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Incozina helpt je starten
als zelfstandige
Een eigen zaak of vennootschap starten hoeft je helemaal niet af te schrikken.
Via Eunomia, het ondernemingsloket van Incozina, kunnen wij alle wettelijke verplichtingen
voor jou in orde brengen:

•
•
•
•
•

We schrijven je in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
We bezorgen je een ondernemingsnummer.
We controleren of je in orde bent met de vestigingswet (Brussel en Wallonië).
We vragen de nodige vergunningen aan.
We schrijven je in bij de BTW.

We sluiten je ook aan bij ons sociaal verzekeringsfonds (om in orde te zijn voor uw
sociale zekerheid als zelfstandige).
Indien je meteen personeel tewerkstelt, brengt het sociaal secretariaat van onze partner
Attentia alle formaliteiten in orde.
Ook wanneer je een vennootschap opricht, geeft Incozina je graag advies.
Op de volgende pagina’s vind je hierover meer info.

KLAAR VOOR DE START
Na het vervullen van deze formaliteiten
ben je in principe klaar om van start te
gaan met jouw onderneming! Toch raden
wij je aan om samen met je boekhouder
of accountant een ondernemingsplan
op te stellen om de haalbaarheid van
je zaak te onderzoeken. Hierdoor zal je
ook makkelijker krediet krijgen bij jouw
financiële instelling. Het vergt wel wat
werk, maar het loont zeker de moeite.
Zo kan je heel wat problemen voorzien
en voorkomen.
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WWW.ZAAKSTARTEN.BE
Onze website bevat heel wat informatie
en is dus een bezoekje meer dan waard!
Daarnaast kan je met vragen en voor
advies altijd terecht bij onze consulenten.
Bel gerust naar ons startcentrum op

078/154 155 (gratis nummer)
Succes!

Open een
zichtrekening
Als zelfstandige moet je een zichtrekening openen. Deze rekening moet op jouw
naam staan of op naam van de vennootschap. Het nummer van deze rekening
en de naam van de financiële instelling
dienen vermeld te worden op alle facturen,
brieven, bestelbons, enz...

Eenmanszaak of
vennootschap
Eenmanszaak
Een eenmanszaak is een onderneming
die door een natuurlijk persoon wordt
opgericht. Omdat de onderneming en
de oprichter samenvallen, heeft deze
ondernemingsvorm een aantal nadelen
zoals de onbeperkte aansprakelijkheid:
het vermogen van de onderneming is niet
gescheiden van dat van zijn oprichter.
Concreet betekent dit dat schuldeisers het
privévermogen van de oprichter en zelfs
van zijn echtgeno(o)t(e) in beslag kunnen
nemen. De administratieve formaliteiten
zijn wel veel beperkter.
voordelen

• Weinig opstartformaliteiten;
• Grote flexibiliteit.
nadelen

• Onbeperkte aansprakelijkheid;
• Minder fiscale optimalisaties mogelijk;
• Moeilijk overdraagbaar.

Vennootschap
Je kan er voor kiezen om je activiteiten te
structureren in een vennootschap. Deze
vorm is interessant als je met verschillende
personen een onderneming wilt opstarten,
maar kan ook gebruikt worden door één
persoon. Er ontstaat dan een nieuwe
rechtspersoon met een eigen vermogen
dat los staat van de oprichters.
voordelen

• Meer fiscale instrumenten;
• Beperkte aansprakelijkheid;
• Minder financiële risico’s.
nadelen

• Meer administratieve en wettelijke
verplichtingen;

• Minder flexibiliteit.

WAT IS DE
KRUISPUNTBANK VOOR
ONDERNEMINGEN (KBO)?
De KBO is een elektronische databank
die alle identificatiegegevens van ondernemers en bedrijven opslaat die in
België gevestigd of geregistreerd zijn.
Elke startende zelfstandige moet zijn
onderneming inschrijven in de KBO.
Je kan dat niet rechtstreeks doen,
hiervoor moet je beroep doen op
ons ondernemingsloket Eunomia. De
procedure verschilt naargelang het
gaat over een eenmanszaak of een
vennootschap.
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WAT DOET EEN
ONDERNEMINGSLOKET
VOOR JOU?

Hervorming
vennootschapsrecht

Natuurlijke personen komen
verplicht naar een ondernemingsloket voor:

Het nieuw Wetboek voor
Vennootschappen en Verenigingen.

• inschrijving in de Kruispuntbank
voor ondernemingen (KBO) en
aanvraag ondernemingsnummer;
• wijziging van gegevens bij de
KBO;
• stopzetting van een vestiging of
van de ganse onderneming.

Wie vanaf 1 mei 2019 een vennootschap
opricht, valt onder de nieuwe wetgeving.
Het doel van de nieuwe wet is een vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van het vennootschapsrecht.
Voor de bestaande vennootschappen is
een overgangsregeling voorzien.

De drie voornaamste wijzigingen zijn:

HOE RICHT JE EEN
VENNOOTSCHAP OP?

ER ZIJN MINDER
VENNOOTSCHAPSVORMEN

Als je een vennootschap wilt oprichten
is er een oprichtingsakte nodig. Daarin

Er blijven nog slechts vier
vennootschapsvormen over:

staat wie de oprichters zijn, het maatschappelijk adres, kapitaal, het doel
van de vennootschap (activiteiten
van de vennootschap), datum van de
algemene vergadering, de aandelenverdeling, wie de zaakvoerders zijn,
of ze bezoldigd zijn, wie volmacht
heeft enz.

De maatschap: de vof en de gewone cv
worden hierin geïntegreerd.

• aantrekkelijk door zijn eenvoudige
oprichting

• risicovoller door de persoonlijke en
onbeperkte aansprakelijkheid
De coöperatieve vennootschap (cv):

• minstens drie aandeelhouders
• allemaal beperkt aansprakelijk
De besloten vennootschap (bv):
de vroegere bvba

• interessant voor Kmo’s
• geen startkapitaal vereist
De naamloze vennootschap (nv):

• voor grote bedrijven
• startkapitaal vereist van 61.500 euro.
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Andere vennootschapsvormen
worden afgeschaft
• éénpersoonsbvba (ebvba)
• startersbvba (s-bvba)
• coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)

• commanditaire vennootschap op
•
•
•
•

aandelen (CVA)
landbouwvennootschap (lv)
stille vennootschap
tijdelijke vennootschap
economische samenwerkingsverband
(esv)

Een aantal minder bekende
vormen blijven behouden:
• Europees economisch samenwerkingsverband (eesv),

• Europese vennootschap (se)
• Europese coöperatieve vennootschap
(sce).
Deze vennootschapsvormen vallen onder
de Europese regelgeving en kunnen dus
niet door de Belgische overheid aangepast
worden.

DE OPNAME VAN
DE VERENIGINGEN
De verenigingen vallen ook onder het
toepassingsgebied van de nieuwe wet.
Niet de aard van de activiteiten, maar
het nastreven van winstuitkering wordt
na de hervorming het enige criterium
om vennootschappen en verenigingen te
onderscheiden. Een vereniging mag dus
winst maken maar mag die niet uitkeren
aan oprichters, bestuurders of leden.

EN WAT MET
DE BESTAANDE
VENNOOTSCHAPPEN?
Daarvoor is een overgangsperiode
voorzien. Ze krijgen tot 2024 de tijd
om hun statuten volledig in overeenstemming te brengen met het nieuwe
vennootschapsrecht. Doen ze dat niet,
dan wordt hun onderneming automatisch omgevormd naar de meest
conforme vorm.

