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Voorwoord
In 2017 bestond het ABC 25 jaar. In de periode van meer dan 2 decennia die volgde op de oprichting
van het Comité, evolueerde het ABC van een orgaan met een eerder bescheiden rol tot een
volwaardig en gerespecteerd overleg- en adviesorgaan voor diverse aangelegenheden die het sociaal
statuut van de zelfstandige aanbelangen.
Het jaarverslag 2017 illustreert dat het Comité vandaag is uitgegroeid tot een vaak geconsulteerd
adviesorgaan. Het voorbije jaar bracht het immers 23 verslagen en adviezen uit op vraag van de
minister van zelfstandigen of van de ministers van sociale zaken of pensioenen.
Heel wat adviesvragen in 2017 hadden betrekking op dossiers die verband hielden met de grote
pensioenhervorming waartoe de federale regering zich in haar regeerakkoord van 2014 engageerde,
met de hervorming van de sociale bijdrageberekening die in 2015 werd doorgevoerd voor de
zelfstandigen en met de recente hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
Daarnaast toont het jaarverslag 2017 eveneens dat het Comité vandaag op regelmatige basis door
de voogdijminister wordt gevraagd om voor specifieke dossiers te zorgen voor voorbereidend
analyse- en studiewerk en om op basis hiervan voorstellen en aanbevelingen te formuleren. Dit was
het voorbije jaar bijvoorbeeld het geval voor het statuut van de zelfstandige in bijberoep en voor de
procedure die het RSVZ in het verleden ontwikkelde met het oog op de bestrijding van fictieve
aansluitingen in het sociaal statuut.
De voorbije 25 jaar is het ABC niet enkel gegroeid in zijn rol als te consulteren adviesorgaan maar
heeft het ook in toenemende mate de ambitie ontwikkeld om de bevoegdheid die het heeft om
adviezen op eigen initiatief uit te brengen, aan te wenden om op een proactieve wijze bij te dragen
aan de beleidsvoorbereiding. Dit is het voorbije jaar onder meer gebleken uit de visieteksten die het
Comité uitbracht rond de invulling van een deeltijds pensioen, een pensioenberekening op basis van
punten of de invoering van een welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen.
Dat het ABC in de voorbije decennia uitgegroeid is tot een volwaardig en gerespecteerd overleg- en
adviesorgaan, is te danken aan de open en constructieve sfeer waarin de werkzaamheden van het
Comité plaatsvinden en aan het grote engagement en de inzet waarmee elk van de betrokken
partners keer op keer aan deze werkzaamheden deelnemen. Als voorzitter wens ik elk van hen
hiervoor dan ook oprecht te danken.
Ook het secretariaat wil ik bijzonder danken voor de grondige voorbereiding van de dossiers, de
adviezen en verslagen, alsook voor de accurate verslaggeving van alle bijeenkomsten. De flexibiliteit
van het secretariaat maakt het mogelijk dat de werkzaamheden van het Comité telkens met een
correcte timing tot resultaten leiden.
Het voorgaande indachtig, heb ik er het volste vertrouwen in dat het Comité zijn opdrachten en
missie in 2018 op een even gedreven en succesvolle manier zal verderzetten.

JAN STEVERLYNCK
VOORZITTER
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1

Het Algemeen Beheerscomité
1.1

Opdracht en bevoegdheden

Het Algemeen Beheerscomité (ABC) werd in 1992 opgericht om
-

-

de eigenheid van het statuut van de zelfstandigen te herbevestigen en te vrijwaren, onder
andere door de vertegenwoordigers van de zelfstandigen te responsabiliseren en te
betrekken bij de verdere uitbouw van het sociaal statuut, en
de versnippering van het sociaal statuut over de diverse beleidsverantwoordelijken,
administraties, parastatalen en privé-instellingen tegen te gaan.

De oorspronkelijke bevoegdheden van het Comité, die daarna werden uitgebreid, kunnen in vier
grote categorieën worden ondergebracht, nl. algemene bevoegdheden, adviesbevoegdheden,
specifieke bevoegdheden en bevoegdheden voortvloeiend uit bijzondere wetsbepalingen.
De adviezen en de verslagen zijn openbaar en elektronisch beschikbaar op de website van het RSVZ1.
1.1.1

Algemene bevoegdheden2

Het Algemeen Beheerscomité is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het
sociaal statuut der zelfstandigen. In dit kader kan het op eigen initiatief, of op verzoek van één van
de bevoegde ministers3:
1.1.2

voorstellen formuleren;
aanbevelingen doen en advies geven;
studies uitvoeren of laten uitvoeren
Adviesbevoegdheid4

Het Algemeen Beheerscomité heeft tevens een adviserende functie. Iedere bevoegde minister kan
vrij het advies van het Comité inwinnen over elke aangelegenheid die tot het sociaal statuut der
zelfstandigen behoort. In bepaalde gevallen is het advies van het Comité verplicht. Zo moet iedere
bevoegde minister, behalve in spoedgevallen, het advies van het Comité inwinnen over alle
voorontwerpen van wet met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen en over de
krachtlijnen van het te voeren beleid.
1.1.3

Specifieke bevoegdheden5

Het Comité is verder ook bevoegd

1

http://www.rsvz.be/nl/algemeen-beheerscomite-abc?_ga=1.161427005.1688029756.1460618054
artikel 109, §1 en §2 van de wet van 30 december 1992
3
Het betreft ministers die direct of « indirect » bevoegd zijn inzake sociale zekerheid der zelfstandigen, met name de
minister van Zelfstandigen, de minister van Sociale Zaken en de minister van Pensioenen
4
artikel 110, §1 van de wet van 30 december 1992
5
artikel 111 van de wet van 30 december 1992
2
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-

-

1.1.4

om samen met de minister van Zelfstandigen het gezag uit te oefenen over het globaal
financieel beheer van het statuut der zelfstandigen;
voor het opstellen, in meerjarenperspectief, van de globale begrotingsvooruitzichten en het
voorleggen aan de Regering van een rapport dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de
ontvangsten en uitgaven, de prioritaire beleidslijnen en de wijze waarop het evenwicht van
het stelsel verzekerd kan worden;
voor het vaststellen van de verdeling van de globale inkomsten over de verschillende stelsels
en sectoren en de kennisgeving ervan aan de bevoegde minister;
voor het voorbereiden en opstellen van richtlijnen met betrekking tot de organisatie en de
uitvoering van het vrij aanvullend pensioen;
voor het formuleren van aanbevelingen met betrekking tot het beheer van de stelsels van
aanvullende verzekering;
om kennis te nemen van klachten van algemene aard in verband met de toepassing van het
sociaal statuut van de zelfstandigen, ze over te maken aan de bevoegde instellingen en
aanbevelingen te formuleren om de dienstverlening te verbeteren;
voor het goedkeuren van de richtlijnen opgelegd aan de sociale verzekeringsfondsen.
Bevoegdheden voortvloeiend uit bijzondere wetsbepalingen

Andere wettelijke bepalingen hebben de bevoegdheden van het Comité uitgebreid. Zo
-

-

-

-

1.2

moeten het Comité en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven elke twee jaar een advies
uitbrengen over de hoegrootheid en de verdeling van de financiële middelen die de Regering
toekent om de sociale uitkeringen aan te passen aan de evolutie van de welvaart ;
is het advies van het Comité noodzakelijk om de percentages van de bijdragen en het bedrag
van de beroepsinkomsten opgenomen in artikel 12, § 1, 2e lid van het koninklijk besluit nr.
38 aan te passen ;
moet de eerste voorzitter van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen op regelmatige
tijdstippen en in elk geval bij het einde van zijn mandaat een evaluatieverslag van de
activiteiten van de Commissie voorleggen aan de minister van Middenstand en aan het
Comité en ;
is het Comité belast met het voorleggen van een dubbele lijst zodat 6 leden (op 15) van de
Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen kunnen worden gekozen om de belangen van
de zelfstandigen, de meewerkende echtgenoten en de helpende zelfstandigen te
vertegenwoordigen.
Werking

Het ABC is administratief ondergebracht bij het RSVZ en beschikt niet over een eigen
rechtspersoonlijkheid. Het wordt bij het vervullen van zijn opdrachten bijgestaan door een
secretariaat dat o.m. met de administratieve taken van het Comité is belast.
1.1.1

Secretariaat

Het Secretariaat bevindt zich op het RSVZ. In 2017 werd de werking ervan waargenomen door de
secretaris, die verantwoordelijk is voor de leiding van het Secretariaat en een universitaire
medewerker.
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1.2.1
-

Het Secretariaat:
organiseert de vergaderingen van het Comité;
zorgt voor de voorbereiding en verspreiding van de werkdocumenten die het ABC toelaten
om zijn raadgevende opdracht zo goed mogelijk uit te voeren;
stelt de ontwerpen van notulen, de ontwerpen van advies en van verslagen op, alsook het
ontwerp van jaarverslag van het ABC en
voert de door het Comité genomen beslissingen uit.

