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Verlaagde bijdragen voor starters.
Bel mij als je vragen hebt!
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VERLAAGDE MINIMUMBIJDRAGEN
VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN
Een nieuwe maatregel werd ingevoerd waarbij de minimumdrempel van de sociale bijdragen voor startende
zelfstandigen wordt verlaagd. De startende zelfstandigen
die hiervoor in aanmerking komen noemt men de
primostarters.
Met deze maatregel wil men de sociale bijdragen beter
laten overeenkomen met de economische realiteit van
beginnende of hernemende zelfstandigen.
Vanaf het tweede kwartaal van 2018 wordt de inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de
definitieve minimumbijdrage verlaagd van € 13.550,50
naar € 6.997,55 of € 9.033,67.

Wie komt in aanmerking?
De vermindering kan enkel toegepast worden op de
eerste vier opeenvolgende kwartalen en geldt enkel
voor primostarters, namelijk:

echtgenoot (maxi-statuut) of als zelfstandige
gelijkgesteld met bijberoep.
3. zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen
die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep
worden.
De maatregel geldt enkel voor de primostarters die hun
activiteit ten vroegste zijn begonnen op 01/07/2017.

Hoe worden de bijdragen berekend?
De berekening gebeurt in 2 stappen:
1. De berekening van de voorlopige bijdragen gebeurt
in eerste instantie op de ‘gewone’ minimuminkomensdrempel van € 13.550,50 met een verschuldigde bijdrage van € 722,24 per kwartaal.

1. beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die
zich voor het eerst aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds.

2. Indien de primostarter kan aantonen dat zijn
inkomsten onder de vastgelegde drempels zal liggen
van € 6.997,55 of € 9.033,67, kan hij een aanvraag
van vermindering van de voorlopige bijdrage
indienen.

2. zelfstandigen die tijdens de twintig kalenderkwartalen
vóór aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen waren
als “zelfstandige in hoofdberoep”, meewerkende

Bij een goedkeuring van de aanvraag worden de voorlopige bijdragen verminderd naar € 372,96 per kwartaal
(jaarinkomen < € 6.997,55) of € 481,50 per kwartaal
(jaarinkomen < € 9.033,67).

ENQUÊTE OVER DE SOCIALE
BIJDRAGEBEREKENING VOOR ZELFSTANDIGEN
Sinds 2015 gebeurt de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen op een andere
manier. Momenteel evalueert het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut
der zelfstandigen (ABC) deze nieuwe manier van bijdrageberekening. In het kader
van zijn evaluatie lanceert het ABC een korte vragenlijst die peilt naar de ervaring van
de zelfstandige met de nieuwe berekeningswijze. De resultaten van deze anonieme
enquête zullen gebruikt worden om na te gaan of het nieuwe systeem kan worden
verbeterd.
Wij nodigen u uit om de vragenlijst in te vullen. Dit neemt 10 minuten van uw tijd in
beslag. Met eventuele vragen over de enquête kan u terecht op MailABC@rsvz-inasti.fgov.be
Surf naar www.happyindependentsyear.be/nl/zoom/enquete om de enquête te starten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

2

18824_klankbord_#2_april2018.indd 2

25/04/18 10:05

50 JAAR SOCIALE
BESCHERMING,
DAT VIEREN WE!

Er zijn een aantal beperkingen:
• De transitiepremie mag niet gecumuleerd worden
met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewestoverheden dan
de Vlaamse overheid.

Het sociaal statuut van de zelfstandigen blaast
50 kaarsjes uit in 2018. 50 jaar aan evolutie,
uitbreiding en verbetering van dit statuut.
Herontdek de mijlpalen uit de geschiedenis.

• Je werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door
de stopzetting of de arbeidsvermindering als
loontrekkende met als doel het verkrijgen van de
transitiepremie.

Surf naar www.happyindependentsyear.be

• Je verbindt je ertoe om gedurende de volledige
toekenningsperiode geen diensten te verrichten als
zelfstandige ten voordele van of in opdracht van je
laatste werkgever.

TRANSITIEPREMIE VOOR
VLAAMSE STARTERS
Een uitkeringsgerechtigde werkloze die een zelfstandige
activiteit start in hoofdberoep, verliest het recht op zijn
uitkering en dreigt in een onzekere financiële situatie
terecht te komen. De transitiepremie wil deze onzekerheid deels wegnemen.

Er zijn een aantal voorwaarden
aan verbonden

•

Een (gewezen) zelfstandige kan geen nieuwe transitiepremie aanvragen binnen een periode van 6 jaar
na de laatste uitbetaling van de transitiepremie.

Hoeveel bedraagt de premie?
De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die
maximaal 2 jaar uitgekeerd wordt.