DE AFSCHAFFING
VAN HET VERSCHIL
TUSSEN BURGERLIJKE EN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Het onderscheid tussen handelsvennootschappen, die een commercieel doel
hebben (bv. een bouwbedrijf), en burgerlijke vennootschappen, die geen commercieel doel hebben (bv. de praktijk van twee
artsen), valt weg. Alle vennootschappen,
vzw’s en stichtingen worden voortaan
beschouwd als ondernemingen. Een
gevolg daarvan is dat burgerlijke vennootschappen en vzw’s ook het faillissement
zullen kunnen aanvragen.
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Neerlegging bij de griffie en
inschrijving in de kruispuntbank
van ondernemingen
De oprichtingsakte moet neergelegd worden
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waar de maatschappelijk zetel van de vennootschap gevestigd
is. De griffie zal na neerlegging de tekst
publiceren in het Belgisch Staatsblad en
het ondernemingsnummer creëren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Daarna zal het ondernemingsloket je helpen
met de verdere inschrijving in de KBO.

Ga naar een
ondernemingsloket
Een ondernemingsloket is een private
organisatie, erkend en gecontroleerd
door de FOD Economie. Het loket brengt
de wettelijke verplichtingen voor een
startende zelfstandige in orde.
Eunomia is het ondernemingsloket van het
sociaal verzekeringsfonds Incozina.
De tarieven voor het ondernemingsloket
worden door de overheid vastgelegd.
Eunomia ondernemingsloket biedt naast
de wettelijke diensten een aantal aanvullende diensten zoals activering, wijziging
of stopzetting van een btw-nummer,
aanvraag vergunningen, aanvraag leurkaart
en foorkaart, neerlegging akten bij de
griffie, aansluiting sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds, ziekenfonds en startersformaliteiten.
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Rechtspersonen (Vennootschap)
gaan verplicht naar de griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor de neerlegging van statuten en akten van benoeming,
en alle wijzigingen ter zake, waaruit de
KBO de identificatiegegevens van de
onderneming haalt. Ze verkrijgen hun
ondernemingsnummer via de Griffie.
Ze komen daarna verplicht naar het
ondernemingsloket voor:

• de controle over de vestigings
voorwaarden en de voorafgaandelijke
vergunningen;
• de inschrijving van de vestigingseenheid;
• alle wijzigingen die hierop betrekking
hebben.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bij het ondernemingsloket terecht voor:

• activering/wijziging/stopzetting btw:
via een elektronische link met de
btw-administratie;
• aanvraag vergunningen en registraties;
• neerlegging aktes van vennootschappen
(uitgezonderd oprichtingsakte);
• uittreksel uit de KBO.

CONTROLE OP
DE VESTIGINGSWET
Wie in Vlaanderen start dient geen
bedrijfsbeheer of beroepskennis meer
te bewijzen. In Brussel en Wallonië is
er nog geen volledige afschaffing van
de vestigingswet.

WAT IS EEN
ONDERNEMINGSNUMMER?
Het ondernemingsnummer is

een uniek nummer dat
ondernemingen krijgen als ze
zich inschrijven in de KBO.
Het wordt gebruikt bij de uitwisseling van gegevens tussen
ondernemingen en de overheid.
Het ondernemingsnummer is
tevens het btw-nummer
van de onderneming.
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VERGUNNINGEN
Voor bepaalde beroepen gelden bijkomende verplichtingen.
Afhankelijk van de aard van de activiteit zijn extra vergunningen of een registratie nodig:

•
•
•
•

Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV);
Vervoervergunning;
Vergunningen sterke dranken en/of gegiste dranken;
Leurkaart/foorkaart.

NEERLEGGING BIJ DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
• Adreswijziging van de vennootschap;
• Ontslagen en benoemingen.

ELEKTRONISCHE BTW-ACTIVERING
Na de inschrijving in de KBO laat de ondernemer
die btw-plichtig is, zijn ondernemingsnummer
activeren zodat het ondernemingsnummer tevens
de functie krijgt van btw-nummer.
Je kan daarvoor bij ons ondernemingsloket
terecht.
De aangifte gebeurt elektronisch en heeft als
voordeel dat de gegevens onmiddellijk in het
bestand van de btw-administratie terechtkomen.

VRIJE EN NIET-COMMERCIËLE
BEROEPEN
Wie een vrij beroep start, moet zich vooraf via
een ondernemingsloket inschrijven in de KBO.
Ook rechtspersonen die het ondernemingsnummer ontvingen bij de neerlegging van de statuten,
moeten zich tot een ondernemingsloket wenden.
Het loket schrijft de basisgegevens, de activiteiten
en de vestigingseenheden in.
Na de inschrijving vraag je de toelating aan bij de
bevoegde beroepsorganisatie
(vb: Orde van advocaten, beroepsinstituut vastgoedmakelaar, FOD Volksgezondheid)
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De eerste inschrijving voor beoefenaars van een vrij
beroep is gratis.

BUITENLANDERS
Inwoners uit de Europese Economische
Ruimte (EER=de Europese Unie,
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
kunnen vrij een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen in België.
Ze moeten uiteraard voldoen aan dezelfde
voorwaarden m.b.t. de beroepskwalificaties
als de Belgen.
De praktijkervaring die als zelfstandige
werd opgedaan in een EER-lidstaat of in
Zwitserland kan hiervoor in aanmerking
komen. Er moet een EG-verklaring voorgelegd worden met de jaren praktijkervaring, eventueel aangevuld met een
voorafgaande opleiding. Een EG-verklaring
wordt steeds afgeleverd op naam van een
natuurlijk persoon.
Ook buitenlandse diploma’s van een in
het buitenland erkende opleidingsinstelling kunnen in aanmerking komen. Zo’n
diploma wordt aanvaard als het gelijkwaardig verklaard is.

Beroepskaart voor vreemdelingen
Inwoners met een nietEuropese nationaliteit of
personen die geen verblijfsvergunning hebben moeten
beschikken over een beroepskaart voor vreemdelingen.
Het is een machtiging die hen toelaat om in België een
zelfstandige activiteit uit te oefenen. De beroepskaart
omschrijft de uitgeoefende activiteit, is persoonlijk en niet
overdraagbaar. De beroepskaart is maximaal 5 jaar geldig,
met mogelijkheid tot hernieuwing.
De toegekende beroepskaart wordt afgeleverd bij het
ondernemingsloket waar je de aanvraag indient.
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Wie niet behoort tot de EER en in België een onderneming in eigen naam
wil starten, moet een verblijfsvergunning bezitten, houder zijn van een
beroepskaart of vrijgesteld zijn van de verplichting een beroepskaart
te hebben.
Praktijkervaring in het buitenland kan bewezen worden door een uittreksel
uit het handelsregister of een equivalent en door een sociaal of
fiscaal document.

Sluit aan bij een

sociaal verzekeringsfonds
Iedere startende zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, moet zich aansluiten
bij een sociaal verzekeringsfonds. Het fonds int de sociale bijdragen die je
moet betalen en zorgt ervoor dat je sociale zekerheid als zelfstandige
in orde is.
Voor wie zich inschrijft in de KBO via het ondernemingsloket Eunomia,
wordt de aansluiting bij Incozina sociaal verzekeringsfonds eveneens in
orde gebracht.

Sluit aan bij een

ziekenfonds

Je bent eveneens verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds
(mutualiteit) om bijvoorbeeld terugbetaling te krijgen van je medische
consultaties. Sinds 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen, die sociale
bijdragen als hoofdberoep betalen, verzekerd voor
grote en kleine risico’s.

Sluit aan bij een

sociaal secretariaat
Neem je personeel in dienst dan kan je beroep doen op een sociaal
secretariaat voor een tijdige en correcte loonverwerking.
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Je project financieren
Is je businessplan klaar en ken je je financiële noden? Dan kan je op zoek naar het kapitaal
dat je nodig hebt. De omvang van het geld dat je moet zoeken verschilt van starter tot
starter. Sommige starters hebben genoeg aan een laptop en een website, terwijl anderen
voor veel grotere investeringen staan. Ook de start als eenmanszaak of een vennootschap
kan een verschil maken voor het kapitaal dat je nodig hebt. Waar kan je dit kapitaal vinden?
Om je ondernemingsproject te realiseren kan je kiezen tussen verschillende financieringsmiddelen: eigen inbreng, bankkrediet, kapitaal van externe investeerders. Vaak is het een
combinatie van verschillende middelen, aangezien de eigen inbreng in het algemeen niet
voldoende is om in alle behoeften te voorzien.