In het kader van deze opdrachten onderhoudt het Secretariaat regelmatige contacten met diverse
actoren van het sociaal statuut der zelfstandigen (ambtenaren, kabinetten van de bevoegde
ministers, leden van de organisaties van zelfstandigen, enz.).
1.2.2

Budget

De budgettaire beheerskosten van het Comité (logistieke werking en de personeels- en andere
kosten) worden gedragen door het RSVZ. In 2017 bedroegen deze 247.855 EUR (personeelskosten,
presentiegeld, meubilair, bezoldiging van de secretaris).
1.2.3

Ondersteuning door het RSVZ en door andere diensten

In het kader van zijn opdracht ontvangt het Secretariaat ondersteuning van verschillende diensten
van het RSVZ (Financiën & Begroting, Algemene en Juridische Studiën, Statistieken, Verplichtingen
en Pensioenen). Het Comité wenst deze diensten uitdrukkelijk te bedanken, inz. de dienst Vertaling
van het RSVZ waarop het ABC frequent beroep doet.
Het Comité wenst eveneens instellingen buiten het RSVZ te bedanken die ondersteunend werk
hebben geleverd. Dit zijn hoofdzakelijk de cel Actuariaat van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale
Zekerheid, het Federaal Planbureau, het RIZIV, en de FPD. Tot slot bedankt het ABC alle personen die
voor de werkzaamheden werden uitgenodigd en eraan deelnamen.
1.3

1.3.1

Samenstelling
Wettelijke bepalingen6

Het Comité is samengesteld uit:
-

12 stemgerechtigde leden, waaronder de voorzitter;
2 leden met raadgevende stem: de vertegenwoordigers van de sociale verzekeringsfondsen
en van de ziekenfondsen;
1 secretaris, alsook
de afgevaardigde van de minister van Financiën bij het RSVZ.

Het aantal stemgerechtigde leden van het Comité is paritair samengesteld. Het bestaat enerzijds uit:

6

Artikel 108 van de wet van 30 december 1992.
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-

-

5 vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen, op
voordracht van de interprofessionele afdeling van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en
KMO’s, en
1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties, op voordracht van de Nationale
Landbouwraad;

en anderzijds uit:
-

2 vertegenwoordigers van de minister van Zelfstandigen,
1 leidend ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid,
de administrateur-generaal van het RSVZ,
1 vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen, op diens voordracht, en
1 vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken, op diens voordracht.

Ze worden allen benoemd voor een periode van 6 jaar door de minister van Zelfstandigen. Het
mandaat is hernieuwbaar. Voor elk lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd.
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1.3.3

Samenstelling van het ABC op 31 december 2017

Op 31 december 2017 was het Comité als volgt samengesteld:
VOORZITTER
Jan STEVERLYNCK
STEMGERECHTIGDE LEDEN
Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen
Caroline DEITEREN

Daniel APPELTANT

Jan STEVERLYNCK

Karel VAN DEN EYNDE

Louis WARLOP

Philippe RUELENS

Christine MATTHEEUWS

Leen SMEETS

Renaud FRANCART

Gabrielle EYMAEL

Vertegenwoordigers van de landbouworganisaties
Chris BOTTERMAN

Anne-Sophie JANSSENS

Vertegenwoordigers van de minister van Zelfstandigen
Sven VANHUYSSE

Johan VAN DER BORGHT

Bertel COUSAERT

Julie VANOOTEGHEM

Leidende ambtenaren van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
Bernard VANDECAVEY

Christian DEKEYSER

Administrateur-generaal van het RSVZ en zijn vertegenwoordiger
Anne VANDERSTAPPEN

Marc TRIFIN

Vertegenwoordigers van de minister van Pensioenen
Tom WATTHY

Alice WEYMEERS

Vertegenwoordigers van de minister van Sociale Zaken
Johan STAES

Enrico LEENKNECHT
LEDEN MET RAADGEVENDE STEM

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de Vereniging van de sociale verzekeringsfondsen
Peter JACOBS

Frederik DHONT

Vertegenwoordigers van het Intermutualistisch College
Pieter MICHIELS

Xavier BRENEZ
AFGEVAARDIGDE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Karel HAUMAN
SECRETARIS
Veerle DE MAESSCHALCK
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2

Werkzaamheden van het ABC in 2017

In 2017 vonden er 5 plenaire vergaderingen plaats van het ABC en kwamen de leden 49 keer samen
voor een bijeenkomst van een van de werkgroepen.
Tabel 1. Overzicht van de bijeenkomsten van het ABC in 2017
Bijeenkomsten

Aantal vergaderingen

-

Werkgroep 'allerlei'

11

-

Werkgroep 'begroting'

3

-

Werkgroep 'onderwerping'

4

-

Werkgroep 'pensioenen'

19

-

Werkgroep 'sociale fraude'
Werkgroep 'sociale bijdragen'

4

-

Plenaire vergadering

5

2.1

8

Pensioenen

In haar regeerakkoord stelde de federale regering Michel I een grote pensioenhervorming voorop.
Ze engageerde zich er onder meer toe om deze legislatuur het principe van eenheid van loopbaan
progressief af te schaffen (p.30), om een wettelijke basis uit te werken voor een pensioenberekening
op basis van punten (p.32), en om te onderzoeken hoe een gedeeltelijke opname van het pensioen
mogelijk kan worden gemaakt (p.39). Het Comité bracht in 2017 een aantal adviezen uit met
betrekking tot voorstellen die pasten in dit engagement. Daarnaast bracht het ook advies uit over
een voorstel om voormalige zelfstandigen die het overbruggingsrecht genieten maar terugvallen op
een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de waarborg te bieden dat dit laatste tijdvak telt als een
gelijkgestelde periode in het kader van de pensioenopbouw.
2.1.1

Gelijkstelling met het oog op het pensioen in het kader van het overbruggingsrecht

Sinds 1 januari 2017 omvat de bescherming die door het overbruggingsrecht wordt geboden, tevens
het behoud van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Een tijdvak van non-activiteit met
een erkende arbeidsongeschiktheid kan sindsdien in het kader van de pensioenopbouw in
aanmerking komen als een gelijkgestelde periode, op voorwaarde dat de betrokkene minstens 90
dagen de hoedanigheid van zelfstandige bezit op het ogenblik waarop de gelijkstelling een aanvang
kan nemen. In het verleden verhinderde deze voorwaarde bijna altijd de gelijkstelling voor de
begunstigden van het overbruggingsrecht, aangezien die laatsten hun zelfstandige activiteit hebben
stopgezet en dus geen zelfstandige zijn tijdens de kwartalen die voorafgaan aan de aanvang van hun
arbeidsongeschiktheid. Het was dus nodig om de reglementering inzake gelijkstelling aan te passen
opdat de begunstigden van het overbruggingsrecht de gelijkstelling van hun
arbeidsongeschiktheidsperiode zouden kunnen genieten.
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In januari 2017 werd bijgevolg een ontwerp van koninklijk besluit voor advies aan het Comité
voorgelegd dat de voorwaarde van 90 dagen afschafte voor de voormalige zelfstandigen die het
overbruggingsrecht genieten.
Het Comité bracht hierover een positief advies uit.



ADVIES 2017/01: O NTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967
HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT BETREFFENDE HET RUST - EN OVERLEVINGSPENSIOEN DER ZELFSTANDIGEN

Hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan

2.1.2

Begin 2017 werd aan het Comité een voorstel tot hervorming van het beginsel van eenheid van
loopbaan voorgelegd. Het voorontwerp van wet voorzag in de toekenning van pensioenrechten voor
de tijdvakken die effectief als zelfstandige werden gepresteerd na de overschrijding van de eenheid
van loopbaan (14.040/14.040 VTE). Voor de kwartalen die gelijkgesteld werden met een periode van
beroepsbezigheid als zelfstandige, zou echter geen enkel pensioenrecht worden geopend zodra de
eenheid van loopbaan zou zijn bereikt.
In zijn advies van februari 2017 vroeg het Comité echter meer tijd om een standpunt over de
voorgestelde hervorming in te kunnen nemen. Het wenste de impact ervan diepgaander te bekijken
tegen de achtergrond van de ruimere pensioenhervorming die de regering nastreeft.
In juli 2017 werd een aangepaste versie van het eerdere wetsontwerp voor advies aan het Comité
voorgelegd. Het nieuwe ontwerp wijzigde het initiële voorstel voor wat betreft het in aanmerking
nemen van de gelijkgestelde kwartalen na de overschrijding van de eenheid van loopbaan. Deze
kwartalen, zouden minder voordelige dagen kunnen vervangen bij de berekening van het pensioen.
Voor die dagen zou men bijgevolg het huidige beginsel van eenheid van loopbaan toepassen door de
14.040 meest voordelige voltijdse dagequivalenten in aanmerking te nemen. De gelijkgestelde dagen
die de 14.040ste dag overschrijden zouden volgens het voorstel geen opbouw van bijkomende
pensioenrechten genereren
Het Comité bracht een positief advies uit over het voorstel.

