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JE MAAKT
PLANNEN VOOR
HET ZELFSTANDIG
ONDERNEMERSCHAP

ZELFSTANDIGE WORDEN: EEN IDEE MET TOEKOMST
VOOR JOU?
Je eigen baas worden, niet meer afhankelijk zijn van de beslissingen van
een ander, je creativiteit de vrije loop laten, het gat in de markt gevonden,
meer geld verdienen, de opportuniteit om je huidige job voor jezelf uit te
bouwen, een aanbod binnen een job met een zelfstandige statuut… Er zijn
vele goede redenen om te starten met een eigen zaak.

Een boekhouder/
accountant
is onmisbaar, zij zijn de
uitgelezen personen om
eerlijk je situatie door te
praten, er vorm aan te
geven en je verder bij te

STEL JEZELF ENKELE VRAGEN VOOR JE ECHT BEGINT

staan als je er ook werkelijk voor gaat. Vraag

•
•
•
•
•
•

Heb jij de capaciteiten voor het ondernemerschap?
Voldoe je aan de voorwaarden om een onderneming op te starten?
Leeftijd, bedrijfsbeheer*, bepaalde diploma’s voor geregistreerde beroepen**,
combinatie met bepaalde uitkeringen …
Zal je veel concurrentie hebben en hoe zal je je tegenover hen positioneren ?
Bekijk je kosten aan materialen, eventueel huur, belastingen, je sociale bijdragen
…
*Opgelet! Niet meer van toepassing in Vlaanderen sinds 1/9/2018
**Opgelet! Niet meer van toepassing in Vlaanderen sinds 1/1/2019

eventueel andere zelfstandigen naar hun ervaringen.
Voor een aantal praktijkgerichte vragen kan je
vaak terecht bij een beroepsorganisaties waarin
jouw activiteit past.

HEB JE EEN CONCREET IDEE?
Zelfstandig zijn is één ding, maar dit gaat niet zonder een concreet en inspirerend idee. Ben je er nog niet helemaal uit? Geen probleem, we geven
hier enkele tips om jouw idee helemaal scherp te stellen.

INSPIRATIE VOOR EEN CONCREET IDEE
Onderzoek jezelf: Mis jij een behoefte? Heb je dagelijkse frustraties? Misschien zie je
ergens een mogelijkheid om dit op te lossen!
• Ga op stap: Door rond te lopen en veel te kijken zie je misschien interessante zaken waar je normaal gezien nooit op let. Trek er foto’s van en verzamel! Voeg alles
samen en wie weet ontstaat er iets mooi uit.
• Tijd om te brainstormen: nu je je hebt laten inspireren kan je je idee verder uitwerken. Stel eenvoudige vragen op, zorg voor een relaxte sfeer en laat je niet afschrikken door een gek idee.
• Wakker je creativiteit aan: door te sporten, je te vervelen en doelen te stellen komt
er een denkstroming op gang.
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MAAK VAN JOUW IDEE EEN STERK CONCEPT
Test je idee: Volgens de auteurs Chip en Dan Heath bestaat succes uit 6 elementen
1. Simple
2. Unexpected
3. Credible
4. Concrete
5. Emotions
6. Story
•
•

•
•
•

Leg je idee uit in één duidelijke zin.
Laat mensen verrassen met je idee.
Ga voor geloofwaardigheid, zo krijg je het gevoel van
menselijkheid.
Zorg voor duidelijke argumenten/cijfers/… om te overtuigen.
Maakt je idee mensen blij of erg tevreden?
Maak er één samenhangend geheel van.

Praat met toekomstige klanten en vraag naar hun behoeften. Zo kan je je
product/dienst nog beter afstemmen op hen.
Er bestaan een heleboel instanties die je bij de opstart kunnen helpen zoals:

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
VLAIO.be
VDAB
vdab.be/werkinzicht/zelfstandige.shtml
Woon je in Brussel? Bekijk dan de info van Actiris
actiris.be/ce/tabid/104/language/nl-BE/Zelfstandige-worden.aspx
vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/starten-met-een-eigen-zaak

•

Je kan je idee ook beschermen moest er veel concurrentie zijn.

JE CONCEPT VOORSTELLEN
•
•
•
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Leg je idee uit in één krachtige zin!
(Denk aan: het product/de doelgroep/de sterkte/de werkwijze.)
Zoek de nadelen van je product en eventuele oplossingen.
Bedenk drie manieren om uw idee voor te stellen aan iemand.
(de klant/de zakenpartner/de media.)

JE PLANNEN
CONCRETISEREN
EN STARTEN ALS
ZELFSTANDIGE
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OVERTUIGD?
Je hebt je activiteit voldoende bepaald, je omgeving geanalyseerd
en je investeringen en nood aan financieringen goed bekeken?
In de eerste plaats dienen de antwoorden op al deze vragen om je ondernemingsplan of “businessplan” en financieel plan uit te werken.