Kapitaal vinden via private weg

Familie, vrienden en kennissen

Naast je eigen financiële middelen of bij de
bank langs gaan kan je ook geld ophalen
bij vrienden, familie of andere investeerders. Er zijn heel wat aantrekkelijke mogelijkheden om hen te overtuigen dit te doen.

Misschien kan je als startende zelfstandige
een beroep doen op je directe familie
en kennissenkring om een deel van je
startkapitaal te verzamelen. Zij kunnen dit
ook doen via enkele mogelijkheden die
hieronder staan.

Spaargeld
Om je zelfstandige activiteit op te starten
investeer je zeker een gedeelte van je
eigen middelen zoals je spaargeld of persoonlijke bezittingen. De financiering met
eigen vermogen is belangrijk omdat ze de
solvabiliteit van je onderneming verhoogt.
De solvabiliteit is de mogelijkheid om de
schulden af te betalen. Hoe meer eigen
middelen je hebt tegenover de schulden,
hoe beter de solvabiliteit. De eigen
middelen zijn de meest stabiele financiering voor je onderneming. Investeerders
hebben meer vertrouwen in ondernemingen met genoeg eigen middelen. Over
voldoende eigen kapitaal beschikken is ook
een essentiële voorwaarde om bankkrediet
te kunnen krijgen.

Banken
Het bankkrediet blijft de meest gebruikte
financieringsvorm. Het zijn schulden die
met intrest moeten worden terugbetaald.
De voorwaarden verschillen naargelang
het soort krediet. Heel wat aanvragen voor
bankkrediet worden geweigerd omdat
de aanvrager onvoldoende aandacht
heeft besteed aan het aanvraagdossier.
Verhoog dus uw kansen met een deugdelijk ondernemingsplan (businessplan)
en financieel plan.
Business angels
Met business angels doe je een beroep
op privé-investeerders die je het nodige
kapitaal verschaffen.
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De winwinlening

Crowdfunding

De winwinlening biedt een wettelijk kader
om investeringen door particulieren
in kmo’s mogelijk te maken. Je kan als
ondernemer verschillende winwinleningen
aangaan, alleen mag je maximum € 50.000
lenen van één kredietverstrekker. In totaal
kan je zo tot € 200.000 euro verzamelen.
De lening loopt acht jaar en je betaalt een
jaarlijkse rente van 2,5%.

Crowdfunding is een nieuw concept
waarmee kapitaal kan worden opgehaald
bij het grote publiek.
Er bestaan 4 crowdfundingtypes:

Tax shelter
De federale regering heeft verschillende
maatregelen ingevoerd om starters te
stimuleren, waaronder de taxshelter voor
startende ondernemingen. Het gaat
over een korting op de personenbelasting voor personen die in het kapitaal
van jong en startend ondernemerschap
investeren (ondernemingen jonger dan
4 jaar). Particulieren kunnen van een
belastingvermindering van 30 tot 45%
van hun investeringsbedrag genieten als
ze kapitaal verschaffen aan je startende
vennootschap. Als vennootschap kan je
zo tot maximum 250.000 euro ophalen
tijdens de eerste vier jaar dat je onderneming bestaat.
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1. Donation crowdfunding: de investeerder
schenkt zijn gelden en ontvangt in ruil
niets van jou.
2. Reward crowdfunding: de investeerder
doet een schenking en krijgt in ruil een
niet-financiële beloning.
3. Debt crowdfunding of crowdlending:
de investeerder leent zijn geld en in ruil
krijgt hij een belofte van terugbetaling en
intrest.
4. Equity crowdfunding: de investeerder
ontvangt in ruil voor zijn geld aandelen
van je onderneming.

Kapitaal vinden via de overheid

Wallonië

De overheid doet ook inspanningen om
kapitaal te verschaffen aan startende
ondernemingen. Gespecialiseerde diensten
kunnen je helpen en begeleiden in je
zoektocht naar financiële middelen.

• De Waalse maatschappij voor de finan-

Vlaanderen

• De Vlaamse overheid heeft een website
met een subsidiedatabank waar je alle
mogelijke subsidies vindt.
• Bij het Agentschap Ondernemen kan je
terecht voor subsidies én financieringsmaatregelen voor de ondernemer actief
in het Vlaamse Gewest.
• De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
(PMV) biedt verschillende financieringsproducten voor kmo’s die investeren in
Vlaanderen.
• Flanders Investment & Trade (FIT)
stelt verschillende hulpmiddelen ter
beschikking van ondernemingen die
internationaal willen uitbreiden.
Brussel

• Het Brussels Waarborgfonds kent
waarborgen toe aan kmo’s en
zelfstandigen.
• De Gewestelijke
Investeringsmaatschappij voor Brussel
(GIMB) biedt huidige en toekomstige
ondernemers verschillende producten
aan om hun activiteiten te financieren.

ciering en de waarborg van de kleine en
middelgrote ondernemingen (Sowalfi)
Sowalfi heeft een “uniek financieringsloket”. Waalse kmo’s kunnen er hulp
krijgen voor de financiering of cofinanciering als aanvulling op bankleningen.
Steunmaatregelen in jouw stad of
gemeente
Je start je zaak echt op wanneer je
die inschrijft in de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO). Die kost
betalen een aantal gemeenten terug.
Op dit moment doen Brugge, Gent,
Ronse, Affligem, Jabbeke, Lichtervelde,
Harelbeke, Aalst en Wervik dit. Je vindt
meer info hierover op de website van deze
gemeenten.
Europa
De Europese Unie kent verschillende
soorten financiële steunmaatregelen voor
kmo’s en zelfstandigen. Voor meer informatie en advies over EU-financieringen kan
je terecht bij het Europese netwerk Europe
Enterprise Network (EEN).
Naast specifieke diensten die zich bezig
houden met het verschaffen van kapitaal
heeft de overheid ook voor de opstart
en/of uitbouw van kleine ondernemingen
een gamma aan ondersteunende premies
en subsidies.
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Je kan een zelfstandige activiteit combineren
met een andere activiteit. Neem contact op
met Incozina voor meer informatie over
zelfstandig zijn in bijberoep.
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Het sociaal statuut voor
zelfstandigen en vrije beroepen
Wie moet aansluiten?
Als je werkt als zelfstandige, helper van een zelfstandige of beoefenaar van een vrij
beroep, in hoofdberoep of in bijberoep, ben je onderworpen aan het sociaal statuut voor
zelfstandigen.
Een startende zelfstandige moet zich daarom aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van aanvang van de zelfstandige activiteit.
Bij het sociaal verzekeringsfonds betaal je per kwartaal een bijdrage gebaseerd op je
inkomen. Je krijgt daarvoor een volwaardige sociale bescherming.
Moeten zich niet aansluiten:

• journalisten, perscorrespondenten en
genieters van auteursrechten indien zij
genieten van een sociaal statuut dat
minstens evenwaardig is aan dat van de
zelfstandigen of als zij de pensioenleeftijd
bereikt hebben;

• mandatarissen van een vennootschap
die onbezoldigd zijn in rechte en in feite
en daarnaast geen andere zelfstandige
activiteit uitoefenen.

ZELFSTANDIGE IN
HOOFDBEROEP
Ieder natuurlijk persoon die een
activiteit uitoefent, dat een beroepsinkomen kan opleveren, zonder
hiervoor verbonden te zijn door een
arbeidsovereenkomst, (arbeiders,
bedienden of ambtenaren) wordt
als zelfstandige in hoofdberoep
beschouwd.

