Openingsuren
Maandag - vrijdag: 08:30 - 11:30
Of in de namiddag op afspraak
Uw dossier online
https://cnh-eloketeid.cegeka.be
Voor boekhouders:
https://cnh-eloket.ventouris.be
Onze website
www.nationale-hulpkas.be

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid
van de Nationale Hulpkas – 2019
In deze brochure vindt u algemene informatie over uw rechten en plichten als zelfstandige, en wat wij
voor u kunnen doen. Meer informatie en brochures vindt u op onze website: www.nationalehulpkas.be.
Aarzel niet om voor een persoonlijk advies contact op te nemen met uw dossierbeheerder. U vindt zijn
of haar contactgegevens in al onze brieven. U kunt ook altijd uw persoonlijk dossier raadplegen via ons
e-Loket, dat u op onze website vindt.
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Socialeverzekeringsfonds van het RSVZ

1 Wat doet de Nationale Hulpkas?
De Nationale Hulpkas is het sociaal verzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).
Belangrijk: Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij de Nationale Hulpkas of een ander sociaal
verzekeringsfonds. U moet dit doen vóór u start, anders riskeert u een geldboete die kan oplopen tot
2.000 EUR!
Net zoals de andere sociale verzekeringsfondsen beheren wij uw sociaal statuut als zelfstandige. Wij
innen uw sociale bijdragen en zorgen ervoor dat uw ziekenfonds en de pensioendienst van het RSVZ
over alle gegevens beschikken om uw rechten te kunnen uitbetalen.
Wij begeleiden u tijdens uw hele loopbaan, tot aan uw pensioen en zelfs daarna. U kunt bij uw
dossierbeheerder terecht met al uw vragen over uw bijdragen en uw sociale verzekering.
Heeft u andere vragen over uw zelfstandige activiteit en weet u niet waar u terecht kunt? Uw
dossierbeheerder verwijst u graag door naar de juiste dienst.
Daarnaast heeft de Nationale Hulpkas een speciale taak. Zelfstandigen die zich niet vrijwillig bij een
sociaal verzekeringsfonds aansluiten, worden verplicht bij ons aangesloten. Ook als u ambtshalve bent
aangesloten, heeft u dezelfde plichten en voordelen als onze andere leden.

2 Hoeveel sociale bijdragen moet u betalen?
Uw sociale bijdragen zijn een percentage van uw jaarlijks beroepsinkomen als zelfstandige. De tarieven
zijn afhankelijk van uw beroepssituatie. Een zelfstandige in hoofdberoep moet altijd sociale bijdragen
betalen. Een zelfstandige in bijberoep of een gepensioneerde moet geen sociale bijdragen betalen als
zijn jaarinkomen beperkt is.
Wij vragen u elk jaar eerst voorlopige bijdragen.
Zodra wij weten wat u in dat jaar verdiend heeft (twee of drie jaar later), sturen wij u voor dat jaar een
afrekening. De gegevens over uw inkomen krijgen wij van de belastingdienst.
Opgelet: deze regels zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015. Als u meer uitleg wilt over de bijdragen
die u vóór 1 januari 2015 moest betalen, kunt u contact opnemen met uw dossierbeheerder.

3 Tarieven
3.1 Hoofdberoep
U bent zelfstandige in hoofdberoep als u geen ander sociaal statuut heeft als werknemer, ambtenaar of
gepensioneerde.
Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u per jaar 20,50% op uw jaarinkomen tot 59.795,61 EUR. Op het
gedeelte tussen 59.795,61 EUR en 88.119,80 EUR betaalt u 14,16 %. Op het gedeelte boven 88.119,80
EUR moet u geen bijdragen betalen. Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u altijd minstens op
13.847,39 EUR, ook al is uw jaarinkomen lager.
In bepaalde omstandigheden kan u genieten van verminderde bijdragen wanneer u de gelijkstelling met
een bijberoep aanvraagt (voordeel art.37; aanvraagformulier voor gelijkstelling met een bijberoep):
 Wanneer u gehuwd bent en u kunt genieten van de sociale bescherming via uw echtgenoot, of
wanneer u een overlevingspensioen als weduwnaar (weduwe) geniet en wanneer:
 Uw jaarlijkse inkomsten lager zijn dan 1.531,99 EUR: betaalt u geen bijdragen,
 Uw jaarlijkse inkomsten lager zijn dan 7.253,83 EUR: betaalt u bijdragen op basis van uw reële
inkomsten.
 Wanneer u naast uw zelfstandige activiteit nog bepaalde publieke mandaten waarneemt en
wanneer uw jaarlijkse inkomsten lager zijn dan1.531,99 EUR, betaalt u geen bijdragen.
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3.2 Student-zelfstandige
Indien u een zelfstandige activiteit uitoefent, u tussen 18 en 25 jaar oud bent en u ingeschreven
bent om op regelmatige basis les te volgen in een onderwijsinstelling met de bedoeling een in
België erkend diploma te behalen, kunt u een aanvraag voor het statuut van studentzelfstandige indienen om van een voordelige bijdrageberekening te genieten:




als uw inkomen lager is dan 6.923,69 EUR, betaalt u geen bijdragen,
vanaf 6.923,69 EUR tot 13.847,39 EUR betaalt u een verminderde bijdrage van 20,50%, berekend op
het gedeelte van uw inkomen boven 6.923,69 EUR,
de student- zelfstandige met een inkomen van 13.847,39 EUR betaalt bijdragen zoals een
zelfstandige in hoofdberoep.

Opgelet: wie een verminderde bijdrage of geen bijdrage betaalt, heeft enkel beperkte sociale rechten op
het vlak van gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid Voor meer informatie kan u contact opnemen
met uw dossierbeheerder..

3.3 Meewerkende echtgenoot met maxi-statuut
U bent meewerkende echtgenoot als u uw echtgenoot helpt bij zijn zelfstandige activiteit en geen ander
sociaal statuut heeft als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde.
Als meewerkende echtgenoot met maxi-statuut betaalt u per jaar 20,50% op uw jaarinkomen tot
59.795,61 EUR. Op het gedeelte tussen 59.795,61 EUR en 88.119,80 EUR betaalt u 14,16 %. Op het
gedeelte boven 88.119,80 EUR moet u geen bijdragen betalen.
U betaalt minstens op 6.083,16 EUR, ook al is uw jaarinkomen lager. U kunt wel dezelfde
verminderingen vragen als voor een hoofdberoep.

3.4 Meewerkende echtgenoot met mini-statuut
U bent meewerkende echtgenoot met mini-statuut zelfstandige als u geboren bent vóór 1 januari 1956,
uw echtgenoot helpt bij zijn zelfstandige activiteit en geen ander eigen statuut heeft als zelfstandige,
werknemer, ambtenaar of gepensioneerde.
Opgelet: Als u geboren bent vóór 1 januari 1956, mag u zelf kiezen tussen het mini-statuut en het maxistatuut. In het mini-statuut betaalt u minder bijdragen dan in het maxi-statuut. U bent dan echter alleen
verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.
Als meewerkende echtgenoot met mini-statuut betaalt u per jaar 0,79 % op het jaarinkomen van uw
echtgenoot tot 59.795,61 EUR. Op het gedeelte tussen 59.795,61 EUR en 88.119,80 EUR betaalt u
0,51%. Op het gedeelte boven 88.119,80 EUR moet u geen bijdragen betalen.
Als meewerkende echtgenoot met mini-statuut betaalt u altijd minstens op 13.847,39 EUR, ook al ligt
het jaarinkomen van uw echtgenoot lager.

3.5 Bijberoep
U bent zelfstandige in bijberoep als u naast uw zelfstandige activiteit ook nog minstens halftijds als
loontrekkende of in de openbare sector werkt. Ook als u een vervangingsinkomen geniet (bv.
werkloosheidsuitkeringen), bent u zelfstandige in bijberoep.
Als zelfstandige in bijberoep betaalt u 20,50% per jaar op uw jaarinkomen tot 59.795,61 EUR.
Op het gedeelte tussen 59.795,61 EUR en 88.119,80 EUR betaalt u 14,16 %. Op het gedeelte
boven 88.119,80 EUR moet u geen bijdragen betalen. Als u minder verdient dan 1.531,99 EUR
per jaar, dan moet u geen bijdragen betalen.

3.6 Zelfstandigen die verder werken na hun pensioen
Als gepensioneerde betaalt u 14,70 % per jaar op uw jaarinkomen tot 59.795,61 EUR. Op het
gedeelte tussen 59.795,61 EUR en 88.119,80 EUR betaalt u 14,16 %. Op het gedeelte boven
88.119,80 EUR moet u geen bijdragen betalen.
Als u minder verdient dan 3.063,98 EUR per jaar, dan moet u geen bijdragen betalen.
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Opgelet: Als u jonger bent dan 65 en minder dan 45 jaar gewerkt heeft of een overlevingspensioen
geniet, dan moet u uw inkomen beperken om uw pensioen te behouden. Wat u mag bijverdienen, hangt
af van uw gezinssituatie. Informeer u bij uw dossierbeheerder over de juiste bedragen.