JE KAN NU VERDERE STAPPEN ONDERNEMEN

1. De nodige documenten verzamelen
Ga na of je speciale machtigingen, vergunningen of ondernemingsvaardigheden nodig hebt en zorg dat je die tijdig aanvraagt. Je kan hierbij hulp
vragen aan het ondernemingsloket Eunomia.
T. 015/45 12 48

2. Eenmanszaak of vennootschap
Je bekijkt nu ook of je start met een eenmanszaak of een vennootschap.
Om te bepalen welke vorm het best bij je zaak past, moet je kijken naar verschillende factoren. De financiële middelen, de omzetraming voor je startperiode en
andere factoren zoals het risico, ...
Op onze site hebben we de voor- en nadelen van beide rechtsvormen op een rijtje
gezet voor jou.
www.multipen.be/eenmanszaak-of-vennootschap

3. Ondernemingsplan en financieel plan
Het ondernemingsplan is een document waarin je gedetailleerd jouw doelstellingen op korte en lange termijn beschrijft en jouw strategie om die doelstellingen te
behalen.
Het financieel plan is het cijfergedeelte van het ondernemingsplan. Voor de oprichting van een bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) of
een nv (naamloze vennootschap) is het voorleggen van een financieel plan wettelijk
verplicht.
De vennootschapswetgeving ondergaat nog een aantal vernieuwingen.
Kijk voor de recentste updates op de website van multipen.
multipen.be/nieuwsberichten
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Ter illustratie maken we een beperkte simulatie

EEN BLIK OP JE INKOMSTEN
ALS STARTENDE ZELFSTANDIGE

Bijvoorbeeld:
Simulatie voor een OMZET
van 55.000 euro

55.000 EURO

(dit is het geld dat je
ontvangen hebt verminderd
met de ontvangen BTW)

min de BEROEPSKOSTEN
ca.12 000 EURO
provinciebelastingen,
pensioensparen, verzekeringen, ...

43.000 EURO

34.500 EURO

min de SOCIALE BĲDRAGEN
ca. 8 500 EURO
basis voor sociale bĳdragen
à 20,5 % + beheerskosten

min de PERSONEN BELASTINGEN
ca. 11.500 EURO

23.000 EURO

Wat je overhoudt aan netto
winst is afhankelĳk van je
onkosten en je sociale
bijdragen waardoor je meer
of minder belastingen betaalt.
(Personenbelasting is gespreid
over belastingschalen van
25%, 30%, 40% en 45%)
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JE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

•
•

Je hebt geen extra hulp nodig, je kan verder met eigen middelen.
Je maakt gebruik van de gewone financiële instellingen.

EXTERNE INVESTEERDERS
•

Je kan eventueel ook gebruik maken van externe investeerders:
publieke- of privé-risicokapitaalfondsen, Business Angels, crowdfunding, crowdlending …
(enkel mogelijk bij oprichting van een vennootschap)
Deze investeerders kunnen je kapitaal of middelen in natura verstrekken (machines,
gebouw, ...). Als tegenprestatie worden ze vennoten of aandeelhouders van jouw
onderneming.
Je staat dan niet meer alleen aan het roer en moet inspraak dulden in het dagelijks
bestuur of in de strategie van de onderneming. Je denkt hierover dus best goed na
vooraleer je een beslissing neemt.

De overheid biedt ook een aantal fiscale maatregelen aan om de ondersteuning door
derden te stimuleren
• Voor het Vlaamse Gewest - de winwin-lening
www.winwinlening.be
• Voor het Waalse Gewest - Sowalfin
www.sowalfin.be
• Het Brusselse Gewest heeft hierin geen tegenhanger.
Andere financieringsmogelijkheden
• Achtergestelde leningen ter aanvulling van bankleningen.
• Borgstellingen voor bankleningen die, bij gebrek aan voldoende zekerheden, zonder hun tussenkomst niet zouden in aanmerking worden genomen door de klassieke kredietinstellingen.
• Financieringen van risicokapitaal in partnerschap met financierings- en beleggingsvennootschappen.
• Specifieke producten voor zeer kleine ondernemingen;
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MOGELIJKE SPECIFIEKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR KLEINE
ONDERNEMINGEN
In Vlaanderen
• De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) heeft verschillende financieringsproducten voor kmo’s die investeren in Vlaanderen.
(Achtergestelde leningen en Startlening+) Participatiefonds Vlaanderen
www.pmv.eu of T. 02 229 52 30
• Waarborgregeling:
www.pmv.eu
• Kmo-cofinanciering: aan te vragen bij kredietinstellingen die een samenwerking
hebben met PMV
• Agentschap Innoveren en Ondernemen
www.vlaio.be of T. 0800 20 555
• Microkredieten:
www.impulskrediet.be
• Flanders Investment & Trade (FIT) stelt verschillende hulpmiddelen ter beschikking
van ondernemingen die internationaal willen uitbreiden.
In Brussel
• Het Brussels Waarborgfonds kent waarborgen toe aan kmo’s en zelfstandigen.
brusselswaarborgfonds.be
• De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) biedt huidige en
toekomstige ondernemers verschillende producten aan om hun activiteiten te financieren.
www.gimb.be
• Participatiefonds Brussel
• Co-financiering met een bank : BRUFIN Brupart
www.srib.be of T. 02 548 22 11
• Microfinance : “Boost-me” lening Brupart
www.srib.be of T. 02 548 22 11
In Wallonië
• De Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en
middelgrote ondernemingen (Sowalfin) heeft een “uniek financieringsloket”. Waalse
kmo’s kunnen er hulp krijgen voor de financiering of cofinanciering, als aanvulling
op bankleningen.
www.sowalfin.be of T. 04 237 07 70
• Op het portaal Infos-entreprises vind je informatie over de verschillende financiële
maatregelen en steunmaatregelen in Wallonië.
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›TIPS voor een gezond

