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HOE WORDEN DE SOCIALE
BIJDRAGEN BEREKEND BIJ EEN
ONVOLLEDIG KALENDERJAAR?
De bijdragen van zelfstandigen voor een bepaald jaar
worden berekend op basis van het inkomen van dat
jaar zelf. Zelfstandigen die hetzelfde inkomen hebben in
een bepaald jaar zullen dus dezelfde bijdragen betalen.
Als de zelfstandige in de loop van een jaar minder dan
4 kwartalen actief is, wordt zijn inkomen omgezet naar
een jaarinkomen om de sociale bijdragen van dat jaar
te berekenen. Dit heet proratiseren. Dit zorgt ervoor
dat zelfstandigen die op jaarbasis hetzelfde inkomen
verdienen ook dezelfde sociale bijdragen betalen voor
de kwartalen dat ze als zelfstandige actief zijn.

Hoe verloopt de proratisering?
Voor de omzetting naar een jaarinkomen wordt het
netto belastbaar inkomen van het onvolledig jaar
vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk
is aan vier en de noemer gelijk aan het aantal kwartalen
onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen tijdens het onvolledige jaar. De formule (de regel
van drie) ziet er als volgt uit:
netto belastbaar-inkomen
van het volledige jaar x 4 		
= jaarinkomen
aantal kwartalen
zelfstandige activiteit
De sociale bijdragen zijn enkel verschuldigd voor de
kwartalen tijdens dewelke de zelfstandige aangesloten
is bij zijn sociaal verzekeringsfonds.
Een voorbeeld ter verduidelijking.
Philippe start als zelfstandige en is slechts 2 kwartalen actief

Philippe start op 05/07/2017 als zelfstandige in hoofdberoep. Hij zal dus 2 kwartalen actief zijn in 2017.

VAKANTIEJOB EN
DE GEVOLGEN VOOR
DE KINDERBIJSLAG
Tijdens de vakantie doen heel wat jongeren
een vakantiejob. Wat zijn de gevolgen voor
de kinderbijslag?

Zijn netto belastbaar inkomen voor 2017 (verdiend
in 2 kwartalen) bedraagt € 15 000. Om zijn sociale
bijdragen te berekenen voor 2017 wordt zijn inkomen
geproratiseerd:
€ 15 000 x 4
2

= € 30 000

De sociale bijdragen van het 3° en 4° kwartaal 2017
zullen dus berekend worden op een inkomen van
€ 30 000. Philippe zal € 1.599 sociale bijdragen betalen
in het derde kwartaal en in het vierde kwartaal.
Dat is dus € 3.198 sociale bijdragen voor 2017.
Ellen start als zelfstandige en is 4 kwartalen actief

Ellen start op 10/01/2017 als zelfstandige in hoofdberoep. Zij zal dus 4 kwartalen actief zijn in 2017. Haar
netto belastbaar inkomen voor 2017 (verdiend op
4 kwartalen) bedraagt € 15 000. Haar inkomen moet
niet worden geproratiseerd want er zijn 4 kwartalen
zelfstandige activiteit, dus een volledig kalenderjaar.
De sociale bijdragen voor het 1°, 2°, 3° en 4° kwartaal
worden berekend op een inkomen van € 15.000.
Ellen zal € 799,5 sociale bijdragen betalen in het
eerste, tweede, derde en vierde kwartaal. Dat is dus
€ 3.198 sociale bijdragen voor 2017.
Philippe en Ellen betalen dus beiden evenveel sociale
bijdragen omdat zowel Ellen als Philippe in 2017
evenveel hebben verdiend: € 15.000. Philippe verdiende
dit inkomen weliswaar in 2 kwartalen en Ellen in vier
kwartalen, doch op jaarbasis is het inkomen identiek en
daarom dienen er identieke sociale bijdragen te worden
betaald.

Wanneer wordt het inkomen
geproratiseerd?
Proratiseren wordt dus toegepast als de zelfstandige
geen volledig jaar actief is. Er zijn dus twee
mogelijkheden: de zelfstandige start in de loop van
een jaar of de zelfstandige stopt zijn activiteit in de
loop van een jaar.

Kinderen geboren in 1999 en later
Voor deze kinderen zijn er geen voorwaarden. Het recht
op de kinderbijslag is een absoluut recht tot 31 augustus
van het jaar waarin ze 18 jaar worden.

Kinderen geboren voor 1999 die na
de vakantie verder studeren
Hier geldt de 240-uren-regel

Tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal mag
een student maximum 240 uren per kwartaal werken.
Wordt die norm overschreden dan vervalt het recht op
kinderbijslag in dat kwartaal.
Werken tijdens de zomervakantie

Het aantal uren van de tewerkstelling speelt geen rol
tijdens het derde kwartaal (de maanden juli, augustus
en september). De enige voorwaarde voor de verdere
betaling van de kinderbijslag is dat het kind na de
vakantie verder studeert.

