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Onbeperkt bijverdienen na pensioen kan!
Gepensioneerden konden al beperkt bijverdienen zonder hun pensioen te verliezen. Sinds
01/01/2013 is het mogelijk om zonder grens bij te verdienen en toch je pensioen te
behouden. Voorwaarde hierbij is wel dat je gepensioneerd bent, minimum 65 jaar bent, en
een beroepsloopbaan hebt van minstens 42 jaar op het moment van pensionering. Voor de
andere gepensioneerden, blijven de grensbedragen gelden. Hieronder vind je het overzicht
van de bedragen die je mag bijverdienen in 2013 in de verschillende situaties.
Zelfstandige

Jonger dan 65 jaar

Ouder dan 65 jaar
Met rust- of overlevingspensioen

Rustpensioen of
rust-en
overlevingspensioen

Uitsluitend
overlevingspensioen

zonder 42 jaar
loopbaan

met 42 jaar
loopbaan

Zonder kinderlast

6.056,01

14.100,48

17.492,17

Onbeperkt

Met kinderlast

9.084,01

17.625,60

21.277,18

Onbeperkt

Sociale bijdragen betalen of niet?
Op de onbeperkte inkomsten, moeten wel sociale bijdragen betaald worden. Deze worden,
net als bij de sociale bijdragen op de inkomsten vóór het pensioen, berekend op de
inkomsten van 3 jaar geleden. Aangezien de nieuwe categorie zelfstandigen een pensioen
en een beroepsinkomen cumuleren zonder dat hen nieuwe pensioenrechten kunnen worden
toegekend, is het bijdragepercentage 14,70% in plaats van 22%.
Toch plafonnering?
De gepensioneerde kan er wel voor kiezen om zijn inkomsten te beperken en niet meer op het
volledige inkomen van 3 jaar terug sociale bijdragen te moeten betalen. Als de
beroepsinkomsten in 2013 125% van het plafondbedrag niet overschrijden, zijnde 21.865,21
EUR (125% van 17.492,17 EUR) of 26.596,48 EUR (125% van 21.277,18 EUR), kan je nog
steeds genieten van het voordeel dat je niet op de inkomsten van 3 jaar geleden moet
betalen.

Bent u 65 jaar of wordt u dat in de loop van 2013? U vindt in deze enveloppe nog meer
informatie over wat te doen in uw situatie.
Toch nog vragen: neem contact op met uw dossierbeheerder.

Verhoging pensioenen

AL UW RECHTEN ALS
ZELFSTANDIGE:
WWW.MULTIPEN.BE

De ministerraad van 19 april 2013 heeft de aanpassing goedgekeurd van bepaalde sociale
uitkeringen van zelfstandigen aan de welvaart voor 2013-2014. Er wordt een verhoging met
1,25% van de bedragen van het minimumpensioen van de zelfstandigen op 1 september 2013
voorzien. De bedragen van het minimumpensioen na een volledige loopbaan zijn dan als
volgt:
Gezinspensioen
Pensioen alleenstaande

Vanaf 01/04/2013
1.386,40
1.047,84

Vanaf 01/09/2013
1.403,73
1.060,94

Uw dossier online
V.U.: Niki Luyten
Zeutestraat 2b
2800 Mechelen
www.multipen.be
t. 015451260
f. 015451268

Wist u dat u met uw elektronische identiteitskaart, uw eigen gegevens op een veilige manier
online kan raadplegen en eventueel afdrukken? Zo heeft u toegang tot uw fiscaal attest en
andere attesten, een overzicht van uw betalingen in het sociaal statuut en uw openstaande
bedragen. U heeft hiervoor een pc met internetverbinding, een geïnstalleerde kaartlezer en
uw elektronische identiteitskaart met uw pincode nodig. Via de website www.multipen.be, kan
u rechtsboven op “e-loket” klikken en zo komt u in ons e-loket. Volg de instructies op het
scherm en raadpleeg uw dossier! Nog vragen? Onze helpdesk is beschikbaar tijdens de
kantooruren op het nummer 015/45.12.64 of via info@multipen.be.