WWW.INCOZINA.BE
Onze website bevat heel wat informatie over het sociaal statuut als zelfstandige.
Voor vragen en advies kan je ook terecht bij onze consulenten op het nummer
078/154 155 (gratis nummer)
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ZELFSTANDIG IN BIJBEROEP
Je kan een zelfstandige activiteit combineren met een andere activiteit. Je bent dan
zelfstandig in bijberoep. Je zal dan in de meeste gevallen minder sociale bijdragen
betalen omdat je sociale zekerheid hebt in de andere activiteit.

Combinatie werknemer in de
privésector en zelfstandige
activiteit
De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige
daarnaast minstens 5/10e werkt in de
privésector en minstens 235 uur per
kwartaal.

Combinatie statutaire
tewerkstelling bij overheid
(excl. onderwijs, incl. NMBS)
en zelfstandige activiteit
De zelfstandige activiteit wordt
uitgeoefend in bijberoep wanneer de
zelfstandige daarnaast jaarlijks minstens
8 maanden of 200 dagen en minstens
halftijds vastbenoemd werkt bij de
overheid.
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Combinatie onderwijsopdracht
en zelfstandige activiteit
Zelfstandige in bijberoep kan in combinatie met een onderwijsopdracht
van minstens 6/10e van een volledig
uurrooster voor een benoemde leerkracht
en minstens 5/10e voor niet-benoemde
leerkrachten.

Combinatie vervangingsinkomen en zelfstandige activiteit
De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige een vervangingsinkomen geniet,
bv. ziekte-en invaliditeitsuitkering als
loontrekkende, werkloosheidsuitkering,
tijdskrediet, conventioneel brugpensioen.

ZELFSTANDIG HELPER
Ook een zelfstandig helper is onderworpen
aan het sociaal statuut voor zelfstandigen
en moet zich aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds.

Wie wordt beschouwd als helper?
Ieder natuurlijk persoon die een zelfstandige
bijstaat of vervangt in de uitoefening van zijn
beroep, zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, is helper.
Het bepalend criterium is dus de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.
Wanneer zou blijken dat de helper in werkelijkheid toch in ondergeschikt verband
de zelfstandige helpt, wordt hij beschouwd
als werknemer (stelsel RSZ) en valt hij
niet onder het toepassingsgebied van het
sociaal statuut voor zelfstandigen.
De zelfstandige die geholpen wordt, is een
natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan
niet worden vervangen of bijgestaan.
De helper en de zelfstandige hoeven geen
verwanten te zijn.

Speciale regeling voor
beginnende jonge helpers.
Beginnende jonge helpers zijn slechts
verzekeringsplichtig vanaf 1 januari van
het jaar waarin ze 20 jaar worden. Als ze
voordien huwen zijn ze verzekeringsplichtig vanaf het kwartaal van het huwelijk.
Helpers die niet verzekeringsplichtig zijn:

• ongehuwde helpers vóór 1 januari van
het jaar waarin ze 20 jaar worden;

• toevallige helpers, die hun activiteit
minder dan 90 dagen per jaar en op
niet-regelmatige wijze uitoefenen.
• student zelfstandigen die nog kinderbijslag genieten tot de leeftijd van 25 jaar.

STUDENT ZELFSTANDIGE
Studenten die een zelfstandige activiteit
uitoefenen hebben een eigen statuut.
Studenten die van dit statuut gebruik
willen maken moeten hiervoor een
aanvraag indienen bij Incozina sociaal
verzekeringsfonds.

Wat zijn de voorwaarden?
• De student moet minstens 18 jaar en ten
hoogste 25 jaar oud zijn.

• Hij of zij moet voor het school- of academiejaar ingeschreven zijn en regelmatig
lessen volgen om een diploma erkend
door de Belgische overheid te behalen.
• De student moet minstens ingeschreven
zijn voor 27 studiepunten per school- of
academiejaar. Wanneer de studies niet
worden uitgedrukt in studiepunten,
moet de student ingeschreven zijn om
minstens 17 lesuren per week te volgen.
Voordat het statuut van student-zelfstandige wordt toegekend zal Incozina sociaal
verzekeringsfonds controleren of de
student wel degelijk een zelfstandige activiteit uitoefent. Het statuut van student-zelfstandige mag immers niet gebruikt worden
in de plaats van het statuut van jobstudent.
Studenten-zelfstandigen zullen genieten
van een gunstiger tarief voor sociale
bijdragen en eigen rechten opbouwen in
de ziekte- en invaliditeitsuitkering terwijl ze
fiscaal ten laste blijven van hun ouders.
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MEEWERKENDE ECHTGENOOT
(M/V) OF PARTNER
De wetgever gaat ervan uit dat de echtgenoot een meewerkende echtgenoot is
wanneer hij of zij:

• geen eigen inkomen heeft uit een andere
beroepsactiviteit;

• geen vervangingsinkomen heeft dat
recht geeft op een volwaardige dekking
in de sociale zekerheid;
• effectief meehelpt in de zaak van de
zelfstandige.
De echtgenoot die de zelfstandige
helemaal niet helpt of toevallig helpt
(gedurende minder dan 90 dagen per jaar
en op niet-regelmatige basis) wordt niet
als meewerkende echtgenoot beschouwd.
Een zefstandige helper die met een
zelfstandige samenwoont en een wettelijk
samenlevingscontract heeft afgesloten,
wordt wel als meewerkende echtgenoot
beschouwd.
De echtgenoot (m/v) van een bedrijfsleider
in een vennootschap is geen meewerkende
echtgenoot.
Wie aandelen in een vennootschap heeft
en meewerkt, is werkend vennoot en moet
als zelfstandige verzekerd zijn.
Dit is ook het geval voor een mandataris of
diegene die een vergoeding geniet uit een
vennootschap.

Het mini-statuut (enkel mogelijk
voor personen geboren vóór
1/1/1956)
De meewerkende echtgenoot (m/v) van
een zelfstandige moet zich verzekeren
voor de minimale dekking door aan te
sluiten bij het sociale verzekeringsfonds
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van de echtgenoot. Zo is hij of zij
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
(inclusief moederschapsuitkering) en
invaliditeit. Voor die risico’s zijn er geen
afgeleide rechten via de gehuwde partner.
De sociale bijdragen worden berekend
op het beroepsinkomen van de
hoofdzelfstandige.

Het maxi-statuut (voor
personen geboren na 1/1/1956)
Het maxi-statuut geeft recht op kinderbijslag, pensioen, moederschapsuitkering,
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
en invaliditeitsverzekering.
Zoals bij het mini-statuut dient de meewerkende partner zich aan te sluiten bij het
sociaal verzekeringsfonds van de echtgenoot (m/v).
De sociale bijdragen zullen worden
berekend op het fiscaal meewerkinkomen
dat de zelfstandige heeft toegekend aan
zijn of haar echtgenoot.
Wanneer een echtgenoot in het maxistatuut stapt, bevindt hij of zij zich in het
begin van een activiteit en betaalt dan
voorlopige bijdragen. Deze voorlopige
bijdragen worden geregulariseerd zodra de
fiscus het werkelijke nettoberoepsinkomen
aan Incozina meedeelt.

De bijdragen van
de zelfstandige partner
In het geval van de meewerkende echtgenoot (m/v) wordt voor de bijdrageberekening het inkomen gesplitst.

Fiscale gevolgen
Door toe te treden tot het statuut wordt het beroepsinkomen fiscaal gesplitst en verwerft de meewerkende
echtgenoot (m/v) een volwaardig eigen inkomen, met een
eigen kostenaftrek en belastingskrediet.
Doordat er volledige sociale bijdragen betaald worden,
kan de meewerkende echtgenoot in eigen naam een
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
afsluiten en deze bijdragen eveneens aftrekken van het
eigen beroepsinkomen.

MANDATARISSEN IN
VENNOOTSCHAPPEN
Niet elk mandaat dat binnen een vennootschap wordt
uitgeoefend geeft aanleiding tot onderwerping aan
het sociaal statuut voor zelfstandigen.

