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VANAF 1 JUNI 2014: 
WIJZIGINGEN IN DE PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN 
EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN 
(bron RSVZ)

• De startende zelfstandige kan het eerste jaar geen aanvraag voor vrijstelling indienen bij de Commissie 
voor vrijstelling. Vanaf het 5de kwartaal van hun verzekeringsplicht kan de aanvraag wel. De ontvankelijk
heidstermijn wordt in overeenstemming daarmee aangepast. Wie zijn activiteit voor het einde van het 
vierde kwartaal stopzet, kan wel onmiddellijk een vrijstellingsaanvraag doen.

• De aanvrager moet een inlichtingsformulier invullen dat een aantal nieuwe rubrieken bevat. De aanvraag 
vervalt als er een antwoord op een van de verplichte vragen ontbreekt. 

 De aanvraag vervalt eveneens wanneer het inlichtingsformulier niet aangetekend teruggestuurd wordt 
binnen de termijn van 30 dagen. Er zal geen aangetekende herinnering meer worden opgestuurd.

• De reeds vrijgestelde bijdragen kunnen later nog betaald worden voor zover deze niet verjaard zijn (5 jaar).

De wettigheid van een beslissing van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen kan worden betwist bij de  
arbeidsrechtbank, met een verzoekschrift op tegenspraak, ingediend binnen 2 maanden na de kennisgeving  
van de beslissing.

Ter herinnering: de zelfstandige in hoofdberoep die zich in een staat van behoefte bevindt of die de staat van 
behoefte benadert, kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds een vrijstelling van bijdragen vragen. De Commissie 
voor Vrijstelling van Bijdragen beslist over de aanvraag.
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De zelfstandigen die schade geleden hebben door het noodweer van 7 en 8 juni kunnen ingeval van gedwongen 
stopzetting, een aanvraag voor sociale verzekering indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds binnen de twee 
kwartalen volgend op het kwartaal van gedwongen stopzetting. 

Bij het aanvraagformulier dienen de nodige bewijzen gevoegd te worden waaruit volgende drie zaken blijken:
• Datum van de ramp
• De ramp is de oorzaak van de schade aan het gebouw of de professionele uitrusting van de zelfstandige
• De ramp is de oorzaak van de onmogelijkheid zijn beroepsactiviteit verder te zetten vanaf de vermelde 

datum

De zelfstandige die door de ramp enkel tijdelijke financiële moeilijkheden ondervindt maar wel verder zijn zelf 
standige activiteit kan blijven uitoefenen, kan een aanvraag voor vrijstelling van bijdragen indienen bij zijn sociaal 
verzekeringsfonds. De aanvraag wordt doorgestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid en de Commissie voor  
Vrijstelling beslist of de aanvrager zich in een “staat van behoeftigheid of staat die de behoeftigheid benadert”  
bevindt. De kwartalen waarvoor de vrijstelling eventueel zal worden toegekend openen geen rechten op pensioen.

Zelfstandigen die geen aanvraag voor vrijstelling wensen in te dienen kunnen tijdelijk een afkortingsplan vragen 
voor de regeling van eventuele achterstallige bijdragen.
Na regeling van de bijdragen kan een aanvraag voor annulatie van de verhogingen worden ingediend.
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VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN VOOR DE PENSIOENEN 
VANAF 1 JANUARI 2015 (bron RSVZ)

• De laatste kwartalen van de beroepsloopbaan als zelfstandige, die gelegen zijn in het jaar waarin het pensioen ingaat en die voorafgaan aan  
het kwartaal waarin het pensioen ingaat, zullen ook recht geven op een pensioen.

• Het overlevingspensioen wordt hervormd. Er komt een overgangsuitkering die beperkt is in de tijd en waarbij na afloop onmiddellijk een recht  
op werkloosheid wordt geopend indien de gerechtigde nog geen beroepsbezigheid uitoefent. Die overgangsuitkering zal ook onbeperkt 
gecumuleerd kunnen worden met beroepsinkomsten, om de gerechtigde aan te sporen actief te zijn of te blijven op de arbeidsmarkt.