3.7 Zelfstandigen die ouder zijn dan 65 maar hun pensioen nog
niet nemen
Als u ouder bent dan 65 maar uw pensioen nog niet neemt, betaalt u 20,50% per jaar op uw
jaarinkomen tot 59.795,61 EUR. Op het gedeelte tussen 59.795,61 EUR en tot 88.119,80 EUR
betaalt u 14,16 %. Op het gedeelte boven 88.119,80 EUR, moet u geen bijdragen betalen.
Als u minder verdient dan 3.063,98 EUR per jaar, dan moet u geen bijdragen betalen.

4 Welk beroepsinkomen?
Uw jaarlijks beroepsinkomen als zelfstandige, na aftrek van uw beroepskosten, -verliezen en sociale
bijdragen. Het bedrag is terug te vinden op uw aanslagbiljet als "inkomsten als zelfstandige", en
eventueel " Winsten van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven (nettoresultaat (winst)".
Zolang wij niet weten wat u heeft verdiend, betaalt u voorlopige bijdragen. Wij sturen u de afrekening
zodra de belastingdienst ons uw inkomen meedeelt.
Het kan dus één of twee jaar duren vóór u de afrekening ontvangt.
De inkomsten worden berekend op jaarbasis. Dit betekent dat wanneer uw zelfstandige activiteit slechts
uitgeoefend werd gedurende één, twee of drie kwartalen van een burgerlijk jaar, uw inkomsten zullen
geproratiseerd worden. Deze "proratisering" gebeurt als volgt: uw netto belastbaar inkomen wordt
gedeeld door het aantal kwartalen waarin u een zelfstandige activiteit uitoefende en dit cijfer wordt
vermenigvuldigd met 4 (de kwartalen van een burgerlijk jaar zijn: 01/01 tot 31/03; 01/04 tot 30/6; 01/07
tot 30/09 en 01/10 tot 31/12).

4.1 Voorlopige bijdragen
Wij sturen u in het begin van elk jaar een voorstel. Deze voorgestelde bijdragen worden berekend op uw
jaarinkomen als zelfstandige van drie jaar geleden. Dit inkomen wordt aangepast aan de index. U bent
verplicht minstens de voorgestelde bijdragen te betalen, zelfs als ze hoger zijn dan wat u bij de
definitieve afrekening zult moeten betalen.
Als u uw activiteit pas bent gestart, sturen wij u een voorstel berekend op een forfaitair jaarinkomen. Dit
doen we zolang u nog geen drie volledige jaren heeft gewerkt.
Voor een hoofdberoep is het forfaitair jaarinkomen 13.847,39 EUR, voor een bijberoep 1.531,99 EUR,
voor een gepensioneerde of een 65-plusser die zijn pensioen niet opneemt 3.063,98 EUR.
U kunt uw voorlopige bijdragen aanpassen aan uw verwacht jaarinkomen door een aanvraag tot
vermindering of een aanvraag tot verhoging in te dienen bij uw dossierbeheerder.
Als u een hoger jaarinkomen verwacht, raden wij u aan om een hogere voorlopige bijdrage te betalen. U
kunt ons uw geschat inkomen opgeven, of u kunt spontaan een hogere bijdrage betalen dan de u
oorspronkelijk gevraagde bijdrage. Zo vermijdt u later hoge afrekeningen. Dit laat ook een optimale
fiscale aftrek toe.
Als uw verwacht jaarinkomen zich echter onder bepaalde drempels bevindt, dan zal de bijdrage
berekend worden op het bedrag van de gekozen drempel (en niet op uw geschat inkomen).
Bijvoorbeeld, als u in 2019, voor een hoofdberoep, minder verdient dan 55.389,56 EUR, kunt
u - onder bepaalde voorwaarden - een vermindering van uw voorlopige bijdrage krijgen.
Hiervoor moet u aantonen op basis van objectieve elementen dat uw verwacht jaarinkomen
lager is dan een bepaalde drempel. Uw voorlopige bijdragen worden dan berekend op deze
drempel. Indien u dit niet kunt bewijzen, zal de voorlopige forfaitaire bijdrage of de bijdrage
berekend op uw inkomen van drie jaar tevoren opeisbaar blijven.
Contacteer eventueel uw dossierbeheerder om alle noodzakelijke informatie te bekomen
vooraleer uw aanvraag in te dienen.
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Opgelet: Als uw jaarinkomen toch hoger is dan het bedrag waarop u verminderde bijdragen heeft
betaald, zullen wij bij de afrekening niet alleen een supplement aanrekenen maar ook verhogingen! Als u
niet zeker weet wat u zult verdienen, betaalt u dus best de voorgestelde bijdragen.