Maanden

€/maand

Om in aanmerking te komen moet je als starter gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

1-3

1000

•

4-6

900

7-9

800

10-12

700

13-15

600

16-18

500

19-21

400

22-24

300

•

•

Je bent gestart als zelfstandige in hoofdberoep
na 14 maart 2018 en je blijft dit gedurende de hele
periode van de toekenning van de transitiepremie.
Je hebt met succes een pre-starterstraject afgerond,
maximaal 6 maanden voor je start als zelfstandige
in hoofdberoep. Een prestarterstraject focust op de
voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming. Dit moet de kandidaat-ondernemer helpen
een realiseerbaar ondernemingsidee op te starten.
Je onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest
gedurende de hele periode waarin de transitiepremie
wordt toegekend.

•

Je bent minstens 45 jaar oud en je hebt de wettelijke
pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de
opstart als zelfstandige in hoofdberoep.

•

Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende
werkzoekende.

•

Je bent uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start
als zelfstandige in hoofdberoep.

Volgende uitkeringen komen in
aanmerking:
•

uitkeringsgerechtigd volledig werkloze.

•

rechthebbende op maatschappelijke integratie, en
een leefloon genieten.

•

rechthebbende op maatschappelijke hulp en financiële steun genieten.

•

erkend arbeidsongeschikte met toelating van de
adviserende arts het werk te hervatten.

•

rechthebbende op het overbruggingsrecht voor
zelfstandigen en de financiële uitkering genieten.

Hoe vraag je de premie aan?
In een eerste fase (vanaf 15 maart 2018) zal er een
webformulier beschikbaar zijn op www.werk.be dat de
aanvrager online moet invullen en de nodige bijlagen
moet toevoegen. In de tweede fase komt er een online
web-toepassing, waarbij alle checks automatisch
gebeuren.
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NIEUW:
DE PENSIOENOVEREENKOMST
VOOR ZELFSTANDIGEN (POZ)
Vandaag hebben de zelfstandigen die in een vennootschap hun activiteit uitoefenen zowel toegang tot
het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen
(VAPZ) als tot een tweede pensioenpijler, de individuele
pensioentoezegging (IPT). Zelfstandigen die actief zijn
als natuurlijk persoon, kunnen enkel een VAPZ afsluiten.
Dit is een discriminatie die de federale regering wil
wegwerken. De regering wil dezelfde mogelijkheden
bieden aan alle zelfstandigen. Dit zal gebeuren met de
“pensioenovereenkomst voor zelfstandigen” (POZ).
Ook al is het voorstel nog niet definitief (de wettelijke
bepalingen zijn nog niet gestemd in het parlement),
toch is de verwachting dat de pensioenovereenkomst
voor zelfstandigen op 1 juli in voege zal treden.

De formule zal min of meer dezelfde voordelen
hebben als de IPT formule voor zelfstandigen met een
vennootschap:
•
•
•

•
•

De premies zijn aftrekbaar als beroepskost, wat een
stevig belastingvoordeel oplevert.
Je krijgt een rendement aangevuld met een
eventuele winstdeelname op de premies.
Je kan het combineren met andere pensioenspaarformules zoals een VAPZ of sociaal VAPZ of
pensioensparen.
De prestaties worden belast tegen het afzonderlijk
tarief van 10%.
Je zal, mits naleving van de fiscale limiet van 80%
regel, kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% op de betaalde premies.

In ons volgend Klankbord geven we meer info.

INCOZINA IS KLAAR VOOR GDPR!
Op 25 mei wordt de GDPR-wetgeving (General Data
Protection Regulation) van kracht. In het Nederlands
spreken we van AVG of Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De afkorting GDPR is
evenwel in België al goed ingeburgerd. Het is een
verzameling van Europese regels voor de beveiliging
en de opslag van de persoonlijke gegevens van de
burgers in de Europese Unie.
Het gaat hier zowel om de persoonlijke gegevens van
klanten als van de eigen werknemers. De basisgedachte is dat de gegevens rechtmatig, correct en
transparant worden verwerkt. Concreet gaat dus om
de naam, adres, rijksregisternummer, personeelsnummer, ...kortom alle gegevens waarmee iemand
identificeerbaar is.

Naast de naam en het rijksregisternummer beschikt
Incozina over heel wat andere persoonsgebonden
gegevens zoals gezinstoestand en inkomen. We
hebben die gegevens nodig voor de berekening van
de sociale bijdragen. Al deze gegevens ontvangen wij
van de federale overheid via het RSVZ.
Het is duidelijk dat we voor de bescherming van de
gegevens van onze klanten rekening moeten houden
met de GDPR maar ook met de federale wetgeving
inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.
We zijn als sociaal verzekeringsfonds voorbereid op
deze nieuwe uitdaging!
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