GEPENSIONEERDE
ZELFSTANDIGE
WIE IS VERZEKERINGSPLICHTIG ?
› De gepensioneerde die start met een éénmanszaak
› De gepensioneerde helper van een zelfstandige
› De zelfstandig zaakvoerder die op pensioen gaat en toch zelfstandig zaakvoerder
blijft. (bv. pensioen vanaf 01/07/2015 – vanaf het 3de kwartaal worden de sociale
bijdragen berekend als gepensioneerde. Bij verminderde inkomsten moet een dossier objectieve elementen overgemaakt worden)
› Mandataris, zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot in een vennootschap, ook
al is dit niet de hoofdactiviteit. Enkel stille vennoten (diegenen die alleen kapitaal
inbrengen) moeten niet aansluiten.
Onbezoldigde mandatarissen moeten niet aansluiten als ze hun kosteloosheid in
feite en in rechte kunnen aantonen:
➔ In feite: eﬀectief geen enkel ﬁnancieel en materieel voordeel uit het mandaat halen, ook geen voordelen in natura of belastingvoordeel.
➔ In rechte: Het mandaat moet als onbezoldigd beschreven zijn in de statuten van de vennootschap, of de raad van bestuur of algemene vergadering heeft uitdrukkelijk beslist tot de kosteloosheid.
➔ Naast het onbezoldigd mandaat mag geen enkele andere activiteit
uitgeoefend worden in de vennootschap (geen boekhoudkundige, commerciële, administratieve of andere taken). Doe je dat wel, dan heb je een
uitvoerende functie op zelfstandige basis.
➔ Bij een kosteloos mandaat en gepensioneerd, volstaat het in principe om
de feitelijke kosteloosheid aan te tonen.

OPGELET:
› Alle vennoten in een V.O.F. (vennootschap onder ﬁrma) worden altijd als handelaar
beschouwd. Zij zijn altijd onderworpen als zelfstandige, dus ook de stille vennoten.
› Als er commerciële of technische activiteiten uitgeoefend worden door de mandataris: altijd aansluiten als zelfstandige.
De verzekeringsplicht van een mandataris begint op het moment van de benoeming.
Bij de oprichting van een vennootschap begint de verzekeringsplicht vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griﬃe van de rechtbank van koophandel. Wanneer de
oprichtingsakte echter vermeldt dat de vennootschap pas op een latere datum wordt
opgericht of rechtspersoonlijkheid verwerft, moet de mandataris maar aansluiten vanaf die datum. Werkende vennoten moeten zich aansluiten vanaf het moment waarop
ze werkend vennoot worden.
Alle werkende vennoten moeten aansluiten. Werkende vennoten zijn personen die
aandelen hebben in de vennootschap en die een werkelijke en regelmatige bezigheid
in die vennootschap uitoefenen zonder band van ondergeschiktheid. Onbezoldigde
mandatarissen die ook werkend vennoot zijn, zijn verzekeringsplichtig als werkend
vennoot. Wie enkel aandelen heeft in de vennootschap is een stille vennoot en moet
niet aansluiten.
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HET IS MOGELIJK ONBEPERKT BIJ TE VERDIENEN EN TOCH PENSIOEN TE BEHOUDEN.
Vanaf 01/01/2015 gelden volgende voorwaarde:
•
•

Gepensioneerd zijn
Minimum 65 jaar of een beroepsloopbaan van minstens 45 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 2019 in de verschillende situaties.

Opgelet: de zelfstandige die geen pensioen ontvangt maar waarvan de huwelijkspartner wel een gezinspensioen ontvangt, moet zijn inkomsten als zelfstandige altijd (ongeacht de leeftijd of het aantal loopbaanjaren)
beperken. Zo niet vervalt het gezinspensioen en wordt het vervangen door een pensioen als alleenstaande.

› Voor huwelijkspartner met een gezinspensioen
Vóór de wettelijke pensioenleeftijd

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd

Zonder kinderlast: €6.538,00

Zonder kinderlast: €18.883,00

Met kinderlast: €9.807,00

Met kinderlast: €22.969,00

› Vóór de pensioengerechtigde leeftijd: geen 65 jaar én geen 45 jaar loopbaan
Gepensioneerde met rustpensioen

