.005,65: vennootschapsbijdrage = € 
347,50 

• Balanstotaal > € 588.005,65: vennootschapsbijdrage = € 852,50 

Vrijstelling aanvragen 
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Wie wel? 

• Startende personenvennootschappen ingeschreven in de KBO en die 
toelating hebben om te starten met handels- of 
ambachtsactiviteiten, kunnen de 1e 3 jaar een vrijstelling bekomen. 

• Bijkomende voorwaarde is wel dat alle zaakvoerders en een 
meerderheid van de werkende vennoten in de 10 jaar voorafgaand 
aan de oprichtingsdatum niet langer dan 3 jaar onderworpen zijn 
geweest als zelfstandige. 

Wie niet? 

• NV's 
• burgerlijke vennootschappen opgericht onder de vorm van een 

BVBA. 

WANNEER MOET IK EERSTE MAAL SOCIALE BIJDRAGE BETALEN? 

Uw sociaal verzekeringsfonds stuurt u elk kwartaal een vervaldagbericht 

voor de bijdragen die u dat kwartaal verschuldigd bent. Het verschuldigde 

bedrag moet uiterlijk de laatste dag van het kwartaal op onze rekening 

staan. 

Bij een tijdige aansluiting, dus wanneer u de aansluiting ondertekent 

uiterlijk op dag van de start van uw zelfstandige activiteit, hebt u recht op 

uitstel van betaling gedurende de eerste twee kwartalen.  De verschuldigde 

bijdrage dient pas te worden betaald voor het einde van het volgende 

kwartaal. 

Wanneer u te laat aansluit door de aansluitverklaring te ondertekenen nà de 

dag dat u start met uw zelfstandige activiteit, hebt u geen recht op uitstel 

van betaling. 

Let wel: Als u kiest voor uitstel van betaling, moet u wel de sociale 

bijdragen van meerdere kwartalen tegelijk betalen. 

Voorbeeld 1:

U start als zelfstandige op 02/01/2010. 

• 1e kwartaal te betalen voor 23/06 

• 2e én 3e kwartaal te betalen voor 23/09 

Het uitstel van betaling geldt voor elke starter en staat los van de 

crisismaatregelen van 2009 waarbij tijdelijk uitstel van betaling onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk is voor elke zelfstandige aangesloten in 
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hoofdberoep. 

BEN IK VOOR SOCIALE ZEKERHEID EEN WERKNEMER OF EEN 
ZELFSTANDIGE ? 

Eenvoudig gesteld: een werknemer oefent zijn beroep uit in het kader van 

een arbeidsovereenkomst, in naam en voor rekening van een werkgever. 

Een zelfstandige werkt daarentegen autonoom, al dan niet voor een 

opdrachtgever waarmee hij niet door een arbeidsovereenkomst of een 

statuut verbonden is.

 

De aard van de arbeidsrelatie (hoe men zich verhoudt ten opzichte van de 

opdrachtgever) is bepalend: wie werkt onder gezag (of in een band van 

ondergeschiktheid) is werknemer, wie niet onder gezag werkt, is een 

zelfstandige. 

 

Omdat gezag nogal een "rekbaar" begrip is, is het onderscheid in de praktijk 

niet altijd zo duidelijk. Bij betwistingen over de keuze van sociaal statuut 

durven de uitspraken op de rechtbanken weleens te verschillen.  

WANNEER KRIJG IK VRIJSTELLING VAN VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE TE 
BETALEN? 

Tijdelijke vrijstelling 

De vennootschap die opgericht is na 1 januari 1991 kan een tijdelijke 

vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage verkrijgen gedurende 

de eerste drie jaar van haar bestaan (vanaf het jaar waarin zij 

rechtspersoonlijkheid verwerft).

 

Voorwaarden 

• het moet gaan om een personenvennootschap d.w.z. alle 

vennootschappen behalve de nv's, de cva's en de buitenlandse 

gelijkaardige rechtsvormen (volgens de definitie van artikel 1 van 

het KB van 15 maart 1993) 

• de vennootschap moet ingeschreven zijn als handelsonderneming in 

de Kruispuntbank van Ondernemingen 

• de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten 

die geen zaakvoerder zijn, mogen niet meer dan drie jaar 

zelfstandig (inclusief bijberoep, medewerking, ...) geweest zijn in 

een periode van tien jaar, voorafgaand aan het tijdstip waarop de 
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vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt. 

Permanente vrijstelling 

In sommige gevallen kan een vennootschap worden vrijgesteld van de 

betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage vanaf het bijdragejaar 

waarin ze zich in een van de volgende situaties bevindt: 

• de vennootschap werd failliet verklaard 

• de vennootschap heeft een gerechtelijk akkoord verkregen 

• de vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening en dit 

feit werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd 

De vennootschap kan eveneens vrijgesteld worden van de bijdrage voor het 

jaar waarvoor zij door middel van een attest, afgeleverd door de 

Administratie der Directe Belastingen (departement vennootschappen), 

bewijst dat zij gedurende het volledige kalenderjaar geen enkele handels- of 

burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend.  