financieel evenwicht

› Stel de duur van de financiering af op de duur van de
investering.
Je permanente middelen (= eigen middelen + vreemd vermogen op lange
termijn) gebruik je het best om investeringen te financieren op lange termijn. De
leningen van een korte looptijd gebruik je het best voor investeringen op korte
termijn.

› Zorg voor een positief nettobedrijfskapitaal.
Het vreemd vermogen op korte termijn moet volledig terugbetaald kunnen worden
met de vlottende activa. Hierbij zouden de voorraden, de klantenvorderingen
en het beschikbaar geld samen groter moeten zijn dan de schulden die op korte
termijn vervallen.

› Zorg ervoor dat je toch over voldoende eigen middelen
beschikt.
Het eigen vermogen vormt de basis en meest noodzakelijke financieringsvorm
voor een bedrijf. Enkel met dat vermogen kan je een ademruimte creëren bij
tegenslagen.
Voldoende eigen vermogen blijft toch nog een voorwaarde om kredieten te bekomen. De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen is voor verschillende steunmaatregelen en de bereidheid van financiële instellingen een maatstaf
om een krediet of steun te krijgen.

4. Financiële rekening openen
Elke zelfstandige die zich bij de KBO registreert moet over een zichtrekening beschikken op de naam van de onderneming bij een in België gevestigde financiële
instelling. Die rekening moet gescheiden zijn van de privérekening, dit staat zo in
de wet.

5. Aanvraag ondernemingsnummer
Iedere zelfstandige die in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen moet
verplicht een ondernemingsnummer aanvragen via een Ondernemingsloket (Eunomia).
Het bewijs van kennis bedrijfsbeheer is in Vlaanderen vervallen sinds 1/9/2018
voor het verkrijgen van een ondernemingsnummer. Indien de maatschappelijke
zetel zich in Brussel of het Waalse Gewest bevindt is bewijs van kennis in bedrijfsbeheer nog steeds een voorwaarde. De meeste diploma’s komen hiervoor in aanmerking.
Voor sommige beroepen moet in het Brusselse en het Waalse gewest ook specifieke
beroepskennis worden aangetoond op basis van een diploma of via praktijkervaring.
In Vlaanderen is dit sinds 1/1/2019 volledig afgeschaft.
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij Eunomia:
T. 015/45 12 48
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EUNOMNIA, het onafhankelijk ondernemingsloket
Zelfstandige
ondernemers
hoeven voor hun administratieve formaliteiten, bij de
start of later, niet meer langs
te gaan bij verschillende overheidsdiensten. Sinds 2003
kan alles op één plaats en op
één moment, bij het ondernemingsloket Eunomia.
Inschrijving bij de kruispuntbank
voor
ondernemingen, ondernemingsnummer,
BTW-inschrijving, vergunningen, leurkaarten, neerleggingen bij de Rechtbank van
Koophandel: vertrouw het
hele pakket van je administratieve verplichtingen toe aan
Eunomia. Wij maken ze snel
en kwaliteitsvol in orde.

6. Aanvraag vergunningen
Voor bepaalde activiteiten hebt je een vergunning nodig
die bij verschillende diensten aangevraagd moeten
worden, bijvoorbeeld: Eetwarenvergunningen, Tabaksvergunning, Beroepskaart, Erkenning aannemer openbare bouwwerken, … Deze kan je laten regelen door
Eunomia.

EUNOMIA is een initiatief van acht
partners die een onafhankelijke
dienstverlening hoog in het vaandel
dragen. Voor alle diensten naast die
van het ondernemingsloket, staan
wij dan ook graag ter jouw beschikking.
Meer informatie kan je terugvinden op onze
website:

www.eunomia.be

T. 015/45.12.48

7. Ondernemingsnummer laten
activeren als BTW-nummer
Indien je BTW-plichtige handelingen stelt, zal het
ondernemingsloket Eunomia op jouw vraag uw ondernemingsnummer onmiddellijk kunnen activeren als
BTW-nummer.

8. Aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds, Multipen
Iedere persoon die met een zelfstandig of een vrij beroep begint, moet zich onmiddellijk bij de aanvangsdatum aansluiten bij Multipen. Laattijdige aansluiting wordt
beboet!

9. Aansluiten bij een ziekenfonds
De zelfstandige moet zich aansluiten bij een ziekenfonds teneinde zijn rechten te vrijwaren inzake ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
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AANSLUITEN BIJ
HET SOCIAAL
VERZEKERINGSFONDS
MULTIPEN

Multipen is een vzw, die als sociaal verzekeringsfonds voor middenstand,
landbouw en vrije beroepen, erkend werd bij koninklijk besluit van
23 oktober 1967. Wij verzorgen voor jou als zelfstandige, alle nodige
formaliteiten op sociaal vlak.

WAT KAN MULTIPEN VOOR JOU DOEN?

Wij bieden:
• Professioneel advies over alle aspecten van het sociaal statuut voor zelfstandigen.
• Je rechten als zelfstandige.
• Correcte inning van de wettelijke sociale bijdragen voor jouw pensioen, ziekte- en
invaliditeitsverzekering, kinderbijslag en overbruggingsrecht.
• Individuele berekening van uw wettelijk pensioen.
• Aflevering bijdragebon ziekteverzekering.
• Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, waardoor je kan sparen voor
een extra pensioen en daardoor minder belastingen en lagere sociale bijdragen
betaalt.
Daarnaast:
• Ontvang je bij jouw 3-maandelijkse rekening het nieuwsblad FOCUS waarin wij je
op de hoogte houden van je rechten en plichten als zelfstandige.
• Ons erkend onafhankelijk ondernemingsloket Eunomia staat ter beschikking van
de startende zelfstandigen en voor al diegenen die veranderingen of stopzettingen
moeten doorgeven bij de KBO.
• Voor jouw ziekteverzekering bieden wij je het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
aan dat je bijstaat in alles wat met de ziekteverzekering te maken heeft.

›› Wil je klant worden bij Multipen?
Ontdek onze voordelen:
• Bij ons heb je een goede prijs zonder extra kosten: geen bijkomende facturen voor
juridisch advies, kopieën van attesten, extra service, lidgelden, enz.
• Onze experten hebben gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring.
• Een persoonlijke aanpak: je hebt een vaste dossierbeheerder voor alle facetten van
je dossier.
• Geen antwoordapparaat dat vraagt je noden te pre selecteren.
Als je meer wilt weten over Multipen, Eunomia of het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
of wil je een persoonlijk contact met onze commerciële dienst, dan kan je terecht op het
nummer
T. 015/45.12.64.
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De laatste jaren is er hard gewerkt om de sociale rechten voor zelfstandigen op te trekken,
zodat de kloof tussen de sociale rechten van de loontrekkende en de zelfstandige
veel kleiner is geworden.

WAT ZIJN JE RECHTEN?
De zelfstandige die sociale bijdragen betaalt aan zijn sociaal verzkeringsfonds
opent rechten in vier takken van de sociale zekerheid.

1. het recht op kinderbijslag
2. het recht op ziekte- en invaliditeits-vergoeding
3. het recht op pensioen
4. het overbruggingsrecht

Groeipakket in cijfers:
Dit is o.a. afhankelijk van
• wanneer de kinderen
geboren zijn: vóór of
na 01/01/2019
• het inkomen van de
ouders
• de situatie (wees, kind
met een aandoening/
handicap).
Daarbovenop geeft
het kind recht op een
participatietoeslag
(eventueel kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag,
universele participatietoeslag).

1.

HET RECHT OP KINDERBIJSLAG/GROEIPAKKET

Alle zelfstandigen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut én een bijdrage
verschuldigd zijn in hoofdberoep, kunnen in principe ook aanspraak maken op kinderbijslag. Deze is bijna gelijk aan die van de loontrekkende en zal u toegekend worden
door een kinderbijslagfonds van uw keuze. Dit staat volledig los van uw sociaal
verzekeringsfonds. Sinds 2019 is de kinderbijslag vervangen door het Groeipakket.
Gegroeid uit het verleden waar de sociaal verzekeringsfondsen voor de zelfstandigen
nog de verbinding waren voor de kinderbijslag, zijn een groot aantal van onze zelfstandigen aangesloten bij Parentia kinderbijslagfonds.
Meer informatie over de tarieven vind je o.a. op
www.parentia.be
www.multipen.be/gevestigde-zelfstandigen-vrije-beroepen/
algemene-informatie/kinderbijslag