4.2 Nieuwe drempels voor de vermindering van de sociale
bijdragen
Vanaf heden zijn er zes drempels beschikbaar om u toe te laten het bedrag van uw voorlopige bijdragen
te laten aanpassen in functie van uw geschat inkomen.
Drempels vermindering sociale bijdragen
13.847,39 EUR

17.446,62EUR

21.981,36 EUR

27.694,78 EUR

39.166,34 EUR

55.389,56 EUR

4.3 Definitieve bijdragen (afrekening)
Zodra de belastingadministratie ons laat weten wat u in een bepaald jaar heeft verdiend, sturen wij u
voor dat jaar een afrekening. Wij vragen dan een supplement of betalen het tegoed terug.
Als u in een jaar geen vier kwartalen heeft gewerkt, rekenen wij uw inkomen om op jaarbasis, in functie
van het aantal kwartalen van activiteit.

5 Beheerskosten
Op uw bijdragen rekenen wij 4,25 % beheerskosten aan. De beheerskosten zijn inbegrepen in uw
driemaandelijkse aanrekening. U hoeft ze dus niet extra te betalen.
Hierbij vindt u minimum- en maximumbedragen van de beheerskosten (per kwartaal). In uw
driemaandelijkse aanrekening vindt u het exacte bedrag van uw beheerskosten terug.
Deze beheerskosten geven recht op tal van diensten. Ons engagement voor een goede dienstverlening
vindt u achteraan deze brochure.
Hoofdberoep

Maxistatuut

Bijberoep

Gelijkstelling
bijberoep

Studentzelfstandige

Na uw
pensioen

65+
zonder
pensioen

Minimum

30,16

13,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maximum

172,86

172,86

172,86

172,86

172,86

136,01

172,86

6 Overzicht van de bijdragen in 2019
Alle vermelde bedragen zijn per kwartaal, beheerskosten inbegrepen.
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6.1 Definitieve bijdragen
In deze tabel kunt u nagaan hoeveel definitieve bijdragen u ongeveer zult moeten betalen op basis van
uw inkomen in 2019.
Uw jaarinkomen

Hoofdberoep

Primostarter

Maxistatuut

Bijberoep

Gelijkstelling
bijberoep

Studentzelfstandige

Na uw
pensioen

65+
zonder
pensioen

0,00

739,84

382,06

325,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.531,99

739,84

382,06

325,01

81,85

81,85

0,00

0,00

0,00

3.063,98

739,84

382,06

325,01

163,70

163,70

0,00

117,39

163,70

6.083,16

739,84

382,06

325,01

325,01

325,01

0,00

233,06

325,01

6.923,69

739,84

382,06

369,92

369,92

369,92

0,00

265,26

369,92

7.150,87

739,84

382,06

382,06

382,06

382,06

12,13

273,96

382,06

7.253,83

739,84

387,56

387,56

387,56

739,84

17,64

277,91

387,56

11.000,00

739,84

587,71

587,71

587,71

739,84

217,79

421,43

587,71

13.847,39

739,84

739,84

739,84

739,84

739,84

739,84

530,52

739,84

17.446,62

932,14

932,14

932,14

932,14

932,14

932,14

668,41

932,14

21.981,36

1.174,42

1.174,42

1.174,42

1.174,42

1.174,42

1.174,42

842,14

1.174,42

27.694,78

1.479,68

1.479,68

1.479,68

1.479,68

1.479,68

1.479,68

1.061,04

1.479,68

39.166,34

2.092,58

2.092,58

2.092,58

2.092,58

2.092,58

2.092,58

1.500,53

2.092,58

49.000,00

2.617,98

2.617,98

2.617,98

2.617,98

2.617,98

2.617,98

1.877,28

2.617,98

55.389,56

2.959,36

2.959,36

2.959,36

2.959,36

2.959,36

2.959,36

2.122,08

2.959,36

59.795,61

3.194,77

3.194,77

3.194,77

3.194,77

3.194,77

3.194,77

2.290,88

3.194,77

69.000,00

3.534,45

3.534,45

3.534,45

3.534,45

3.534,45

3.534,45

2.630,56

3.534,45

79.000,00

3.903,50

3.903,50

3.903,50

3.903,50

3.903,50

3.903,50

2.999,61

3.903,50

88.119,80

4.240,06

4.240,06

4.240,06

4.240,06

4.240,06

4.240,06

3.336,17

4.240,06

6.2 Voorgestelde bijdragen voor starters
Zolang u nog geen drie volledige jaren als zelfstandige heeft gewerkt, stellen wij u een voorlopige
bijdrage voor berekend op een forfaitair jaarinkomen.
Hoofdberoep

