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BEREKENING
De bijdragen verschuldigd voor 2011 worden berekend op basis van het als zelfstandige
verworven netto beroepsinkomen (referte-inkomen) van 2008 (aanslagjaar 2009).
Onder netto beroepsinkomsten zijn begrepen, de door de belastingsdiensten weerhouden
bruto beroepsinkomsten verminderd met de beroepskosten en eventuele
beroepsverliezen.
Dit referte-inkomen van 3 jaar geleden, moet aangepast worden aan vandaag door dit te
vermenigvuldigen met de index die door de overheid jaarlijks wordt vastgesteld. Voor
2011 is deze indexcoëfficiënt 1,05379.
Zelfstandigen in hoofdberoep
Op dit geïndexeerd beroepsinkomen moeten 22% sociale bijdragen per jaar betaald
worden tot een bedrag van 52.378,55 EUR (tussenplafond) en op een minimum van
12.129,76 EUR. Op het gedeelte van het geïndexeerd beroepsinkomen hoger dan
52.378,55 EUR zonder 77.189,40 EUR te overschrijden zijn 14,16% sociale bijdragen per
jaar verschuldigd. Hier bovenop komt nog de administratieve kost die 4% op de bijdragen
bedraagt. Een voorbeeldje maakt alles duidelijk:
netto beroepsinkomen 2008:
x index (x 1,05379)
x 22% op schijf tot 52.378,55 EUR
x 14,16% op schijf van 52.378,55 EUR tot
77.189,40 EUR
som sociale bijdragen:
Administratiekost 4%:
totaal sociale bijdragen voor 2011:
kwartaalbijdragen voor 2011:

49.828,00
52.508,45
11.523,81
18,39

EUR
EUR
EUR
EUR

11.542,20 EUR
461,68 EUR
12.003,89 EUR
3.000,97 EUR

Beginnende zelfstandige
De berekening blijft hetzelfde met dit verschil dat het percentage het eerste jaar maar
20,5%, het tweede jaar 21% en het derde jaar activiteit 21,5% moet betalen ipv van 22%
De minimumbijdrage voor de zelfstandige in hoofdberoep wordt steeds berekend op
12.129,76 EUR.
Meewerkende echtgenoten
Ook voor hen stijgt het percentage zoals hierboven (20,5%, 21%, 21,5% tot 22% vanaf
het 4de jaar), maar de geïndexeerde minimumdrempel bedraagt slechts 5.328,60 EUR.
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Ook voor hen stijgt het percentage zoals hierboven (20,5%, 21%, 21,5% tot 22% vanaf
het 4de jaar), maar de drempel vanaf dewelke zij een bijdrage moeten betalen ligt op
1.341,96 EUR.
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Gepensioneerde
Voor de gepensioneerde zelfstandige met toegelaten activiteit is het bijdragepercentage
14,70 %. Voor de gepensioneerde zelfstandigen die hun pensioen NIET opnemen stijgt
het percentage zoals hierboven. De minimumdrempel vanaf dewelke bijdragen moeten
betaald worden, bedraagt hier 2.683,92 EUR.

TIP
zorg nu al voor de tijdige betaling van uw sociale bijdragen voor het hele jaar 2011

Veel bedrijven bieden domiciliëringen aan aan hun klanten om zo de klanten laattijdige betalingen te besparen.
Misschien heeft u in het verleden bij Multipen een domiciliëring gehad, of misschien bent u er helemaal geen
voorstander van voor uiteenlopende redenen. In ons vorige bulletin hebben we uitgelegd waarom we gestopt zijn
met domiciliëringen bij Multipen.
Vandaag hebben we een bruikbare tip voor zowel de voor- als tegenstanders van de domiciliëring om zo uw
sociale bijdragen tijdig te betalen voor het hele jaar 2011 zonder er verder nog naar te moeten
omkijken.
Waarschijnlijk betaalt u uw facturen via een internettoepassing van uw bank. U kan hierbij toekomstige betalingen
vandaag al ingeven met een memodatum. Uw sociale bijdragen worden berekend op uw inkomen van 3 jaar
geleden, wat betekent dat het bedrag van uw bijdragen voor elk kwartaal van 2011 hetzelfde is. Het bedrag van de
bijdrage die u vandaag op uw bijgevoegd vervaldagbericht vindt, wijzigt bijgevolg ook niet voor het 2de, 3de en 4de
kwartaal van 2011. Daarom kan u vandaag al 4 betalingen ingeven in uw betaalprogramma met als te betalen
bedrag, de kwartaalbijdrage die vandaag op uw vervaldagbericht staat met daarbij 4 memodata:
• 20/03/2011
• 20/06/2011
• 20/09/2011
• 20/12/2011
Zo bent u zeker dat u de betaling van uw sociale bijdragen niet vergeet en zijn ze tijdig bij Multipen om zo
verhogingen te vermijden. Dit komt op hetzelfde neer als een domiciliëring, alleen heeft u het zo zelf in de
hand!
Let wel: dit geldt enkel voor de normale kwartaalbijdragen als er geen wijzigingen zijn in uw dossier of uw inkomen
dat als basis voor de berekening werd gebruikt. Regularisaties moet u nog apart betalen, maar dit was in het
systeem van de domiciliëringen ook het geval.

Vrij aanvullend pensioen: wacht niet langer, begin er vandaag mee!

We hebben het in ons vorig bulletin al gezegd: het vrij aanvullend pensioen is fiscaal de meest vriendelijke manier om
een extraatje opzij te leggen voor uw toekomst. Alle accountants en fiscalisten zijn het hier roerend over eens. De
reden: de gestorte premies zijn VOLLEDIG fiscaal aftrekbaar in de hoogste belastingsschijf. Dit betekent al snel een
fiscaal voordeel van ongeveer 50%. De VAPZ-bijdragen verlagen bovendien het netto belastbaar inkomen, dat de basis
vormt voor de berekening van de sociale bijdragen. Samen levert dit een ongeëvenaard voordeel op !
U leest het goed : Bij elke storting recupereert u via de belastingen en het sociale voordeel bijna 2/3 van
uw storting. Netto betaalt u dus eigenlijk slechts 1/3.
Heeft u nog geen vrij aanvullend pensioen? Denkt u dat het voor u niet geschikt is omdat u al een andere verzekering
hebt? Heeft u al een vrij aanvullend pensioen bij uw bank of verzekeraar? Of heeft u een vennootschap? Dan wordt het
nog interessanter…
BEL ONS OP!
Wij adviseren u om zo tot de beste oplossing te komen!
Bel ons op 015/45.12.57
of
mail naar vapz@multipen.be.

