
Sociaal Verzekeringsfonds

Het sociaal statuut der zelfstandigen is van toepassing op

(hoofd)zelfstandigen en op zelfstandige helpers. Hieronder vind je

meer informatie over de zelfstandige helper.

Definitie

De helper is een natuurlijk persoon die in België een zelfstandige in

de uitoefening van diens beroep bijstaat of vervangt zonder hiervoor

door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn.

Bepalend is de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst. 

De helper staat dus niet onder het gezag van de zelfstandige die hij

helpt; er is geen ondergeschiktheid. 

In deze definitie is niets terug te vinden over een familieband. Om als

helper te worden gekwalificeerd, is het dus niet vereist dat je verwant

bent aan de zelfstandige of bij de zelfstandige inwoont.

Verzekeringsplicht

Een zelfstandige helper moet zich aansluiten bij een sociaal verze-

keringsfonds binnen de gebruikelijke termijn van 90 dagen vanaf de

start van de activiteit. Hij betaalt dezelfde sociale bijdragen als een

zelfstandige. Daarmee opent hij/zij dezelfde rechten als een zelf-

standige, uitgezonderd wat betreft de faillissementsverzekering, die

niet bestaat voor zelfstandige helpers.

Uitzonderingen op de verzekeringsplicht

1. Een helper is niet verzekeringsplichtig vóór 1 januari van het
jaar waarin hij/zij 20 wordt, tenzij hij/zij gehuwd is.
De helper moet zich pas aansluiten bij een sociaal verzekerings-

fonds vanaf 1 januari van het jaar waarin hij/zij 20 wordt. Indien

de helper huwt vóór het jaar waarin de twintigste verjaardag valt,

moet hij/zij zich aansluiten vanaf het kwartaal van het huwelijk.

2. Toevallige hulp 
Hulp is toevallig wanneer ze niet regelmatig is én wanneer ze

minder dan 90 dagen per jaar wordt geleverd. Is slechts 1 van

deze 2 voorwaarden vervuld, dan moet de helper zich aansluiten

bij een sociaal verzekeringsfonds. 

3. Helper-student: 
Een student van minder dan 25 jaar voor wie kinderbijslag wordt

uitbetaald, hoeft zich niet aan te sluiten. Pas vanaf het kwartaal

waarin deze helper 25 jaar wordt of hij/zij geen kinderbijslag meer

geniet, moet hij/zij zich aansluiten.

Opmerking: Een student zal kinderbijslag genieten indien hij/zij

niet meer dan 240u per kwartaal werkt (vanaf 1/10/2005).

Meewerkende echtgenoot

Sinds 1 januari 2003 is de nieuwe wetgeving omtrent het sociaal sta-

tuut van meewerkende echtgenoot van kracht.

De meewerkende echtgenoot helpt zijn/haar partner bij de uitoefe-

ning van de zelfstandige activiteit. Typisch aan deze helper is dus

dat de geholpene zelfstandige zijn/haar partner is; ze zijn gehuwd of

verbonden door een wettelijke verklaring van samenwoning. 

• Maxi-statuut?
Sinds 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten onderwor-

pen aan het maxi-statuut. 

Dit maxi-statuut biedt een volwaardig sociaal statuut van zelfstan-

dige in hoofdberoep: gezondheidszorg, kinderbijslag, pensioen,

arbeidsongeschiktheids- en moederschapsuitkeringen. 

• Mini-statuut?
Voor meewerkende echtgenoten geboren vóór 1956 geldt een uit-

zonderingsregeling; zij kunnen kiezen voor het mini-statuut dat

enkel een verzekering arbeidsongeschiktheids- en moederschaps-

uitkeringen bevat.

Meer informatie vindt u in de fiche “meewerkende echtgenoot”.

Vraag deze fiche aan uw klantenbeheerder of haal ze van het inter-

net via www.securex.eu - Zelfstandigen - Informatiefiches. 

Speciale gevallen

• Helper van een helper?
Een helper helpt steeds een hoofdzelfstandige. Je kan dus geen

helper van een helper zijn. 

• Helper in vennootschapsverband?
Een helper verleent bijstand aan een zelfstandige of vervangt een

zelfstandige; deze zelfstandige is steeds een natuurlijk persoon.

Hoogstens kan aangenomen worden dat een orgaan van een

rechtspersoon (afgevaardigd bestuurder, bestuurder of zaakvoer-

der als natuurlijk persoon) door een helper wordt geholpen. Als

voorwaarde geldt dat deze hulp uitsluitend ten goede komt aan de

zelfstandige en dat de helpersvergoeding uitsluitend door die zelf-

standige wordt betaald. 

• Helper van meerdere zelfstandigen of meerdere helpers van
één zelfstandige?
Iemand kan perfect meerdere zelfstandigen helpen en één zelf-

standige kan geholpen worden door meerdere helpers. ■

De zelfstandige helper

Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen vzw - Maatschappelijke zetel: Genèvestraat 4 - 1140 Brussel

Erkend bij koninklijk besluit van 23.10.1967 - RPR Brussel - Ondernemingsnr.: 0409.861.127 - www.securex.eu - integrity@securex.be

91
6N

00
8

- 
03

/2
00

7