WANNEER MOET IK MIJ AANSLUITEN BIJ SOCIALE KAS? 

Zelfstandigen moeten vanaf 1 april 2010 aansluiten bij een sociaal 

verzekeringsfonds op het moment van de effectieve start van hun 

zelfstandige activiteiten.

 

Voor 1 april 2010 hadden zelfstandigen 90 dagen de tijd om hun aansluiting 

bij het sociaal verzekeringsfonds in orde te maken.  Vanaf 1 april 2010 moet 

de zelfstandige zich in principe ten laatste op de dag van de effectieve start 

van zijn zelfstandige activiteiten aansluiten bij een sociale kas.  De 

voornaamste beweegreden voor deze nieuwe maatregel is om het 

zwartwerk tegen te gaan.

Het is niet de bedoeling van de overheid om de laattijdige aansluiting op 

zich te bestraffen, maar wel het zwartwerk.  Vaak worden de inspecteurs 

van de Federale Overheidsdiensten tijdens hun veldwerk geconfronteerd 

met zelfstandigen die aan het werk zijn, maar nog niet zijn aangesloten bij 

een sociaal verzekeringsfonds.  Deze zelfstandigen konden zich, tot nu toe, 

verdedigen door te beweren dat ze zeer recent zijn gestart als zelfstandige 

en dus 90 dagen de tijd hebben om zich aan te sluiten, terwijl ze zich 

eigenlijk al jaren schuldig maakten aan zwartwerk.

Vanaf 1 april 2010 kan de zelfstandige zich dus niet langer beroepen op de 

90-dagenregel.  Wie vanaf dan fraude pleegt door zwartwerk, riskeert dus 
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een boete.

 

De Administrateur-Generaal van het RSVZ kan, bij vaststelling van 

zwartwerk door de sociale inspectie, op basis van het proces verbaal van 

het zwartwerk een boete opleggen van € 500 tot € 2.000.  De zelfstandige 

kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank.  Het 

sociaal verzekeringsfonds wordt belast met de invordering van deze boetes.

 

Moraal van het verhaal: sluit zo snel mogelijk aan bij een sociale kas bij de 

effectieve start van uw zelfstandige activiteiten! 

Wat met uitstel van betaling van de sociale bijdragen?

 

Wanneer u de aansluiting ondertekent uiterlijk op dag van de start van uw 

zelfstandige activiteit en dus tijdig aansluit, hebt u recht op uitstel van 

betaling van uw sociale bijdragen gedurende de eerste twee kwartalen.

Wanneer u te laat aansluit door de aansluitverklaring te ondertekenen nà de 

dag dat u start met uw zelfstandige activiteit, hebt u geen recht op uitstel 

van betaling. 

In de nota van de FOD Economie van 4 mei 2010 staan richtlijnen voor de 

sociale verzekeringsfondsen over de nieuwe Europese Verordening 

883/2004 inzake sociale zekerheid bij grensoverschrijdende 

beroepsactiviteiten. 

WAT ALS IK ZELFSTANDIGE BEN IN BELGIE EN LOONTREKKENDE IN 

FRANKRIJK? 

Het grootste verschil met de oude Europese verordening is dat wanneer u 

een zelfstandige activiteit in België cumuleert met een loontrekkende 

activiteit in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), u enkel sociale 

bijdragen zal moeten betalen in het land waar u de loontrekkende activiteit 

uitoefent. Volgens de oude Europese verordening 1408/71 bleef u immers 

verzekeringsplichtig in beide landen.

 

Deze nieuwe verordening is van toepassing vanaf 1 mei 2010.  Er is wel een 

overgangsperiode voorzien wanneer u volgens de oude verordening 

onderworpen bent aan de sociale zekerheid van de ene lidstaat en volgens 

de nieuwe verordening aan die van een andere lidstaat.  In dat geval kunt u 

ervoor opteren om voor maximum 10 jaar de oude verordening te laten 

gelden. Dat kan als er zich in deze periode geen wijzigingen voordoen in uw 

persoonlijke situatie en voor zover u zelf niet vraagt om de nieuwe 
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regelgeving te laten toepassen.

 

Een voorbeeld: u oefent een zelfstandige activiteit uit in België en een 

loontrekkende activiteit in Frankrijk. Als u deze al uitoefende voor 1 mei 

2010 bent u volgens de oude verordening verzekeringsplichtig in België als 

zelfstandige (eventueel in bijberoep) en in Frankrijk voor uw loontrekkende 

activiteiten. Zolang uw persoonlijke situatie niet wijzigt en geen toepassing 

van de nieuwe verordening aanvraagt, blijft deze situatie behouden en dit 

voor maximum 10 jaar. Wenst u wel toepassing van de nieuwe richtlijn en 

dus enkel onderworpen te zijn aan de Franse sociale zekerheid, dan moet u 

binnen 3 maanden de bevoegde instantie in Frankrijk informeren over uw 

keuze. 

 

 

 

 

grt wouter devloo 

Accountant belastingconsulent 

 
 
 


