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Nationale en internationale wetgeving wordt voortdurend
aangepast aan de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin we
ons steeds minder laten beperken door landsgrenzen en we
steeds meer de voordelen van het wonen of werken buiten de
grenzen ontdekken. Een tijd waarin het, door de ontwikkelingen
in de automatisering, steeds minder uitmaakt waar we wonen
om ons werk te kunnen doen. We gaan daardoor andere
prioriteiten stellen en hebben daarbij behoefte aan veel
informatie. Goed, snel en betrouwbaar.

Het “Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen” is een
brochure waarin u de Belgische en Nederlandse socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen overzichtelijk kunt
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bestuderen.
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AKW
Algemene Kinderbijslagwet
Anw
Algemene nabestaandenwet
AOW
Algemene Ouderdomswet
DGA
Directeur Grootaandeelhouder
FPD
Federale Pensioendienst
HZIV
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KGB
Kindgebonden budget
KOT
Kinderopvangtoeslag
OCMW
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PW
Participatiewet
RSVZ	Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen
SVB
Sociale Verzekeringsbank
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VSB
Vlaamse Sociale Bescherming
WAZ
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
Wlz
Wet langdurige zorg
WWB
Wet Werk en Bijstand
ZEZ
Regeling Zelfstandig en zwanger
Zvw
Zorgverzekeringswet
ZW
Ziektewet
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SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL NEDERLAND
Algemeen
Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is samengesteld uit sociale
verzekeringen en sociale voorzieningen.
De sociale verzekeringen zijn onderverdeeld in:
volksverzekeringen: Algemene Kinderbijslagwet (AKW), Wet langdurige zorg
(Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Algemene nabestaandenwet (Anw), Algemene
Ouderdomswet (AOW); en werknemersverzekeringen: Wet uitbreiding
loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ), Ziektewet (ZW), Wet Werk en
Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW).
Tot de sociale voorzieningen worden onder meer de volgende wetten
gerekend: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Wet Werk en Bijstand (WWB).
Zelfstandigen
Wie precies zelfstandigen zijn, is niet vastgelegd in de socialezekerheids
wetgeving. Er zijn namelijk geen socialezekerheidswetten die uitsluitend
gelden voor zelfstandigen. Grosso modo worden als zelfstandigen beschouwd:
vrije beroepsoefenaars, zelfstandigen met of zonder personeel, freelancers en
een directeur grootaandeelhouder.
De Directeur Grootaandeelhouder (DGA)
Voor de toepassing van EG-verordening 1408/71 werden de werkzaamheden
van een DGA tot 1 mei 2010 beschouwd als verricht in loondienst. Nationaal
werden deze gekwalificeerd als zelfstandige werkzaamheden. Een land mocht
zelf de aldaar verrichtte werkzaamheden kwalificeren. Dit betekende dat een
DGA, die in zowel België als Nederland werkzaamheden verrichtte, in twee
landen sociaal verzekerd was (of onder overgangsrecht nog is).
Sinds het van kracht worden van de nieuwe EG-verordening 883/2004
per 1 mei 2010 worden werkzaamheden van een DGA in Nederland altijd
aangemerkt als werkzaamheden als zelfstandige.
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De Belastingdienst beoordeelt de aard van iemands arbeid.
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Zelfstandigen hebben recht op
Sociale verzekering
zelfstandigen Nederland - kinderbijslag (AKW);
-

kortdurende, op genezing gerichte zorg (Zvw);
langdurige verpleging en verzorging (Wlz);
een ouderdomspensioen (AOW);
een nabestaandenuitkering voor de partner en kinderen van een overleden
verzekerde (Anw).

Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een uitkering bij zwangerschapsen bevallingsrust (ZEZ).
Zelfstandigen zijn niet verplicht verzekerd voor inkomensverlies door
langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Dit risico kan via een particuliere verzekering worden gedekt. Een andere
mogelijkheid is het afsluiten van de vrijwillige verzekering op grond van
de Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
De zelfstandige tussen 55 en de pensioengerechtigde leeftijd die de arbeid
in zijn bedrijf of beroep stopzet, kan onder voorwaarden recht hebben op een
socialevoorzieningsuitkering (IOAZ). De uitkering geldt ook voor de partner
die zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de
gewezen zelfstandige als ondernemer winst geniet.

Premie Nederland

Een zelfstandige is in Nederland premie verschuldigd voor de
volksverzekeringen en voor de Zorgverzekeringswet.
Berekening
Volksverzekeringen
De belastingdienst stelt eerst het belastbaar inkomen vast, berekent
vervolgens hoeveel premie volksverzekeringen hierover verschuldigd is
en trekt hiervan ten slotte heffingskortingen af.
De belastingdienst heft premie over (onder andere) winst uit onderneming
en inkomsten uit arbeid niet in dienstbetrekking verricht – verminderd met
een aantal posten – volgens de onderstaande tarieven. Over het deel van
het belastbaar inkomen dat ligt boven € 35.472 per jaar, is geen premie
verschuldigd.
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De procentuele premie volksverzekeringen bedraagt 27,65% over het
belastbaar inkomen uit werk en woning. De maximumpremie bedraagt
27,65% van € 35.472 met een maximum van € 9.808 per jaar.
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Tarieven premie volksverzekeringen (1 januari 2022)
Bijdrage voor

Premie

Belastbaar inkomen

AOW

17,9%

0 tot 35.472

Anw

0,10%

0 tot 35.472

Wlz

9,65%

0 tot 35.472

Zorgverzekeringswet
Het totale bedrag aan premie bestaat uit een nominaal (vast) deel en een
procentueel deel. Het bedrag van de nominale premie hangt af van de
soort polis (natura- of resititutiepolis), de zorgverzekeraar waarbij de polis
is afgesloten en het gekozen eigen risico. De gemiddelde premie in 2022
bedraagt € 1.522 per jaar (dat is gemiddeld per maand € 126,83).
De procentuele premie bedraagt 5,4% over het ‘bijdrage-inkomen’ over 2022:
het totaal van de jaarinkomsten in belastingbox 1 (belastbaar inkomen uit werk
en woning). De maximumpremie bedraagt 5,4% van € 53.701 per jaar.
De procentuele Zvw-premie, die via een aanslag betaald moet worden,
bedraagt in 2022 5,50%. Deze wordt geheven over het ‘bijdrage-inkomen’.
Er wordt geheven tot een maximaal ‘bijdrage-inkomen’ van € 59.706 per jaar
(2022). Voor de procentuele premie ontvangt men aan het begin van ieder jaar
een voorlopige aanslag premie Zorgverzekeringswet van de belastingdienst.
De zelfstandige kan de verschuldigde premie in één keer op het rekeningnummer van de belastingdienst storten, maar hij kan ook verzoeken om een
betaling in termijnen.
Betaling
Volksverzekeringen
Zelfstandigen moeten de premie volksverzekeringen tegelijkertijd betalen met
inkomstenbelasting. Zij ontvangen daarvoor aan het begin van ieder jaar een
aangifteformulier van de belastingdienst. Dit formulier moeten zij invullen en
vóór 1 april terugsturen. Daarna stuurt de belastingdienst een aanslagformulier
met het verschuldigde bedrag aan premie volksverzekeringen en inkomstenbelasting en de uiterste datum waarvoor het bedrag moet zijn gestort.
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Zorgverzekeringswet
De zelfstandige moet de nominale premie elke maand betalen aan zijn
zorgverzekeraar. Voor de procentuele premie ontvangt hij aan het begin
van ieder jaar een voorlopige aanslag premie Zorgverzekeringswet van de
belastingdienst. De zelfstandige kan de verschuldigde premie in één keer op
het rekeningnummer van de belastingdienst storten, maar hij kan ook kiezen
voor een betaling in termijnen.
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Vrijwillige verzekering
Voor verschillende zaken kunt u zich als zelfstandige in Nederland vrijwillig
verzekeren. Denk aan:
- een Ziektewetverzekering
- verlof bij zwangerschap en bevalling
- langdurige arbeidsongeschiktheid
- werkloosheid
Voor meer informatie en offertes kunt u contact opnemen met UVW Vrijwillige
Verzekeringen. Telefoon: 088 898 92 94 (binnen Nederland) of +31 88 898 20
01 (vanuit het buitenland).

Gezinsbijslag
Nederland

U heeft voor uw kinderen recht op Nederlandse gezinsbijslag.
Gezinsbijslag kan bestaan uit: kinderbijslag, Kindgebonden budget (KGB)
en kinderopvangtoeslag (KOT). Het recht op kinderbijslag is geregeld in de
Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De AKW biedt een driemaandelijkse
financiële compensatie voor kosten verbonden aan het opvoeden van
kinderen. Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn
inkomensafhankelijke toeslagen.
Voorwaarden
Een verzekerde heeft recht op kinderbijslag voor eigen, aangehuwde of
pleegkinderen. Alle inwoners van Nederland zijn in principe verzekerd,
maar personen die niet in Nederland wonen kunnen ook verzekerd zijn;
bijvoorbeeld iemand die in België woont en uitsluitend in Nederland in
loondienst werkt.
De verzekerde ontvangt de kinderbijslag. Het kan gebeuren dat twee of
meer verzekerden voor hetzelfde kind recht op kinderbijslag hebben. Als de
verzekerden een gezamenlijke huishouding voeren, wordt de kinderbijslag
betaald aan de verzekerde die de kinderbijslag (het eerst) heeft aangevraagd.
Wonen de verzekerden niet samen, dan gaat de kinderbijslag naar de
verzekerde die met het kind een huishouden vormt.
Hoogte
De kinderbijslag wordt per kwartaal betaald.
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Kinderbijslag bedragen 2022
leeftijd

bedrag

0 t/m 5 jaar

€ 230,69

6 t/m 11 jaar

€ 280,13

12 t/m 17 jaar

€ 329,56
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In bepaalde situaties kan er recht zijn op tweevoudige kinderbijslag.
Dit betekent dat voor hetzelfde kind tweemaal het normale kinderbijslagbedrag
kan worden ontvangen. Dit is het geval als het kind:
- jonger dan 18 jaar en uitwonend is in verband met het volgen van
onderwijs, of een ziekte of beperkingen; of
- thuiswonend is en intensieve zorg nodig heeft (CIZ-advies noodzakelijk).
De ouders of verzekerden moeten in specifieke situaties aantonen dat zij het
kind onderhouden.
Duur
Er is zonder meer recht op kinderbijslag voor kinderen tot 16 jaar die thuis
wonen. Zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, bestaat er recht op
kinderbijslag tot het kind 18 jaar wordt. Voor kinderen van 16 en 17 jaar krijgt
u alleen kinderbijslag als zij:
- bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie; òf
- zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie; òf
- al een startkwalificatie hebben behaald.
Uitvoering
Kinderbijslag vraagt men aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB
beoordeelt het recht en betaalt de kinderbijslag uit. Kindgebonden budget en
Kinderopvangtoeslag vraagt men aan bij de Belastingdienst.