• Stille vennoot: geen onderwerpingsplicht want hij
of zij brengt enkel kapitaal in de vennootschap.

• Werkend vennoot: onderwerpingsplicht.
• Zaakvoerder/bestuurder: onderwerpingsplicht tenzij
ze het kosteloos mandaat zowel in feite als in rechte
kunnen aantonen. Dat doen ze door in feite geen
materieel voordeel uit het mandaat te halen, ook
geen voordeel in natura en in rechte: via de statuten
of via een beslissing van de algemene vergadering
stipuleren dat het mandaat zonder voorbehoud
onbezoldigd is.

• Commissaris en commissaris-revisor:
onderwerpingsplicht.

• Vereffenaar: onderwerpingsplicht.
• Vaste vertegenwoordiger: onderwerpingsplicht.
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Welke rechten verwerf je uit het
sociaal statuut voor zelfstandigen?
RECHT OP KINDERBIJSLAG
Sedert 1 juli 2014 zijn er geen verschillende
regels meer voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Er is nu een algemeen
gezinsbijslagstelsel. Zelfstandigen krijgen
dus dezelfde gezinsbijslag als werknemers
en ambtenaren.
In het begin van elke maand ontvang je de
kinderbijslag van de voorbije maand.
Het recht op kinderbijslag ontstaat vanaf de
maand volgend op de geboorte van het kind.
De gezinsbijslag wordt toegekend en
betaald door een kinderbijslagfonds.
Je kan dat fonds zelf kiezen.
Vanaf 1 januari 2019 heeft elke regio in
België zijn eigen systeem van kinderbijslag.
Het domicilie van het kind bepaalt welk
regionaal systeem van toepassing is.
Informatie over de verschillende regelingen
staat op de websites van de regio’s:
Vlaanderen: www.groeipakket.be
Brussel: www.iriscare.brussels
Walloniê: www.aviq.be
Duitstalige gemeenschap:
www.ostbelgienlive.be/kindergeld

Gratis dienstencheques
voor zelfstandige moeders
Vrouwelijke zelfstandigen die net bevallen
zijn en die na hun bevallingsverlof hun activiteiten hervatten, kunnen gebruik maken
van gratis dienstencheques.
Met deze cheques worden bepaalde huishoudelijke taken betaald.
Moederschapshulp wordt toegekend aan
vrouwelijke zelfstandigen die aan volgende
voorwaarden voldoen:

• de aanvraagster moet zelfstandige/
helpster of meewerkende echtgenote
zijn op het moment van de bevalling
en haar activiteit verder zetten na de
periode van moederschapsrust hetzij
als zelfstandige hetzij als loontrekkende
(minstens halftijds);

• het kind is ingeschreven op het adres
van de moeder;

• de zelfstandige moeder moet minstens
de minimumbijdrage als hoofdberoep of
deze van het maxi-statuut als meewerkende echtgenote betalen;

• de vrouwelijke zelfstandige vervult
de voorwaarden om te genieten van
een moederschapsuitkering bij haar
ziekenfonds;

• je moet zelf geen aanvraag indienen.
Na de bevalling zal Incozina je
contacteren;

• de vrouwelijke zelfstandige moet in orde
zijn met de sociale bijdragen voor het
2de en 3de kwartaal die voorafgaan aan
het kwartaal van de bevalling.
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Je verwerft tal van
rechten uit het sociaal
statuut voor zelfstandigen.
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RECHT OP ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING
Door het betalen van de sociale bijdragen
is de zelfstandige en zijn gezin verzekerd
tegen de risico’s van ziekte en invaliditeit.

Verzekering voor geneeskundige
verzorging
Alle personen met een zelfstandig hoofdberoep zijn verzekerd voor de gezondheidszorgen. Ook je echtgenoot en je
kinderen kunnen hiervan genieten.
De uitbetaling van doktersbriefjes blijft
verder via het ziekenfonds verlopen.
De ziekteverzekering draagt de kosten
voor geneeskundige verzorging.
Sommige categorieën van zelfstandigen
kunnen aanspraak maken op verhoogde
tegemoetkomingen, zoals weduwen en
weduwnaars, invaliden, gepensioneerden,
wezen.

Moederschapsuitkering
Vrouwelijk zelfstandigen en meewerkende
echtgenotes hebben na bevalling recht
op een moederschapsuitkering. De moederschapsrust duurt maximaal 12 weken
waarvan 3 weken verplichte rust en 9
weken facultatieve rust. De moeder kan de
facultatieve moederschapsrust voltijds of
halftijds opnemen.
Als ze dit voltijds opneemt, moet ze iedere
beroepsactiviteit stopzetten en krijgt ze
het volledige bedrag van de moederschapsuitkering. Kiest ze voor het deeltijds
verlof, dan worden de 9 facultatieve weken
omgezet naar 18 halftijdse weken. Tijdens
deze periode mag ze haar eigen beroepsactiviteit halftijds uitoefenen en ontvangt
ze de helft van de moederschapsuitkering.
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Het facultatieve verlof moet opgenomen
worden binnen de 36 weken na de verplichte bevallingsrust.
De zelfstandige moeder betaalt geen
sociale bijdragen in het kwartaal dat volgt
op het kwartaal van de bevalling. Er zijn
geen gevolgen voor de sociale rechten.

Verzekering
arbeidsongeschiktheid
Als zelfstandige ben je eveneens verzekerd
voor arbeidsongeschiktheid bij het ziekenfonds en kun je aanspraak maken op
uitkeringen.
Vergeet niet bij je ziekenfonds tijdig
aangifte te doen van je arbeidsongeschiktheid, d.w.z. binnen 14 dagen na de
aanvang ervan.
Het bedrag hangt af van de duur van de
ongeschiktheid en de gezinssituatie.
Arbeidsongeschiktheid kan twee vormen
aannemen:

• primaire arbeidsongeschiktheid: indien je
gezondheidsproblemen hebt waardoor
je je beroepsactiviteit moet stopzetten
val je onder de primaire arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode krijg je
een dagvergoeding vanaf de 15de dag tot
de 12de maand van de ongeschiktheid.

• invaliditeit: wie vanaf het 2de jaar ongeschiktheid niet meer in staat is zijn eigen
beroep of eender welk beroep uit te
oefenen, valt onder invaliditeit.
De beoordeling gebeurt door de adviserende geneesheer van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen
(RIZIV). Wanneer je gezinslast hebt en
je handicap dermate belangrijk is dat je
hulp nodig hebt van derden, heb je recht
op een bijkomende dagvergoeding.

RECHT OP PENSIOEN
Het rustpensioen
Zelfstandigen hebben recht op een rustpensioen voor de jaren waarvoor
ze bijdragen als hoofdberoep hebben betaald aan hun sociaal verzekeringsfonds of de jaren die daarmee gelijkgesteld worden.
De pensioenleeftijd is 65 jaar. Zowel mannen als vrouwen kunnen het
vervroegd rustpensioen aanvragen.
Ingangsdatum
pensioen

Minimumleeftijd/
loopbaanvoorwaarde

Versoepeling
lange loopbaan

2019

63 jaar / 42 jaren

44 jaren = 60 jaar
43 jaren = 61 jaar

Wens je op pensioen te gaan op de normale pensioenleeftijd dan moet je
daarvoor geen aanvraag meer indienen.
De aanvraag voor een vervroegd pensioen moet wel nog zelf ingediend
worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats of rechtstreeks bij de
diensten van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (R.S.V.Z.) of elektronisch via de website www.pensioenaanvraag.be.
Deze aanvraag kan ten vroegste gedaan worden vanaf één jaar voor de
vooropgestelde ingangsdatum van het vervroegd pensioen.
Om de uitbetaling te bekomen zijn bijzondere voorwaarden voorzien
afhankelijk van de leeftijd.
Het pensioen mag niet gecumuleerd worden met andere uitkeringen zoals
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Regulariseren van studiejaren
Als je als zelfstandige wat extra pensioen wil opbouwen, kan je studiejaren
regulariseren. Per geregulariseerd jaar verwerf je extra pensioen.
Met regularisatie kan je niet je pensioenleeftijd vervroegen.
Je moet je aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds. Studies
kunnen gelijkgesteld worden op voorwaarde dat er na de voltooiing
een diploma wordt behaald, de regularisatie is mogelijk voor één enkel
diploma van het hoger onderwijs.
Tot 1 december 2020 betaalt iedereen 1.500 euro per jaar (bedrag dat
geïndexeerd wordt). Na die datum geldt dat bedrag enkel voor aanvragen
binnen de tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen zal een
actuariële bijdrage berekend worden. Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen er ook voor kiezen om de studiejaren gelijk te stellen volgens
de oude regels.
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Het overlevingspensioen
Het overlevingspensioen is het
pensioen dat na het overlijden van
de zelfstandige wordt uitgekeerd
aan de weduwe of weduwnaar.
Het overlevingspensioen is
onbeperkt in de tijd en kan
gecumuleerd worden met een
toegelaten beroepsinkomen.