Maxistatuut

Bijberoep

Gelijkstelling
bijberoep

Studentzelfstandige

Na uw
pensioen

65+
zonder
pensioen

Forfaitair
inkomen

13.847,39

6.083,16

1.531,99

1.531,99

(*)

3.063,98

3.063,98

Voorlopige
bijdragen

739,84

325,01

81,85

81,85

81,85

117,39

163,70

(*) Voor de student-zelfstandige is de voorlopige bijdrage van begin activiteit identiek aan deze van een activiteit in bijberoep.
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6.3 Nieuwe zelfstandigen die hun activiteit aanvatten in
hoofdberoep (primo-starter)
Vanaf 1 april 2018 worden nieuwe bepalingen van kracht voor bepaalde startende zelfstandigen.
U bent een "primo-starter" indien:




U nog nooit een zelfstandige activiteit uitgeoefend heeft,
U zelfstandige in bijberoep was of het statuut van student-zelfstandige had en u nu actief wordt in
hoofdberoep,
U een zelfstandige activiteit in hoofdberoep herneemt en er minstens 20 opeenvolgende kwartalen
verstreken zijn tussen uw huidige herneming en de vorige periode van activiteit als zelfstandige (in
hoofdberoep en gelijkstelling bijberoep, als primo-starter of als meewerkende partner
maxistatuut).

Voor de eerste 4 kwartalen kan u een vermindering van de bijdragen vragen op voorwaarde dat u kan
aantonen dat uw inkomsten, berekend op jaarbasis, aanzienlijk lager liggen dan de minimumdrempel
van 13.847,39 EUR.
U verminderde bijdrage zal dan berekend worden in functie van de nieuwe drempels:



ofwel zijn uw inkomsten lager dan 7.150,87 EUR en dan zal uw kwartaalbijdrage 382,06 EUR zijn,
ofwel zijn uw inkomsten lager dan 9.231,59 EUR en dan zal uw kwartaalbijdrage 493,23EUR zijn.

Als starter blijft U genieten van deze voordelige voorwaarden voor deze 4 kwartalen als primo-activiteit
wanneer uw definitieve inkomsten gekend zijn. Wanneer deze minder dan 7.150,87 EUR bedragen,
zullen uw definitieve bijdragen, behouden blijven op 382,06 EUR (beheerskosten inbegrepen).
Als uw definitieve inkomsten zich situeren tussen 7.150,87 EUR en 13.847,39 EUR zullen uw definitieve
bijdragen berekend worden op uw werkelijke inkomsten voor deze 4 kwartalen.
Uw verminderde bijdrage zal dan berekend worden in functie van de nieuwe drempels:
Er zijn overgangsbepalingen voorzien voor de startende zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden
en die hun zelfstandige activiteit aangevat hebben na 1 juli 2017: neem contact op met uw
dossierbeheerder voor meer inlichtingen.
Opgelet: voor de definitieve bijdragen worden de inkomsten omgezet op jaarbasis (proratisering)

6.4 Hoelang moet u sociale bijdragen betalen? Voor welke
kwartalen moet u sociale bijdragen betalen?
U moet voor elk kwartaal waarin u werkt een bijdrage betalen. Ook als u maar gedurende een deel van
een kwartaal werkt, moet u toch de bijdrage voor een volledig kwartaal betalen.
U moet geen sociale bijdragen meer betalen zodra u uw zelfstandige activiteit definitief stopzet.
Ook als u uw activiteit tijdelijk moet stopzetten, bijv. bij zwangerschap of als u arbeidsongeschikt bent,
moet u in bepaalde omstandigheden geen sociale bijdragen betalen. Bovendien kunt u dan vragen om
gratis sociaal verzekerd te blijven. Lees er meer over in de rubriek "Wat als u uw zelfstandige activiteit
stopzet?".

6.5 Wanneer moet u uw sociale bijdragen betalen?
Wij sturen u in het begin van elk kwartaal een vervaldagbericht. Uw betaling moet ten laatste op het
einde van elk kwartaal op onze rekening staan. Als u pas bent gestart, heeft u voor de eerste twee
kwartalen een kwartaal langer tijd om te betalen.
Betaal op tijd uw bijdragen. Zo vermijdt u verhogingen en bent u zeker van uw sociale bescherming als
u die nodig heeft. Om het u gemakkelijk te maken, kunt u bij ons betalen met een domiciliëring of met
Zoomit.
Als u uw bijdragen toch te laat betaalt, rekenen wij een verhoging van 3 % aan. Wij rekenen deze
verhoging op het einde van elk kwartaal opnieuw aan, tot wij uw betaling ontvangen.
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Op het einde van elk jaar rekenen we nog eens 7 % aan op de onbetaalde bijdragen die we in de loop
van dat jaar voor het eerst hebben gevraagd.
Opgelet : Wij rekenen ook een verhoging aan als wij uw betaling slechts enkele dagen te laat ontvangen.
Voer uw betaling dus tijdig uit, zeker in de eindejaar periode.
Heeft u uitzonderlijk toch te laat betaald (maximum 1 week)? Dan kan u eenmalig vragen om de
verhogingen niet te betalen.
In sommige omstandigheden kan het RSVZ de verhogingen kwijtschelden, bv. als u eenmalig enkele
dagen te laat heeft betaald, als u niet wist dat u bijdragen als zelfstandige moest betalen, of als u
financiële moeilijkheden heeft.