2. HET RECHT OP GEZONDHEIDSVERGOEDINGEN
Alle personen met een zelfstandig hoofdberoep, die alle verschuldigde bijdragen betaald hebben, zijn sinds 01/01/2008 verzekerd voor kleine en grote risico’s.
• Raadplegingen bij huisartsen, kinesitherapie en kleine heelkundige ingrepen zijn
voorbeelden van kleine risico’s.
• Verblijfkosten in het ziekenhuis, logopedie en verlossingen horen bij de grote risico’s.
Ziektevergoeding
De zelfstandigen hebben vanaf de derde week van arbeidsongeschiktheid recht op de
forfaitaire dagvergoeding. Na een volledige werkonbekwaamheid van veertien dagen
ontvangt de zelfstandige vanaf dag één van de derde week een primaire vergoeding.
Invaliditeitsvergoeding
Na één jaar volledige werkonbekwaamheid wordt een invaliditeitsvergoeding uitbetaald. Personen met gezinslast krijgen een extra tegemoetkoming voor hulp van derden.
Alles over uw rechten als zelfstandige is na te lezen op
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www.multipen.be

›› Gewaarborgd Inkomen

Voorzie je op een verzekering

›TIP
›

››MultiStart
				

Het basisconcept ...

> een exclusieve formule
speciaal voor de startende zelfstandige.

Een startende zelfstandige** beschikt vaak over weinig tijd en beperkte financiële middelen.
Hij of zij wil zich vooral toespitsen op de business. Medische controles en lange vragenlijsten
invullen vragen vaak veel van zijn kostbare tijd en probeert hij te vermijden.
Dit pakket van Multipen houdt rekening met al deze elementen en biedt één contract, één
handtekening -voor startende zelfstandigen- zonder medische formaliteiten.
Wij garanderen
• Een gewaarborgd inkomen.
• Een opbouw van pensioen afhankelijk van jouw beroep, leeftijd, BMI en rookgedrag onder
het fiscaal regime van het VAPZ.
• Een uitkering bij overlijden aan de nabestaanden (bij een overlijden vóór 60 jaar).
Dit zijn de basiswaarborgen van het concept. Dit wil zeggen dat je deze altijd blijft behouden!
** Startende zelfstandige: zelfstandige in hoofdberoep, voor zover de eerste inschrijving als
hoofdberoep niet langer dan 3 jaar geleden is, of je minstens drie jaar als loontrekkende
hebt gewerkt nadat je uw zelfstandig hoofdberoep voor de laatste keer hebt beëindigd.
Meer info: zie bijlage Pensioen Optimalisatie - MultiStart

Moederschapsvergoeding
De zelfstandige moeder heeft recht op :
• Minimum 3 weken verplicht moederschapsverlof.
• 9 weken facultatieve moederschapsrust
➔➔ op te nemen in een periode van 39 weken
➔➔ ook halftijds op te nemen
• Vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor
het kwartaal na de bevalling.
• 105 dienstencheques voor bijstand in het huishouden.
De recentste cijfers over de betaling van het ziekenfonds
vind je terug in de bijlage.
De jonge moeder heeft recht op 105 dienstencheques voor 105 uur hulp in het huishouden.
De cheques kunnen tot 15 weken na de bevalling
aangevraagd worden bij het Sociaal Verzekeringsfonds, in jouw geval MULTIPEN.
Voorwaarde is wel dat je in orde bent met de betaling
van je sociale bijdragen en dat je na jouw moederschapsrust ook nog zelfstandig blijft.

Vaderschapsverlof
Het vaderschapsverlof voor de werknemers bestond al.
Zij hebben recht op 10 dagen verlof bij de geboorte van
hun spruit. Sinds l mei 2019 hebben ook zelfstandigen
een gelijkaardig voordeel.
Voor wie?
• Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxistatuut
• Die vanaf 1 mei 2019 vader of meeouder worden
• Te bewijzen band met het kind
Wat houdt dit in?
• Maximum 10 dagen vaderschaps- of geboorteverlof
binnen de 4 maanden na de geboorte
• Te nemen in:
➔➔ volle of halve dagen of een combinatie daarvan
tot een maximum van 10 volledige dagen
➔➔ of max. 8 dagen verlof aangevuld met 15
gratis dienstencheques
• Recht op een daguitkering. Opgelet! Je mag die dag
niet werken.
Hoe aanvragen?
• Per aangetekend schrijven bij het sociaal verzekeringsfonds
• Ten laatste voor het einde van het kwartaal volgend
op het kwartaal van de geboorte

Opgelet! De zelfstandige in bijberoep blijft zijn rechten van loontrekkende behouden.
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TIP:
›› Denk tijdig na over pensioenplanning en een aanvullende pensioenopbouw.
Het statuut als zelfstandige voorziet in een beperktere wettelijke bescherming. Via het afsluiten van een
vrij aanvullende pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) kan je een mooi aanvullend kapitaal opbouwen en dit aan fiscaal en sociaal vriendelijke voorwaarden.