De overgangsuitkering
Wie niet voldoet aan de voorwaarden van het overlevingspensioen kan genieten van een
overgangsuitkering. Dit is beperkt
tot 12 maanden indien er geen
kinderlast is. Is er wel kinderlast dan krijgt de overlevende
partner de uitkering gedurende
24 maanden. Na afloop van de
overgangsuitkering wordt een
recht op werkloosheid geopend
als de betrokkene geen beroepsinkomsten zou hebben.

OVERBRUGGINGSRECHT
Wanneer kan een zelfstandige op het
overbruggingsrecht aanspraak maken?
• Faillissement
• Collectieve schuldenregeling
• Gedwongen stopzetting wegens natuurramp,
brand, vernieling door een derde of een allergie

• Stopzetten wegens economische moeilijkheden:
leefloon, vrijstelling van sociale bijdragen of een
laag inkomen

En wat met de rechten in het sociaal statuut?
• De zelfstandige behoudt zijn rechten op gezinsbijslag, geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en dit gedurende
maximaal 4 kwartalen zonder dat je sociale
bijdragen moet betalen.

• De zelfstandige krijgt een maandelijkse uitkering
gedurende maximaal 12 maanden.

• De zelfstandige kan meerdere keren een beroep
doen op het overbruggingsrecht, op voorwaarde dat de totale duur tijdens de volledige
beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden.

Onder welke voorwaarden kan je beroep
doen op het overbruggingsrecht?
• De zelfstandige moet verzekeringsplichtig
geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in
het kwartaal van de stopzetting en in de drie
kwartalen voordien.

• De bijdragen van minstens vier kwartalen
moeten effectief betaald zijn, tijdens een referteperiode van 16 kwartalen voorafgaand aan het
kwartaal volgend op dat van de stopzetting.

• Er mogen geen andere rechten worden
geopend via een andere beroepsactiviteit of via
een andere uitkering.
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MANTELZORG
Wanneer een zelfstandige tijdelijk zijn
zelfstandige beroepsactiviteit onderbreekt
om te zorgen voor een partner, gezins- of
familielid, kan hij onder bepaalde voorwaarden de uitkering mantelzorg krijgen.
Dit geldt voor:

• zelfstandige in hoofdberoep
• helper in hoofdberoep
• meewerkende echtgenoot in het
maxi-statuut
Daarnaast moet de zelfstandige minstens
twee kwartalen aangesloten zijn voor de
start van de onderbreking en moeten de
sociale bijdragen voor deze kwartalen
betaald zijn. Een zelfstandige in bijberoep
kan mantelzorgverlof aanvragen als de
sociale bijdrage minstens even hoog
ligt als de minimumbijdrage voor een
hoofdberoep.
Mantelzorg is mogelijk in volgende
situaties:

• zorg voor een ernstig zieke
• palliatieve zorgen
• zorg voor een gehandicapt kind jonger
dan 25 jaar

De ernstig zieke persoon of de persoon die
palliatieve zorgen nodig heeft is:

• de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner

• een bloed- of aanverwant tot de tweede
graad

• een persoon die op hetzelfde adres als
jou is ingeschreven
Een zelfstandige beroepsactiviteit
kan volledig (100%) ofwel gedeeltelijk
(minstens 50%) worden onderbroken en
moet minstens een maand duren, tenzij
de verzorgde persoon eerder overlijdt. De
zelfstandige ontvangt tijdens deze periode
een maandelijkse uitkering mantelzorg.
Een zelfstandige kan tijdens de totale
loopbaan maximum 12 maanden gebruik
maken van mantelzorg.
Wanneer de zelfstandige activiteit
gedurende drie opeenvolgende maanden
volledig wordt onderbroken dan is er
vrijstelling van de betaling van sociale
bijdragen. De vrijstelling is niet mogelijk
bij een gedeeltelijke onderbreking van de
activiteit. Deze vrijstelling is beperkt tot
vier kwartalen tijdens de totale loopbaan,
voor deze kwartalen is er behoud van alle
rechten in de sociale zekerheid.
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Berekening van de
sociale bijdragen
Vanaf 1 januari 2015 geldt er een nieuwe
berekeningswijze voor de sociale
bijdragen. De definitieve sociale bijdragen
worden berekend op het inkomen van
het bijdragejaar zelf, en niet meer op het
inkomen van 3 jaar terug. Het inkomen
van drie jaar terug dient om de voorlopige
bijdragen te berekenen.
De zelfstandige heeft de keuze uit drie
mogelijkheden. Hij kan kiezen om de voorlopige bijdragen te betalen, te verhogen of
te verlagen.

Voorlopige bijdragen betalen
De zelfstandige betaalt de voorlopige
bijdragen wanneer hij vermoedt dat zijn
inkomen hetzelfde zal zijn als dat van
3 jaar terug.

Verhoogde bijdragen betalen

Door het betalen van de
sociale bijdragen is de
zelfstandige en zijn gezin

verzekerd tegen de
risico’s van ziekte en
invaliditeit.
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De zelfstandige betaalt verhoogde
bijdragen als hij vermoedt dat zijn inkomen
hoger zal liggen als dat van 3 jaar terug.
Verhoogde bijdragen kunnen betaald
worden door een spontane storting.
Wanneer er nog onbetaalde bijdragen
zijn, dan zal het sociaal verzekeringsfonds eerst de nog openstaande schulden
aanzuiveren. Enkel het eventuele saldo zal
dan als een verhoogde bijdrage worden
beschouwd. Met dit saldo wordt een
reserve opgebouwd

JE WIL TOCH LIEVER GEEN BOETE
Indien de zelfstandige zijn voorlopige
sociale bijdragen betaalt en achteraf
blijkt dat zijn inkomen hoger was dan
voorzien en hij dus te weinig bijdragen
betaalde, worden er geen boetes
aangerekend. Indien de zelfstandige
zijn voorlopige bijdragen verlaagt en

Verlaagde bijdragen betalen
De zelfstandige betaalt verlaagde
bijdragen als hij vermoedt dat zijn inkomen
lager zal liggen als dat van 3 jaar terug. De
zelfstandige moet hiervoor een officiële
aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Verlaging is maar mogelijk
als het inkomen daalt onder één van de
wettelijk vastgelegde drempels én als
aan de hand van objectieve elementen
wordt bewezen waarom het inkomen daalt
(wegenwerken, ziekte, ongeval, crisis in
de sector,…). Het sociaal verzekeringsfonds beoordeelt autonoom de vraag tot
verlaging van de bijdragen.

