
 

Sectorclassificatie voor de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen 

In haar brief van 20 februari 2014 heeft de Vereniging der sociale verzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen (VSVZ) aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) gevraagd om de 

classificatie van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen te verifiëren volgens het 

Europees systeem voor rekeningen (ESR95/ESR2010). 

Deze fondsen zijn momenteel geklasseerd in de sector van de overheid en meer bepaald in de 

subsector van de wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314). 

Volgens het ESR bevat de subsector van de wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen alle 

institutionele eenheden op centraal, deelstaat- en lokaal niveau waarvan de hoofdactiviteit bestaat 

uit het verstrekken van sociale uitkeringen en die aan elk van de twee volgende voorwaarden 

voldoen: 

a) bepaalde bevolkingsgroepen zijn bij wet of bij verordening verplicht aan de regeling deel te 

nemen, dan wel premies te betalen; 

b) de overheid is verantwoordelijk voor het beheer van de instelling met betrekking tot de 

vaststelling of goedkeuring van de premies en uitkeringen, ongeacht haar rol als 

toezichthoudend orgaan of werkgever. 

Volgens de VSVZ voldoen de sociale verzekeringsfondsen niet aan bovenvermelde definitie. 

Beschrijving en advies INR 

Elke zelfstandige, helper of helpster, meewerkende echtgenoot of echtgenote moet zich aansluiten 

bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van de activiteit. Het sociaal 

verzekeringsfonds stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die moet worden 

betaald door de zelfstandige. Deze sociale bijdrage wordt doorgestort aan de overheid en geeft 

ook het recht op de verschillende sociale tussenkomsten die de overheid voorziet voor 

zelfstandigen en waarvoor het fonds desgevallend de uitbetaling regelt aan de zelfstandige. 

Voor het beheer rekent elk sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige beheerskosten aan, die 

verschillen per verzekeringsfonds en in verhouding staan tot de betaalde premies. De overheid 

heeft bij geen van de sociale verzekeringsfondsen aandelen of stemrechten en beschikt ook niet 

over de bevoegdheid om bestuurders aan te duiden. 

De werkingskosten van deze fondsen worden gedekt door de beheerskosten die ze de 

zelfstandigen aanrekent en kunnen volgens het ESR worden beschouwd als verkopen, waardoor 

deze entiteiten door middel van hun verkopen meer dan 50% van hun kosten dekken. 

Het INR is van oordeel is dat de hier beschreven sociale verzekeringsfondsen kunnen worden 

beschouwd als institutionele eenheden die niet onder de controle van de overheid staan volgens 

het ESR. Bijgevolg is het INR van oordeel dat deze entiteiten geen deel dienen uit te maken van de 

subsector sociale-verzekeringsinstellingen, maar dat deze dienen te worden geklasseerd in de 

sector van de niet-financiële vennootschappen (S.11). 

 

Dit advies heeft geen betrekking op de nationale hulpkas, het sociale-verzekeringsfonds van het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, dat wel deel blijft uitmaken van 

de subsector van de sociale-verzekeringsinstellingen. 
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