Geneeskundige zorg
Nederland

ZORGVERZEKERINGSWET
De Zorgverzekeringswet (Zvw) maakt naast de Wet langdurige zorg (Wlz) deel
uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De Zvw wordt uitgevoerd
door erkende zorgverzekeraars.
Voorwaarden
Iemand krijgt Zvw-zorg, als hij een verzekeringsplichtige is en een basisverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar. Iedereen die verzekerd is op grond
van de Wlz is een verzekeringsplichtige. Zorgverzekeraars moeten iedereen
accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.
De verzekerde betaalt een nominale premie aan de zorgverzekeraar voor zijn
basisverzekering. Een verzekerde tot 18 jaar betaalt geen nominale premie.
Personen die niet in Nederland wonen kunnen ook verzekerd zijn, bijvoorbeeld
iemand die in België woont en uitsluitend in Nederlandse loondienst werkt.
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Zorgaanspraken
Het pakket van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. Na het afsluiten
van een basisverzekering verstuurt de zorgverzekeraar een zorgpolis.
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De basisverzekering vergoedt onder andere:
- huisarts, ziekenhuis, zorg van medisch specialisten en verloskundige zorg
- ziekenhuisverblijf
- tandheelkundige zorg tot 18 jaar (vanaf 18 jaar alleen specialistische
tandheelkunde en kunstgebit)
- een aantal hulpmiddelen
- geneesmiddelen (eigen bijdrage)
- paramedische zorg (een aantal behandelingen)
- kraamzorg (eigen bijdrage)
- ziekenhuisvervoer (eigen bijdrage)
- geriatrische zorg
- geneeskundige zorg GGZ (basis)
- zintuiglijke gehandicaptenzorg
Hoe wordt de zorg vergoed?
- Restitutiepolis: de verzekerde kiest zelf een zorgverlener, vergoedt de kosten
zelf en verzoekt zijn zorgverzekeraar om terugbetaling van de zorgkosten.
- Naturapolis: de verzekerde krijgt zorg van zorgverleners waarmee zijn
zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De zorgverzekeraar vergoedt
de zorgkosten aan de zorgverlener.
- Combinatiepolis: voor sommige zorg krijgt de verzekerde vrije keuze voor
zorgverlening en voor andere vormen van zorg de keuze uit gecontracteerde
aanbieders.
Eigen risico
De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. In 2017 geldt voor
elke verzekerde ouder dan 18 jaar een verplicht eigen risico van € 385.
De verzekerde kan een zorgpolis met extra eigen risico, van maximaal € 500,
afsluiten. Dit betekent dat de verzekerde de kosten, die onder het eigen risico
vallen, zelf moet vergoeden. Tegenover een hoger eigen risico staat een lagere
premie.
Zorgtoeslag
Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de nominale
premie. De Belastingdienst stelt vast of er recht op is en betaalt de zorgtoeslag
uit. Aanvragen kan via www.toeslagen.nl.
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Uitvoering
De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door erkende zorgverzekeraars.
De Belastingdienst int de procentuele premie voor de zorgverzekeringswet en is
verantwoordelijk voor het vaststellen van recht op en het uitbetalen van de zorgtoeslag. Verzekerden moeten de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2022

11 van 42

WET LANGDURIGE ZORG
De Wlz regelt de zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg of
toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld voor ouderen met vergevorderde
dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke beperking.
Voorwaarden
Personen die verzekerd zijn op grond van de Wlz, hebben recht op Wlz-zorg.
Alle inwoners van Nederland zijn in principe verzekerd. Ook personen die niet
in Nederland wonen kunnen verzekerd zijn, bijvoorbeeld iemand die in België
woont en door werkzaamheden sociaal verzekerd is in Nederland voor de
volksverzekeringen. Om zorg uit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt op basis van objectieve
criteria, of mensen recht hebben op Wlz-zorg.
Zorgaanspraken
Er zijn verschillende soorten zorg en ondersteuning vanuit de Wlz mogelijk,
waaronder:
- Verblijf in een zorginstelling (langdurig en kortdurend)
- Verpleging en persoonlijke verzorging
- Dagbesteding
- Medische zorg
Zorg zelf regelen of zorg in natura
- Zelf regelen: iedereen met een indicatiestelling voor persoonlijke
verzorging en/ of verpleging kan in aanmerking komen voor het
persoonsgebonden budget (pgb).
Iemand moet pgb-vaardig zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze persoon
weet welke zorg hij nodig heeft. En hoe hij goede afspraken maakt met een
zorgverlener. De pgb-verstrekker (bijvoorbeeld de gemeente) controleert of
iemand pgb-vaardig is. Dit voorkomt dat iemand in de problemen komt.
Bijvoorbeeld omdat iemand niet weet welke zorg hij nodig heeft en hierdoor
niet de juiste zorg inkoopt. Of men pgb-vaardig is, kan gecheckt worden met
het 10 puntensysteem op de website van de Rijksoverheid.
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Kan er geen Wlz-indicatie worden afgegeven terwijl wel behoefte is aan
zorg en ondersteuning thuis, dan kan mogelijk hulp worden geboden door de
gemeente vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Van hieruit
kan worden geholpen met algemene- of maatwerkvoorzieningen.
Voorbeelden zijn een aanpassing van het huis, een rolstoel, vervoersvoorziening,
boodschappendienst, etcetera. De gemeente stelt vast wat nodig is.
Soms wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er zijn twee mogelijkheden om
ondersteuning vanuit de Wmo te regelen: via persoonsgebonden budget of
zorg in natura.
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- Zorg in natura: dit is de hulp die zorginstellingen leveren, zoals een
thuiszorgorganisatie.
- Ook is het mogelijk om een combinatie van beide zorgvormen te gebruiken.
Eigen bijdrage
Een volwassene die Wlz-zorg krijgt moet een eigen bijdrage betalen.
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van inkomen, gezinssituatie en
leeftijd. Berekenen is mogelijk via de website van het CAK.
Uitvoering
De uitvoering van de Wlz is in handen van de zorgverzekeraars.
De zorgverzekeraars hebben taken overgedragen aan regionale zorgkantoren
en een centraal administratiekantoor (betaling van de zorgverleners).
Bovendien is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk voor de
zorgindicatie (welke zorg is nodig, hoeveel en voor hoe lang). Elke regio heeft
een eigen CIZ-bureau en verschillende CIZ-locaties.

Ziekte en
arbeidsongeschiktheid

VRIJWILLIGE VERZEKERING ZIEKTEWET
Bij arbeidsongeschiktheid heeft een ondernemer geen recht op een uitkering
vanuit de overheid anders dan bijstand. Er zijn in Nederland voor zelfstandigen
meerdere mogelijkheden om verzekeringen af te sluiten tegen het risico van
arbeidsongeschiktheid. De verzekering kan worden afgesloten bij een
particuliere verzekeringsmaatschappij, maar ook is een vrijwillige verzekering
bij het UWV mogelijk. Hieronder wordt alleen de vrijwillige verzekering van
het UWV besproken.
Een vrijwillige verzekering voor de ziektewet is voor een DGA niet nodig.
De BV moet tijdens ziekte het loon aan de DGA gedurende 104 weken
doorbetalen.
Let op: De loondoorbetalingsverplichting geldt niet voor zwangerschapsen bevallingsverlof volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO). Voor deze zestien
weken verlof kunt u zich wel vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet (zie ook
Zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen Nederland).
Bij een vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV krijgt men een zwangerschapsen bevallingsuitkering van 100% van het verzekerde dagloon. De maximale
ZEZ-uitkering is gelijk aan de hoogte van het minimumloon.
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Voorwaarden afsluiten verzekering
- verzekering moet worden aangevraagd binnen 13 weken na het einde van
de verplichte verzekering als werknemer
- er moet gedurende 1 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het einde van zijn
verplichte verzekering onafgebroken, al dan niet in Nederland, een wettelijke
regeling of een voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid op hem van toepassing zijn geweest (met een
maximale onderbreking van 60 dagen).
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- Vrijwillig verzekerden hebben, nadat twee wachtdagen zijn doorlopen,
recht op een ziektewet-uitkering. De premie van de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt 9,20 % over een gemaximeerd dagloon
van € 228,76.
Voor wie
Een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is mogelijk voor:
- de persoon wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als zelfstandige
werkzaamheden verricht of gaat verrichten;
- de meewerkend echtgenoot of partner van de zelfstandige.
Let op: Wanneer men korter dan een jaar ergens in dienst is geweest
en daarvoor een vrijwillige verzekering had, kan men binnen 13 weken na
uitdiensttreding opnieuw een vrijwillige verzekering aanvragen.
Voorwaarden
Vrijwillig verzekerden hebben, nadat twee wachtdagen zijn doorlopen, recht
op een ziektewetuitkering. De premie bedraagt 9,20% over een gemaximeerd
dagloon van € 228,76.
Hoogte
Het ziekengeld bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het
verzekerd dagloon. Het dagloon is gemaximeerd op € 228,76.
Er bestaat recht op betaling van 100% van het dagloon:
- tijdens bevallingsverlof
- als er tijdens een zwangerschap sprake is van ziekte
- als er na het bevallingsverlof nog sprake is van ziekte.
Duur
Het ziekengeld wordt betaald vanaf de derde dag van de
arbeidsongeschiktheid. Na 104 weken van arbeidsongeschiktheid wordt geen
ziekengeld meer betaald. Voor alfahulpen gelden afwijkende regels.
Uitvoering
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
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VRIJWILLIGE VERZEKERING WIA
Bij arbeidsongeschiktheid heeft u als ondernemer geen recht op een uitkering
vanuit de overheid anders dan bijstand. Er zijn in Nederland voor zelfstandigen
meerdere mogelijkheden om verzekeringen af te sluiten tegen het risico van
arbeidsongeschiktheid. De verzekering kan worden afgesloten bij een
particuliere verzekeringsmaatschappij, maar ook is een vrijwillige verzekering
bij UWV mogelijk. Hieronder wordt alleen de vrijwillige verzekering van UWV
besproken.
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Voor wie
Een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is mogelijk voor:
- de persoon wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als zelfstandige
werkzaamheden verricht of gaat verrichten;
- de meewerkend echtgenoot of partner van de zelfstandige.
Voorwaarden
- De vrijwillige verzekering moet worden aangevraagd binnen 13 weken na
het einde van de verplichte verzekering als werknemer.
- Er moet gedurende 1 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het einde van zijn
verplichte verzekering onafgebroken, al dan niet in Nederland, een wettelijke
regeling tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid
van toepassing zijn geweest (met een maximale onderbreking van 60 dagen).
- Vrijwillig verzekerden hebben, nadat twee wachtdagen zijn doorlopen, recht
op een Ziektewet-uitkering.
De premie bedraagt 7,89% van een gemaximeerd dagloon van € 228,76.
Voor degene die naast de werkzaamheden in loondienst ook werkzaamheden
als zelfstandige verricht gelden nadere voorwaarden.
Uitkeringen
De WIA kent, in het algemeen, de volgende uitkeringsrechten:
- IVA-uitkering: de verzekerde is nog slechts in staat om met arbeid ten
hoogste 20% van het loon te verdienen dat gezonde personen met
soortgelijke opleiding en ervaring met arbeid gewoonlijk verdienen.
- WGA-uitkering: de verzekerde is gedeeltelijk arbeidsgeschikt, men kan ten
hoogste 65% van het maatmanloon verdienen of is arbeidsongeschikt maar
niet duurzaam.
Hoogte
WGA-uitkering: hoogte is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid:
arbeidsongeschiktheidspercentage