2.1.3



ADVIES 2017/03: H ERVORMING VAN HET BEGINSEL VAN EENHEID VAN LOOPBAAN



ADVIES 2017/13: H ERVORMING VAN HET BEGINSEL VAN EEN EENHEID VAN LOOPBAAN

Invoering van een deeltijds pensioen

In de loop van 2017 reflecteerde het Comité op eigen initiatief over de wijze waarop een stelsel van
deeltijds pensioen kan worden opgevat in het pensioenstelsel voor de zelfstandigen. Dit resulteerde
in een visietekst die het Comité in november 2017 publiceerde.
In deze tekst geeft het Comité aan het deeltijds pensioen een interessante denkpiste te vinden. Het
meent immers dat het de eindeloopbaanflexibiliteit kan verhogen en de zelfstandigen kan
aansporen om hun beroepsactiviteit langer voort te zetten door een lagere arbeidsintensiteit toe te
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laten7. Het Comité vindt het evenwel belangrijk om een evenwicht tussen beide doelstellingen te
vinden bij het uitwerken van het deeltijds pensioen. Het wees er tevens op dat vermeden moest
worden dat het ingevoerde systeem individuen zou aansporen om de arbeidsmarkt vroegtijdig te
verlaten. Tot slot wenste het Comité dat de invoering van een deeltijds pensioen begrotingsneutraal
zou zijn.
Voor sommige aspecten leidde de gedachtewisseling reeds tot concrete voorstellen omtrent de
modaliteiten van een stelsel van deeltijds pensioen. Zo stelt het Comité in zijn tekst voor om een
minimale leeftijdsgrens te hanteren van 60 jaar, het deeltijds pensioen enkel open te stellen voor
zelfstandigen die hun beroepsactiviteit substantieel verminderen en de toegang afhankelijk te
maken van een loopbaanvoorwaarde. Omwille van de moeilijkheid om de effectieve vermindering
van de beroepsactiviteit in het stelsel van de zelfstandigen na te gaan, acht het Comité het niet
nodig om de effectieve voortzetting van de zelfstandige activiteit na te gaan tijdens het deeltijds
pensioen. Verder is het Comité van oordeel dat de zelfstandige die zijn pensioen gedeeltelijk
opneemt, sociale bijdragen moet betalen op de inkomsten uit de zelfstandige activiteit die hij na
opname van het deeltijds pensioen uitoefent. Hier tegenover moeten wel pensioenrechten staan, zij
het gedeeltelijk. Het Comité stelde in zijn visietekst tevens dat het voorstander is van een actuariële
correctie op het bedrag van het deeltijds pensioen.
De verdere invulling van enkele principes zoals de loopbaanvoorwaarde, de sociale bijdrage- en
pensioenberekening, de actuariële correctie en de cumulatie van het deeltijds pensioen met een
vervangingsinkomen, vereist volgens het Comité nog verdere gedachtewisseling. Het somde in zijn
visietekst wel reeds de opties op die het ziet voor de concrete uitwerking van die principes.



2.1.4

V ISIETEKST : D EELTIJDS PENSIOEN IN HET PENSIOENSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGEN : VISIETEKST

Een pensioenberekening op basis van punten

In zijn pensioenverslag van 2014 engageerde het ABC zich ertoe om ervoor te zorgen dat vanuit het
zelfstandigenstelsel op een constructieve wijze wordt bijgedragen aan de voorbereiding en
ontwikkeling van een hervormd pensioenbeleid. In dit kader liet het Comité de voorbije twee jaar
het voorstel tot de invoering van een pensioenstelsel op basis van punten voor het
zelfstandigenstelsel onderzoeken door een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel. Voor
het Comité is het immers noodzakelijk dat het vooropgestelde puntensysteem op een zodanige wijze
wordt opgevat, dat het ook aangepast is aan de pensioenberekening en het systeem van sociale
bijdragebetaling voor zelfstandigen.
Het Comité kon in het najaar van 2017 kennis nemen van de onderzoeksresultaten. Het zette het
Comité ertoe aan om, met de onderzoeksbevindingen in het achterhoofd, zijn visie op de invoering
van een puntensysteem in het zelfstandigenstelsel verder uit te werken en een reeks
aandachtpunten te formuleren. Deze stand- en aandachtspunten werden opgesomd in een

7

Dit zijn ook de doelstellingen die door de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 werden beoogd toen zij het voorstel
inzake deeltijds pensioen in 2014 introduceerde in hun rapport.
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visietekst en omkaderd met een beschrijving van het bestaande pensioensysteem voor zelfstandigen
enerzijds en met voorstellen en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport anderzijds.
2.2

Onderwerping

De werkgroep onderwerping van het ABC werkte in 2017 rond twee dossiers, nl. de verduidelijking
van de verzekeringsplicht van VZW-mandatarissen en een analyse van het statuut van zelfstandige in
bijberoep.
2.2.1

Verzekeringsplicht van VZW-mandatarissen

In het verleden werden sociale verzekeringsfondsen regelmatig geconfronteerd met bestuurders van
VZW's die vergoedingen ontvingen die belast werden als beroepsinkomsten en waarop het fiscaal
vermoeden van verzekeringsplicht van toepassing was. Vele van deze bestuurders gaven echter te
kennen dat ze geen winstoogmerk hadden, dat hun vergoedingen enkel de terugbetaling vormden
van gemaakte kosten en/of dat ze voor de uitvoering van hun mandaat onder de toepassing vielen
van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Het sociaal statuut der
zelfstandigen voorzag echter geen specifieke bepalingen voor deze mandatarissen.
In 2017 werden in de schoot van het ABC enkele principes uitgewerkt die de voorwaarden van
onderwerping van VZW-mandatarissen moeten verduidelijken. De principes werden opgenomen in
een ontwerpnota aan de sociale verzekeringsfondsen die stelt dat vanaf 1 januari 2017 de
mandataris die actief is in een VZW die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is, en die in
hoofde van dit mandaat inkomsten genereert die als beroepsinkomsten worden belast, niet
verzekeringsplichtig is in het sociaal statuut der zelfstandigen voor zover het bedrag van de
inkomsten die uit het mandaat voortkomen, -beneden het plafond blijft waaronder zelfstandigen in
bijberoep geen sociale bijdragen verschuldigd zijn.
Het Comité bracht een positief advies uit over deze ontwerpnota maar vroeg dat deze nog
duidelijker zou worden uitgewerkt in functie van de praktische toepassing van de regeling door de
fondsen.



2.2.2

ADVIES 2017/02: V ERZEKERINGSPLICHT VAN VZW-MANDATARISSEN

Evaluatie van het statuut van zelfstandige in bijberoep

In 2016 vroeg de toenmalige minister van Zelfstandigen, W. BORSUS, aan het Comité om een
volledige analyse van het statuut van zelfstandige in bijberoep uit te brengen. Hij vroeg onder meer
aan het Comité om een overzicht van het statuut (verplichtingen en sociale rechten) te geven, om
statistieken te verzamelen en om zich over het eventueel misbruik van het statuut te buigen.
Het resultaat van de gerealiseerde werkzaamheden werd opgenomen in een verslag dat in januari
2017 aan de minister werd bezorgd: "Het statuut bijberoep: wettelijk kader, gebruikersprofiel en
aandachtspunten". De inhoud van dit verslag werd reeds uitvoerig toegelicht in het jaarverslag 2016.
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2.3

V ERSLAG 2017/01: H ET STATUUT BIJBEROEP : WETTELIJK KADER , GEBRUIKERSPROFIEL EN AANDACHTSPUNTEN

Sociale bijdragen

Sinds 2015 is een nieuwe berekeningswijze voor de sociale bijdragen van zelfstandigen van kracht. In
2017 werden drie maatregelen ter verbetering van dit nieuwe berekeningssysteem voor advies aan
het Comité voorgelegd. Daarnaast startte het Comité een evaluatie van die bijdragehervorming en
boog het zich over een voorstel tot verlagen van de sociale bijdragen voor startende zelfstandigen.
2.3.1

Evaluatie van de bijdragehervorming

De berekeningswijze van de sociale zekerheidsbijdragen die in 2015 in werking trad moest ervoor
zorgen dat bijdragen voortaan beter zouden afgestemd zijn op de economische situatie van de
zelfstandige. Als randvoorwaarden golden dat de nieuwe berekeningswijze beter te begrijpen moest
zijn en geen bijkomende administratieve lasten zou genereren voor de zelfstandige. De wet die de
basis vormt voor de nieuwe berekeningswijze schrijft een evaluatie van de hervorming voor door het
ABC.
Medio 2017 startte de werkgroep bijdragen zijn evaluatiewerkzaamheden op. De bedoeling is om na
te gaan of de hervorming aan de vooropgestelde doelstellingen beantwoordt. Een eindrapport
wordt verwacht in de loop van 2018.
2.3.2

