
 

 
 

JAARLIJKSE VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE 

 

 

De vennootschappen moeten een jaarlijkse bijdrage betalen, bedoeld om het financieel evenwicht van het sociaal statuut 

der zelfstandigen in stand te houden. De Sociale Verzekeringsfondsen zijn met de inning van deze bijdrage belast. 

 
WELKE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN 

HIERDOOR BEOOGD? 

 

Alle vennootschappen onderworpen aan de Belgische 

vennootschapsbelasting of de belasting der niet-

verblijfhouders. 

 

 

AANSLUITING BIJ EEN SOCIAAL 

VERZEKERINGSFONDS 

 

Vennootschappen dienen zich, binnen de drie maanden 

volgend op hun oprichting, bij een Sociaal 

Verzekeringsfonds aan te sluiten. 
 

Deze termijn loopt vanaf de datum waarop de 

vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, d.i. 

vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van 

de handelsrechtsbank. 
 

Zij onderschrijven hiertoe een aansluitingsverklaring. 
 

Deze aansluiting wordt vervolgens aan het RSVZ ter 

registratie en validatie meegedeeld. 
 

Bij gebrek aan aansluiting binnen voormelde termijn 

wordt de vennootschap door het RSVZ in gebreke 

gesteld. Zij beschikt in dit geval over dertig dagen om 

zich bij het Fonds naar keuze aan te sluiten. Eens die 

termijn overschreden, wordt zij ambtshalve bij de 

Nationale Hulpkas aangesloten. 

 

 

BIJDRAGE EN BETALINGSTERMIJNEN 

 
1.  BIJDRAGE 2019 

Twee categorieën van bijdragen: 347,50 euros of 

868.00 euros. 
 

Voor het jaar 2019 is de jaarlijkse forfaitaire 

basisbijdrage op 347,50 euros vastgesteld. 
 

Vennootschappen waarvan het balanstotaal van het 

voorlaatste afgesloten boekjaar 700.247,09  euros 

overschrijdt, zijn een jaarlijkse bijdrage van 868.00 

euros verschuldigd. 
 

Onder balanstotaal verstaat men de totale 

boekwaarde van de activa van de betreffende 

vennootschap zoals ze voorkomen op de balans die 

bij de Nationale Bank van België werd neergelegd. 

 Het totaal van de activa vindt u terug in de rubriek 

20/58 van de jaarrekening (pagina VKT2 voor het 

verkorte schema, pagina VOL2 voor het volledige 

schema). 
 

Voor de vaststelling per vennootschap van het 

voorlaatste afgesloten boekjaar, wordt de toestand op  

1 januari in aanmerking genomen. 

 
2.  FISCALE AFTREKBAARHEID 
 

Vermits zij van dezelfde aard is als de bijdragen 

verschuldigd inzake sociale wetgeving, is deze bijdrage 

fiscaal aftrekbaar als beroepslasten. 

 
3.  BETALINGSTERMIJNEN 
 

Jaarlijks 
 

De bijdrage moet ten laatste op 30 juni van ieder jaar 

betaald worden. 

 

Bij aansluiting 
 

De bijdrage moet uiterlijk de laatste dag van de derde 

maand volgend op de maand van verwerving van 

rechtspersoonlijkheid  of van haar onderwerping aan 

de belasting der niet-verblijfhouders betaald worden. 
 

Vennootschappen die rechtspersoonlijkheid hebben 

verkregen tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019 

krijgen tot 30 juni 2018 om te betalen. 
 

Merk op dat de bijdrage geacht wordt betaald te zijn 

de dag waarop het bedrag op het credit van de 

rekening van het SVF gebracht werd (met 

uitzondering van de betaling in speciën of de storting 

in een postkantoor). 
 

Verhoging wegens laattijdige betaling 
 

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum wordt een 

verhoging met 1% per kalendermaand vertraging op 

de onbetaalde bijdrage toegepast; dit tot en met de 

maand waarin de schuld betaald wordt of een 

gerechtelijke procedure ingeleid wordt. 
 

Te noteren valt dat de verhogingen ambtshalve en 

zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn. 
 