Kinderen geboren voor 1999 die na
de vakantie stoppen met studeren
Als de vakantiejob wordt uitgeoefend tijdens de laatste
schoolvakantie – dus als de jongere niet meer verder
studeert –
 gelden er andere regels.
Indien het afstuderende kind zich niet laat inschrijven
als werkzoekende, is er recht op kinderbijslag tot het
einde van de laatste schoolvakantie, op voorwaarde
dat de tewerkstelling niet meer dan 240 uren bedraagt,
inclusief een studentencontract.
Wanneer een kind zich na de studies bij de VDAB
inschrijft als werkzoekende, blijft dat kind recht geven
op kinderbijslag gedurende 360 dagen, op voorwaarde
dat het bruto maandloon beperkt blijft tot € 530,49 op
grond van zijn hoedanigheid als werkzoekende.
Voor de jongeren die hun studies beëindigen na
het einde van het schooljaar begint de termijn van
360 dagen te lopen op 1 augustus ongeacht de leeftijd
van 18 jaar. Voor de anderen begint de termijn te lopen
op de dag na de tweede zittijd, op de dag na het
indienen van de eindverhandeling, op de dag na de
vroegtijdige beëindiging van de studies of op de dag
na het einde of de verbreking van een leercontract.
Heeft u vragen?
Bel naar Elien Heynssens: 050 47 61 44
Attentia Kinderbijslag

HEEFT U OOK AL DE VOORDELEN ONTDEKT
VAN DE ELEKTRONISCHE FACTUUR?
Incozina is dit jaar gestart met het elektronisch
verzenden van de factuur van uw sociale bijdragen.
In het eerste kwartaal maakten bijna 1 klant op 2
gebruik van de e-factuur. De voordelen van de
e-factuur zijn dan ook groot:

•

•

U kan uw factuur direct digitaal opslaan
waardoor ze sneller en gemakkelijker te
raadplegen is.

Wenst u dat de factuur naar een ander emailadres
wordt verstuurd dan kan u ons dit laten weten via
info@incozina.be of via uw klantenbeheerder.

•

U hebt ook toegang tot een elektronisch archief
waar uw facturen zijn opgeslagen. Geen
archiefwerk meer van uw papieren facturen.

Heeft u vragen? Bel naar uw klantenbeheerder.

Het verzenden van uw factuur verloopt via
een volledig beveiligde methode. Dit maakt
zowel voor u als voor ons de correspondentie
overzichtelijker. Uw factuur kan dus niet meer
verloren gaan.

Heeft u vragen? Bel naar uw klantenbeheerder.
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VESTIGINGSWET WORDT
AFGESCHAFT IN VLAANDEREN
De vestigingswet is bij de 6de staatshervorming
een gewestmaterie geworden. De Vlaamse Regering
heeft besloten om de huidige vestigingswetgeving
af te schaffen. De huidige wet houdt in dat bepaalde
beroepen enkel uitgeoefend mogen worden
wanneer er een bewijs wordt geleverd van beroepsbekwaamheid. Deze wet is in strijd met de Europese
regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een
gelijke basis een onderneming moet kunnen starten
in elke lidstaat.
Daarom wordt de wetgeving afgeschaft voor een
eerste reeks beroepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

slager-groothandelaar
droogkuiser-verver
restaurateur of traiteur-banketaannemer
brood- en banketbakker
kapper
schoonheidsspecialist
masseur
voetverzorger
opticien
dentaaltechnicus
begrafenisondernemer
beenhouwer-spekslager
garagisten
koetswerkers
fietsenmakers

NIEUW VANAF 1 APRIL:
VERPLICHTE REGISTRATIE
IN KBO ALS SYNDICUS
Vanaf 1 april moet elke Vereniging van
Mede-eigenaars (VME) in de KBO opnemen wie
de syndicus is. De kosten van een registratie zijn
€ 85,50 per VME en zijn ten laste van de VME.
Dit bedrag is wettelijk vastgelegd.
Als syndicus heb je vanaf 1 april 2017 één jaar
de tijd om je te registreren voor alle bestaande
gebouwen. Nieuwe VME’s moeten dit ten laatste
doen op de laatste dag vóór het effectieve
mandaat als syndicus opgenomen wordt.
Het ondernemingsloket van Incozina brengt dit
voor jou in orde, bel hiervoor naar onze gratis
infolijn 078 154 155 of mail naar kim@incozina.be

Het is de bedoeling om dat door te trekken naar alle
ambachtelijke beroepen. Alleen de bouwsector
zou (in de huidige stand van zaken) wel nog
gereglementeerd blijven.

Labels
Om voldoende kwaliteit te garanderen voor de klant
zullen de sectorfederaties alternatieven uitwerken,
zoals bijvoorbeeld labels en opleidingen. Het zijn
immers de sectoren zelf die het best een antwoord
kunnen bieden op de bedreigingen, opportuniteiten
en evoluties in de markt.

Vlaanderen
De afschaffing van de vestigingswet zou ingaan
op 1 januari 2018. Deze nieuwe regeling geldt voor
Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië blijft de
huidige regeling wel van toepassing. Wij zullen u
in de volgende edities van Klankbord verder op
de hoogte houden van de evolutie in dit dossier.

Gratis infolijn 078 154 155
of mail naar kim@incozina.be

4