Gepensioneerde met overlevingspensioen

Zonder kinderlast: €6.538,00

Zonder kinderlast: €15.222,00

Met kinderlast: €9.807,00

Met kinderlast: €19.027,00

Opgelet: Indien de toegelaten grens met minder dan 100% overschreden wordt, zal het pensioen van het betrokken jaar met hetzelfde percentage verminderd worden. Bij overschrijding met 100 % zal het pensioen van
het betrokken jaar volledig worden geschorst en zullen sociale bijdragen betaald moeten worden van een niet
pensioneerde zelfstandige (aan 20,5 %)

Gepensioneerden die aan de pensioendienst verklaren dat ze hun inkomsten zullen beperken, krijgen toepassing
van de plafonnering van de voorlopig bijdragen vanaf 01/01 van het jaar volgend op de ingangsdatum van het
pensioen en de 2 jaren daarop volgend. De kwartalen als gepensioneerde in de loop van het jaar van pensionering zullen nog berekend worden op de inkomsten van N-3, verrekend aan het percentage voor gepensioneerden
(14,7%). Indien de zelfstandige op 1 januari met pensioen gaat, wordt de plafonnering reeds toegepast gedurende het jaar van pensionering en tijdens de 2 daarop volgende jaren.
› 65 jaar of 45 jaar loopbaan
Onbeperkt bijverdienen zonder verlies pensioen.
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HOEVEEL SOCIALE BIJDRAGEN MOETEN ER BETAALD WORDEN?
›› Inkomen beneden €2.998,29: Geen sociale bijdragen
›› Nog geen 65 jaar én nog geen 45 jaar loopbaan (Bij maximaal toegelaten verdiensten)
Gepensioneerde met rustpensioen
vóór de pensioengerechtigde leeftijd: aan 14,7%

Gepensioneerde met overlevingspensioen
vóór de pensioengerechtigde leeftijd: aan 20,5%

Zonder kinderlast: €249,64

Zonder kinderlast: €810,55

Met kinderlast: €374,46

Met kinderlast: €1.013,16

›› 65 jaar of 45 jaar loopbaan
Keuze voor onbeperkt bijverdienen

Mogelijkheid berekening op verminderd inkomen

Berekening op geherwaardeerd inkomen van 3 jaar terug
(starters op het jaar zelf)

Berekening op goedgekeurde drempel

Berekend aan 14,7 % tot €59.795,61
14,16 % tussen €59.795,61 en €88.119,80

Drempels:
€55.389,56 - €39.166,34
€27.694,78 - €21.981,36
€17.446,62 - €13.847,39
€7.253,83 - €3.063,98

Maximum kwartaalbijdrage: € 3.324,97

Respectievelijke bijdragen: €2.114,95 - €1.495,50
€1.057,48 - €839,32
€661,17 - €528,74
€276,97 - €0

Verwittig uw dossierbeheerder over uw keuze

Aanvraag met dossier objectieve elementen (contacteer
uw dossierbeheerder)

›› Voor de voorlopige kwartaalbijdragen
tijdens de eerste 3 jaar gelden voor 2019 volgende minimumbijdragen:
Gepensioneerden (min.bijdr.)

van begin tot einde eerste volledige kalenderjaar

Met pensioen

Zonder pensioen

€116,99

€163,15
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WAT MOET ER IN ORDE GEBRACHT WORDEN ?
Meldingsplicht: elke beroepsactiviteit moet in principe gemeld worden bij de instelling die het pensioen toekent (RVP, RSVZ of SdPSP). Deze verplichting geldt ook voor
de huwelijkspartner van een persoon die een gezinspensioen ontvangt.
Wanneer de aangifte van de zelfstandige activiteit van de gepensioneerde niet binnen
de gestelde termijn gebeurt, wordt het pensioen geschorst gedurende 1 maand en bij
herhaling gedurende 3 maanden.
Uitzondering: de begunstigden van een rust- of overlevingspensioen die de leeftijd
van 65 jaar reeds bereikt hebben en die de eerste betaling van hun pensioen
reeds ontvangen hebben zijn vrijgesteld van de voorafgaande aangiftes.

VRIJSTELLING BETALING SOCIALE BIJDRAGEN
GEPENSIONEERDEN.
Als men een pensioen uitbetaald krijgt en de inkomsten uit de zelfstandige bezigheid
blijven onder de toegelaten grens, dan bestaat de mogelijkheid om minder sociale
bijdragen of tot een bepaald grensbedrag zelfs geen bijdragen te betalen.
Een pensioentrekkende zelfstandige moet hiervoor aanvraag doen bij zijn sociaal
verzekeringsfonds. Hiervoor zal hij jaarlijks een dossier met objectieve elementen
ter goedkeuring moeten overmaken.
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