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Sociale bijdragen 2013
BEREKENING
De bijdragen verschuldigd voor 2013 worden berekend op basis van het als zelfstandige
verworven netto beroepsinkomen (referte-inkomen) van 2010 (aanslagjaar 2011).
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 2013
is deze indexcoëfficiënt 1,091451.
Zelfstandigen in hoofdberoep
Op dit geïndexeerd beroepsinkomen moeten 22% sociale bijdragen per jaar betaald worden
tot een geïndexeerd bedrag van 55.405,04 EUR (tussenplafond) en op een geïndexeerd
minimum van 12.830,63 EUR. Op het gedeelte van het geïndexeerd beroepsinkomen hoger
dan 55.405,04 EUR zonder 81.649,49 EUR te overschrijden zijn 14,16% sociale bijdragen
per jaar verschuldigd. Hier bovenop komt nog de administratieve kost die 4,2% op de
bijdragen bedraagt. Een voorbeeldje maakt alles duidelijk:
netto beroepsinkomen 2010:
x index (x 1,091451)
x 22% op schijf tot 55.405,04 EUR
x 14,16% op schijf van 55.405,04 EUR tot
81.649,49 EUR
som sociale bijdragen:
Administratiekost 4,2%:
totaal sociale bijdragen voor 2013:
kwartaalbijdragen voor 2013:

51.500,00
56.209,73
12.189,11
113,94

EUR
EUR
EUR
EUR

12.303,05 EUR
516,73 EUR
12.819,78 EUR
3.204,95 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 het
geïndexeerd inkomen 12.830,63 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 5.636,50 EUR.
Bijberoepers / Artikel 37
Ook voor hen stijgt het percentage zoals hierboven (20,5%, 21%, 21,5% tot 22% vanaf het
4de jaar), maar de geïndexeerde drempel vanaf dewelke zij een bijdrage moeten betalen ligt
op 1.419,50 EUR.
Gepensioneerde
Voor de gepensioneerde zelfstandige met toegelaten activiteit is het bijdragepercentage
14,70 %. Voor de pensioengerechtigde zelfstandigen die hun pensioen NIET opnemen stijgt
het percentage zoals hierboven. De geïndexeerde minimumdrempel vanaf dewelke
bijdragen moeten betaald worden, bedraagt hier 2.839,00 EUR.
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Het wettelijk tarief (incl. BTW) voor alle verrichtingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
werd geïndexeerd van 79 EUR naar 81,50 EUR per verrichting. Voor een uittreksel uit de KBO
bedraagt het tarief 12,00 EUR. Alle andere tarieven voor de diensten van het ondernemingsloket
blijven ongewijzigd (bedragen excl. BTW). Alle vergunningen of vernieuwingen van vergunningen
en neerleggingen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, ter publicatie in het Belgisch
Staatsblad kosten 60 EUR per dossier. Elektronische activering van het BTW-nummer kost 50 EUR,
wijzigingen en schrappingen bij de BTW kosten 30 EUR.

TIP: zorg nu al voor de tijdige betaling van uw sociale bijdragen voor het hele jaar 2013
zonder domiciliëring!
Veel bedrijven bieden domiciliëringen aan aan hun klanten om hen zo laattijdige betalingen te besparen. 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 2013 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 2013 hetzelfde is. Het bedrag van de bijdrage dat u vandaag op uw bijgevoegd vervaldagbericht vindt,
wijzigt bijgevolg ook niet voor het 2 de, 3de en 4de kwartaal van 2013. Daarom kan u vandaag al 4 betalingen ingeven in uw
betaalprogramma met als te betalen bedrag, de kwartaalbijdrage die vandaag op uw vervaldagbericht staat en als mededeling de
mededeling die u op uw huidige vervaldagbericht vindt, met daarbij 4 memodata:
20/03/2013 - 20/06/2013 - 20/09/2013 - 20/12/2013
Zo bent u zeker dat u de betalingen 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.