DEFINITIEVE BIJDRAGEN
Van zodra het definitieve inkomen gekend
is -normaal zal dat 2 jaar later zijn- volgt
een regularisatie. Bij de regularisatie
worden de voorlopige bijdragen omgezet
naar definitieve bijdragen. De zelfstandige
zal dan bijdragen moeten bijbetalen of
teveel betaalde bijdragen terugkrijgen.
Wanneer de zelfstandige verhoogde
bijdragen betaalde werd dit in een opgebouwde reserve opgenomen. Deze reserve
zal worden gebruikt voor een latere
regularisatie.

achteraf blijkt dat dit ten onrechte was,
loopt hij risico op een boete.
De boete bedraagt 3 % per kwartaal
te rekenen vanaf 31 december van het
bijdragejaar en een eenmalige boete
van 7 %.

STARTENDE ZELFSTANDIGEN
Voor startende zelfstandigen is er geen
inkomen gekend van 3 jaar geleden. Er
kan dus geen voorlopige bijdrage worden
voorgesteld op basis van het inkomen van
3 jaar terug.
Een startende zelfstandige betaalt de
eerste drie volledige kalenderjaren van
zijn zelfstandige activiteit een forfaitair
minimum of een vrijwillig verhoogde
bijdrage. Deze bijdragen zullen later geregulariseerd worden als het inkomen van
het jaar zelf gekend is.
Vanaf 1 april 2018 betalen startende
zelfstandigen in hoofdberoep een lagere
bijdrage tijdens het eerste startjaar
(= de eerste 4 opeenvolgende kwartalen
van zelfstandige activiteit). Deze korting
moet worden aangevraagd bij Incozina.
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AANVRAAG VRIJSTELLING
OF VERMINDERING SOCIALE
BIJDRAGEN (ART. 37)
Bepaalde zelfstandigen in hoofdberoep
komen in aanmerking voor een vermindering of vrijstelling van bijdragen indien
hun inkomsten bepaalde grenzen niet
overschrijden:

• Gehuwden, weduwen en weduwnaars,
die recht op sociale zekerheid hebben
in een ander stelsel dat minstens gelijkwaardig is aan dat van de zelfstandigen.
Het statuut van art. 37 komt overeen
met het statuut van een zelfstandige in
bijberoep.
De zelfstandige die aansluit in toepassing
van art. 37 met vrijstelling van bijdragen
of vermindering van bijdragen, bouwt
geen eigen sociale rechten op. Hij of zij
is volledig ten laste van de echtgeno(o)
t(e). Er wordt ook geen eigen pensioen
opgebouwd.

Veranderen
van sociaal
verzekeringsfonds
Je bent nu aangesloten bij een ander
sociaal verzekeringsfonds? Veranderen
is eenvoudig. Incozina regelt de
overgang, kosteloos en zonder onderbreking van je rechten.

Vrijstelling verleend door
het RSVZ
De zelfstandige (hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e) en gepensioneerde
met of zonder toegelaten activiteit) die
tijdelijke financiële of economische
moeilijkheden heeft, kan vrijstelling van
bijdragen aanvragen.

Wat zijn de gevolgen van een
vrijstelling?
Voor de vrijgestelde kwartalen blijft de
sociale bescherming bestaan maar wordt
geen pensioen opgebouwd.
De aanvraag kan enkel betrekking hebben
op bijdragen waarvan de vordering niet
ouder is dan één jaar.
Je vindt de documenten op

www.incozina.be.

Wanneer kan
de zelfstandige
veranderen van sociaal
verzekeringsfonds?
Een zelfstandige kan van sociaal verzekeringsfonds veranderen indien aan volgende
drie voorwaarden cumulatief is voldaan:

• minimum vier bijdragejaren aangesloten
zijn bij het fonds dat men wenst te
verlaten;

• de verschuldigde bijdragen en/of verhogingen moeten volledig vereffend zijn
op het moment dat de zelfstandige van
fonds wenst te veranderen;

• de ontslagname moet ingediend worden
bij het nieuwe fonds tegen uiterlijk
30 juni om in te gaan op 1 januari van
het volgende jaar.
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De vennootschapsbijdrage
Wettelijke
aansluitingsverplichting
Alle vennootschappen die onderworpen
zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van de
niet-verblijfshouders moeten, binnen de
3 maand na oprichting, aansluiten bij een
sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse
bijdrage betalen.
Deze verplichting vervalt van zodra de
vennootschap:

• bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank
failliet verklaard werd;

• het voorwerp uitmaakt van een
gerechtelijk akkoord dat door de
Ondernemingsrechtbank werd
gehomologeerd en niet werd vernietigd
of ontbonden;

• zich bevindt in een toestand van
vereffening en de vereffeningswijze
gepubliceerd werd in het Belgisch
Staatsblad.

Welke bijdrage
is verschuldigd?
De bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten
boekjaar. Dit balanstotaal wordt ons door
de Nationale Bank van België via het
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen (RSVZ) ter beschikking
gesteld.

Wanneer kan
de vennootschap
veranderen van sociaal
verzekeringsfonds?
Een vennootschap kan van sociaal verzekeringsfonds veranderen indien aan
volgende drie voorwaarden cumulatief is
voldaan:

• minimum drie bijdragejaren aangesloten
zijn bij het fonds dat men wenst te
verlaten;

• de verschuldigde bijdragen en/of verhogingen moeten volledig vereffend zijn op
het moment dat de vennootschap van
fonds wenst te veranderen;

• de ontslagname moet ingediend worden
bij het nieuwe fonds tegen uiterlijk
30 juni om in te gaan op 1 januari van
het volgende jaar.
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Aanvullende verzekeringen
Het sociaal statuut voor de zelfstandigen biedt een goede sociale bescherming.
Maar toch… in bepaalde situaties zal het vervangingsinkomen of de uitkering niet
voldoende zijn om uw levensstandaard te behouden. Veel zelfstandigen kiezen daarom
vrijwillig voor aanvullende verzekeringen.

Het Vrij Aanvullend
Pensioen
Elke zelfstandige weet dat zijn wettelijk
pensioen laag is ten opzichte van andere
pensioenstelsels. Door premies te storten
voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor
Zelfstandigen (VAPZ) bouw je een aanvullend pensioenkapitaal op tegen de meest
interessante voorwaarden.

TWEE INTERESSANTE
FORMULES
Bij het “Gewoon” VAPZ bouw je
een kapitaal op door de stortingen
gedurende de looptijd van het contract.
Je kan de premie zelf bepalen, rekening
houdend met een minimum van € 100
en een maximum van 8,17 % van je
netto beroepsinkomen van 3 jaar terug.
Bij het “Sociaal” VAPZ geniet je van
dezelfde voordelen, maar kan je een
hogere premie betalen: tot 9,40 % van
het netto beroepsinkomen van 3 jaar
terug. Het Sociaal VAPZ voorziet
daarenboven in een premievrijstelling in
geval van ziekte, werkonbekwaamheid,
zwangerschap of zelfs faillissement.
Op die manier blijft je aanvullend
pensioen verder lopen.
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UW VOORDELEN
De fiscaal aftrekbare premies
leiden tot belastingvermindering
De premies die je betaalt, zijn fiscaal
volledig aftrekbaar als beroepskosten.
Dit houdt in dat de premies die je stort
voor het aanvullend pensioen voor een
groot deel door de fiscus gefinancierd
worden.

Lagere sociale bijdragen in de
toekomst
Omdat de betaalde premies fiscaal aftrekbaar zijn vermindert je beroepsinkomen
dat als basis dient voor de berekening van
de sociale bijdragen.

Ongeëvenaard financieel
rendement
De betaalde premies renderen in een
kapitalisatieformule aan een gewaarborgde
intrestvoet vermeerderd met een jaarlijkse
winstdeelname.

Cumulatie mogelijk met andere
pensioenspaarsystemen
De fiscale aftrekbaarheid van de gestorte
premies kan worden gecumuleerd met de
fiscale vrijstelling die van kracht is voor de
gewone levensverzekering, het pensioensparen en een bedrijfsleiderverzekering.

Volledige vrijheid van betaling
Lukt het een jaar niet om de premie te
betalen? Geen nood, je kan gerust één of
meerdere betalingen overslaan.