3. HET RECHT OP PENSIOEN

Zelfstandigen hebben recht op een pensioen voor de jaren waarvoor ze bijdragen in
hoofdberoep betaald hebben aan hun sociaal verzekeringsfonds.
Zelfstandigen in bijberoep die de minimum bijdrage in hoofdberoep betalen kunnen
bepaalde pensioenrechten opbouwen. Het minimum pensioen voor zelfstandigen is de
laatste jaren flink opgetrokken tot het niveau van de loontrekkende.
Je actuele rechten op pensioen kan je met je eID steeds consulteren op
www.mypension.be

›› Rustpensioen (WP wettelijk pensioen)
Je kan met rustpensioen gaan vanaf je 65ste.
Vanaf 2025 zal je met pensioen kunnen gaan vanaf je 66 ste en
vanaf 2030 vanaf je 67ste.

Je kan ook een vervroegd pensioen krijgen. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit kan je terugvinden op onderstaand schema.
Bijvoorbeeld:
• Om in 2019 op rustpensioen (WP) te kunnen gaan moet je 65 jaar zijn.
• Als je in 2019 op 63 jaar op vervroegd pensioen wil gaan moet je 42 jaren
tewerkstelling hebben.
• Als je op 61-jarige leeftijd op vervroegd pensioen wil gaan moet je dan 43
jaren tewerkstelling hebben.
• Als je op je 60ste op vervroegd pensioen wil gaan moet je op dat moment 44
jaren tewerkstelling hebben.
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Leeftijd

60

2018

43

2019

60,5

61

61,5

62

62,5

63

65

42

41

WP

44

43

42

2025

44

43

42

2030

44

43

42

66

67

WP
WP

›› Overlevingspensioen of overgangsuitkering
De leeftijd waarop je een overlevingspensioen kan ontvangen hangt af van het
moment waarop je partner overlijdt. Als je partner overlijdt in 2019 kan je een
overlevingspensioen ontvangen, indien je zelf minstens 47 jaar bent.
De leeftijd wordt elk jaar met zes maanden verhoogd en zal uiteindelijk 55 jaar
worden als je partner overlijdt in 2030 of later.

Als je niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde, kan je eventueel een
overgangsuitkering ontvangen die maximaal twee jaar wordt uitgekeerd.

›› Pensioen van uit de echt gescheiden partner
Je kan recht hebben op een pensioen van uit de echt gescheiden partner
vanaf je 65ste.
De leeftijd zal vanaf 2025 en 2030 verder opgetrokken worden tot 66 jaar en 67 jaar.

›› Pensioen van feitelijk of van tafel en bed gescheiden partner
Je partner door wie je recht krijgt op dit pensioen, moet 65 jaar zijn of een vervroegd
rustpensioen krijgen. De eigen leeftijd speelt geen rol.

4. HET OVERBRUGGINGSRECHT
Het overbruggingsrecht vindt -onder bepaalde voorwaarden- toepassing in de vier
pijlers :
➔➔ 1) Faillissement van zelfstandigen en de zaakvoerders,
bestuurders en werkende vennoten van een failliet verklaarde onderneming, alsook van niet-handelaren zoals
landbouwers en vrije beroepers. Ook persoonlijk failliet
verklaarde zelfstandige helpers en meewerkende echtgenoten/partners kunnen eventueel terugvallen op deze
pijler van het overbruggingsrecht.

Het recht is voor de vier pijlers hetzelfde.
Je vindt alle recente informatie terug op de
infofiche over het overbruggingsrecht.

www.multipen.be/infonotas-zelfstandigen

➔➔ 2) Collectieve schuldenregeling. Zelfstandigen, helpers
en meewerkende partners die in een positie van onvermogen zitten en een collectieve schuldenregeling.
➔➔ 3) Een tijdelijke of definitieve gedwongen stopzetting, door zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten/partners, buiten hun wil, door een natuurramp,
brand, vernieling (niet enkel door derden),allergie (bv. een bakker met bloemallergie) of een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met een
economische impact (bv. Verlies van een grote klant). Deze situaties zijn beperkend.
➔➔ 4) Officiële stopzetting wegens “economische moeilijkheden”.
Er zijn wettelijk 3 situaties voorzien waarin de zelfstandige, helper of meewerkende
partner een beroep kan doen op deze pijler van het overbruggingsrecht.
Deze situaties zijn limitatief: ontvangst leefloon, er is een toekenning bijdragevrijstelling door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen of een laag inkomen.
Wie strafrechtelijk werd veroordeeld in het kader van het faillissement of zelf zijn
onvermogen heeft georganiseerd, komt hiervoor niet in aanmerking.
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INFO EN CIJFERS BIJ HET SOCIAAL STATUUT
VOOR ZELFSTANDIGEN

De website van Multipen bevat een uitgebreide bron aan informatie die
continu wordt bijgewerkt volgens de laatste actualiteit.

www.multipen.be
Via de handige zoekmodule vind je gericht een antwoord op al je vragen.
Bekijk ook zeker de infonota’s met de uitgebreide inlichtingen en cijfers.

www.multipen.be/infonotas-zelfstandigen
Je kan hier heel overzichtelijke nota’s vinden over bijvoorbeeld
➔ … de vergelijking tussen de werknemer/zelfstandige
➔ … ondernemingsvormen
➔ … zelfstandige en werkloosheid
➔ …

04
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HET SOCIAAL
STATUUT
VOOR
ZELFSTANDIGEN

WIE MOET ZICH AANSLUITEN BIJ MULTIPEN SOCIAAL
VERZEKERINGSFONDS?