Voorstel tot de invoering van een bijdragekrediet en van bijkomende bijdragedrempels in
het kader van de vermindering van voorlopige bijdragen

In juni 2017 werden voor advies aan het Comité twee voorstellen voorgelegd voor de bijsturing van
het nieuwe systeem van bijdrageberekening.
Een eerste maatregel beoogde de invoering van vier bijkomende drempels in het kader van de
mogelijkheid tot vermindering van de voorlopige bijdragen. De maatregel moest de zelfstandigen
toelaten om de hoogte van hun voorlopige bijdragen (nog) beter af te stemmen op hun financiële
toestand tijdens het bijdragejaar. Het Comité verwelkomde het voorstel, maar wenste dat het ten
vroegste op 1 januari 2018 in werking zou treden om praktische redenen. In dat verband stelde het
Comité vast dat, op basis van de eerste beschikbare cijfers, i) slechts een zeer beperkt aantal
zelfstandigen tot dusver gebruik had gemaakt van de mogelijkheid tot een vermindering van de
voorlopige bijdragen en dat ii) slechts een minderheid die vermindering onterecht had aangevraagd.
Het tweede voorstel tot bijsturing moest een oplossing bieden voor het probleem waarmee
zelfstandigen werden geconfronteerd wiens inkomen :
-

in 2012, 2013 en/of 2014 veel lager lag dan in 2009, 2010, en/of 2011 én,
na deze eerdere inkomensdaling opnieuw een stuk hoger lag in 2015, 2016 en/of 2017.
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Zelfstandigen van wie het inkomen in 2015, 2016 en/of 2017 steeg ten opzichte van 2012, 2013
en/of 2014, betaalden in de periode 2015-2017 hogere bijdragen dan dat zij bij een verderzetting
van de oude berekeningswijze hadden kunnen verwachten en verplicht zouden zijn geweest8.
Zelfstandigen :
-

van wie de beroepsinkomsten die als basis hebben gediend voor de berekening van de
sociale bijdragen voor de jaren 2012, 2013 en/of 2014 minstens 50% hoger zijn dan de
beroepsinkomsten van respectievelijk de jaren 2012, 2013 en/of 2014, en

-

van wie het bedrag van de definitief verschuldigde bijdragen voor de jaren 2015, 2016 en/of
2017 hoger is dan het bedrag van de voor diezelfde jaren verschuldigde voorlopige
bijdragen.

zouden volgens het voorstel recht hebben op een bijdragekrediet ten belope van 50 % van het
verschil tussen de voorlopige bijdragen die betaald werden voor de jaren 2015, 2016 en/of 2017
enerzijds, en de definitieve bijdragen die voor diezelfde jaren zijn verschuldigd anderzijds.
In zijn advies verwelkomde het Comité deze maatregel die moest toelaten om de gevolgen van de
hervorming aanzienlijk te milderen voor de zelfstandigen die het meest getroffen werden door de
hervorming als gevolg van het aanzienlijke inkomensverlies dat zij hebben geleden tussen 2012,
2013 en/of 2014 en 2015, 2016 en/of 2017. Het Comité wees echter ook op de werklast die de
invoering van het bijdragekrediet zou genereren voor het RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen,
zowel in aanloop van als na de inwerkingtreding van de maatregel.



ADVIES 2017/11: V OORSTEL

TOT INVOERING VAN EEN BIJDRAGEKREDIET EN VAN BIJKOMENDE BIJDRAGEDREMPELS IN HET

KADER VAN DE VERMINDERING VAN VOORLOPIGE BIJDRAGEN

2.3.3

Invloed van de regularisaties van sociale bijdragen op de pensioenrechten

In juli 2017 werden twee tekstontwerpen aan het advies van het Comité voorgelegd die een aantal
negatieve gevolgen moesten ondervangen van bijdrageregularisaties die plaatsvinden na de ingang
van het pensioen.
Sinds de hervorming van de sociale bijdragen van 2015, kan het zijn dat de recent gepensioneerde
(die geen beroep heeft gedaan op de mogelijkheid tot niet-regularisatie van de laatste voorlopige
bijdragen), nog regularisatiebijdragen moet betalen na de ingang van zijn pensioen. Als hij deze
bijdragen niet betaalt, kan dit een (belangrijke) weerslag hebben op zijn pensioenrechten.

8

Als gevolg van de hervorming van de sociale bijdragen zijn de inkomstenjaren 2012, 2013 en 2014 nooit in aanmerking
genomen voor de berekening van sociale de bijdragen. Tijdens de minder gunstige inkomstenjaren 2012, 2013 en/of 2014
betaalden deze zelfstandigen bijdragen berekend op basis van hun hogere inkomsten van drie jaar eerder (2009-2012). In
de oude berekeningswijze wist de zelfstandige echter dat deze minder gunstige inkomstenjaren in 2015, 2016 en/of 2017
aanleiding zouden geven tot een lagere bijdragebetaling, ook al zou hun inkomen op het moment van bijdragebetaling
terug gestegen zijn. Als gevolg van de hervorming hebben enkel de zelfstandigen die in 2015, 2016 en/of 2017 een
inkomen hadden vergelijkbaar met dat van 2012, 2013 en/of 2014, het niveau van bijdragen betaald dat zij hadden kunnen
verwachten op basis van de oude berekeningswijze.
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De ontwerpteksten voorzagen in een procedure waarbij:
het pensioen vanaf de vervaldag van de regularisatiebijdragen verder zou worden uitbetaald
en dit zonder dat het pensioenbedrag zou wijzigen;
de zelfstandige een extra betaaltermijn van 12 maanden zou krijgen vooraleer het RSVZ
overgaat tot de herziening van het pensioenbedrag;
het RSVZ uitsluitend de beslissing inzake het pensioenbedrag zou herzien, rekening houdend
met de niet-betaling van de bijdragen, wanneer de regularisatiebijdragen een jaar na de
vervaldatum onbetaald zouden blijven;
er een procedure zou worden opgestart om de onterecht toegekende pensioenbedragen
terug te vorderen. Er zou hierbij een verjaringstermijn van drie jaar worden toegepast.

-

-

In zijn advies verwelkomde het Comité de extra ruimte die aan de recent gepensioneerde
zelfstandigen wordt geboden om hun bijdragen te betalen, zonder negatieve gevolgen voor hun
pensioenrechten en -bedrag. Het Comité vroeg echter om de procedure tot terugvordering van de
onverschuldigde pensioenbedragen te stoppen en de pensioenschuld die nog niet werd
teruggevorderd, te verzaken wanneer de zelfstandige na het verstrijken van de betalingstermijn van
12 maanden alsnog zijn regularisatiebijdragen betaalde. Het wenste tevens dat men ervan zou
uitgaan dat de regularisatiebijdragen betaald zijn geweest op de dag volgend op de vervaldag van de
regularisatiebijdrage, wanneer er in het kader van de regularisatiebijdragen een kwijtschelding
verleend werd van verhogingen wegens laattijdige betaling. Tot slot vroeg het Comité om de
alternatieve denksporen die een betere inning van de regularisatiebijdragen na de ingang van het
pensioen beogen, verder te onderzoeken.



ADVIES 2017/12: H ERVORMING VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN : INVLOED VAN DE REGULARISATIES VAN SOCIALE BIJDRAGEN OP
DE PENSIOENRECHTEN

2.3.4

Bijzondere sociale
"Wijninckxbijdrage"

zekerheidsbijdrage

voor

de

aanvullende

pensioenen:

de

In 2017 bracht het Comité twee adviezen uit met betrekking tot de Wijninckx-bijdrage, een
bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% geheven op de bijdragen en premies die gestort
worden in het kader van de opbouw van de aanvullende pensioenen van de tweede pijler. Bij de
beslissing tot invoering van deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage in 2012 werd een
inwerkingtreding in twee fasen voorzien : een overgangsregeling van 1 januari 2012 tot 31 december
2015, een definitieve regeling vanaf 1 januari 2016. In 2015 werd de inwerkingtreding van de
definitieve regeling echter uitgesteld tot 1 januari 2017.
In juni 2017 werd een voor advies aan het Comité een wetsontwerp voorgelegd dat met
terugwerkende kracht voorzag in het uitstel van de inwerkingtreding van de definitieve regeling tot 1
januari 2019 en een verlenging van de voorlopige regeling tot die datum. De diverse organismen die
bij de berekening en de inning van deze bijdrage betrokken zijn, waren immers nog niet klaar om de
definitieve regeling toe te passen. Het Comité bracht een positief advies uit over dit uitstel.
In oktober 2017 nam het Comité kennis van een voorontwerp van programmawet dat voorzag in een
verhoging van het percentage van de Wijninckx-bijdrage van 1,5% naar 3% en dit vanaf 1 januari
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2018. In dat verband vestigde het Comité de aandacht op het feit dat heel wat vennootschappen die
onder het toepassingsgebied van de Wijninckx-bijdrage ressorteren, hiervan niet op de hoogte zijn.
Het vroeg dan ook om de informatieverstrekking aan de vennootschappen ter zake te verbeteren.