Als een vrijstelling van bijdrage op onrechtmatige 

wijze toegekend werd, zijn verhogingen met 

terugwerkende  kracht verschuldigd. 
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VRIJSTELLING VAN BIJDRAGE 

 
1.   BIJ BEGIN VAN ACTIVITEIT 
 

Bepaalde vennootschappen kunnen gedurende drie 

jaar vanaf het jaar van  de verwerving van 

rechtspersoonlijkheid (bij de neerlegging van de 

oprichtingsakte ter griffie van de handelsrechtbank) 

van de betaling van de bijdrage vrijgesteld worden. 
 

     Te vervullen voorwaarden: 

1. de vennootschap is een ‘personenvennootschap” 

(ttz. alle vennootschappen behalve NV's, CVA's 

en buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen) 

2. Inschrijvingsplichtige onderneming bij de KBO 

3. de zaakvoerder(s) alsook de meerderheid van de 

werkende vennoten (niet-zaakvoerders) werden 

gedurende meer dan drie jaar in de loop van de 

tien jaar die aan de oprichting van de 

vennootschap voorafgaan niet aan het sociaal 

statuut der zelfstandigen onderworpen (als 

hoofdberoep of als bijberoep) 
 

Vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden 

om een vrijstelling te genieten, dienen een aanvraag 

in bij het Sociaal Verzekeringsfonds en zullen een 

verklaring op erewoord   moeten invullen. 

 
2.   IN GEVAL VAN NIET-ACTIVITEIT 
 

De vennootschappen die, door middel van een 

getuigschrift uitgereikt door de administratie der 

directe belastingen, bewijzen dat zij gedurende één of 

meerdere volledige kalenderjaren geen enkele 

handels- of burgerrechtelijke activiteit uitgeoefend 

hebben, zijn voor de betrokken jaren geen bijdragen 

verschuldigd. 

Als de jaarbijdrage reeds betaald werd, kan zij 

terugbetaald worden. 

 
3.   ANDERE GEVALLEN VAN VRIJSTELLING 
 

De vennootschappen die zich, in de loop van het jaar, 

in één van de volgende situaties bevinden, moeten de 

jaarlijkse bijdrage niet betalen: 
 

- Failliet verklaarde vennootschappen 

- Vennootschappen die het voorwerp van een 

gehomologeerd akkoord na faillissement of van 

een gehomologeerd gerechtelijk akkoord 

uitmaken 

- Vennootschappen in vereffening 
 

Merk op dat de bijdragen betaald vooraleer één van 

deze gebeurtenissen voorgevallen is, niet 

terugbetaald kunnen worden. 

 VERANDERING VAN SOCIAAL 

VERZEKERINGSFONDS 

 

Elke vennootschap moet minimum drie jaar bij hetzelfde 

fonds aangesloten blijven. Na deze termijn kan ze, voor 

zover de bijdragen en verhogingen betaald zijn, bij een 

ander Fonds aansluiten. 
 

Elke aanvraag tot verandering dient vóór 30 juni bij het 

nieuwe Fonds ingediend te worden, waarna de mutatie op 

1 januari van het volgende jaar een aanvang neemt. 

 

 

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

 

Overeenkomstig artikel 98 van de wet van 30 december 

1992 die de jaarlijkse vennootschapsbijdrage invoerde, zijn 

de werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders 

samen met de vennootschap hoofdelijk gehouden tot de 

betaling van de door deze laatste verschuldigde bijdrage, 

verhogingen en kosten. 

 

 

VERJARING 

 

De rechtsvordering tot betaling van deze bijdrage verjaart 

na vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat 

volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd is. Deze 

verjaring kan worden onderbroken, onder meer door een 

aangetekend schrijven of een dagvaarding om voor de 

Arbeidsrechtbank te verschijnen. 

 

 
FUSIE OF OPSLORPING VAN 

VENNOOTSCHAPPEN 

 

In geval van fusie van twee of meerdere vennootschappen 

is de nieuw ontstane fusievennootschap de jaarlijkse 

bijdrage verschuldigd, zelfs indien de gefusioneerde 

vennootschappen elk afzonderlijk reeds de betaling 

uitgevoerd hebben. 
 

In geval van opslorping is de opslorpende vennootschap 

slechts ertoe gehouden éénmaal de bijdrage te betalen. 
 

Merk op dat de wijzigingen van juridische vorm of van de 

statuten niet als de oprichting van een nieuwe 

vennootschap beschouwd worden. 

 

 

 


