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Presentiegelden – Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een
jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen.
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Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste
van bepaalde instellingen.
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1. INLEIDING
De wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde
instellingen (zie referentie) werd op 29 juli 2005 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking
op datum van 1 januari 2005.
Deze wet stelt een einde aan de individuele bijdrageplicht voor publieke mandatarissen en voorziet in een
jaarlijkse bijdrage die ten laste valt van de private of openbare instellingen waarin voor minstens één
publieke mandataris een bezoldiging betaald wordt, met andere woorden, voor dewelke men een beloning
toekent of voorziet.
Deze wet is van toepassing op de meergemeentezones, aangezien zij beschikken over een
rechtspersoonlijkheid en aangezien zij de presentiegelden betalen aan de personen met een publiek
mandaat, die zetelen in de politieraad en aldaar hun gemeente vertegenwoordigen.
Aangezien de meergemeentezones kunnen worden beschouwd als een ‘instelling’, zoals bedoeld in deze
wet, dienen zij:
-

zich in te schrijven bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, verder
geciteerd als RSVZ;
een jaarlijkse aangifte te doen aan de RSVZ;
een bijzondere bijdragen betalen.

In wat volgt, vindt u bijkomende verduidelijkingen betreffende de uitvoering van de 3 bovengenoemde
verplichtingen.
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INSCHRIJVEN BIJ HET RSVZ
2.1 Modaliteiten
Deze inschrijving gebeurt langs elektronische weg, via de site van het RSVZ:
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/selfemployed/public_mandate.htm
Het betreft een eenmalige inschrijving. In geval van wijzigingen aan de initieel overgemaakte gegevens,
moet de betrokken ‘instelling’ hiervan het RSVZ inlichten binnen de 15 dagen na de doorgevoerde wijziging.
2.2 Uitstel van inschrijving
De instellingen, zoals bedoeld in de wet van 13 juli 2005, moeten zich, in principe, inschrijven bij het RSVZ
binnen de 3 maanden die volgt op de datum dat deze wet bindend wordt.
In afwijking van dit principe, zouden de instellingen die sinds 1 januari 2005 vallen onder de toepassing van
deze wet, zich moeten inschrijven bij de RSVZ voor 1 september 2005.
Het RSVZ heeft ermee ingestemd om een administratieve tolerantie toe te staan aan de politiezones die er
niet in geslaagd zijn om zich in te schrijven voor deze datum. De aangifte en de betaling van de bijdrage
2005 moeten daarentegen wél vóór de vooropgestelde datum, dus voor 1 december 2005, worden
uitgevoerd.
Het is daarom aangeraden dat de meergemeentezones niet langer wachten met zich in te schrijven bij de
RSVZ, indien dit tot op heden nog niet gebeurd is.
2.3 Sancties
De instelling die het nalaat om zich in te schrijven bij het RSVZ zal een aangetekend schrijven ontvangen
met daarin een ingebrekestelling. Wanneer de instelling zich binnen de 30 dagen, na ontvangst van deze
ingebrekestelling, niet vrijwillig inschrijft, zal de instelling ambtshalve ingeschreven worden.
Indien de verplichtingen inzake deze materie niet gerespecteerd worden, moet de nalatige instelling zelf
instaan voor de daaruit voortvloeiende kosten.
2.4 Opmerkingen
Het RSVZ informeerde ons over het gegeven dat bepaalde politiezones, die zich reeds hebben
ingeschreven, moeilijkheden ondervinden bij het vermelden van het BCE/KBO-nummer. Dit nummer kan
teruggevonden worden door de exacte benaming van de politiezone in te vullen in het zoekscherm op de
kruispuntbank van de ondernemingen – Public Search:
http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be/
2. JAARLIJKSE AANGIFTE BIJ DE RSVZ
3.1 Modaliteiten
Elk jaar moeten de instellingen, zoals bedoeld in de wet van 13 juli 2005, een aantal gegevens overmaken
aan het RSVZ met betrekking tot het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar:
-

-

de identiteitsgegevens van wie bekleed was met een publiek mandaat: naam, voornaam
rijksregisternummer voor de natuurlijke personen en naam en ondernemingsnummer voor
rechtspersonen;
de identiteitsgegevens (met ondernemingsnummer) van de vertegenwoordigde instelling,
meergemeentezone;
het brutobedrag van de voor dat jaar wegens het mandaat toegekende beloningen, zelfs wanneer
bedrag lager is dan het vrijgesteld bedrag;
de periode die gedekt wordt door de uitoefening van het mandaat.

en
de
de
dat

Deze aangifte wordt uitgevoerd langs elektronische weg via de portaalsite van de sociale zekerheid of via de
website van het RSVZ:
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/selfemployed/public_mandate.htm
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3.2 Termijn
Voor 2005 moeten deze gegevens ten laatste op 30 november verstrekt zijn. Voor de andere jaren moeten
al die gegevens ten laatste op 30 juni verstrekt zijn.
3.3 Sancties
Zonder aangifte, bij een onvolledige of een foute aangifte wordt het bedrag van de bijdrage door het RSVZ
ambtshalve vastgesteld. De ambtshalve vaststelling wordt betekend bij aangetekende brief. De gemaakte
kosten vallen ten laste van de nalatige instelling.

3. BETALING VAN DE JAARLIJKSE BIJDRAGE AAN DE RSVZ
4.1 Bedrag
Het bedrag van de bijdrage komt overeen met 20% van de in het voorgaande jaar uitbetaalde bedragen, die
ten titel van beloning - per persoon die bekleed was met een publiek mandaat - werd uitgekeerd door de
instellingen, zoals bedoeld in de wet van 13 juli 2005, en waarbij per persoon per jaar € 200 zijn vrijgesteld.
Concreet wil dit zeggen dat:
-

indien de mandataris een vergoeding gekregen heeft van maximum € 200, moet de instelling dit bedrag
vermelden in haar aangifte, maar is ze geen bijdrage verschuldigd voor deze mandataris;
indien de mandataris een vergoeding heeft gekregen van meer dan € 200, dan zal het aandeel van de
bijdrage vastgesteld worden op het gedeelte dat de € 200 overschrijdt.

Het bedrag van € 200 is geïndexeerd.
4.2 Aard van de bijdrage
Op fiscaal vlak wordt deze bijdrage gelijkgesteld met de sociale bijdragen.
4.3 Datum van betaling
In 2005 moet de betaling voor 1 december verricht zijn; de volgende jaren voor 1 juli.
Al betaaldatum geldt de dag waarop de rekening van het RSVZ werd gecrediteerd.
4.4 Sancties
De volgende sancties worden toegepast in het geval van een niet-betaling:
-

1% verhoging per maand van vertraging;
een administratieve geldboete van € 100 tot € 1250.

Voor bijkomende informatie kunt u zich steeds richten naar de helpdesk , via het contactcenter SSGPI op
het nummer 02 554 43 16, of via helpdesk@ssgpi.be

Robert ELSEN
Waarnemend diensthoofd SSGPI
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