2.3.5



ADVIES 2017/10: V OORONTWERP VAN WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN



ADVIES 2017/15: V OORSTEL TOT VERHOGING VAN DE W IJNINCKX -BIJDRAGE

Minimumbijdragen voor de starters

Tijdens een thematische ministerraad in juli 20179, besloot de federale regering onder meer tot een
vermindering van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij het begin van hun activiteit. Als gevolg
hiervan werd in oktober 2017 aan het Comité een wetsontwerp voorgelegd dat zorgde voor de
invoering van nieuwe, lagere inkomensgrenzen voor de berekening van de minimumbijdrage voor
startende zelfstandigen in hoofdberoep en dit gedurende de eerste 8 kwartalen van onderwerping.
Deze sociale lastenvermindering voor startende zelfstandigen. moet het ondernemerschap
stimuleren
In zijn advies nam het Comité kennis van dit wetsontwerp. Het vroeg echter om drie elementen van
het voorstel in heroverweging te nemen:
-

de toekenningsmodaliteiten: volgens het Comité zou de toepassing van de gunstigere
inkomensgrenzen uitsluitend bij de berekening van de definitieve bijdragen (en in het kader
van de aanvragen tot vermindering van de voorlopige bijdragen), sensibiliserend werken en
de startende zelfstandigen behoeden voor eventuele grote regularisaties op het moment
van de definitieve bijdrageberekening.

-

de voorwaarde van 5 jaar non-activiteit als zelfstandige in hoofdberoep: het Comité beval
aan om een strenger toegangscriterium te hanteren, bijvoorbeeld door het gebruik van de
nieuwe drempels te beperken tot een keer gedurende de gehele loopbaan, of door de
periode van 5 jaar uit te breiden.

-

de datum van inwerkingtreding van de voorgestelde maatregel: het Comité vroeg om de
sociale verzekeringsfondsen en de administratie voldoende voorbereidingstijd te geven om
de maatregel bij zijn inwerkingtreding op een correcte manier te kunnen uitvoeren.

Het Comité formuleerde verder vijf aandachtpunten in zijn advies.
Vooreerst merkte het Comité op dat de voorgestelde maatregel een welkome tegemoetkoming was
voor een aantal kandidaat-zelfstandigen voor wie de gewone minimumbijdrage een werkelijke
belemmering of zelfs een hinderpaal vormt om zich in hoofdberoep te vestigen. Het Comité vroeg
zich niettemin af in welke mate het voorstel zou kunnen bijdragen tot de toename van het aantal
starters dat erin slaagt op termijn een economisch leefbare activiteit te ontplooien.

9

Thematische ministerraad 'Ambitieuze hervormingen voor jobs, koopkracht en sociale cohesie'. Akkoord van 26 juli 2017.
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Vervolgens vroeg het Comité zich af of de voorgestelde maatregel zou bijdragen tot het realiseren,
over alle bestuursniveaus heen, van een coherent geheel aan maatregelen die het zelfstandig
ondernemerschap op efficiënte wijze stimuleren en ondersteunen.
Ten derde wees het Comité erop dat starters die verminderde minimumbijdragen zullen betalen,
volledige sociale rechten zullen openen. Het wees op het noodzakelijke evenwicht tussen de
principes van solidariteit en verzekering in een stelsel van sociale zekerheid.
Overigens vroeg het Comité aandacht voor de specifieke situatie van de helper bij toepassing van de
voorgestelde maatregel. Volgens de voorgestelde maatregel zou de helper de maatregel kunnen
genieten bij aanvang van zijn activiteit als helper. Verminderde bijdragedrempels zouden echter ook
helpers accommoderen om de overgang naar een eigen zaak te maken. Het Comité overwoog dus de
voorwaarde van 5 jaar non-activiteit als zelfstandige in hoofdberoep voor deze groep aan te passen.
Tot slot merkte het Comité nog op dat de minimumbijdrage een belangrijk instrument is in de strijd
tegen de sociale fraude. Het Comité wenste bijgevolg dat er bijzondere aandacht zou worden
besteed aan de mogelijke effecten van de voorgestelde maatregel op de antifraudemaatregelen die
genomen werden in het sociaal statuut.



2.4
2.4.1

ADVIES 2017/16: I NVOERING VAN DE NIEUWE BIJDRAGEDREMPELS VOOR STARTERS

Sociale fraude
Fictieve aansluitingen

Sedert geruime tijd wordt men binnen het sociaal statuut geconfronteerd met de problematiek van
fictieve aansluitingen : personen die zich bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten als
zelfstandige, zonder daarom in de feiten een zelfstandige activiteit uit te oefenen en dit met het oog
op het bekomen van een verblijfrecht van langer dan drie maanden en/of van bepaalde sociale
voordelen. In 2010 werkte het RSVZ een procedure uit voor de opsporing van deze vorm van sociale
fraude. Sindsdien werd de AFA-procedure herhaaldelijk herzien en verbeterd.
In 2017 maakte het Comité op vraag van minister W. Borsus een evaluatie van de procedure 'fictieve
aansluitingen' (AFA), zoals die van toepassing is sinds november 201510.
In zijn evaluatieverslag heeft het Comité verschillende aandachtspunten naar voren geschoven en
een reeks aanbevelingen geformuleerd. Daarbij :
-

vroeg het Comité dat er controles plaatsvinden op het correct naleven van de AFA-procedures
door de gemeenten;

10

koninklijk besluit van 12 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
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-

-

-

-

moedigt het Comité de dienst AFA aan om zich verder in te spannen om de prioritering van de
dossiers en het uitlichten van de risicodossiers te verbeteren (m.n. voor wat betreft de
heraansluitingen).
vroeg het Comité om de procedure inzake de oplegging van een administratieve geldboete
niet langer uitsluitend op te starten voor zelfstandigen die hun sociale bijdragen betaalden.
beval het Comité aan om het risico op een administratieve geldboete te vermelden in de
vragenlijsten die in het kader van de AFA-procedure worden afgeleverd.
stelde het Comité voor om de zelfstandigen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid
in de AFA-vragenlijst te laten aangeven met welke vennootschap of de geholpene hij gelieerd
is.
beval het Comité aan om het systeem van schuldvergelijking uit te breiden tot het sociaal
statuut van de zelfstandigen en dit met het oog op een betere invordering van de sociale
bijdragen.
stelde het Comité voor om in de toekomst de beslissing tot schrapping van de aansluiting
tevens naar de gemeenten te sturen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de inschrijving in
het bevolkingsregister. Daarnaast wenst het Comité dat de gemeenten zo snel mogelijk de
intrekkingen van het verblijfsrecht inschrijven waarvan zij in kennis worden gesteld.

 VERSLAG 2017/03: EVALUATIE VAN DE AFA- PROCEDURE

2.5

Globaal Financieel Beheer Zelfstandigen

Het ABC staat mee in voor het financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen. In dit
verband brengt het Comité minstens twee keer per jaar een advies uit over de status en de
ontwikkelingen van het Globaal Beheer: een keer naar aanleiding van de begrotingscontrole en een
maal naar aanleiding van de begrotingsopmaak en de meerjarenramingen.
In 2017 bracht het Comité tevens advies uit in een aantal dossiers dat verband hield met de recente
hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Het ging meer bepaald over de bedragen
die zijn bestemd voor de globale beheren in het kader van de saldofinanciering (§ 1 quater), over de
terugverdieneffecten van de tax shift en over de notie "effectieve uittredeleeftijd", die een
belangrijke functie vervult in de nieuwe financieringswijze van de sociale zekerheid.
2.5.1

Begroting

Naast een beschrijving van de financiële situatie van het globaal financieel beheer van de
zelfstandigen en van de begrotingsramingen voor de komende jaren, merkte het Comité in zijn
adviezen op dat 2017 een belangrijk jaar zou zijn voor het globaal beheer, m.n. voor wat betreft de
ontvangsten uit bijdragen. De inkomsten 2015 zouden immers maar definitief gekend zijn in de loop
van het jaar 2017. Op het moment van de opmaak van de begrotings(vooruitzichten) was het dan
ook nog moeilijk in te schatten in welke mate de ramingen ter zake nog zouden moeten bijgesteld
worden in functie van de bijdrageregularisaties die in de loop van 2017 nog zouden plaatsvinden als
gevolg van de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen .
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2.5.2



V ERSLAG 2017/02: V OORSTEL VAN BEGROTINGSCONTROLE 2017



V ERSLAG 2017/03: V OORAFBEELDING VAN DE BEGROTING 2018 – MEERJARENRAMINGEN 2019-2020

Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid

In april 2017 werd een wet van kracht die de financiering van de sociale zekerheid hervormt11. De
hervorming was bedoeld om de budgettaire gevolgen van de zesde staatshervorming en de eerder
doorgevoerde tax shift12 te ondervangen. Met deze hervorming wilde men terzelfdertijd:
-

de financiering van de sociale zekerheid een meer duurzaam karakter geven;
de alternatieve financieringsstromen vereenvoudigen en,
de evenwichtsdotatie transparanter maken en een responsabiliserend karakter geven.

a. Alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige
verzorging
De hervorming van de financiering van de sociale zekerheid wijzigde de financiering van de sector
geneeskundige verzorging. Sindsdien wordt de sector gefinancierd met eigen ontvangsten van het
RIZIV en met een beperkte financiële tussenkomst vanuit de Globale beheren. Het verschil tussen
deze ontvangsten enerzijds, en de behoeften van de sector Geneeskundige Verzorging anderzijds,
wordt gedekt door een saldofinanciering, de zogenaamde 1§ quater13. Beide Globale Beheren
voorzien in die saldofinanciering maar zij ontvangen hiervoor een gelijk bedrag aan alternatieve
financiering, voortkomende uit btw-opbrengsten14.
In april 2017 bracht het Comité een positief advies uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat
voor 2017 de bedragen vastlegde die bestemd zijn voor het Globaal Beheren in het kader van de
saldofinanciering (1§quater). Voor het werknemersstelsel ging het om 3.605.202 duizend euro en
voor het zelfstandigenstelsel om 360.745 duizend euro. Het Comité bracht een positief advies uit.
Als gevolg van de begrotingscontrole werden deze bedragen in mei 2017 naar boven herzien nl.
3.687.542 duizend euro voor de werknemersregeling en 368.985 duizend euro voor de
zelfstandigenregeling. Het Comité bracht een positief advies uit over het ontwerp van koninklijk
besluit dat deze bedragen vastlegde.

11

Zie advies ABC 2016/15
Voor een meer uitgebreide toelichting van de maatregel, zie advies 2015/20 'Ontwerp van wet houdende wijziging van
percentages van de sociale bijdragen voor zelfstandigen' van 20 oktober 2015
13
Het mechanisme van de beperkte financiële tussenkomst en de saldofinanciering (gedekt door alternatieve financiering)
werd uitgedacht om de Globale Beheren niet volledig verantwoordelijk te maken voor de financiering van de sector
Geneeskundige Verzorging, aangezien het beheer van deze sector niet enkel door de sociale partners gebeurt en de
overheid de facto een grote impact heeft op de uitgaven.
14
Voor het Globaal Beheer Zelfstandigen is dit geregeld in artikel 6, §1quater van het koninklijk besluit van 18 november
1996
12
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ADVIES 2017/05: BEDRAG

VAN DE ALTERNATIEVE FINANCIERING VAN DE BIJKOMENDE GELDMIDDELEN VOOR DE

SECTOR GENEESKUNDIGE VERZORGING



ADVIES 2017/06: BEDRAG

VAN DE ALTERNATIEVE FINANCIERING VAN DE BIJKOMENDE GELDMIDDELEN VOOR DE

SECTOR GENEESKUNDIGE VERZORGING INGEVOLGE DE BEGROTINGSCONTROLE

b. Terugverdieneffecten van de tax shift en "effectieve uittredeleeftijd"
Naar aanleiding van de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid vroeg de minister
van Zelfstandigen het Comité in de loop van 2017 om een dubbel advies.
Enerzijds werd het Comité gevraagd om zich te buigen over een berekening die het Federaal
Planbureau maakte van de terugverdieneffecten van de tax shift in het zelfstandigenstelsel. Het
Comité formuleerde geen opmerkingen bij de ramingen van het Federaal Planbureau. Het kon zich
vinden in de conclusies van de instelling, nl. dat er voor het zelfstandigenstelsel geen
terugverdieneffecten te verwachten waren van de verlaging van het sociale bijdragepercentage naar
20,5% in 2018
Anderzijds werd het Comité gevraagd om een mogelijke invulling uit te werken van de notie
"effectieve uittredeleeftijd". In de nieuwe financieringswijze van de sociale zekerheid vormt een
verhoging van deze leeftijd met 6 maanden, één van de twee cumulatieve criteria waaraan voldaan
moet zijn opdat het bedrag van de rijkstoelage kan worden aangepast in functie van de evolutie van
de vergrijzing.
In zijn advies gaf het Comité aan dat de invulling van de notie uittredeleeftijd moet verwijzen naar
de leeftijd waarop het individu niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Het oordeelde
bijgevolg dat bij de inschatting van de uittredeleeftijd rekening moet worden gehouden met de
gelijkgestelde perioden die onmiddellijk voorafgaan aan het moment van pensioenopname. Omdat
de bestaande indicatoren op dit punt ontoereikend zijn, stelde het Comité in zijn advies voor om een
indicator te construeren die wel aan deze voorwaarde voldoet. Een verkenning van de beschikbare
data leerde dat de aanmaak van dergelijke indicator mogelijk was door de administratieve
pensioengegevens die beschikbaar zijn bij het RSVZ, te gebruiken en te kruisen.
In zijn advies merkte het Comité overigens op van oordeel te zijn dat, hoewel de notie 'effectieve
leeftijd van uittreding van de arbeidsmarkt' weliswaar zou moeten verwijzen naar de gemiddelde
uittredeleeftijd van werknemers én zelfstandigen samen, een verdere verhoging van de definitieve
uittredeleeftijd in het zelfstandigenstelsel een ambitieuze doelstelling is.



ADVIES 2017/14: FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID :
INVULLING VAN DE NOTIE ' EFFECTIEVE UITTREDELEEFTIJD '

TERUGVERDIENEFFECTEN VAN DE TAX SHIFT EN
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c. Welvaartsenveloppe
Met de wet op het Generatiepact (2005) werd een structureel mechanisme van welvaartsaanpassing
ingevoerd voor inkomensvervangende en bijstandsuitkeringen. Sindsdien beslist de regering om de
twee jaar hoeveel middelen hiervoor worden vrijgemaakt en hoe deze zullen aangewend worden. In
principe baseert ze zich voor de toewijzing op een gezamenlijk advies dat de Nationale Arbeidsraad
(NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en het Algemeen Beheerscomité voor het
Sociaal Statuut der Zelfstandigen hieromtrent voorafgaandelijk formuleren. Ontbreekt dergelijk
advies, dan moet de regering een voorstel uitbrengen waarover nadien het advies van de CRB en het
ABC wordt gevraagd.
2.5.3

Welvaartsaanpassingen 2017-2018

In maart 2017 heeft het Comité een positief advies uitgebracht over een reeks ontwerpen van
koninklijk besluit die in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing voorzien
in de verhoging i) van bepaalde pensioenbedragen en ii) van bepaalde bedragen in de regeling van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen. Het ging meer bepaald om:
-

-

-

-

een verhoging met 1,7 % van de eerste inkomensgrens die wordt gebruikt voor de
berekening van het pensioen, op 1 januari 2018;
een verhoging met 1 % van de pensioenen (met uitzondering van de minimumpensioenen)
die zijn ingegaan tussen 1 januari 1995 en 1 december 2004, op 1 september 2017;
een verhoging van het grensbedrag voor de cumulatie van een overlevingspensioen met een
andere sociale uitkering op 1 september 2017, dat voortaan zal worden uitgedrukt aan
spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) en 6.312,80 EUR zal bedragen;
een verhoging met 2 % van het pensioenbedrag (met uitzondering van de
minimumpensioenen) voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste keer zijn
ingegaan tussen 1 januari en 1 december 2012, op 1 september 2017;
een verhoging met 2 % van het pensioenbedrag (met uitzondering van de
minimumpensioenen) voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste keer zijn
ingegaan tussen 1 januari en 1 december 2013, op 1 september 2018;
een
verhoging
met
1,7
%
van
het
dagbedrag
van
de
primaire
arbeidsongeschiktheidsuitkering, vanaf 1 september 2017;
een verhoging met 5 % van het dagbedrag van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp aan
derden in het kader van de arbeidsongeschiktheid, vanaf 1 oktober 2017;
een verhoging met 1,7 % van het wekelijks bedrag van de moederschapsuitkering, vanaf 1
september 2017;
een verhoging met 1,7 % van het wekelijks bedrag van de adoptie-uitkering, vanaf 1
september 2017.