uitkeringspercentage

35-45

28

45-55

35

55-65

42

65-80

50,75

80 of meer

70
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Duur
IVA-uitkering: tot de eerste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde
leeftijd wordt bereikt of wanneer niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.
WGA-uitkering: de uitkering eindigt wanneer niet meer aan de voorwaarden
voor een recht op uitkering wordt voldaan of het arbeidsongeschiktheids
percentage lager wordt dan 35% en dit ten minste twee kalendermaanden
heeft voortgeduurd.
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Uitvoering
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Ouderdomspensioen
Nederland

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid.
Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft
gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB
vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft. Het maakt niet uit in welk land u
dan woont. Wat iemands AOW-leeftijd is, hangt af van zijn geboortedatum.
Deze stijgt langzaam en is afhankelijk van de levensverwachting. Voor personen
geboren na 31 december 1960 is de AOW-leeftijd minimaal 67 jaar.
Voorwaarden
- iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont/heeft
gewoond, krijgt AOW.
- Ieder jaar dat u verzekerd bent voor de AOW bouwt u 2% AOW-pensioen op.
U bent verzekerd als u in Nederland woont of werkt.
Uitzonderingen:
Wanneer u woont in Nederland, maar werkt in een ander land, bouwt u geen
AOW-pensioen op.
Hoogte
Het AOW-bedrag dat u ontvangt hangt af van het aantal jaren dat u AOW
heeft opgebouwd. Verder hangt de hoogte af van uw woonsituatie
(alleenstaand/samenwonend).
Wanneer geen volledige AOW is opgebouwd en er weinig inkomen of
vermogen is, kan de in Nederland wonende verzekerde in bepaalde gevallen
inkomensvoorziening ouderen (AIO) ontvangen.
Als u met iemand samenwoont, wordt deze persoon gezien als uw partner.
Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar ook uw broer of zus. Alleen als u met
uw kind samenwoont of voldoet aan de voorwaarden van de twee
woningenregeling, wordt u als alleenstaand gezien voor de AOW.
Toeslag
De toeslag voor een partner is sinds 2015 vervallen. Daarvoor kon u een
toeslag boven op uw AOW-pensioen krijgen als uw partner nog geen AOW
kreeg en niet teveel verdiende.
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U krijgt geen toeslag als u:
- nu voor het eerst AOW krijgt, of
- eerst geen toeslag kreeg omdat uw partner te veel verdiende. Ook als uw
partner nu minder gaat verdienen, kunt u geen toeslag krijgen, tenzij het
ging om een incidentele verhoging.
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Als u nu al een toeslag heeft, houdt u deze zolang u aan de voorwaarden
voldoet. Deze voorwaarden zijn:
- Uw partner heeft nog niet de AOW-leeftijd.
- U was vóór 1 januari 2015 gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend.
- U woont beiden in Nederland of in een land waarmee Nederland afspraken
heeft over de controle op uitkeringen.
- Uw partner heeft geen inkomen of het inkomen bedraagt minder dan
€ 1.570,79 per maand bij inkomsten uit arbeid (zoals salaris of winst uit een
bedrijf) of minder dan € 874,69 bruto per maand bij overige inkomsten
(zoals een pensioen of een uitkering).
Als uw gezamenlijk inkomen (uw AOW-pensioen en toeslag tellen ook mee)
hoger is dan € 3.018,06 bruto per maand, wordt de toeslag met maximaal
10% verlaagd. Uw toeslag stopt definitief als u niet meer aan de voorwaarden
voldoet. Voldoet u maximaal 3 maanden niet aan de voorwaarden van
inkomsten, dan is hier een uitzondering voor. Lees dit op de website van
de SVB.
Vakantie-uitkering
Iedere maand waarin u AOW en/of toeslag ontvangt bouwt u een vakantieuitkering op. Deze ontvangt u in de maand mei.
Maximale bedragen ouderdomspensioen (per 1 januari 2022)
pensioen voor

bedrag*

vakantie-uitkering

alleenstaande

€ 1.316,77

€ 70,54

samenwonende of gehuwde

€

€

gehuwde met partner jonger dan

€ 1.775,76

901,07

50,39

€ 100,78

AOW-leeftijd (volledige toeslag)
* De vakantie-uitkering ontvangt u jaarlijks in mei. De brutobedragen per maand
zijn inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38.

Overbruggingsregeling
Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen
hebben. Bijvoorbeeld als uw VUT of vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt
of overgaat in een ouderdomspensioen vóórdat uw AOW-pensioen ingaat.
Met een overbruggingsuitkering kunt u uw inkomen aanvullen.
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Doelgroep
De regeling kan alleen voor u van toepassing zijn als u:
- op 1 januari 2013 VUT of vergelijkbare uitkering ontving, of
- als uw VUT of vergelijkbare uitkering is ingegaan ná 1 januari 2013 maar
vóór 1 juli 2015.
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De uitkering moet uit één van de volgende regelingen zijn:
- VUT-regeling
- Prepensioenregeling
- Overbruggingspensioen
- Regeling op basis functioneel leeftijdsontslag
- Partnerpensioen
- Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor (voormalig)
zelfstandigen
- Particuliere Anw-hiaat verzekering of – pensioen
- Particuliere WIA/WGA-verzekering
- Lijfrente wegens ontslag (ontslagvergoeding die door uzelf of door
uw werkgever is omgezet in een periodieke uitkering)
- Een levensloopregeling, of niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt
met een van bovengenoemde regelingen
- Wachtgelduitkering.
Een voorwaarde is dat deze uitkering stopt, lager wordt of overgaat in
een ouderdomspensioen:
- in de maand waarin u 65 wordt
- op de eerste dag van de maand na uw 65ste verjaardag
- vanaf het moment dat u uw oude AOW-leeftijd bereikt.
Overige voorwaarden regeling
Behalve naar het inkomen wordt er ook gekeken naar het vermogen. Een eigen
woning en pensioenvermogen tellen daarbij niet mee. De regeling biedt een
uitkering op minimumniveau. Dit betekent onder meer dat ander inkomen, zoals
aanvullende pensioenen, van de uitkering afgaan. Ook kan de uitkering nooit
hoger worden, dan de regeling die men had. Om een overbruggingsuitkering te
kunnen ontvangen, moet men aan alle voorwaarden voldoen.
Uitvoering
De overbruggingsregeling is sinds het najaar 2013 van kracht en werkt terug
tot 1 januari 2013. Mensen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dan met
terugwerkende kracht een beroep doen op de regeling. Men hoeft zich niet aan
te melden. De SVB stuurt mensen die hiervoor in aanmerking komen een brief.

Nabestaandenuitkering
Nederland

De Algemene nabestaandenwet (Anw) regelt een maandelijkse uitkering voor
de nabestaanden van een overleden verzekerde. Er zijn twee verschillende
uitkeringen: de nabestaanden- en wezenuitkering. Bovendien biedt de Anw
een jaarlijkse vakantie-uitkering.
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Voorwaarden
De overledene moet op de overlijdensdatum (gelijkgesteld) verzekerd zijn
voor de Anw. De Anw is in beginsel van toepassing op personen die in
Nederland wonen (ingezetenen). De Anw kan ook van toepassing zijn op een
persoon die niet in Nederland woont; bijvoorbeeld op een inwoner van België
die uitsluitend in Nederland werkzaamheden in loondienst uitoefent.
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Recht op een nabestaandenuitkering heeft de nabestaande die:
- nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, en
- een ongehuwd kind onder de 18 jaar heeft, dat niet tot het huishouden van
een ander behoort, of
- voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.
Recht op een wezenuitkering heeft:
- een kind tot 16 jaar, van wie beide ouders zijn overleden;
- een kind van 16 jaar of ouder maar jonger dan 18 jaar, dat nog geen
startkwalificatie heeft behaald en voldoet aan de verplichtingen van de
leerplichtwet of daarvan is vrijgesteld;
- een kind van 16 jaar of 17 jaar dat een startkwalificatie heeft behaald en
vervolgonderwijs volgt;
- een kind van 18, 19 of 20 jaar dat volledig dagonderwijs volgt; een kind van
16 of 17 jaar dat een startkwalificatie heeft behaald en om lichamelijke of
psychische redenen niet in staat is onderwijs te volgen;
- een ongehuwd kind van 16 jaar of ouder, maar jonger dan 21 jaar, die een
startkwalificatie heeft behaald (of is vrijgesteld van de verplichtingen uit
de leerplichtwet) en het huishouden verzorgt.
De nabestaande heeft recht op een vakantie-uitkering over maanden waarin hij
recht had op nabestaanden- of wezenuitkering.
Hoogte
Nabestaanden- en wezenuitkering (brutobedragen per 1 januari 2022*)
Uitkering voor een

