ADMINISTRATIEVE BOETES SINDS 1 APRIL 2010



Voor zelfstandigen die zich te laat aansluiten bij de sociale kas
Sinds 1 april 2010 moeten starters zich ten laatste op de dag van de start van hun activiteit aansluiten.
Daarvoor kon dit binnen de termijn van 90 dagen.



Voor zelfstandigen bij wie een verhoging van de bijdragegrondslag is toegepast als
gevolg van vaststelling van fiscale fraude.



Voor zelfstandigen die niet correct in de Kruispuntbank der Ondernemingen staan.
Zo moet de zelfstandige al zijn activiteiten laten registreren in de KBO, ten laatste op de dag van de start
van zijn activiteit. Dat geldt ook voor iedere bijkomende activiteit die de zelfstandige later begint. In
principe mag je zaak dus nog niet actief/geopend zijn voordat de inschrijving bij de KBO in orde is. Je kan
nakijken hoe je op dit ogenblik ingeschreven staat in de KBO via de ‘Public Search’ (via google) en
eventuele noodzakelijke wijzigingen doorgeven via het ondernemingsloket Eunomia (tel 015/451248)

Deze administratieve boete zal tussen € 500 en € 2 000 bedragen per vastgestelde inbreuk en zal opgelegd
worden door het RSVZ. De vaststellingen kunnen zowel door het RSVZ zelf als door andere inspectiediensten
gedaan worden. De beslissing wordt genomen nadat de betrokkene de mogelijkheid geboden werd zijn
verweermiddelen naar voren te brengen.
De ambtenaar van de RSVZ kan, indien er verzachtende omstandigheden in het spel zijn, de boete verlagen tot
maximum 40% van 500 € en/of uitstel van tenuitvoerlegging van betaling toekennen.
In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar hebben de arbeidsgerechten dezelfde
bevoegdheden als deze ambtenaar wat betreft het uitstel en de vermindering van de boete(s).
Alhoewel de boete opgelegd wordt door een ambtenaar heeft men de sociale verzekeringsfondsen belast met het
innen en invorderen van deze boetes en dit op de manier dat de sociale verzekeringsfondsen dat nu ook doen
m.b.t. sociale bijdragen.
Ook voor deze boetes geldt dus het principe dat de rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun
werkende vennoten en mandatarissen.
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