7 Wat als u uw sociale bijdragen niet kunt
betalen?
Als u het moeilijk krijgt om uw bijdragen te betalen, laat de situatie dan niet aanslepen tot ze nog erger
wordt. Als u uw bijdragen niet of te laat betaalt, kunt u in de problemen komen met uw sociale
bescherming. Als uw betalingsachterstand te hoog oploopt, zijn wij bovendien verplicht de bijdragen
door een deurwaarder te laten innen.
Indien u een activiteit uitoefent in een vennootschap of u bent helper, dan is de vennootschap of de
geholpen zelfstandige solidaire aansprakelijk tot het betalen van uw sociale bijdragen.
Contacteer dus zo snel mogelijk uw dossierbeheerder. Hij of zij zal samen met u naar een oplossing
zoeken. Hieronder vindt u een overzicht van enkele oplossingen die wij u kunnen aanbieden.
Als uw bijdragen te hoog zijn in vergelijking met uw inkomen
 Als uw voorlopige bijdragen te hoog zijn, kunt u een vermindering aanvragen. Als u meer verdient
dan 55.389,56 EUR, kunt u echter geen verminderde voorlopige bijdragen betalen.
Als u zelfstandige in hoofdberoep bent en u kunt genieten van sociale bescherming van uw echtgenoot,
of als u een overlevingspensioen geniet, kunt u een vermindering vragen als uw jaarinkomen lager is dan
7.253,83EUR of zelfs een vrijstelling als uw jaarinkomen lager is dan 1.531,99 EUR.
Als u betalingsproblemen heeft:
 U kunt een AFBETALINGSPLAN vragen voor uw achterstallige bijdragen.




U kunt een 'KWIJTSCHELDING' aanvragen van de verhogingen die u moet betalen omdat u de
bijdragen te laat heeft betaald of ten onrechte een vermindering van de voorlopige bijdragen heeft
gevraagd.
Als u zich in een TIJDELIJK moeilijke financiële of economische situatie bevindt, dan kunt u een
'VRIJSTELLING VAN DE BIJDRAGEN' aanvragen.
U kunt geen vrijstelling aanvragen voor bijdragen voor een activiteit in bijberoepl, als studentzelfstandige, of als een met een bijberoep gelijkgestelde activiteit..
Opgelet : de kwartalen waarvoor vrijstelling wordt toegestaan, tellen niet mee voor het pensioen.

8 Wat als u uw zelfstandige activiteit stopzet?
U moet uw dossierbeheerder binnen de veertien dagen op de hoogte brengen van uw stopzetting.
Hou er rekening mee dat u na uw stopzetting nog afrekeningen zult krijgen voor de jaren waarvoor wij
uw inkomen op dat ogenblik nog niet weten.
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8.1 Stopzettingsmeerwaarden
Als u een stopzettingsmeerwaarde heeft gerealiseerd in het jaar waarin u uw activiteit stopzet of uw
pensioen neemt, of in het jaar ervoor, dan kunt u vragen om geen sociale bijdragen te betalen op deze
stopzettingsmeerwaarde.

9 Sociaal verzekerd blijven na uw stopzetting
Als u na uw stopzetting niet onmiddellijk een nieuwe beroepsactiviteit begint, kunt u verzekerd blijven
als zelfstandige.
U blijft dan sociale bijdragen betalen, waardoor u blijft genieten van ziekteverzekering en u
pensioenrechten opent. U kunt maximum twee jaar verzekerd blijven. Als u uw activiteit stopzet in het
jaar waarin u 58 wordt, kunt u zeven jaar verzekerd blijven.
Als u failliet bent gegaan, in een collectieve schuldenregeling bent, of uw activiteit heeft moeten
stopzetten door een brand, vandalisme, een natuurramp, een allergie (GEDWONGEN STOPZETTING)of
economische moeilijkheden, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een uitkering. U kan gedurende
maximum 12 maanden (op te nemen tijdens uw volledige loopbaan) aanspraak maken op dit
'OVERBRUGGINGSRECHT': u geniet van de terugbetaling van gezondheidszorgen, van de
moederschapsuitkering en van de uitkeringen bij de primaire ongeschiktheids- en van de
invaliditeitsuitkeringen, en u krijgt de kinderbijslag. De uitkering bedraagt 1.245,23 EUR per maand of
1.556,05 EUR als u een persoon ten laste heeft.