bedrag

vakantie-uitkering

nabestaande

1.281,50

86,49

nabestaande met verzorgingsrelatie

881,74

61,78

wees tot 10 jaar

442,26

27,68

wees van 10 tot 16 jaar

624,43

42,52

wees van 16 tot 21 jaar

821,68

55,35

* Bedragen zijn inclusief de tegemoetkoming van € 17,90. De vakantie-uitkering krijgt u
jaarlijks in mei.
Er is sprake van een verzorgingsrelatie als u:
- samenwoont omdat u iemand verzorgt die intensieve zorg nodig heeft; of
- samenwoont omdat u zelf intensieve zorg nodig heeft.
NB: Een nabestaande met een kind jonger dan 18 jaar ontvangt extra kindgebonden budget.
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De nabestaandenuitkering is afhankelijk van het inkomen uit arbeid of
inkomen in verband met arbeid van de nabestaande. Dat inkomen wordt in
principe van de uitkering afgetrokken. Een deel van het inkomen uit arbeid is
vrijgesteld. De uitkering vervalt indien het bruto maandbedrag aan inkomen
uit arbeid groter of gelijk is aan € 2.757,92.
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Voor inkomen in verband met arbeid is dit bedrag € 1.263,61. Voor elke maand
dat de nabestaande een uitkering ontvangt, bestaat recht op een vakantieuitkering. Zo wordt aan de 12 maanden voorafgaand aan de maand mei, de
vakantie-uitkering gereserveerd. In mei ontvangt de nabestaande het totaal van
de gereserveerde bedragen op zijn rekening.
Duur
De nabestaandenuitkering eindigt (onder andere) als de nabestaande
hertrouwt, gaat samenwonen of de AOW-leeftijd bereikt. Het recht op
wezenuitkering stopt als niet meer wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden,
zoals leeftijd of studeren. De opbouw van vakantie-uitkering stopt indien de
nabestaande overlijdt. De eventuele minderjarige kinderen hebben echter
recht op het tot de overlijdensdatum gereserveerde bedrag.
Uitvoering
De uitvoering van de Anw is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Nabestaanden moeten een aanvraag voor Anw-uitkering indienen bij de SVB
van de woonplaats.

Bedrijfsbeëindiging
Nederland

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ) voorziet in een maandelijkse uitkering voor
zelfstandigen die hun bedrijf of beroep beëindigen omdat hun inkomen
duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum. Bovendien biedt de
IOAZ een jaarlijkse vakantie-uitkering.
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Voorwaarden
U komt in aanmerking wanneer:
- u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd bent; en
- u te weinig inkomen heeft om van te leven; en
- u gaat stoppen met uw werk als zelfstandige, maar u bent nog niet gestopt,
(Dien de aanvraag IOAZ in voordat u uw onderneming bij KVK laat
uitschrijven); en
- u 10 jaar onafgebroken in Nederland heeft gewerkt, waarvan de laats te
3 jaar als zelfs tandige. In de 7 jaar daarvoor werkte u óf als zelfs tandige óf
in loondienst; en
- u de laatste 3 jaar gemiddeld minder dan € 27.021 per jaar verdiende. Als u
uw bedrijf voortzet, verdient u waarschijnlijk minder dan € 27.597 per jaar
(inkomsten uit uw eigen bedrijf en in dienstverband bij elkaar opgeteld); en
- voldoet aan het uren-criterium voor de zelfstandigenaftrek. Als uw partner
ook in uw bedrijf werkt, is voor u het minimum aantal werkuren 875. Voor uw
partner is dit minimaal 525 uur per jaar.
Houd er bij uw aanvraag rekening mee dat u:
- binnen 1,5 jaar na uw aanvraag gestopt bent met uw bedrijf.
- in de periode dat u een IOAZ-uitkering ontvangt probeert betaald werk te
krijgen. U accepteert algemeen geaccepteerd werk. Dit betekent al het werk
dat voor u geschikt is.
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Let op: Uw recht op IOAZ vervalt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Ook kan uw IOAZ stoppen als u bijvoorbeeld buiten Nederland gaat wonen.
Hervat u of uw echtgenoot uw onderneming weer? Dan wordt uw IOAZ ook
stopgezet.
Hoogte
De IOAZ vult het inkomen van de ondernemer en eventuele partner aan tot
bijstandsniveau en bedraagt daarmee het verschil tussen de van toepassing
zijnde grondslag (zie tabel) en het inkomen.
IOAZ-uitkering (brutobedragen per maand per 1 januari 2022)
Gerechtigde is een

Uitkering*

gehuwde of samenwonende

1.709,02

126,60

alleenstaande 23 jaar of ouder

1.350,11

100,01

729,21

63,30

alleenstaande met een of meer
meerderjarige medebewoners

Vakantie-uitkering

* bedragen zijn inclusief vakantieuitkering. Kostendelersnorm: medebewoners, niet
zijnde studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21 jaar.

Bij de berekening van de IOAZ-uitkering telt eigen vermogen en een
pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt volledig
mee. Een pensioen dat men zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar
niet. Het inkomen uit eigen vermogen wordt bepaald op 3% per jaar van het
deel aan vermogen dat boven € 142.920 ligt.
Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben,
geldt dat zij tot maximaal € 135.718 voor aanvullende pensioenvoorzieningen
mogen hebben zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.
De uitkering wordt verlaagd met de factor 100/108. Op deze manier wordt
maandelijks 8/108 van de uitkering gereserveerd als vakantie-uitkering.
De vakantie-uitkering wordt jaarlijks betaald in de maand juni over de aan
die maand voorafgaande 12 maanden.
Duur
De uitkering wordt betaald tot de eerste dag van de maand, waarin de
zelfstandige de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De IOAZ kan ook stoppen
wanneer men bijvoorbeeld verhuist naar het buitenland of wanneer men de
activiteiten hervat.
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Uitvoering
U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat
u stopt met uw onderneming. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw
bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven zijn. U krijgt de uitkering per maand
(achteraf) uitbetaald.
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Vrouwelijke zelfstandigen hebben een wettelijk recht op een ZEZ-uitkering
(Zelfstandige en Zwanger). De regeling wordt uit algemene middelen betaald,
er is dus geen premie voor verschuldigd.
Voor wie
De regeling geldt voor zelfstandigen, met of zonder personeel. Bijvoorbeeld
als men een eigen onderneming heeft; meewerkend echtgenote of partner,
directeur-grootaandeelhouder, huisarts, artiest of gastouder is of werkt voor
iemand met een persoonsgebonden budget (pgb); medeaandeelhouder is van
het bedrijf waar men werkt; werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
Let op: Voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen, is dat men zelfstandige is
op de dag vóórdat de uitkering ingaat.
Voorwaarden
Voor alfahulp en/of als hulp in de huishouding bestaat recht op een
zwangerschaps- en bevallingsuitkering als er:
- werkzaamheden worden verricht voor een particulier,
- huishoudelijk werk of persoonlijke diensten worden verricht,
- dat werk wordt gedaan in de huishouding van de werkgever en
- minder dan vier dagen per week wordt gewerkt.
Hoogte
De ZEZ-uitkering wordt berekend op basis van de inkomsten van het
voorgaande jaar en is nooit hoger is dan het wettelijk bruto minimum(jeugd)
loon. De ZEZ-uitkering is inclusief 8% vakantiegeld, hetgeen niet apart wordt
betaald in mei.
Is in het voorgaande jaar minimaal 1.225 uur als zelfstandige gewerkt dan gaat
UWV ervan uit dat u ten minste het minimumloon heeft verdiend. Er bestaat
dan recht op de maximale ZEZ-uitkering. Die is 100% van het bruto wettelijk
minimumloon. Is in het, aan de ZEZ-uitkering voorafgaande jaar minder dan
1.225 uur gewerkt als zelfstandige, dan wordt de ZEZ-uitkering berekend op
basis van de inkomsten uit het vorige kalenderjaar of uit de afgelopen (maximaal)
5 kalenderjaren.
Duur
De ZEZ -uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering gaat in tussen 6 weken
en 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum. Na de bevalling
is recht op minimaal 10 weken uitkering.
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Uitvoering
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de regeling
uit.
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Zelfstandigen moeten over hun belastbare inkomen inkomstenbelasting
betalen aan de Belastingdienst.
Berekening
De Belastingdienst stelt eerst het belastbaar inkomen vast, berekent
vervolgens hoeveel belasting hierover verschuldigd is en trekt hiervan ten
slotte heffingskortingen af.
De Belastingdienst belast de winst of het resultaat uit overige werkzaamheden
– verminderd met een aantal posten – volgens de onderstaande tarieven.
Tarieven inkomstenbelasting 2022
Belastbaar inkomen uit werk en woning