Iedere zelfstandige, helper en beoefenaar van een vrij beroep is onderworpen aan
het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet zich bij aanvang van de zelfstandige
activiteit onmiddellijk aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

WIE IS ONDERWORPEN AAN HET STATUUT VAN DE
ZELFSTANDIGE?
›› De zelfstandige in eigen naam
Ieder natuurlijk persoon die in België een activiteit uitoefent die een beroepsinkomen
kan opleveren, zonder dat hij of zij hiervoor verbonden is door een arbeidsovereenkomst (arbeiders – bedienden) of een statuut (ambtenaren) is een zelfstandige.

›› De meewerkende partner
Alle personen (mannen en vrouwen) die helper zijn van hun echtgeno(o)t(e)-zelfstandige (of met samenlevingscontract verbonden) moeten zich sinds 1 januari 2003 ook
aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

›› De zelfstandig helper
Ieder persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of
vervangt, zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn, is helper.

›› De mandataris in een vennootschap
Niet elke persoon die een beroepsactiviteit in een vennootschap uitoefent zonder een
arbeidsovereenkomst te hebben, heeft een onderwerpingsplicht aan het sociaal statuut
voor zelfstandigen.
Er
•
•
•

zijn verschillende types mandatarissen:
Stille vennoot:
geen onderwerpingsplicht
Beherend/Werkend vennoot:
onderwerpingsplicht
Zaakvoerder/bestuurder:
onderwerpingsplicht
➔➔ of geen onderwerpingsplicht, indien er in de statuten duidelijk melding is
van een onbezoldigde activiteit. Geen enkele vorm van bezoldiging mag
aangetoond kunnen worden en mag niet tegelijk werkend vennoot zijn.
• Commissaris:
onderwerpingsplicht
• Commissaris-revisor:
onderwerpingsplicht
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› De student-zelfstandige
Sinds 1 januari 2017 heeft de student die ook een zelfstandige activiteit uitoefent een
eigen statuut: de student-zelfstandige.
De student-zelfstandige is max. 25 jaar oud en ingeschreven in een erkende onderwijsinstelling, heeft voldoende lesuren en woont de lessen op regelmatige basis bij.

› Als mandataris in een vzw
Wanneer er voor een mandataris vanuit de vzw een inkomen doorstroomt naar de
fiscus, wordt dit inkomen beschouwd als een zelfstandig inkomen. Dit impliceert
onmiddellijk dat de mandataris onderworpen is aan de plicht om zich aan te sluiten als
zelfstandige.
Het feit dat een mandaat wordt uitgeoefend in een vereniging zonder winstoogmerk
hoeft dus niet te betekenen dat de mandataris geen winstoogmerk heeft en bijgevolg
dus wel zelfstandige inkomsten kan hebben.

› Uitzonderingen
Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten, zijn
niet onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen indien zij genieten van een
sociaal statuut dat minstens evenwaardig is aan dat van de zelfstandigen of als zij de
pensioenleeftijd bereikt hebben.

05
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AANSLUITEN ALS
ZELFSTANDIGE:
DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN

In de meeste gevallen zal elke onderworpen zelfstandige sociale bijdrage moeten
betalen. De zelfstandige zal hiervoor elk kwartaal een vervaldagbericht ontvangen.
De grootte van de kwartaalbijdrage varieert naargelang de grootte van het netto
beroepsinkomen van het refertejaar en is bovendien afhankelijk van de wijze waarop de zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend;
→Hoofdberoep →Bijberoep →Gepensioneerde.
Lees alles over de berekeningen van de sociale bijdrage vanaf p. 32.

1. ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP
Je bent zelfstandige in hoofdberoep als je een zelfstandige activiteit uitoefent en geen ander inkomen hebt of minder dan halftijds werkt.
Je zal je bijdragen in hoofdberoep betalen.