Uw fiscaal attest
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2012 betaalde zal u opgestuurd worden in het tweede kwartaal 2013. U kan uw fiscaal
attest ook nu al printen via het Multipen e-loket. U heeft daarvoor een kaartlezer en uw identiteitskaart nodig. U surft naar
www.multipen.be, en klikt door naar het e-loket voor zelfstandigen. Hier kan u uw fiscaal attest raadplegen en printen. Uw gedrukt
exemplaar kwijt? Geen nood, u kan even terug naar het e-loket gaan en uw fiscaal attest opnieuw printen.
U kan ook een volmacht geven aan uw boekhouder of accountant om uw gegevens via het e-loket te raadplegen. Dat maakt het e-loket
dubbel handig. Niet alleen u, maar ook uw boekhouder of accountant, heeft dan toegang tot uw gegevens.

Taken en kwaliteitsnormen van Multipen
U bent aangesloten bij Multipen voor de verplichte sociale verzekering als zelfstandige of helper. U betaalt aan Multipen de sociale
bijdragen en een administratiekost, die eerder in dit Bulletin werd aangehaald. Maar wat krijgt u voor deze administratiekost? Heel wat,
een korte samenvatting:
 Vlotte en professionele begeleiding en verwerking van uw aansluiting als zelfstandige, helper of vennootschap
 Efficiënte en correcte berekening en inning van uw sociale bijdragen
 Correcte en persoonlijke info ivm uw sociale bescherming en die van uw gezin: kinderbijslag, ziekteverzekering,
moederschapsverzekering en dienstencheques, faillissementsverzekering, pensioen
 Aanverwante diensten voor u als zelfstandige, bv. vrij aanvullend pensioen en pensioensimulatie
 Begeleiding bij de stopzetting van uw zelfstandige activiteit
 Informatie over al het voorgaande en meer. Wij zullen u informeren over alles wat u nodig heeft bij de uitoefening van uw
zelfstandige activiteit via deze weg, onze website, persoonlijk, …
Wilt u een uitgebreide versie van de taken en kwaliteitsnormen die wij hanteren nalezen? Dat kan op onze website. U vindt alles terug in
het Charter via www.multipen.be bij het tabblad ‘over Multipen’.

Pensioen: meer bijverdienen als zelfstandige, hoger pensioen, …
De ministerraad heeft op 11/01/2013 een aantal maatregelen goedgekeurd inzake pensioenen. Na bekendmaking in het Staatsblad,
treden deze maatrelen in werking met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2013.
 Afschaffing van de beroepsinkomensgrens voor gepensioneerden vanaf 65 jaar die al minstens 42 jaar werken. De sociale bijdragen
zullen bij een gelijkaardig inkomen niet oplopen, maar evenredig blijven aan de bijdragen voor het jaar 2012.
 Automatische indexering van de inkomensgrenzen vanaf 2013 voor diegenen die niet aan de dubbele voorwaarde van leeftijd en
loopbaan voldoen (65 jaar en een loopbaan van 42 jaar). De grenzen blijven geldig maar worden voortaan wel geïndexeerd. Zie
hieronder de bedragen voor 2013:
Zelfstandige/meewerkend
echtgeno(o)t(e)
Rustpensioen
Overlevingspensioen



Voor 65 jaar
Gn kind ten laste
6.056,01€
14.100,48€

Kind ten laste
9.084,01€
17.625,60€

Vanaf 65 jaar
Gn kind ten laste
17.492,17€
17.492,17€

Kind ten laste
21.277,19€
21.277,19€

Versoepeling sanctioneringssysteem bij overschrijding van de inkomensgrenzen. Als de overschrijding niet meer dan 25% bedraagt
(in plaats van 15% in 2012) blijft de sanctie beperkt en staat het pensioenverlies in verhouding tot het percentage van de
overschrijding. Boven de 25% verliest men zijn volledig pensioen.
Administratieve vereenvoudiging en harmonisatie tussen de verschillende pensioenstelsels, in het bijzonder een versoepeling van de
regels inzake de aangifte van de beroepsactiviteit.

De ministerraad van 21 december 2012 heeft ook de gelijkschakeling van het minimumpensioen voor de zelfstandigen met dat van de
werknemers goedgekeurd vanaf 01/04/2013. Op dat moment zal het minimumpensioen 1.386,40 EUR zijn, waardoor het verschil van
vandaag (23,10 EUR) wordt weggewerkt.