Belastingheffing * per jaar

€ 0 - 69.399

37,07%

> € 69.399

49,50%

* inclusief premies volksverzekeringen

Op de verschuldigde belasting brengt de belastingdienst in ieder geval de
‘algemene heffingkorting’ (€ 2.888 per jaar) en de ‘arbeidskorting’ van maximaal
€ 4.260 in mindering. Daarnaast kan er – afhankelijk van de persoonlijke situatie
– recht zijn op aanvullende heffingskortingen, zoals de alleenstaande-ouderkorting of de ouderenkorting).
Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) is in 2022
26,90%.
Algemene heffingskorting
Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, maar of hier volledig
gebruik kan worden gemaakt, hangt af van de leeftijd en of men het hele jaar
in Nederland heeft gewoond. De korting is afhankelijk van de hoogte van uw
inkomen. Men krijgt minder algemene heffingskorting als het inkomen stijgt.
De algemene heffingskorting is maximaal het bedrag dat men moet betalen
aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De algemene heffings
korting wordt verminderd met een percentage van het belastbaar inkomen
uit werk en woning.
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Betaling
De Belastingdienst heft de inkomstenbelasting tegelijk met de premie
volksverzekeringen. Daarvoor stuurt de belastingdienst aan het begin van
ieder jaar een aangifteformulier aan de belastingplichtige. De belastingplichtige
(of zijn vertegenwoordiger) moet de aangifte invullen en vóór 1 mei terugsturen.
Daarna stuurt de belastingdienst een aanslagformulier met het verschuldigde
bedrag aan inkomstenbelasting (en premie volksverzekeringen) en de uiterste
datum waarvoor het bedrag moet zijn gestort.
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Op 1 januari 2015 is de Participatiewet (PW) in werking getreden. Voorheen
werd deze wet de Wet werk en bijstand (Wwb) genoemd. De Participatiewet
is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsgerelateerde
beperkingen werk te laten vinden. Voor iedereen die functioneel kan werken,
maar het op de vrije arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er
sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. Onderdeel van deze wet is de algemene
bijstand.
Voorwaarden
Er is recht op een bijstandsuitkering wanneer iemand aan de volgende
voorwaarden voldoet:
- rechtmatig wonend in Nederland
- 18 jaar of ouder
- heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in het levensonderhoud
te kunnen voorzien. Als iemand samenwoont, telt het inkomen en het eigen
vermogen van de partner ook mee.
- geen beroep meer kunnen doen op een andere uitkering
- niet gedetineerd
- eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit
- als de gemeente aanbiedt om werk te vinden, moet daaraan deelgenomen
worden.
- aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden;
- op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau;
- vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar u gaat wonen, als u gaat
verhuizen;
- bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk
te krijgen;
- bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen
per dag werk te vinden;
- er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en
te behouden;
- meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt
gericht op arbeidsinschakeling;
- u moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag
het krijgen van werk niet belemmert.
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Wie kan partner zijn?
- een echtgenoot
- degene met wie een geregistreerd partnerschap is afgesloten
- degene met wie een gezamenlijke huishouding gevoerd wordt:
bijvoorbeeld een vriend(in), broer of zus. Kinderen en ouders kunnen niet
als partner aangemerkt worden voor de bijstand.
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Hoogte
De hoogte is afhankelijk van de bijstandsnormen en van het inkomen.
Een gemeente kan van de normbedragen afwijken.
Sinds 1 januari 2015 krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering
als zij hun woonkosten kunnen delen met huisgenoten van 21 jaar en ouder.
Dit heet de kostendelersnorm.
Normbedragen
Categorie

Hoogte bijstandsuitkering in percentage

Paar

100% van het minimumloon (samen)

Alleenstaande en alleenstaande ouder
tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

70% van het minimumloon

Vanaf AOW-leeftijd

aparte norm

Bedragen worden jaarlijks in januari en in juli aangepast.
Duur
Het recht bestaat zolang iemand voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen
die aan het recht verbonden zijn.
Uitvoering
De bijstandsuitkering moet digitaal aangevraagd worden bij UWV. Zij sturen
de aanvraag door naar de gemeente waar iemand woont. De gemeente stuurt
een beslissing.

Socialezekerheids
wetgeving

SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL BELGIË
Algemeen
Het Belgische socialezekerheidsstelsel is samengesteld uit:
- een stelsel voor loontrekkenden (werknemers),
- een stelsel voor zelfstandigen,
- stelsels voor vastbenoemde ambtenaren van overheidsdiensten.
Elk stelsel heeft zijn eigen wetten en besluiten waarin verschillende sociale
verzekeringen zijn opgenomen. Zo zijn er, binnen elk stelsel, verzekeringen
voor gezinsbijslag en verzekeringen tegen loonderving bij ziekte, invaliditeit,
werkloosheid (faillissement), ouderdom en overlijden.
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Zelfstandigen
Het stelsel van sociale verzekeringen voor zelfstandigen is geregeld in
‘Het sociaal statuut der Zelfstandigen’. Wie precies zelfstandigen zijn, is
vastgelegd in dit sociaal statuut. De beoordeling van de aard van iemands
arbeid gebeurt door de sociale verzekeringsfondsen, de Nationale Hulpkas
(het socialeverzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen) of de belastingadministratie.
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Beoordeling zelfstandigheid
Zelfstandigheid wordt beoordeeld aan de hand van de sociale of de fiscale
norm. Volgens de ‘sociale norm’ is een zelfstandige iemand die een beroepsactiviteit uitoefent zonder dat hij daarvoor gebonden is door een arbeidsovereenkomst (werknemer) of een statuut (ambtenaar).
De ‘fiscale norm’ gaat uit van de wijze waarop de fiscus het beroepsinkomsten
heeft belast. Eenvoudig gezegd: wie voor de
fiscus zelfstandige is, is dit in principe ook voor de sociale zekerheid. Het gaat
onder meer om wie volgende inkomsten geniet:
- winst van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf;
- de bezoldigingen van bestuurders en commissarissen;
- bedrijfsleiders;
- de baten van vrije beroepen, ambten, posten en elke andere winstgevende
bezigheid.
De sociale norm geeft altijd de doorslag. De fiscale norm schept slechts een
vermoeden dat iemand een zelfstandige is. De ‘zelfstandige’ kan dus het
tegendeel bewijzen. Als helemaal geen tegenbewijs geleverd kan worden,
hanteert het sociaal statuut onweerlegbare vermoedens.
Onbezoldigd bestuurder
Beslist de algemene vergadering dat de bestuurder zijn mandaat toch kosteloos
uitoefent, dan moeten de statuten dit uitdrukkelijk vermelden. De bestuurder
mag dan geen bezoldiging ontvangen zoals winstuitkeringen, loon, betalingen
voor zijn aanvullende pensioenbijdragen of andere voordelen. Verder hoeft hij
zich niet in te schrijven als zelfstandige, tenzij hij tegelijk als werkend vennoot
technische, boekhoudkundige of administratieve taken uitvoert. In dit laatste
geval is men steeds verzekeringsplichtig als zelfstandige.
Directeur Grootaandeelhouder (DGA)
Een Directeur Grootaandeelhouder wordt in België altijd als een zelfstandige
gekwalificeerd.
Zelfstandige in bijberoep
Als zelfstandige in bijberoep werkt men voor eigen rekening. Tegelijk is men
minstens halftijds aan de slag als loontrekkende, ambtenaar óf ontvangt men
een uitkering en voldoet men aan strikte voorwaarden. Als het inkomen uit
zelfstandige werkzaamheden meer bedraagt dan € 14.658,44 geldt inschrijving
in hoofdberoep.
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Helper
Een helper is iedere persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn
beroep helpt of vervangt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereen
komst verbonden te zijn.

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2022

26 van 42

Meewerkende echtgenoot
Een meewerkende echtgenoot is de persoon die zijn echtgenote of partner
regelmatig of ten minste 90 dagen per jaar helpt, wanneer zijn persoonlijk
inkomen uit een zelfstandige beroepsactiviteit niet hoger ligt dan € 3.000 per
jaar (bruto-inkomen min professionele kosten) of geen vervangingsinkomen
heeft dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid.

Sociale verzekering
zelfstandigen België

Zelfstandige in hoofdberoep en helper
Het sociaal statuut van de zelfstandigen voorziet niet alleen verplichtingen,
maar ook rechten. Een zelfstandige in hoofdberoep of een helper heeft
recht op:
- een eenmalige geboorte- of adoptiepremie en een maandelijkse
kinderbijslag (Wet betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen);
- vergoeding van de kosten van geneeskundige zorg (de algemene ziekte- en
invaliditeitsverzekering);
- vergoeding van de kosten van mantelzorg, professionele thuiszorg, en
professionele residentiële zorg (Vlaamse zorgverzekering).
- een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (de algemene ziekte- en
invaliditeitsverzekeringen en een besluit met bijzonderheden voor
zelfstandigen);
- een ouderdomspensioen. De echtgenoot van de overleden zelfstandige of
de overleden meewerkende echtgenoot heeft recht op een
overlevingspensioen (besluit betreffende het rust- en overlevingspensioen);
- een uitkering bij faillissement (sociale verzekering bij faillissement).
- overbruggingsrecht
Zelfstandige in bijberoep
Een zelfstandige in bijberoep valt onder de sociale verzekeringen verbonden
aan zijn hoofdactiviteit of aan zijn uitkering of pensioen.
Een zelfstandige in bijberoep kan dus in principe geen rechten ontlenen aan
de sociale verzekeringen van het sociaal statuut. Dat kan anders zijn als hij
ten minste de minimumbijdrage is verschuldigd. Vanaf het moment dat men
€ 14.658,44 of meer aan inkomsten verdient, werkt men in hoofdberoep.
Helpers
Een helper valt onder dezelfde sociale verzekeringen als een zelfstandige in
hoofdberoep.
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Meewerkende echtgenoten
Een meewerkende echtgenoot geboren op of na 1 januari 1956 valt onder
dezelfde sociale verzekeringen als een zelfs tandige in hoofdberoep.
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Een meewerkende echtgenoot geboren vóór 1 januari 1956 heeft ten minste
als ‘persoon ten laste’ van de echtgenoot:
- recht op vergoeding van alle risico’s in de gezondheidszorg (de algemene
ziekte- en invaliditeitsverzekering); en
- recht op een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De vrouwelijke
meewerkende echtgenoot heeft in een periode van zwangerschaps- en
bevallingsverlof recht op een moederschapsuitkering (de algemene ziekteen invaliditeitsverzekeringen en een besluit met bijzonderheden voor
zelfstandigen).
De meewerkende echtgenoot kan ervoor kiezen om – net als de zelfstandige
in hoofdberoep – onder alle sociale verzekeringen te vallen.