10 Wat zijn uw sociale rechten als zelfstandige
(hoofdberoep of meewerkende echtgenoot
met maxi-statuut) en waar kunt u ervoor
terecht?
10.1 Uw gezin
10.1.1 Kinderbijslag
Voor alles wat met kinderbijslag te maken heeft, afhankelijk van uw woonplaats, kunt u contact
opnemen terecht bij :





FONS: welkom@fons.be (concrete dossiers), info@groeipakket.be (algemene vragen), tel 078-79 00
07
FAMIFED (BSL): mail: fam.bru@famifed.be, tel: 0800-35 950
FAMIWAL: Coordination-Appui@famiwal.be (concrete dossiers), info@famiwal.be
(algemene vragen), tel: 0800-13 008.
OSTBELGIEN: mail: familienleistungen@dgov.be, tel: 087-78 99 20

10.1.2 Voordelen bij moederschap- of adoptieverlof, moederschapshulp en
vrijstelling van de kwartaalbijdragen volgend op het kwartaal van uw
bevalling
Als aanstaande of kersverse moeder heeft u recht op een voltijds of deeltijds bevallings- en
moederschapsverlof (minimum verplichte periode: 3 weken; mogelijkheid tot het nemen van 9
bijkomende weken).
U bent vrijgesteld van de betaling van uw kwartaalbijdrage van het kwartaal volgend op dat van uw
bevalling. (Voor de bevallingen vanaf 1 oktober 2016).
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Daarnaast heeft u bij de geboorde van uw kind recht op 105 gratis dienstencheques (onder bepaalde
voorwaarden). Hiervoor kunt u terecht bij uw dossierbeheerder.
Als adoptieouder heeft u recht op betaald adoptieverlof. Als u een kind opneemt in het kader van
langdurige pleegzorg (minimaal 6 maanden), heeft u ook recht op pleegouderschapsverlof. (Uitkering
van 484,90 EUR per week, maximaal 6 weken voor elk van de pleegouders). Neem voor deze twee
uitkeringen contact op bij uw ziekenfonds.

10.1.3 Zorg aan een naaste bij ernstige ziekte of aan een gehandicapt kind
('MANTELZORG')
In dit geval kunt u uw activiteit voor minstens 1 maand tot maximum 6 maanden per aanvraag (met een
maximum van 12 maanden tijdens uw loopbaan) geheel of gedeeltelijk (minstens met de helft)
onderbreken en een maandelijkse uitkering van 1.245,23 EUR (622,62 EUR bij een gedeeltelijke
onderbreking van 50 %) ontvangen. Bij een volledige onderbreking van minstens 3 opeenvolgende
maanden kunt u vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van uw kwartaalbijdrage, met behoud
van uw pensioenrechten. Hiervoor kunt u terecht bij uw dossierbeheerder.

10.1.4 Ziekteverzekering
Als zelfstandige worden uw medische kosten terugbetaald door uw ziekenfonds. Dit omvat zowel de
kleine risico's, zoals een doktersbezoek of de aankoop van geneesmiddelen, als de grote risico's, zoals
een ziekenhuisopname. Deze verzekering geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw gezin.
Als zelfstandige bent u ook verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt of invalide
wordt, heeft u recht op uitkeringen. Hiervoor kunt u terecht bij uw ziekenfonds.
Als u uw activiteit (tijdelijk) moet stopzetten door een ziekte of een ongeval, kunt u gratis verzekerd
blijven. Hierdoor blijft u genieten van de ziekteverzekering. Bovendien telt de periode van
arbeidsongeschiktheid mee voor de berekening van uw pensioen. Hiervoor kunt u terecht bij uw
dossierbeheerder.
Opgelet: Om in orde te blijven met uw ziekteverzekering, moet u eerst uw sociale bijdragen op tijd
betalen!

10.2 Uw pensioen
Door sociale bijdragen te betalen, bouwt u pensioenrechten op. Als u 65-plusser bent en uw pensioen
nog niet opneemt, bouwt u pensioenrechten op als uw jaarinkomen hoger is dan 13.847,39 EUR.
Bijberoepers met een jaarinkomen hoger dan 13.550.50 EUR bouwen aanvullende pensioenrechten op.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw studiejaren afkopen om uw pensioen te verhogen. Tot 30
november 2020 kunt u kiezen tussen de oude regeling en de nieuwe procedure. Uw beheerder kan u
informeren over de verschillen tussen deze twee systemen en de overgangsbepalingen (mogelijkheid tot
forfaitaire regularisatie tot 30.11.2020).

