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Mogelijke statuten in de zelfstandige kinderopvang
Statuut
Zelfstandige in hoofdberoep

Definitie

Voorwaarden
betaalt sociale bijdragen via
sociaal verzekeringsfonds

Ondernemingsnummer
Ja

Zelfstandige in bijberoep

Oefent, naast de activiteit
als zelfstandige, ook nog
(minstens halftijds) een
beroep uit als loontrekkende

-

betaalt sociale bijdragen via
sociaal verzekeringsfonds

Ja

Zelfstandige helper

staat een zelfstandig
natuurlijk persoon bij2

-

bij voorkeur familielid (maar is
niet noodzakelijk3)
geen hiërarchische relatie ten
opzichte van de zelfstandige
die zij/hij bijstaat of vervangt
(er kan een
samenwerkingsovereenkomst
zijn, maar geen
arbeidsovereenkomst)
betaalt sociale bijdragen
(moet dus aansluiten bij
sociaal verzekeringsfonds)
vanaf het jaar wanneer zij/hij
20 wordt of eerder, van zodra
zij/hij huwt
Slechts één per zelfstandige!

Nee

Nee, indien familie/
indien geen familie:
twijfelachtig (hangt af van
de interpretatie van het
lokale BTW
controlekantoor).

bij voorkeur familielid (maar is
niet noodzakelijk4)
helpt “op niet regelmatige
basis” (minder dan 90 dagen
per jaar)

Nee

Nee

-

-

Toevallig helper

Helpt een zelfstandig
natuurlijk persoon op
toevallige en occasionele
basis

-

BTW plichtig?
Nee (geldt ook voor de
meewerkende zelfstandige
binnen een feitelijke
vereniging1).
Nee

Standpunt van de Algemene Administratie Fiscaliteit hieromtrent werd bekomen in een schrijven van 16 juli 2012.
Een zelfstandig helper kan dus niet werken voor een vennootschap (wel voor één van de vennoten)
3
Er wordt voor gewaarschuwd dat de sociale inspectie in de praktijk slechts zelden een niet-familiale helper aanvaardt. Het is dus, hoewel
wettelijk niet uitgesloten, af te raden om niet-familieleden in dergelijk statuut te engageren.
4
Zie voetnoot 2.
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2

-

-

Meewerkende
echtgeno(o)t(e)

Gehuwde of samenwonende
partner van zelfstandig
natuurlijk persoon

-

geen hiërarchische relatie ten
opzichte van de zelfstandige
die zij/hij bijstaat of vervangt
(er kan een
samenwerkingsovereenkomst
zijn, maar geen
arbeidsovereenkomst)
betaalt geen sociale bijdragen
(moet dus niet aansluiten bij
sociaal verzekeringsfonds)
helpt de partner regelmatig (=
minstens 90 dagen per jaar)
in de zaak
heeft geen eigen inkomen of
vervangingsinkomen
sluit aan bij hetzelfde sociaal
verzekeringsfonds als partner
en betaalt sociale bijdragen
(volgens zogenaamd
‘maxistatuut’)

Nee

Nee

Vrijwilliger

Werkt onbezoldigd en
onverplicht

-

Kan enkel arbeid verrichten
voor een feitelijke vereniging
of private of publieke
rechtspersoon zonder
winstoogmerk

Nee

Nee

Werknemer

Werkt voor een zelfstandige
in loondienst

-

er is een arbeidscontract
de zelfstandige betaalt als
werkgever sociale bijdragen
en belastingen op het loon van
de werknemer

Nee

Nee