Sociale bijdrage België

Zelfstandigen zijn op basis van het sociaal statuut der zelfstandigen verplicht
om sociale bijdragen te betalen aan hetsocialeverzekeringsfonds van hun keuze.
Berekening
De sociale bijdrage bestaat uit een percentage van de – in inkomensschijven
verdeelde – bruto beroepsinkomsten die de zelfstandige heeft verdiend in het
refertejaar. Het refertejaar is het derde kalenderjaar vóór het jaar waarop de
bijdrage betrekking heeft. De bijdragen voor 2022 worden dus berekend over
het beroepsinkomen van 2019.
Voor de berekening van de bijdrage moet het sociale verzekeringsfonds het
beroepsinkomen ‘indexeren’. Dit betekent dat het fonds het inkomen
vermenigvuldigt met een factor die bij het begin van elk kalenderjaar door
de overheid wordt vastgesteld.
De hoogte van de sociale bijdrage is afhankelijk van de ‘categorie’ waartoe de
zelfstandige behoort. Het maakt dus uit of iemand zelfstandige in hoofdberoep
of helper, zelfstandige in bijberoep of meewerkend echtgenoot is.
Welke bijdrage de meewerkend echtgenoot precies moet betalen, wordt
hier niet behandeld. U kunt hiervoor wel contact opnemen met Bureau voor
Belgische Zaken.
Bijdragen 2022 Hoofdberoep
Refertejaar 2019
20,50% op
- het gedeelte van de hergewaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar
tot € 63.297,86
- minimumkwartaalinkomen € 3.664,61
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14,16% op het gedeelte van de hergewaardeerde beroepsinkomsten van het
refertejaar tussen € 63.297,86 en € 93.281,02.

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2022

Periode
1ste jaar
vanaf 2e jaar
Maximumbijdrage per kwartaal

28 van 42

Minimumbijdrage per kwartaal
387,92
751,25
4.305,42

Bijdragen 2022 Bijberoep
bijdrage
0

geherwaardeerde inkomsten van het
refertejaar lager dan
1.621,72

geherwaardeerde inkomsten van het refertejaar vanaf € 1.621,72:
- 20,50% op de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar tot
€ 63.297,86
- 14,16% op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van
het refertejaar tussen € 63.297,86 en € 93.281,02
Periode
1ste jaar
Maximumbijdrage per kwartaal

Minimumbijdrage per kwartaal
83,11
4.305,42

Voorlopige sociale bijdrage voor startende zelfstandige in hoofdberoep
(2022)
Kalenderjaar

Bijdrage per kwartaal

1e jaar

387,95

2e jaar

751,25

Betaling
Zelfstandigen moeten de sociale bijdrage elk kwartaal betalen aan hun sociale
verzekeringsfonds. Het fonds stuurt daartoe in de loop van de eerste maand van
elk kwartaal een factuur. De sociale bijdrage moet uiterlijk op de laatste dag van
ieder kwartaal op het rekeningnummer van het sociale verzekeringsfonds staan.
Beginnende zelfstandigen betalen de eerste 3 tot 4 jaar voorlopige bijdragen.
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Kinderbijslag België

Het recht op kinderbijslag is geregeld in de Wet van 29 maart 1976 betreffende
de gezinsbijslag voor zelfstandigen. De wet voorziet in een maandelijkse gewone
kinderbijslag, een leeftijdstoeslag en, onder voorwaarden, sociale bijslagen.
Voorwaarden
De rechthebbende laat het recht op kinderbijslag ontstaan voor rechtgevende
kinderen. Rechthebbende is bijvoorbeeld de zelfstandige in hoofdberoep of
de zelfstandige die arbeidsongeschikt of gepensioneerd is. Een rechtgevend
kind is een eigen kind, adoptiekind of pleegkind van de rechthebbende, de
echtgenoot van de rechthebbende, of de persoon met wie de rechthebbende
een feitelijk gezin vormt of wettelijk samenwoont.
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De bijslagtrekkende, de moeder of de persoon die het kind opvoedt, ontvangt
de kinderbijslag. Soms ontvangt het kind zelf de kinderbijslag.
Hoogte
Het bedrag van de gewone kinderbijslag hangt voor kinderen die al een recht
hadden op 1 januari 2019 of daarvoor, af van de rang van het kind ten opzichte
van de andere rechtgevende kinderen die in hetzelfde gezin worden opgevoed.
Het bedrag van een tweede kind, is bijvoorbeeld hoger dan dat voor een eerste
kind. Na 1 januari 2019 is het groeipakket ingegaan met een basisbedrag per
kind met daarop eventuele aanvullingen. Het basisbedrag per kind na deze
datum bedraagt € 169,79 per kind. De vermelde kinderbijslagbedragen gelden
in Vlaanderen. Voor de bedragen die gelden in Brussel, Wallonië en de
Duitstalige Gemeenschap: zie respectievelijk www.iriscare.be, www.aviq.be
en www.ostbelgienfamilie.be.
Basiskinderbijslag (nettobedrag per maand per kind, recht voor 2019)
Rangorde

Bedrag

Eerste kind

97,73

Tweede kind

180,83

Derde en volgende

259,49

Wezenbijslag

382,92

Eenoudergezinnen hebben recht op een verhoging.

Leeftijdstoeslag voor het eerste kind
Leeftijd kind

Bedrag per maand

6 t/m 11 jaar

16,36

12 t/m 17 jaar

24,92

18 t/m 24 jaar

28,72

Leeftijdstoeslag voor andere kinderen
Leeftijd kind

Bedrag per maand

6 t/m 11 jaar

32,63

12 t/m 17 jaar

49,86

18 t/m 24 jaar

63,40

Voor een weeskind wordt kinderbijslag betaald, zolang het recht heeft op een
Groeipakket, ook wanneer de overblijvende ouder gaat samenwonen met een
nieuwe partner.
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Onder voorwaarden bestaat bovendien recht op sociale toeslag voor gezinnen
met één of twee inkomens waarvan het bruto jaarinkomen onder de grens van
€ 32.238,01 ligt of voor gezinnen met 3 of meer kinderen waarvan het inkomen
onder de € 63.672,48 ligt. Deze sociale toeslag wordt automatisch toegekend.
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Ook kan er den extra toeslag bestaan voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte. Afhankelijk van de ondersteuningsnood ontvangen
zij een bedrag tussen € 85,70 en € 571,30.
Startbedrag
In België is er bij de geboorte van een kind dat recht geeft op kinderbijslag
eveneens recht op het startbedrag. Het startbedrag kan worden aangevraagd
vanaf de dag dat iemand zwanger is en kan worden uitbetaald twee maanden
voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bedrag is per kind € 1.167,33 en
voor een meerlingzwangerschap is dit een bedrag van € 1.247,58.
Duur
Er is zonder meer recht op kinderbijslag tot en met de maand waarin het kind
18 jaar wordt. Voor kinderen ouder dan 18 jaar bestaat er uitsluitend recht
als het kind: gehandicapt is (tot 21 jaar); onderwijs volgt, stage loopt, of niet
vergoed werkloos is na het behalen van het diploma (tot 25 jaar).
Uitvoering
De rechthebbende moet de kinderbijslag en het startbedrag aanvragen via
één van de vijf uitbetalers in Vlaanderen: Fons, Infino, Kidslife Vlaanderen,
MyFamiliy of Parentia.

Geneeskundige zorg
België

VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
De Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
biedt rechthebbenden (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van reguliere
medische zorg.
Voorwaarden
Voor vergoeding van medische zorg moet iemand ‘rechthebbende’ zijn.
Een zelfstandige is rechthebbende als hij is verzekerd volgens het sociaal
statuut van de zelfstandigen.
Onder bepaalde voorwaarden zijn de echtgenoot of partner en de kinderen van
de rechthebbende ‘personen ten laste’ van de rechthebbende. Zij hebben dan
ook recht op vergoeding van medische zorg. De rechthebbende moet
aangesloten zijn bij een ziekenfonds of ingeschreven zijn bij de Hulpkas voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bovendien moet de bijdrageplicht zijn vervuld.
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Zorgaanspraken
De rechthebbende komt in aanmerking voor de vergoeding van kosten van
onder andere de volgende zorg:
- bezoeken en raadplegingen van huisartsen en artsen/specialisten
- verzorging door kinesitherapeuten
- verzorging door verpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging
- tandverzorging
- verlossingen
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prothesen, rolstoelen, verbanden en implantaten
ziekenhuisverpleging
verzorging in rustoorden voor bejaarden
revalidatiezorg.

De rechthebbende moet altijd remgeld (eigen bijdrage) betalen. De hoogte
van het remgeld is afhankelijk van de soort zorg. Verder speelt een rol of
de rechthebbende al dan niet onder de voorkeursregeling valt. Deze regeling
kan gelden voor onder andere: personen met rustpensioen, weduwen of
weduwnaars, personen met een invaliditeitsuitkering en volle wezen die recht
geven op kinderbijslag. Bovendien kan onder voorwaarden recht zijn op
terugbetaling van remgeld via het systeem van de maximumfactuur.
Uitvoering
De uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
is in handen van de verzekeringsinstellingen. Dat zijn de ziekenfondsen, ook
wel mutualiteiten genoemd, en de regionale Hulpkassen voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) regelt een maandelijks budget voor
verzekerde burgers uit Vlaanderen die zorg nodig hebben. Het gaat om
tegemoetkomingen voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen of
een handicap. In het pakket zit ook residentiële ouderenzorg en een tegemoet
koming voor mobiliteitshulpmiddelen.
Aansluitingsplicht
Aansluiten is verplicht voor een persoon van 25 jaar of ouder die:
- in het Nederlandse taalgebied (Vlaanderen) woont en niet in een ander
EU- of EER-land sociaal verzekerd is; of
- in een EU- of EER-land woont en in België sociaal verzekerd is als gevolg
van een actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied.
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Voorwaarden
Een inwoner van een EU- of EER-land die is aangesloten bij een zorgkas en
die wordt getroffen door langdurig ernstig verminderd ‘zelfzorgvermogen’
kan een maandelijkse tegemoetkoming van de zorgkas krijgen. Behalve voor
kinderen tot 18 jaar geldt de extra voorwaarde dat zij in de periode van
5 jaar voorafgaand aan het moment waarop de tegemoetkoming ingaat
ononderbroken:
- in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad hebben gewoond;
- in een of meerdere EU- of EER-landen sociaal verzekerd zijn geweest.
Per tegemoetkoming gelden daarnaast nog bijzondere voorwaarden,
zie www.vlaamsesocialebescherming.be.
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Zorgaanspraken
De VSB regelt drie tegemoetkomingen/zorgbudgetten:
- Het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen: Vlaamse zorg
verzekering). Leeftijd speelt geen rol. Het bedrag is bedoeld als tegemoet
koming in de kosten van ‘niet-medische’ zorg, zoals voor de kosten van hulp
bij wassen of aankleden of bij hulp in de huishouding. Het maakt niet uit of
de zorgbehoevende deze zorg thuis of in een instelling krijgt.
- Het Zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).
Personen met een erkende handicap die aan de voorwaarden voldoen
krijgen dit budget automatisch.
- Het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is bedoeld voor burgers
van 65 jaar en ouder. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen en van de
zorgzwaarte van de persoon.
Alle tegemoetkomingen zijn vrij besteedbaar, de gerechtigde hoeft niet te
verantwoorden hoe hij het bedrag besteedt.
Hoogte vergoedingen (1 januari 2022)
Budget

Nettobedrag per maand

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

130,00

Zorgbudget voor mensen met een handicap

300,00

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

643,00*

* maximaal bedrag, hoogte afhankelijk van inkomen en zorgzwaarte

Uitvoering
De VSB wordt uitgevoerd door de zorgkassen erkend door het Vlaamse
Zorgfonds. De bijdrage van maximaal € 54 per persoon per jaar betaalt u aan
één van de zorgkassen.