Daarnaast werd in november 2017 voor advies een voorontwerp van wet voorgelegd dat, zoals
voorzien in het kader van de welvaartsenveloppe 2017-2018, de overgangsuitkering verhoogde met
1,7%. Sinds de invoering ervan in januari 2015, was het minimumbedrag van de overgangsuitkering
gekoppeld aan het minimumbedrag van het overlevingspensioen. Door de uitvoering van de
welvaartsenveloppe 2017-2018 is sinds 1 september 2017 het minimumbedrag van dit
overlevingspensioen echter verschillend al naargelang het betrekking heeft op een individu met een
volledige dan wel een onvolledige loopbaan. In tegenstelling tot de andere minimumuitkeringen, die
Jaarverslag 2017 Algemeen Beheerscomité voor het Statuut der Zelfstandigen| 22

werden verhoogd met 1,7 %, werd het minimumpensioen voor een volledige loopbaan echter
verhoogd met 1 %. Omdat het minimumpensioen voor een volledige loopbaan wordt aangevuld met
een premie van 0,7%, is er in de praktijk immers geen verschil in uitkeringshoogte. Deze premie is
echter niet van toepassing op de overgangsuitkering. Het voorontwerp van wet dat voor advies aan
het Comité werd voorgelegd, had tot doel om vanaf 1 september 2017 het minimumbedrag van de
overgangsuitkering vast te leggen op het bedrag van het minimumpensioen overleving voor een
onvolledige loopbaan.
Het Comité bracht een positief advies uit aangaande het voorstel, dat enerzijds in overeenstemming
was met de verdeling van de welvaartsenveloppe 2017-2018 zoals goedgekeurd door de gemengde
Welvaartscommissie en anderzijds past in het streven van de sociale partners om de het verschil
tussen het minimum overlevingspensioen en het minimum rustpensioen met 15 % te verminderen.
2.5.4

Welvaartspremie

Het advies van de gemengde Commissie Welvaartsvastheid van 21 maart 2017 voorzag eveneens in
het vrijmaken van een bedrag van ongeveer 6 miljoen EUR uit de enveloppe bestemd voor de
zelfstandigenregeling voor de invoering van een zogenaamde "welvaartspremie" voor
gepensioneerde zelfstandigen. Het Comité reflecteerde over de wijze waarop de welvaartspremie
het best kon worden opgevat. In zijn advies van mei 2017, stelde het voor om de premie op te
vatten als een inkomenssupplement dat selectief wordt toegekend aan gepensioneerden die i) 75
jaar zijn of ouder én ii) minstens 20 loopbaanjaren als zelfstandige kunnen bewijzen. Deze
gepensioneerden zouden een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen waarvan de hoogte verschilt al
naargelang deze al van niet over gezinslast beschikt.



ADVIES 2017/04: V ERHOGING

VAN SOMMIGE UITKERINGSBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN IN HET KADER VAN HET

STRUCTUREEL MECHANISME VAN WELVAARTSAANPASSING



ADVIES 2017/09: W ELVAARTSPREMIE



ADVIES 2017/17: V ERHOGING VAN HET BEDRAG VAN DE OVERGANGSUITKERING VOOR ZELFSTANDIGEN IN HET KADER
VAN HET STRUCTUREEL MECHANISME VAN WELVAARTSAANPASSING

2.6
2.6.1

Allerlei
Semiautomatische toekenning van de moederschapshulp

In juni 2017 heeft het Comité een positief advies uitgebracht met betrekking tot een ontwerp van
koninklijk besluit dat het verkrijgen van de moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen moest
vereenvoudigen door een afschaffing van de aanvraagplicht. Voortaan zouden de sociale
verzekeringsfondsen op eigen initiatief contact opnemen met zelfstandige vrouwen die een kind
verwachten of net bevallen zijn, met de vraag of zij dit recht wensen te genieten.
In zijn advies ging het Comité ervan uit dat de invoering van de nieuwe toekenningsprocedure
gepaard zou gaan met de introductie van een gegevensstroom die de sociale verzekeringsfondsen
zou toelaten om tijdig over de gegevens te beschikken om de betrokken zelfstandige vrouwen te
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identificeren. Het Comité vroeg daarnaast dat men rekening zou houden met de tijd die de fondsen
nodig zouden hebben om de nieuwe procedure te operationaliseren bij het bepalen van de
inwerkingtreding van die laatste.



2.6.2

ADVIES 2017/08: D E TOEKENNING VAN DE MOEDERSCHAPSHULP

Redesign van de sociale inspectiediensten

Aan het Comité werd in 2017 ook een ontwerptekst voorgelegd die voorzag in de aanpassing van
verschillende wettelijke bepalingen om rekening te houden met de redesign van de sociale
inspectiediensten. Deze redesign had onder meer tot doel bepaalde bevoegdheden van de sociale
inspectie van de FOD Sociale Zekerheid op te heffen, bepaalde van haar bevoegdheden naar andere
instellingen over te dragen, en in meerdere artikelen van het Sociaal Strafwetboek de verwijzing
naar de sociale inspectie van de FOD Sociale zekerheid, naar haar vertegenwoordigers of naar haar
sociaal inspecteurs, op te heffen. In dit verband stelde het Comité vast dat het voorontwerp van wet
nog in geen enkele vertegenwoordiging van de inspectiedienst van het RSVZ voorzag in de Algemene
Raad van de Partners van de SIOD (artikel 4 van het Sociaal Strafwetboek). Om coherent te zijn,
meende het Comité dat de inspectiediensten van het RSVZ in dat orgaan eveneens moesten
vertegenwoordigd zijn.



2.6.3

ADVIES 2017/10: V OORONTWERP VAN WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Een wettelijk kader voor bijverdienen

In 2016 voerde de regering een fiscale gunstregeling in voor de inkomsten die voortvloeien de
diensten die worden verleend van particulier tot particulier, buiten de uitoefening van een
beroepsbezigheid en via een erkend platform.
In het kader van het zomerakkoord besliste de federale regering in juli 2017 om onder bepaalde
voorwaarden ook een fiscale en sociale gunstregeling te voorzien voor inkomsten uit
verenigingswerk enerzijds en occasionele dienstverlening tussen burgers anderzijds. De maatregel
kan gezien worden als een aanvulling op de sociale en fiscale gunstregeling die eerder in het leven
werd geroepen voor activiteiten in de deeleconomie via erkend platform.
In november 2017 werden de teksten die uitvoering moesten geven aan die beslissing voor advies
aan het Comité voorgelegd. De teksten voorzagen tevens in een versoepeling15 van de fiscale
voorwaarden voor de uitoefening van activiteiten in de platformeconomie.
De gunstregeling in het nieuwe systeem zou bestaan uit een fiscale en sociale vrijstelling van
inkomsten, voor zover die bepaalde grenzen niet overschrijden:

15

de toegelaten inkomensgrens zal voortaan 6.000 EUR zijn, met inbegrip van de inkomsten uit verenigingswerk en
occasionele dienstverlening; de inkomsten uit platformeconomie zullen voortaan volledig fiscaal vrijgesteld worden.
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-

Een maandelijkse grens van 1.000 EUR die alle inkomsten uit het verenigingswerk en de
occasionele diensten omvat;

-

Een jaarlijkse grens van 6.000 EUR die alle inkomsten uit het verenigingswerk, de occasionele
diensten én de activiteiten in het kader van de plaformeconomie omvat.

In geval van overschrijding van deze grenzen zou er een herkwalificatie van de inkomsten en van de
activiteiten worden bepaald.
Om de activiteit te kunnen beschouwen als zijnde uitgevoerd binnen het nieuwe kader van
occasionele dienstverlening tussen burgers, zouden verschillende voorwaarden moeten zijn vervuld:
-

de betrokkene zou gelijktijdig een gewoonlijke en hoofdzakelijke beroepsactiviteit moeten
uitoefenen;
de uitgeoefende activiteit zou onder bepaalde voorwaarden geen band mogen hebben met
de beroepsbezigheid van de betrokkene;
de activiteit zou moeten voorkomen op een door de Koning opgestelde lijst van toegelaten
activiteiten;
de uitoefening van de activiteit zou moeten voorafgegaan worden door een elektronische
aangifte;
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zou moeten worden afgesloten.

