#4
oktober

2017

Presentiegelden
in een raad van
bestuur
Sociale bijdragen
en een politiek
mandaat
Regularisatie
van voorlopige
bijdragen
Versoepeling
toegang tot het
zelfstandig beroep
Nieuwe barema’s

Is een rechtsbijstandsverzekering
niets voor jou?

GROTERE BEVEILIGING BIJ DE DIGITALE VERZENDING VAN DE
KWARTAALAFREKENINGEN VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN
startcentrum voor zelfstandigen
sociaal statuut
aanvullende verzekeringen

info@incozina.be
www.incozina.be
050 40 65 65

info@incozina.be
www.incozina.be

Reeds 60% van onze klanten ontvangt de afrekening
van de sociale bijdragen via digitale weg. Beveiliging
van digitale documenten is onze grootste prioriteit.
Daarom hebben we een aantal wijzigingen aangebracht
in onze IT-infrastructuur.
De secure links - die verstuurd worden om uw documenten op te halen uit het archief - verwijzen nu naar
een gepersonaliseerd domein per klant. Voor u wordt
dat Incozina.e-documents.company.

PRESENTIEGELDEN IN EEN RAAD VAN BESTUUR:
SOCIALE BIJDRAGEN BETALEN OF NIET?
Vanuit fiscaal oogpunt

Werknemer

Als een bestuurder vergoedingen ontvangt voor de
deelname aan een raad van bestuur zijn dit presentiegelden die onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing.
Ze moeten fiscaal aangegeven worden.

Wanneer je werknemer bent dan ben je enkel bijdragen
verschuldigd wanneer de netto belastbare inkomsten in
2017 uit je mandaat of een andere zelfstandige activiteit
het bedrag van € 1471,01 overschrijden.

Vanuit sociaal oogpunt

Gepensioneerd

Vanuit sociaal oogpunt kan een bestuurder als
zelfstandige gekwalificeerd worden en dient hij zich
aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen.

Wanneer je gepensioneerd bent dan ben je bijdragen
verschuldigd als je netto belastbare inkomsten in 2017
uit je mandaat of een andere zelfstandige activiteit het
bedrag van € 2942,03 overschrijden.

Of er bijdragen als zelfstandige verschuldigd zijn hangt
dan af van de grootte van de vergoeding in combinatie
met andere zelfstandige beroepsinkomsten.

Publieke mandatarissen

Zelfstandige, werknemer of gepensioneerd
Zelfstandige
Als je een zelfstandige activiteit uitoefent ben je reeds
aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds.
Al je inkomsten uit verschillende zelfstandige activiteiten
worden samengeteld voor de berekening van je sociale
bijdragen.

Voor de publieke mandatarissen is er een uitzondering
op deze regel. Zij zetelen in een raad van bestuur van
een openbare of private instelling en zij oefenen dit
mandaat niet in eigen naam uit. Zij oefenen dit mandaat
uit als vertegenwoordiger van een gemeente, provincie,
gewest,… (politieke mandatarissen) of voor een vakbond
of overheidsinstantie. De publieke mandataris valt
buiten het toepassingsgebied van het zelfstandigen
statuut.

WAT MET JE SOCIALE BIJDRAGEN WANNEER JE EEN POLITIEK
MANDAAT EN EEN ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT COMBINEERT?
Wanneer je een zelfstandige activiteit combineert met een politiek mandaat (parlementslid, burgemeester,
schepen,…) dan zijn de vergoedingen die je uit dat politiek mandaat verwerft geen zelfstandige beroepsinkomsten en betaal je daarop geen sociale bijdragen. Je betaalt uiteraard wel sociale bijdragen voor de
inkomsten die je verwerft uit je zelfstandige activiteit.
De vergoedingen uit je politiek mandaat moet je fiscaal echter wel als zelfstandige beroepsinkomsten
aangeven bij de fiscus (vak XIX baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende
bezigheden).
Op vraag van het sociaal verzekeringsfonds zal de fiscus nadien, voor de berekening van de sociale
bijdragen, een uitsplitsing maken van de inkomsten van de zelfstandige activiteit en de inkomsten uit het
politiek mandaat.
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De vroegere secure links met het ids3.pyramid kenmerk
vervallen vanaf het moment dat u een nieuwe link
ontvangt vanuit het e-documents.company domein.
Alle documenten blijven uiteraard raadpleegbaar
volgens de afgesproken termijnen.
U ondervindt verder geen enkel praktisch gevolg van
de uitgevoerde security maatregelen.

IS EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING NIETS VOOR JOU?
Als zelfstandige wil je focussen op je zaak en kan je
juridische problemen missen als kiespijn. Incozina
begrijpt je bekommernis en heeft er daarom voor
gezorgd dat je tegen uitzonderlijke voorwaarden kan
toetreden tot een collectieve polis rechtsbijstand.
Een rechtsbijstandsverzekering informeert je niet
enkel over je rechten, maar beschermt je ook financieel tegen de kosten van lange en dure gerechtelijke
procedures.
Je kan een keuze maken uit 3 formules: Brons, Zilver
en Goud.
Brons
•
•

bijstand bij het invorderen van onbetaalde
facturen
telefonisch advies in kwesties die verband houden
met je zelfstandige activiteit.

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep is de
verzekering het eerste jaar gratis!