Stopzetting onbezoldigd mandaat ook voor buitenlandse mandatarissen mogelijk
Bestuurders die een Belgische vennootschap vanuit het buitenland besturen, zijn niet onderworpen aan het sociaal
statuut van de zelfstandigen als ze dit mandaat kosteloos uitoefenen. Dit was al het geval voor bestuurders die de
vennootschap vanuit België besturen, maar dit is nu ook van toepassing voor buitenlandse mandatarissen.
Hoe stopzetten?
Net zoals voor Belgische mandatarissen kan de stopzetting doorgevoerd worden wanneer in rechte en in feite bewezen is
dat het mandaat onbezoldigd is. Volgende bewijsstukken zijn hiervoor nodig:
 Een door de zelfstandige ondertekende verklaring dat hij zijn aansluiting wil stopzetten als onbezoldigd
mandataris.
 Een kopie van de statuten en eventueel een kopie van de beslissing van de algemene vergadering waaruit blijkt
dat het mandaat onbezoldigd is.
 Als er een mogelijkheid wordt gelaten in de statuten om te bezoldigen (bv. “mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist”), moet er een bijkomende beslissing van de algemene vergadering bezorgd
worden waarin staat dat er nu en in de toekomst geen bezoldiging wordt toegekend.
 De mandataris die in het buitenland belast wordt, moet op basis van fiscale documenten uit het buitenland
bewijzen dat hij geen enkele bezoldiging heeft genoten uit zijn Belgisch mandaat.
Opgelet!
 Deze regeling is enkel geldig voor bestuurders die wonen en werken in de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein,
Zwitserland, een land waarmee België een sociaalzekerheidsverdrag afsloot. Voor alle andere landen blijft het
onweerlegbaar vermoeden van verzekeringsplicht van een mandataris die een Belgische vennootschap vanuit het
buitenland bestuurt gelden, zelfs als dit onbezoldigd is.
 De mandataris die naast zijn onbezoldigd mandaat ook technische of commerciële taken uitvoert, wordt
beschouwd als werkend vennoot en oefent bijgevolg een zelfstandige activiteit uit, zelfs als er geen inkomen
tegenover staat.
 De Algemene Vergadering kan niet beslissen om geen bezoldiging toe te kennen met terugwerkende kracht.
 Voordelen van alle aard worden als een bezoldiging beschouwd.
 Wanneer het onbezoldigd karakter bij de benoeming van de mandataris wordt vastgesteld, moet dat bij elke
herbenoeming herhaald worden.
 De mandataris van een eenpersoonsvennootschap wordt geacht ook werkend vennoot te zijn en dus bijgevolg
altijd zelfstandige, zelfs als het onbezoldigd is.
Herziening mogelijk?
Zelfstandigen die menen dat zij, op grond van de hiervoor beschreven regels, in het verleden onterecht in België
verzekeringsplichtig waren, kunnen een herziening vragen en eventueel de terugbetaling van onterecht betaalde sociale
bijdragen bekomen, voor zover de vordering tot terugbetaling niet verjaard is. De vordering tot terugbetaling van ten
onrechte betaalde bijdragen verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de
onverschuldigde bijdragen werden betaald.
De herzieningsaanvraag moet ondertekend worden door de persoon die op de terugbetaling van de sociale bijdragen
gerechtigd is, door zijn wettelijke vertegenwoordiger (voogd, voorlopig bewindvoerder, curator..), door derden die
gerechtigd zijn om te handelen ingevolge een wettelijke bepaling of in het kader van een wettelijke opdracht
(bijvoorbeeld advocaten) of door derden die gerechtigd zijn ingevolge een uitdrukkelijke schriftelijke volmacht.
Heeft u meer informatie nodig of denkt u dat uw dossier kan stopgezet worden? Neem dan contact op met uw
dossierbeheerder.

Nieuwe bijdrageberekening vanaf 2015
Vandaag worden uw sociale bijdragen berekend op uw inkomen van 3 jaar terug. Vervelende situatie, indien u dit jaar
minder inkomsten hebt, daar waar u 3 jaar geleden goed draaide.
Met de nieuwe berekeningswijze, die werd goedgekeurd door de ministerraad van 5 juli 2013, is het de bedoeling dat u,
voor een lopend jaar, bijdragen betaalt op wat u tijdens het lopende jaar verdient.
Multipen zal u vanaf 2015, net als vandaag, een rekening sturen met de berekening van de bijdragen op basis van het
inkomen van 3 jaar geleden, maar op voorlopige basis. Als uw inkomen gelijkaardig is in het lopende jaar, moet u niets
doen. Als uw inkomen hoger ligt, kan u dit op eenvoudige vraag laten verhogen en krijgt u een herberekening van uw
sociale bijdragen en geen (grote) regularisatie achteraf. Ligt uw inkomen lager, kan u vragen om op een lager inkomen
sociale bijdragen te betalen, maar dit is wel van “objectieve criteria” afhankelijk die nog niet bepaald zijn.
Op het moment dat we het inkomen van het lopende jaar ontvangen van de fiscus (voor 2015 ten vroegste in 2017),
zullen de bijdragen van 2015 geregulariseerd worden op basis van de inkomsten van 2015. Heeft u teveel betaald, krijgt
u een stukje terug. Heeft u betaald wat Multipen u voorlopig heeft gevraagd en blijkt dit te weinig te zijn, moet u
bijbetalen. Heeft u gevraagd om minder te betalen en blijkt dat uw inkomen toch hoger was, betaalt u naast de
regularisatie ook nog een boete. Dit laatste om de zelfstandige te beschermen tegen een hoge regularisatie en om te
vermijden dat er misbruik zou gemaakt worden van de mogelijkheid tot vermindering.
We komen op deze nieuwe bijdrageberekening uiteraard nog uitgebreid terug in een volgend Bulletin wanneer meer
details bekend zijn.