Het Comité toonde zich in zijn advies bezorgd om de gevolgen van de invoering van het nieuwe
wettelijke kader op het vlak van deloyale concurrentie. Het Comité vreesde ter zake vooral de
gevolgen van het fiscale en parafiscale gunstregime dat de wetgever creëert voor de occasionele
dienstverlening tussen burgers. Om die reden beperkte het Comité zijn advies hoofdzakelijk tot de
bepalingen die betrekking hadden op occasionele dienstverlening.
Ten eerste vreesde het Comité in zijn advies dat deze grendels niet zouden volstaan om te vermijden
dat er een verschuiving optreedt van professionele activiteiten naar occasionele activiteiten en zo
deloyale concurrentie ontstaat. Ten tweede had het Comité vragen bij de afdwingbaar- en
controleerbaarheid van de toepassingsvoorwaarden zoals ze momenteel zijn geformuleerd.
Bijgevolg vroeg het om de toepassingsvoorwaarden te verfijnen en te versterken.
De bezorgdheid van het Comité werd bovendien versterkt door de vaststelling dat de voorgelegde
ontwerpteksten onvoldoende duidelijkheid creëerden omtrent de interpretatie van de nieuwe
regels. Los van het feit dat de memorie van toelichting eerder summier is opgevat voor wat betreft
de occasionele dienstverlening, werd de interpretatie bemoeilijkt door het feit dat i) de structuur en
de inhoud van de verschillende teksten onderlinge incoherenties en inconsistenties bevatten en ii)
een aantal bepalingen verschillende lezingen toelieten. Vanuit legistiek oogpunt achtte het Comité
het dan ook aangewezen om sommige bepalingen te herwerken.
Het Comité benadrukte in zijn advies tevens dat het nieuwe systeem enkel ingang zou kunnen
vinden mits er adequate controles zijn op de naleving van de toepassingsvoorwaarden. Het wenste
dat alles in het werk zou worden gesteld om dergelijke controles mogelijk te maken (duidelijk
wettelijk kader, groepering van de gegevens, opdracht van de controlerende instellingen, voldoende
middelen).
Het Comité benadrukte tevens de noodzaak om sancties te bepalen wanneer de
toepassingsvoorwaarden niet (meer) zijn vervuld, onder meer bij het ontbreken van een registratie
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of van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Het wees tevens op de tegenstrijdige situaties
die ontstaan als gevolg van de wijze waarop de herkwalificatie fiscaal en sociaal wordt ingevuld en
vroeg dat de discrepanties zouden worden weggewerkt door de fiscale en sociale bepalingen met
elkaar in overeenstemming te brengen.
Bovendien toonde het Comité zich bezorgd over het eventuele, door de nieuwe regeling
veroorzaakte, verlies aan inkomsten voor het sociaal statuut. Om het begrotingsevenwicht in het
stelsel der zelfstandigen te waarborgen, vroeg het Comité dus om te voorzien in compenserende
maatregelen.
Het Comité vroeg tot slot ook aandacht voor de wisselwerking tussen occasionele dienstverlening en
activiteiten in het kader van de platformeconomie. Het achtte het dan ook aangewezen om de
finaliteit van de systemen van occasionele dienstverlening en de platformeconomie te expliciteren.
Daarnaast vroeg het Comité ook striktere voorwaarden voor diensten die via tussenkomst van een
erkend platform worden verricht, omdat het vreest dat er zich hierbij misbruiken zullen voordoen.
Er dient opgemerkt dat de vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken niet akkoord ging
met dit advies en dat de vertegenwoordigers van de minister van Zelfstandigen er uitsluitend akte
van namen.



2.7
2.7.1

ADVIES 2017/18: E EN WETTELIJK KADER VOOR BIJVERDIENEN

Hulp aan de zelfstandigen
Psychomotorisch therapeuten

In oktober 2016 besliste de minister van Volksgezondheid na advies van de Federale Raad voor
Paramedische Beroepen om psychomotorisch therapeuten niet op te nemen in de lijst van erkende
paramedische beroepen. In februari 2017 kaartte de UCM de problematiek van de psychomotorisch
therapeuten die geen opleiding tot arts, kinesitherapeut, ergotherapeut of logopedist volgden,
schriftelijk aan bij de minister van zelfstandigen.
Immers, als gevolg van de beslissing van de minister van minister van Sociale Zaken zouden i)
personen die psychomotorische therapeutische activiteiten verrichten maar niet over de
kwalificaties beschikken die voortaan vereist zullen zijn voor de uitoefening van deze activiteiten,
hun therapeutische activiteiten in de psychomotoriek immers niet meer kunnen voortzetten, en
zouden ii) studenten die een specifieke opleiding tot psychomotorisch therapeut volgden, na hun
opleiding een beroep als psychomotorisch therapeut niet kunnen uitoefenen.
In zijn advies erkende het Comité de moeilijke situatie van deze psychomotorisch therapeuten. Het
verwees in de eerste plaats naar de bestaande betalingsfaciliteiten voor de zelfstandigen die worden
geconfronteerd met een (verwachte) daling van de beroepsinkomsten: verlaging van de voorlopige
bijdragen, vrijstelling van bijdragen en uitstel van betaling.
Het Comité was voorts van mening dat het, zonder de omvang van het probleem te kennen én
gezien de moeilijkheid om de doelgroep af te bakenen, niet wenselijk was om de sector van de
psychomotorisch therapeuten via een nota aan de sociale verzekeringsfondsen te erkennen als een
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sector in crisis. Het stelde echter voor om de fondsen attent te maken op de moeilijke situatie van
de betrokken groep en hen aan te sporen om de aanvragen tot het bekomen van
betalingsfaciliteiten met de nodige aandacht en welwillendheid te behandelen.



ADVIES 2017/07: PSYCHOMOTORISCHE THERAPEUTEN
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Tabel 1. Overzicht van de in 2017 door het ABC uitgebrachte adviezen
Advies

Nr.

Datum

Resultaat

2017/01

26/01/2017



Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
Verzekeringsplicht van VZW-mandatarissen

2017/02

26/01/2017

Nota
P.
720/2/17/10
aan
de
sociale
verzekeringsfondsen
voor
zelfstandigen
:
Verzekeringsplicht
van
VZW-mandatarissen
(28/04/2017)



Hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan

2017/03

10/02/2017

Wet van 5 december 2017 tot wijziging van diverse
bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor
werknemers en zelfstandigen, wat betreft het
beginsel van de eenheid van loopbaan en het
vervroegd rustpensioen, BS 29/12/2017



Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel
mechanisme van welvaartsaanpassing

2017/04

23/03/2017

Koninklijk besluit van 18/06/2017 tot wijziging van
artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007
tot verhoging van sommige pensioenen en tot
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige
pensioengerechtigden, BS 23/06/2017
Koninklijk besluit van 11/08/2017 tot aanpassing
aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de
regeling van de zelfstandigen, BS 29/08/2017
Wet van 3 september 2017 tot wijziging van de wet
van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot
harmonisering in de pensioenregelingen, BS
13/09/2017
Koninklijk besluit van 5 september 2017 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 20 december
2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden
van een adoptie-uitkering ten gunste van de

Uitgebracht op verzoek van de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw


Jaarverslag 2017 Algemeen Beheerscomité voor het Statuut der Zelfstandigen| 28

zelfstandigen, BS 15/09/2017


Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector
geneeskundige verzorging

2017/05

11/04/2017



Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector
geneeskundige verzorging ingevolge de begrotingscontrole

2017/06

18/05/2017



Psychomotorische therapeuten

2017/07

18/05/2017



Welvaartspremie

2017/08

18/05/2017



De toekenning van de moederschapshulp

2017/09

09/06/2017



Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen

2017/10



Voorstel tot invoering van een bijdragekrediet en van bijkomende bijdragedrempels in het kader
van de vermindering van voorlopige bijdragen

2017/11

Koninklijk besluit van 06/06/2017 tot vaststelling
van de bedragen voor de alternatieve financiering
van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor
de financiering van de geneeskundige verzorging
door het stelsel van het globaal beheer van de
werknemers en door het stelsel van het globaal
beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2017, BS
12/06/2017
Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot
wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit
van 6 juni 2017 tot vaststelling van de bedragen
voor de alternatieve financiering van de bijkomende
geldmiddelen toegekend voor de financiering van
de geneeskundige verzorging door het stelsel van
het globaal beheer van de werknemers en door het
stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen
voor het jaar 2017, BS 10/10/2017

Koninklijk besluit van 11/08/2017 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot
invoering van een stelsel van uitkeringen voor
moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke
zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk
besluit van 12 december 2001 betreffende de
dienstencheques, BS 25/08/2017
Wet van 30 september 2017 houdende diverse
bepalingen inzake sociale zaken, BS 16/10/2017 en
19/10/2017 (erratum)

13/06/2017
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Hervorming van de sociale bijdragen: invloed van de regularisaties van sociale bijdragen op de
pensioenrechten
Hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan

2017/12

20/07/2017

2017/13

19/07/2017

2017/14

28/09/2017



Financiering van de sociale zekerheid: terugverdieneffecten van de tax shift en invulling van de
notie 'effectieve uittredeleeftijd'
Voorstel tot invoering van Wijninckx-bijdrage

2017/15

09/10/2017



Invoering van nieuwe bijdragedrempels voor starters

2017/16

16/10/2017



Verhoging van het bedrag van de overgangsuitkering voor zelfstandigen in het kader van het
structureel mechanisme van welvaartsaanpassing
Een wettelijk kader voor bijverdienen

2017/17

23/11/2017

2017/18

30/11/2017






Programmawet
25/12/2017

van

25

december

2017,



Uitgebracht op eigen initiatief


Deeltijds pensioen in het pensioenstelsel voor zelfstandigen : visietekst

24/11/2017

Tabel 2. Overzicht van de in 2017 door het ABC uitgebrachte verslagen
Verslag

Nr.

Datum

In toepassing van artikel 111, §2 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (begroting en meerjarenramingen)
-



Het statuut bijberoep: wettelijk kader, gebruikersprofiel en aandachtspunten

2017/01

26/01/2017



Voorstel van begrotingscontrole 2017

2017/02

23/03/2017

-



Voorafbeelding van de begroting 2018 – Meerjarenramingen 2019-2020

2017/03

06/07/2017

-
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Evaluatie van de AFA-procedure

2017/04

28/09/2017

-
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