Ziekte en
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
arbeidsongeschiktheid De ziekteverzekering geeft recht op uitkering aan o.a. arbeidsongeschikte
zelfstandigen. De arbeidsongeschiktheid mag niet zijn veroorzaakt door een
België
zware fout van de zelfstandige zelf. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
uitkering bij ziekte en uitkering bij invaliditeit.
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Voorwaarden
Er is recht op een uitkering als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- aangesloten zijn bij een ziekenfonds of Hulpkas
- sociale bijdragen betaald hebben
- de wachttijd van 6 maanden hebben volbracht (soms is vrijstelling mogelijk)
- wegens arbeidsongeschiktheid moet iedere beroepsactiviteit zijn stopgezet
- de normale pensioenleeftijd (65 jaar) mag nog niet bereikt zijn, tenzij de
activiteiten na de wettelijke pensioenleeftijd zijn voortgezet. Dan is er onder
voorwaarden nog 6 maanden recht op uitkering.
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- de arbeidsongeschiktheid moet binnen 7 dagen worden gemeld bij de
adviserend arts van het ziekenfonds.
- er mogen geen controles worden geweigerd.
Bij een ziekteperiode die langer dan 3 maanden duurt, kan er een “gelijkstelling
wegens ziekte” worden gekregen en dan hoeft er geen sociale bijdrage meer
betaald te worden.
Hoogte/duur
De eerste maand van arbeidsongeschiktheid geldt als wachttijd waardoor er
geen recht op een uitkering is. De daaropvolgende 11 maanden is er recht op
een uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van de gezinssituatie en van het
feit of er hulp van derden nodig is.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen over de 2e tot en met de 12de maand
Gezinssituatie

Brutobedrag per dag

met gezinslast

68,88

alleenstaande

54,85

samenwonende

42,07

hulp van derden

25,96

De aanvullende uitkering bij hulp van derden wordt pas vanaf de vierde maand
uitbetaald. Vraag erkenning van behoefte aan hulp van derden aan bij het zieken
fonds. Het ziekenfonds bepaalt de graad van behoefte aan hulp van derden.
Uitvoering
De uitkering wordt betaald door het ziekenfonds of de Hulpkas waarbij de
zelfstandige is aangesloten.
INVALIDITEITSUITKERING
Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontstaat er recht op een
invaliditeitsuitkering.
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Voorwaarden
Voor de invaliditeitsuitkering gelden dezelfde voorwaarden als voor het
ziekengeld. Als extra voorwaarde komt daar nog bij dat de zelfstandige geen
enkele beroepsbezigheid die hem opgelegd zou kunnen worden, kan vervullen.
Hoogte
Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt de arbeidsongeschikte opnieuw
een forfaitaire uitkering. Heeft het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen de periode van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld aan een
periode van activiteit voor de opbouw van uw pensioenrechten? Dan heeft men
recht op een ‘uitkering met stopzetting bedrijf’. Is dit niet het geval, dan heeft
men recht op een ‘uitkering zonder stopzetting bedrijf’.
Het bedrag van die uitkering hangt af van de gezinssituatie.
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Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na 12 maanden voor zelfstandigen
die hun bedrijf niet hebben stopgezet
Gezinssituatie

Brutobedrag per dag

met gezinslast

68,88

alleenstaande

54,85

samenwonende

42,07

hulp van derden

25,96

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na 12 maanden voor zelfstandigen
die hun bedrijf hebben stopgezet
Gezinssituatie

Brutobedrag per dag

met gezinslast

68,88

alleenstaande

54,85

samenwonende

47,03

hulp van derden

25,96

Duur
De uitkering wordt betaald zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.
Uitvoering
De invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door het ziekenfonds of de Hulpkas
waarbij de zelfstandige is aangesloten.
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Ouderdomspensioen
België

Het Koninklijk Besluit nr. 72 van 10 november 1967 biedt een rustpensioen voor
personen die in België als zelfstandige of als helper hebben gewerkt.
Het Besluit voorziet niet in een jaarlijks vakantiegeld.
De persoon die ooit met een zelfstandige gehuwd is geweest en niet is
hertrouwd, kan ook recht hebben op een maandelijks pensioen. Hetzelfde geldt
voor de persoon die nog steeds is gehuwd met de zelfstandige, maar niet meer
met hem samenwoont. Deze regelingen worden hier niet behandeld. U kunt
hiervoor wel contact opnemen met Bureau voor Belgische Zaken.
Voorwaarden
- Iemand heeft recht op rustpensioen indien hij de pensioenleeftijd heeft
bereikt en tussen zijn 20e en de pensioenleeftijd een periode als zelfstandige
of helper in België heeft gewerkt.
- Tijdens de tewerkstelling moeten de wettelijke bijdragen zijn gestort.
Perioden van inactiviteit zijn soms gelijkgesteld met perioden van werken,
bijvoorbeeld voor perioden waarin de zelfstandige arbeidsongeschikt is
geweest en een uitkering ontving.
- De pensioengerechtigde leeftijd voor zowel mannen als vrouwen is 65 jaar,
wanneer het pensioen daadwerkelijk voor de eerste maal ingaat voor 1 februari
2025. Vervroegd pensioen is mogelijk als men aan leeftijdsvoorwaarde en
minimumloopbaan voldoet.
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Sinds 1 januari 2015 wordt de minimumleeftijd geleidelijk opgetrokken.
Ingang vervroegd rustpensioen

Start pensioen in

minimumleeftijd

loopbaanvoorwaarde

2022 tot 2031

63 jaar

42 jaar

uitzondering: lange loopbaan
60 jaar bij loopbaan 44 jaar
61 jaar bij loopbaan 43 jaar
62 jaar bij loopbaan 43 jaar

Hoogte
Het rustpensioen is, voor elk in aanmerking komend jaar, gelijk aan een breuk
van 75% of van 60% van de bedrijfsinkomsten van dat jaar (geherwaardeerd
en eventueel begrensd) verminderd door vermenigvuldiging met een factor.
Voor de zelfstandigen van wie de echtgenoot elke beroepsarbeid heeft
gestaakt en geen socialezekerheidsuitkering of ouderdomspensioen ontvangt,
is recht op 75% (gezinsbedrag). Andere zelfstandigen hebben recht op 60%
(alleenstaandenbedrag).
Er geldt een maximumbedrag. Indien de bedrijfsinkomsten over bijvoorbeeld
2019, na herwaardering, groter of gelijk zijn aan € 59.795,61 dan zal het
rustpensioen over 2019 zijn gebaseerd op dat maximumbedrag.
Duur
Het rustpensioen loopt door tot de gerechtigde overlijdt. Wanneer de
gerechtigde een beroepsinkomen heeft en dit boven een bepaald
grensbedrag uitkomt, kan het rustpensioen worden geschorst.
Uitvoering
De rustpensioenregeling voor zelfstandigen wordt uitgevoerd door het
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).
De Federale Pensioendienst (FPD) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van
rustpensioenen. In bepaalde gevallen onderzoekt RSVZ automatisch iemands
pensioenrechten. Voor een vervroegd pensioen is het noodzakelijk om een
aanvraag in te dienen. Dit kan maximaal 12 maanden voor de datum waarop
men met pensioen wil gaan. Online via mypension.be of door telefonisch
contact op te nemen met de FPD.

Nabestaandenuitkering
België

Het Koninklijk Besluit nr. nr. 72 van 10 november 1967 biedt een
overlevingspensioen voor de echtgenoot van een overleden zelfstandige.
Het Besluit voorziet niet in een jaarlijks vakantiegeld.
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Bij overlijden van de zelfstandige, kan de nabestaande vanuit België een
nabestaandenuitkering krijgen. De Belgische uitkering heet overlevingspensioen.
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Voorwaarden
De nabestaande moet:
-	op de overlijdensdatum ten minste 1 jaar gehuwd zijn met de overleden
echtgenoot; én
- ten minste 48 jaar en 6 maanden oud zijn.
NB: De minimumleeftijd wordt elk jaar met een half jaar verhoogd tot 50 jaar
in 2025.
Indien het huwelijk korter dan 1 jaar heeft geduurd, dan kan de nabestaande
in onder andere de volgende gevallen toch een overlevingspensioen krijgen:
- indien de nabestaande vóór de huwelijksdatum wettelijk samenwoonde met
de echtgenoot. En de perioden van samenwonen en huwelijk op de
overlijdensdatum bij elkaar ten minste 1 jaar zijn; of
- indien uit het huwelijk op (of binnen 300 dagen na) de overlijdensdatum een
kind geboren is; of
- indien de nabestaande of echtgenoot op de overlijdensdatum kinderbijslag
ontvangt.
Voldoet de nabestaande niet aan de leeftijdsvoorwaarde van 48 jaar en
6 maanden, dan kan er mogelijk recht op een overgangsuitkering zijn.
Deze uitkering duurt, afhankelijk van kinderlast en eventuele invaliditeit kind,
18, 36 of 48 maanden.
Hoogte
Het overlevingspensioen is gebaseerd op de beroepsloopbaan als zelfstandige
of als helper en de beroepsinkomsten van de overleden echtgeno(o)te.
Er kunnen zich twee situaties voordoen:
- op de overlijdensdatum werd door de overledene een rustpensioen
ontvangen. De overlevende echtgenoot heeft dan recht op 80% van
dit rustpensioen (gezinsbedrag).
- op de overlijdensdatum werd nog geen rustpensioen ontvangen.
De overlevende echtgenoot heeft dan recht op 80% van het rustpensioen
(gezinsbedrag) dat de overledene zou hebben ontvangen, als hij op de
overlijdensdag de pensioenleeftijd had bereikt én 45 jaar had gewerkt.