• Het beginsel van eenheid van loopbaan wordt hervormd. De loopbaan zal niet meer in kalenderjaren berekend worden, maar in voltijdse 
dagequivalenten. De volledige loopbaan wijzigt dan van 45 jaren naar 14.040 voltijdse dagequivalenten.

• Momenteel kan het pensioen van de zelfstandige berekend worden in functie van het minimumpensioen op voorwaarde dat zijn 
beroepsloopbaan, in het stelsel van de zelfstandigen alleen of in het zelfstandigen en werknemersstelsel samen, minstens 2/3 van een volledige 
loopbaan bedraagt. Die toekenningsvoorwaarde zal vanaf 2015 nagekeken worden voordat het beginsel van eenheid van loopbaan wordt 
toegepast. Het minimumpensioen zal wel nog steeds berekend worden volgens de loopbaan van de zelfstandige, die eventueel is ingekort door 
dat beginsel. Er zal vanaf 2015 ook rekening gehouden worden met de loopbaan in een land waarop de Europese verordening inzake sociale 
zekerheid van toepassing is of waarmee België een sociale zekerheidsovereenkomst heeft afgesloten.

Het gaat hier om de grote principes, die nog uitgevoerd moeten worden bij koninklijk besluit.
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BELANGRIJKE HERINNERING AAN ONZE LEDEN 
MET RECHT OP KINDERBIJSLAG

Wij herinneren u dat voor de rechtgevende periodes vanaf 1 juli 2014 en gelijktijdig met de gelijkschakeling van de kinderbijslag voor  
zelfstandigen op het niveau van de werknemers, het beheer en de betaling van de kinderbijslagen toevertrouwd werd aan de Compensatie
kassen (= kassen voor loontrekkenden).
Voor deze rechtgevende periodes zullen dus alle wijzigingen in uw situatie, aanvraag voor inlichtingen, aanvraag attesten, …  
moeten gericht worden tot het kinderbijslagfonds HORIZON/HET GEZIN, Gistelse Steenweg 238240, 8200 Brugge, 
tel. 050/44.93.00, email: info@horizonhetgezin.be met vermelding van uw rijksregisternummer.
Voor de rechtgevende periodes tot 30 juni 2014 blijft alles ongewijzigd en blijft onze kas bevoegd met uw dossiernummer als referentie.

VERZEKERINGSPLICHT VAN VENNOOTSCHAPSMANDATARISSEN (bron RSVZ)

De nieuwe regels gelden voor de verzekeringsplicht vanaf het 3de kwartaal 2014.
Een mandataris van een aan de Belgische belastingen onderworpen vennootschap kan het vermoeden een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen 
weerleggen door aan te tonen dat hij zijn mandaat zonder een winstoogmerk uitoefent onder volgende voorwaarden:

• Er moet niet enkel aangetoond worden dat het mandaat geen inkomsten oplevert (kosteloosheid in feite), maar ook dat het mandaat geen 
inkomsten kan opleveren (kosteloosheid in rechte).

• De kosteloosheid in rechte kan enkel aangetoond worden door een statutaire bepaling of, bij gebrek daaraan, door een beslissing van het 
vennootschapsorgaan dat bevoegd is om de vergoedingen van de mandatarissen vast te stellen.

• De uitwerking in de tijd van het bewijs van kosteloosheid is afhankelijk van ofwel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ofwel de 
mededeling aan het sociaal verzekeringsfonds of het RSVZ van de statutaire bepaling of de beslissing van het bevoegd orgaan. De kosteloosheid 
van het mandaat kan niet eerder dan 12 maanden voorafgaand aan de maand van de publicatie of mededeling aanvaard worden.

• Er is geen kosteloosheid in feite wanneer er uit het mandaat inkomsten voortvloeien, die fiscaal gekwalificeerd worden als bezoldigingen van 
bedrijfsleiders.

• Er is eveneens geen kosteloosheid in feite wanneer de vennootschap bijdragen of premies stort voor de opbouw van een aanvullend pensioen 
van de mandataris.

• Het bestaan van inkomsten doet de kosteloosheid teniet vanaf het jaar waarop die inkomsten betrekking hebben.

De regels voor gepensioneerde mandatarissen wijzigen niet.