Zilver is de formule Brons aangevuld met:
strafrechtelijke verdediging bij inbreuken in verband
met:
•
•

mededinging en consumentenbescherming
arbeidsreglementering, regels betreffende hygiëne
en veiligheid met ondersteuning als u zelf strafrechtelijke actie onderneemt wanneer je slachtoffer bent van beledigingen, smaad, zwartmaking of
lichamelijk letsel.

Goud is interessant als u werkgever bent.
Deze formule vult de dekking Zilver aan met rechtsbijstand in conflicten met uw personeel.

Meer info en tarieven:
Geert Van Damme 050 40 65 68 of
geertvd@incozina.be

TOEGANG TOT HET ZELFSTANDIG BEROEP WORDT VERSOEPELD
IN VLAANDEREN
De Vlaamse Regering heeft de princiepsbeslissing
genomen om vanaf 2018 de vereiste beroepskennis om
zich als zelfstandige te vestigen te versoepelen.
Vanaf midden 2019 wordt ook geen kennis van
bedrijfsbeheer meer opgelegd. Maar zolang de wet
niet gewijzigd is blijft de bestaande vestigingswet van
toepassing. In Brussel en Wallonië zijn er nog geen
plannen tot aanpassing van de vestigingsreglementering.
In de drie Gewesten geldt op dit ogenblik nog steeds
de bestaande federale vestigingswet. Deze legt de
zelfstandige beroepsbeoefenaars in de sectoren voeding,
bouw, personenverzorging en transport een technische
beroepskennis op. Deze kennis wordt bewezen hetzij met
een diploma hetzij met een aantal jaren praktijkervaring.

Anderzijds moeten alle commerciële beroepen, dus uit alle
sectoren, de basiskennis van het bedrijfsbeheer aantonen.
De Vlaamse Regering is van oordeel dat deze vestigingsreglementering voorbijgestreefd is en grotendeels haar
doel voorbijschiet. Om zich als kwaliteitsvolle garagist
staande te houden op de markt, volstaat het niet om
een diploma voor te leggen bij de start van het bedrijf,
maar moet men zich permanent blijven bijscholen om op
de hoogte te zijn van de nieuwste technische evoluties.
Bovendien wil men iedereen die zelfstandig wil worden
maximale kansen bieden om zich te bewijzen.
Tot de voormelde data blijft de bestaande vestigingswet
onverkort bestaan en zijn we als ondernemingsloket nog
steeds verplicht de voorwaarden te controleren.
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REGULARISATIE VAN JE VOORLOPIGE BIJDRAGEN
Je betaalt in 2017 een voorlopige bijdrage op je inkomen van drie jaar terug, 2014. Startende zelfstandigen betalen
een voorlopige minimumbijdrage. Van zodra je definitief inkomen van 2017 gekend is (ergens in de loop van 2019),
zal Incozina het bedrag van je definitieve bijdragen voor 2017 berekenen (= regulariseren).
Op dat ogenblik zal de ‘regularisatie’ worden uitgevoerd, wat inhoudt dat je ofwel moet bijbetalen, ofwel geld
terugkrijgt.

Opletten voor boetes als je verlaagde bijdragen vraagt!
Als je je voorlopige bijdragen verlaagt en achteraf blijkt dat dit ten onrechte was, zal je een boete moeten betalen.
De boete bedraagt 3% per kwartaal te rekenen vanaf 31 december van het bijdragejaar en een eenmalige boete van
7%. Je kan deze verhogingen vermijden door vóór 31 december van het bijdragejaar voldoende bij te storten.
Voor meer info kan je bellen naar je klantenbeheerder.

BEDRAGEN VAN DE SOCIALE UITKERINGEN,
GEÏNDEXEERD OP 1 SEPTEMBER 2017
UITKERINGEN WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID
ZONDER GEZINSLAST

MET GEZINSLAST

ALLEENSTAANDE

geen

geen

geen

Vanaf de 2e maand t/m de 12e maand

€ 35,76

€ 58,27

€ 46,63

Vanaf de 13e maand zonder gelijkstelling

€ 35,76

€ 58,27

€ 46,63

Vanaf de 13e maand met gelijkstelling

€ 39,98

€ 58,27

€ 46,63

Tijdens de eerste maand

MOEDERSCHAPSVERGOEDING (EENMALIG OF GESPREIDE BETALINGEN)
€ 475,41 per week

voltijdse moederschapsrust

€ 237,71 per week

deeltijdse moederschapsrust

UITKERING OVERBRUGGINGSRECHT STOPZETTING PER MAAND

12 maanden (max)

zonder gezinslast

met gezinslast

€ 1 212,43

€ 1 515,07

UITKERING MANTELZORG

12 maanden (max)

volledige onderbreking

gedeeltelijke onderbreking

€ 1 212,43

€ 606,22

UITKERINGEN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN

Minimumpensioen voor een volledige loopbaan (=45/45) als zelfstandige
en als werknemer

jaarbedrag

maandbedrag

•
•
•

€ 18 180,79
€ 14 549,21
€ 14 354,79

€ 1 515,07
€ 1 212,43
€ 1 196,23

gezinspensioen
rustpensioen voor alleenstaande
overlevingspensioen

Indien geen volledige loopbaan als zelfstandige of als zelfstandige en werknemer kan bewezen worden, wordt dit
bedrag toegekend in verhouding tot de loopbaanbreuk, op voorwaarde dat deze minstens 2/3 van een volledige
loopbaan bedraagt.
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