9080NX/0622

Het overlevingspensioen bedraagt € 17.792,40 per jaar, indien de overleden
echtgenoot een aantal jaren heeft gewerkt dat overeenkomt met een volledige
beroepsloopbaan van 45 jaar. Dit noemt men het minimumpensioen. Om na te
gaan of is voldaan aan de loopbaanvoorwaarde, houdt men ook rekening met
de loopbaan als werknemer. Bovendien maakt het niet uit of het gaat om een
beroepsloopbaan in België of in een ander land van de Europese Unie.
Duur
Het overlevingspensioen wordt niet meer betaald als de overlevende
echtgenoot hertrouwt, of een beroepsinkomen geniet en dat inkomen boven
een bepaald grensbedrag komt.
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Voor een overlevende echtgenoot jonger dan 48 jaar en 6 maanden, vervalt
het overlevingspensioen indien hij geen kind meer opvoedt of niet meer
arbeidsongeschikt is. Het pensioen kan vervallen als de nabestaande zelf een
wettelijk ouderdomspensioen gaat ontvangen.
Uitvoering
De overlevingspensioenregeling voor zelfstandigen wordt uitgevoerd door
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).
De Federale Pensioendienst (FPD) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van
overlevingspensioenen.

Overbruggingsrecht
België

Als gevolg van faillissement, gedwongen onderbreking of stopzetting van
het bedrijf kan er in België een overbruggingsuitkering worden aangevraagd.
Dit is een tijdelijke uitkering waarbij de rechten van de zelfstandige worden
gewaarborgd. De zelfstandige behoudt rechten op gezinsbijslag, genees
kundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum
4 kwartalen zonder dat deze bijdragen moet betalen.
Er zijn verschillende voorwaarden bij faillissement of bij stopzetting.
Voorwaarden bij faillissement
- Hoofdverblijfplaats in België.
- Verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de
zelfstandigen gedurende het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring
of van de stopzetting van de activiteit (bij collectieve schuldenregeling) en
gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
- In de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
- Tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat
volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief
bijdragen betaald.
- Geen beroepsactiviteit meer uitoefenen en geniet ook geen
vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de dag van de uitspraak
van het faillissement of na de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling).
- Niet strafrechtelijk veroordeeld in het kader van het faillissement en het
onvermogen niet manifest georganiseerd (bij collectieve schuldenregeling).
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Voorwaarden bij stopzetting
- Men heeft zijn hoofdverblijfplaats in België.
- Men is verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut
van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van zijn
activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
- Men is in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als
hoofdberoep.
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- Men heeft tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het
kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen
effectief bijdragen betaald.
- Men oefent geen beroepsactiviteit meer uit en geniet ook geen vervangings
inkomen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting.
- Men krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of
door valse of opzettelijke onvolledige verklaringen.
Hoogte uitkering
De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen
voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang de zelfstandige al dan niet
een gezin ten laste heeft. Maandelijks zonder gezinslast: 1.426,28 euro.
Maandelijks met gezinslast: 1.782,28 euro.
Duur
De maximumduur is 12 maanden. Er kan verschillende keren een beroep op
het overbruggingsrecht worden gedaan. Voorwaarde daarbij is dat de totale
duur tijdens de volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden.
Uitvoering
Het overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij het
socialeverzekeringsfonds, voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt
op dat van de stopzetting.

Zwangerschap en
bevalling België

Vrouwelijke zelfstandigen en helpsters kunnen op het einde van hun
zwangerschap recht hebben op een vergoede rustperiode. Tijdens die
periode mag geen beroepsactiviteit worden uitgeoefend.
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Voorwaarden
Er bestaat recht op de voordelen van de moederschapsverzekering wanneer
er tegelijk ook recht bestaat op de voordelen van de uitkeringsverzekering.
Als voorwaarden gelden dat de zelfstandige:
- is aangesloten bij een ziekenfonds
- een wachttijd van 6 maanden heeft volbracht of daarvan is vrijgesteld
- moet bewijzen dat zij bij is met de betaling van de sociale bijdragen of dat
van die betaling volledig is vrijgesteld
- de hoedanigheid van gerechtigde zonder onderbreking kunnen aantonen
- een attest van onderwerping aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering
kunnen voorleggen
- eventueel de erkenning van de arbeidsongeschiktheid kunnen voorleggen
- elke beroepsactiviteit stop zetten tijdens de periode van bevallingsrust

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2022

39 van 42

Duur
Het verplichte deel telt 3 weken waarin men alle activiteiten volledig moet
stopzetten. Dit bestaat uit 1 week (7 dagen) prenatale rust de week die
voorafgaat aan de voorziene bevallingsdatum en 2 weken postnatale rust die
volgen op de bevalling. Daarnaast kan men nog 9 weken of 10 weken bij
een meerling verspreid opnemen voor of na de bevalling. De periode voor
de bevalling is maximaal 3 weken
Procedure
Bij de aanvraag gaat een medisch attest met de vermoedelijke datum van de
bevalling. Op basis van die vermoedelijke datum vermeldt men vanaf wanneer
de bevallingsrust zal beginnen (ten vroegste 3 weken en ten laatste 1 week
voor de vermoedelijke bevallingsdatum).
Bijkomend bewijsstuk
Na de geboorte moet er een uittreksel uit de geboorteakte of een medisch
geboorteattest worden overlegd.
Melding werkhervatting
Wanneer het werk wordt hervat, moet de zelfstandige het ziekenfonds hiervan
binnen twee dagen op de hoogte brengen.
Hoogte
Bedrag per week
(eerste 4 weken)

€ 782,77 bij voltijdse moederschapsrust
€ 391,39 bij voltijdse moederschapsrust

Bedrag per week
(vanaf week 5)

€ 715,95 bij voltijdse moederschapsrust
€ 357,98 bij voltijdse moederschapsrust

Het bedrag van de moederschapsuitkering wordt in een keer uitbetaald,
uiterlijk binnen de maand na het einde van de moederschapsrust.
Uitvoering
De regeling wordt uitgevoerd door het ziekenfonds waarbij de zelfstandige is
aangesloten.

Belastingwetgeving
België

Zelfstandigen moeten over hun beroepsinkomsten personenbelasting betalen
aan de belastingadministratie.
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Berekening
De belastingadministratie stelt eerst het belastbaar netto-inkomen vast en
berekent vervolgens hoeveel belasting hierover verschuldigd is.
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De belastingdienst belast bezoldigingen van bedrijfsleiders, winst van een
nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf en baten van vrije beroepen –
verminderd met een aantal posten – volgens de onderstaande tarieven.
Basisschaal belastinginhouding 2022
Belastbaar inkomen

Belastingheffing per jaar

€ 0 - 13.870

+ 25%

€ 13.870 - 24.480

+ 40%

€ 24.480 - 42.470

+ 45%

€ 42.470 en hoger

+ 50%

Betaling
Zelfstandigen moeten per kwartaal belasting ‘voorafbetalen’. Daartoe maakt
de belastingadministratie een schatting van het over het betreffende belasting
jaar verschuldigde belasting. De voorafbetalingen worden later verrekend via
de definitieve aanslag.
Zelfstandigen kunnen aangifte doen aan de hand van een voorgedrukt
aangifteformulier. Dit kan ook via de website www.taxonweb.be.
De uiterste indieningstermijn van de aangifte personenbelasting over de
inkomsten van een bepaald jaar is 30 juni van het jaar daarop. De belasting
administratie verstuurt in juni het jaar daarna de definitieve aanslag.

Socialebijstands
wetgeving België

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
voorziet in een maandelijkse uitkering voor mensen die geen inkomen hebben.
Deze uitkering heet leefloon.
Voorwaarden
Om recht te hebben op leefloon, moet de aanvrager:
- Belg of onderdaan van een ander EU-land zijn (en onder de toepassing van
het vrij verkeer van werknemers vallen);
- onvoldoende inkomsten hebben en niet in staat zijn zelf inkomen te
verwerven;
- bereid zijn om – indien mogelijk – een beroep te doen op andere
socialezekerheidsuitkeringen (bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkering,
pensioen, studietoelage); en
- bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen
niet mogelijk is.
Verder moet de aanvrager: 18 jaar of ouder zijn en gewoonlijk en permanent
in België verblijven.
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Hoogte
De hoogte wordt bepaald door de samenstelling van het gezin.
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Leefloon
Gerechtigde is een

Nettobedrag per maand

samenwonende

743,78

samenwonende met gezinslast

1.507,77

alleenstaande

1.115,67

Samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden. Onder samenwoning
wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.
Iemand kan samenwonen met zijn ouder of verwant. Indien beide
samenwonenden recht op bijstand hebben, dan ontvangen zij beiden het
bedrag van € 743,78 per maand, in totaal dus € 1.507,77 per maand.
Een alleenstaande met kinderlast is een alleenstaande persoon die uitsluitend
huisvest:
- één minderjarig ongehuwd kind ten laste; of
- meerdere kinderen waarvan ten minste één ongehuwde minderjarige ten laste.
Duur
Het recht op leefloon bestaat zolang iemand voldoet aan de voorwaarden die
aan dit recht zijn verbonden.
Uitvoering
Iemand kan leefloon aanvragen bij het OCMW (Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar hij leeft en woont. Er is een
OCMW in elke gemeente.

Adressen

ZO KUNT U ONS BEREIKEN
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2
4815 NZ Breda
T +31 (0)76 548 58 40 (buiten Nederland)
T 076 548 58 40 (in Nederland)
Website: www.svb.nl/bbz
E-mail: bbz@svb.nl
SPREEKUREN
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Wij houden ook spreekuren in de grensstreek.
Data en locaties vindt u op onze website of kunt u bij ons opvragen.
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Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking.
Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke
dingen van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande.
Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de
SVB uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en
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geruisloos. Voor het leven.