Uitbetaling pensioenkapitaal

Het gewaarborgd
inkomen
Ziekte of een ongeval kunnen zware
gevolgen hebben voor het inkomen van de
zelfstandige.

Op het ogenblijk dat je met pensioen
gaat ontvang je het pensioenkapitaal
(betaalde premies + intrest). Het kapitaal
wordt gespreid belast onder een uiterst
voordelig taxatiestelsel. De winstdeelname is
onbelast.

Kiezen voor een verzekering gewaarborgd
inkomen biedt talrijke voordelen:

Pensioenovereenkomst
zelfstandigen (POZ)

• je kiest vrij vanaf wanneer deze uitkering

Vóór 2018 kunnen alleen zelfstandigen in
een vennootschap gebruik maken van een
Individuele Pensioentoezegging (IPT) die ze
kunnen combineren met de voordelen van een
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
(VAPZ). Zelfstandigen zonder vennootschap
kunnen enkel kiezen voor een VAPZ. In vergelijking met hun collega’s in een vennootschap
hadden ze dus minder mogelijkheden om op
een fiscaal aantrekkelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen.
Met de Pensioenovereenkomst voor
Zelfstandigen (POZ) is dit veranderd.
Zelfstandigen actief als natuurlijk persoon
hebben nu ook de mogelijkheid om naast
het VAPZ een extra pensioen op te bouwen
via de POZ.
Het POZ kan worden gebruikt door
zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en
zelfstandigen in bijberoep die evenveel
bijdragen als diegenen in hoofdberoep.
De zelfstandige zal, mits naleving van de
fiscale limiet van 80%, kunnen genieten van
een belastingvermindering van 30% op de
betaalde premies. Combineren met een
VAPZ is perfect mogelijk.

• je bent zeker dat je een aanvullend
inkomen geniet dat je zal beschermen
in geval van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van een ziekte of een ongeval;
zal worden uitbetaald;

• je kan de premies fiscaal aftrekken als
beroepskosten;

• je hoeft in de meeste gevallen geen
medisch onderzoek te ondergaan.
Het volstaat dat je een simpele vragenlijst
invult en een verklaring op eer ondertekent m.b.t. je inkomsten;

• de tarieven worden bepaald volgens het
type activiteit.
In deze context biedt Incozina niet alleen
dekkingen aan bij ziekte of ongeval, maar
vult het jouw uitkering aan met een dienstverlening ‘personenhulp’. Deze dekking
biedt de klant, naast een eerste medische
bijstand ook een medische en administratieve ondersteuning bij ziekte en ongeval.
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De Individuele
Pensioentoezegging
(IPT)
Via de Individuele Pensioentoezegging
bouwt je onderneming een aanvullend
pensioen op ten gunste van zijn zelfstandige bedrijfsleider(s). De onderneming kan
één contract per bedrijfsleider afsluiten.
Op de pensioenleeftijd (of ten vroegste
op 60 jaar) betaalt de verzekeraar het
verworven kapitaal en de winstdelingen
aan de bedrijfsleider.
De premies betaald door de onderneming
zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten,
op voorwaarde dat de 80 %-belastingsregel nageleefd werd: de som van het
wettelijke pensioen en de aanvullende pensioenen mag niet meer dan 80 % bedragen
van de laatste normale brutojaarbezoldiging van de bedrijfsleider.
De individuele levensverzekeringen en het
pensioensparen worden niet in rekening
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genomen voor de berekening van deze
80 %-regel. Het Vrij Aanvullend Pensioen
dat de bedrijfsleider afgesloten heeft, wel.
Dit contract maakt het ook mogelijk voor
de zelfstandige (en niet de onderneming)
om een hypothecair krediet te waarborgen
of weer samen te stellen.
De bedrijfsleider wordt dan eigenaar van
het spaarbedrag, dat hem beschermt bij
een faillissement van de onderneming.
De belasting bij afloop van het contract
bedraagt 16,5 %, teruggebracht tot 10 %
indien het kapitaal ontvangen is op 65 jaar
en de begunstigde zelfstandige tot deze
leeftijd is blijven werken.

Veel zelfstandigen kiezen

vrijwillig
voor aanvullende verzekeringen.

Ik geef je graag meer uitleg.
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De verbintenissen van
Het sociaal verzekeringsfonds en het ondernemingsloket zijn een onmisbare schakel
tussen de overheid en de zelfstandige.
Ze staan samen met de overheid in voor de
goede uitvoering van wetgeving inzake de
sociale zekerheid voor zelfstandigen.
Het ondernemingsloket zorgt voor een
vlotte opstart van de nieuwe zaak.
Bij het sociaal verzekeringsfonds geniet
de zelfstandige sociale bescherming maar
hij/zij moet ook bepaalde verplichtingen
naleven zoals bijvoorbeeld regelmatig de
sociale bijdragen betalen.
In dat kader zal Incozina de beste dienstverlening verzekeren.

1. Een vlotte en professionele verwerking
van de vraag om inschrijving.

2. Correcte en persoonlijke informatie
over de sociale bescherming van de
zelfstandige en van zijn gezin op vlak
van: ziekteverzekering, invaliditeitsverzekering, overbruggingsrecht,
pensioen, aanverwante materies zoals
gehandicaptenuitkeringen, inkomensgarantie voor ouderen of leefloon,
kinderbijslag, moederschapsuitkering
en dienstencheques.

3. Informatie over de berekening van de
bijdragen en indien nodig over de diverse
mogelijkheden voor het opvangen van
eventuele betalingsmoeilijkheden.

4. Informatie over aanvullingen op de

36

sociale bescherming samen met
de nodige deskundige begeleiding
(bijvoorbeeld inzake aanvullende
pensioenen, aanvullende hospitalisatie,
aanvulling op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, enz…).

De medewerkers van Incozina engageren
zich voor:

•
•
•
•
•

Efficiëntie en snelheid;
Goed beheer;
Eenvoudige bereikbaarheid;
Betrouwbaarheid en deskundigheid;
Een relatie van mens tot mens.

Incozina engageert zich om de volgende
diensten te verlenen aan de zelfstandigen,
helpers, beoefenaars vrije beroepen en
vennootschappen.

1. Informatie en begeleiding van de
inschrijving van de onderneming in
de KBO.

2. Informatie en begeleiding m.b.t. de
rechten en verplichtingen in verband
met het sociaal statuut of aanverwante
materies. De begeleiding gebeurt zowel
bij de start van de zaak, als de zelfstandige gezondheidsproblemen heeft of bij
betalingsmoeilijkheden. We verzorgen
tevens informatie over pensioen, vrij aanvullend pensioen of bij stopzetting van
de zelfstandige zaak.

3. Het overbruggingsrecht wordt correct
berekend en tijdig betaald.

4. De efficiënte, correcte berekening en
inning van de bijdragen, met advies over
de meest geschikte oplossingen m.b.t.
de persoonlijke situatie.

5. De informatie en de aansluiting van de
vennootschappen en de invordering van
de jaarlijkse bijdrage.

6. Communicatie van informatie opgelegd
door de overheid.

Wij zijn voor jou de onmisbare
Neem gerust contact met ons op.

schakel.
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met ondernemingsloket
Torhoutsesteenweg 384 | 8200 Brugge | T 050/40 65 65
Troonstraat 40/42 | 8400 Oostende | T 059/56 03 30
Geraetsstraat 18 bus 2 | 3500 Hasselt | T 011/22 27 46

Andere onthaalpunten
Antwerpen LMplus | Lange Nieuwstraat 109 | 2000 Antwerpen | T 03/206 35 75
Gent LVZ | Brabantdam 101 | 9000 Gent | T 09/223 19 76
Asse LMplus | Prieelstraat 22 | 1730 Asse | T 02/454 06 78
Aalst LMplus | Capucienenlaan 93E | 9300 Aalst | T 053/21 58 16

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