10.2.1 Wettelijke pensioenen
U betaalt verplicht sociale bijdragen voor de wettelijke pensioenen:
 U kunt een rustpensioen krijgen als u zelfstandige bent geweest.


De weduwe of weduwnaar van een zelfstandige kan een overlevingspensioen of, in bepaalde
gevallen een overgangsuitkering krijgen.



De ex-echtgenoot van een zelfstandige kan een pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot
krijgen.

10.2.2 Uw pensioen aanvragen
Als u op 65 met pensioen wilt gaan, moet u niets doen. Het RSVZ zal uw pensioenrechten automatisch
onderzoeken.
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Als u vervroegd op pensioen wilt gaan, kunt u maximum één jaar vóór de gewenste ingangsdatum uw
pensioen aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij het RSVZ of uw gemeentebestuur. U kunt uw pensioen
ook online aanvragen op de website www.pensioenaanvraag.be.

10.2.3 Verder werken na uw pensioen
U kunt na uw pensioen blijven verder werken als zelfstandige en tegelijk uw pensioen blijven genieten.
Opgelet: Als u jonger bent dan 65 en minder dan 45 jaar gewerkt heeft of een overlevingspensioen
geniet, dan moet u uw inkomen beperken. Wat u mag bijverdienen, hangt af van uw gezinssituatie.
Informeer u bij uw dossierbeheerder over de juiste bedragen.

11 Heeft u nog vragen?
Uw dossierbeheerder helpt u graag verder met al uw vragen over uw sociale zekerheid en met andere
vragen over uw zelfstandige activiteit. U kunt hem of haar telefonisch, per fax, e-mail of per brief
contacteren. U vindt zijn of haar contactgegevens in al onze brieven.
U kunt natuurlijk ook langskomen in het gewestelijk kantoor van de provincie waar u woont. Onze
kantoren zijn elke voormiddag open van 8u30 tot 11u30, of op afspraak in de namiddag. Tijdens de
kantooruren kunt u ons ook telefonisch contacteren.
Via ons e-Loket, dat u op onze website www.nationale-hulpkas.be vindt, heeft u met uw elektronische
identiteitskaart altijd toegang tot uw persoonlijk dossier. In e-Loket kunt u de laatste stand van uw
rekening nakijken, een attest afdrukken of uw dossierbeheerder een bericht sturen.

12 Wanneer moet u uw dossierbeheerder
zeker contacteren?
Om uw dossier correct te kunnen beheren, is het belangrijk dat u uw dossierbeheerder binnen de
vijftien dagen op de hoogte brengt van elke wijziging die een invloed kan hebben op de berekening van
uw bijdragen en uw sociale rechten.
U moet uw dossierbeheerder onder meer contacteren:
 als u uw zelfstandige activiteit gaat stopzetten;


als u door een ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunt werken;



als u met pensioen gaat als werknemer of als ambtenaar;



als u bijdragen voor een bijberoep betaalt maar niet langer minstens halftijds werkt als werknemer
of als ambtenaar. Of andersom: als u bijdragen voor een hoofdberoep betaalt maar daarnaast als
werknemer of als ambtenaar begint te werken.

13 Ons engagement
De Nationale Hulpkas wilt de beste dienstverlening geven. U kunt rekenen op:


Een efficiënte en snelle dienstverlening.



Wij behandelen al uw vragen en klachten snel en efficiënt. Wij kennen automatisch uw rechten toe
als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Als het niet automatisch kan, dan contacteren we u.



Een goed beheer van uw dossier. U krijgt een klantvriendelijke en persoonlijke service, een efficiënte
begeleiding, en wij beperken de administratieve rompslomp voor u.



Een vlotte bereikbaarheid. U kunt ons contacteren per telefoon, fax, e-mail, internet of langskomen
in één van onze kantoren.



Betrouwbaarheid en deskundigheid. U krijgt deskundig advies om de beste oplossing te vinden voor
uw persoonlijke situatie.
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Contact van mens tot mens. Uw dossierbeheerder kent uw dossier en kan u een persoonlijk advies
geven.



Absolute privacy. Al uw persoonlijke gegevens en vragen blijven strikt vertrouwelijk en zijn
beschermd door de privacywet.

Ons volledig engagement vindt u in ons Charter voor goede dienstverlening op onze website
www.nationale-hulpkas.be. Uw dossierbeheerder bezorgt u graag een papieren versie.
Laatste versie: 18012019

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen • Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel • www.rsvz.be

Pagina 12/12