›› Hoe sluit je aan?
Je kiest wat jou het best past:
• Je vult het online webformulier in (zie hiervoor op www.multipen.be de groene
knop “Ik wil mij aansluiten als zelfstandige”), voeg de gevraagde bijlagen toe en
druk op verzenden.
• Je downloadt ons aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op onze website, vult dit in en bezorgt het ondertekende document terug per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen.
• Je komt gewoon even langs op ons kantoor te Mechelen.
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
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Personen die aangesloten zijn in bijberoep en een beperkt
inkomen ontvangen
moeten minder
sociale bijdragen
betalen.
Zij kunnen zelfs
vrijstelling van bijdragen aanvragen,
indien de inkomsten
onder een bepaald
grensbedrag blijven.
Dit bedrag wordt
jaarlijks aangepast.
➲ www.multipen

2. ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP
› Wie is zelfstandige in bijberoep?
1. Combinatie van werknemer in de privésector en een zelfstandige activiteit
De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige
daarnaast minstens halftijds werkt in de privésector, meer bepaald 235 uren/kwartaal
in een stelsel van 38u/week. Als men werkzaam is binnen een ander stelsel dan dient
dit geproratiseerd te worden. Let dus vooral op met het nemen van onbetaald verlof.
Teveel genomen onbetaald verlof binnen één kwartaal kan dus leiden tot omzetting van
bij- naar hoofdberoep voor het betreﬀende kwartaal.
2. Combinatie statutaire tewerkstelling bij overheid (excl. onderwijs, incl.
N.M.B.S.) en zelfstandige activiteit
De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige daarnaast jaarlijks minstens 8 maanden of 200 dagen én minstens halftijds vast benoemd
werkt bij de overheid.
3. Combinatie onderwijsopdracht en zelfstandige activiteit
De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige daarnaast minstens 6/10de van een volledig uurrooster les geeft in het geval van een vast
benoemd statutair leerkracht. Bij tijdelijke leerkrachten volstaat een lessenrooster van
5/10de.
4. Combinatie vervangingsinkomen en zelfstandige activiteit
De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige in het
genot is van een sociale uitkering bv. ziekte- en invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering, conventioneel brugpensioen, rust- of overlevingspensioen, RVA-maatregel
“springplank tot zelfstandigheid”.
OPGELET: Deze combinatie is vaak niet toegelaten door de uitkeringsinstelling.
Voorafgaandelijke toestemming is noodzakelijk om problemen te vermijden.
5. Speciale omstandigheden
Personen die naast de uitoefening van hun zelfstandige activiteit;
• hun arbeidsprestaties in de privésector hebben verminderd, nadat ze de leeftijd van
50 jaar hebben bereikt en hiervoor een onderbrekingsuitkering genieten;
• genieten van een uitkering voor loopbaanonderbreking;
• een opzeggingsvergoeding ontvangen wegens ontslag;
• een vergoeding ontvangen wegens onrechtmatige contractbreuk door de werkgever;
Zij kunnen uitzonderlijk toch worden beschouwd als zelfstandigen in bijberoep.
Dergelijke specifieke gevallen worden individueel onderzocht.

› Hoe sluit je aan?
Je kiest wat jou het best past:
• Vul het online webformulier in op ➲ www.multipen.be,
ga onderaan naar de groene knop «Ik wil mij aansluiten als zelfstandige», voeg de
gevraagde bijlagen toe en druk op Verzenden;
• Je downloadt ons aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op onze website, vult dit in en bezorgt het ondertekende document terug per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen ;
• Je brengt ons een bezoekje op ons kantoor te Mechelen.
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
Het is belangrijk om het vak V m.b.t. het zelfstandig bijberoep volledig in te vullen,
vergezeld van een recente loonstrook of contract of in het geval van een vervangingsinkomen, een kopie van het betalingsbewijs.
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3. GEPENSIONEERDE
➔➔ Als gepensioneerde wil je misschien toch nog een zelfstandige activiteit
uitoefenen. Dit kan binnen bepaalde grenzen en mits er aan een aantal
formaliteiten is voldaan.

TOEGELATEN ACTIVITEIT VOOR GEPENSIONEERDEN
›› Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?
De categorie van gepensioneerden die 65 jaar zijn of een beroepsloopbaan
hebben van minstens 45 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder verlies van
pensioen.
Het beroepsinkomen als zelfstandige moet onder bepaalde grenzen blijven. Blijf je
onder deze grens dan verlies je geen pensioen. Je moet je wel steeds aansluiten bij
Multipen (Sociaal Verzekeringsfonds).

›› De beroepsinkomsten als zelfstandige:
Bruto-beroepsinkomsten, verminderd met de beroepskosten
en in voorkomend geval met het verlies.

De sociale bijdragen die voor het pensioen werden betaald en nadien werden terugbetaald
en inkomsten uit een vroegere beroepsbezigheid die na de pensioendatum zijn uitbetaald,
moeten niet bijgerekend worden.

Voor de gepensioneerden die niet voldoen aan de voorwaarden om onbeperkt
te mogen bijverdienen:
•
•

Wanneer de toegelaten grens overschreden wordt met minder dan 100% wordt het
pensioen met het percentage van overschrijding verminderd voor het betrokken
jaar.
Wanneer de toegelaten grens met tenminste 100% wordt overschreden, wordt de
betaling van het pensioen voor dat jaar volledig geschorst en zullen de sociale
bijdragen berekend worden aan het percentage van de niet-gepensioneerde zelfstandige.
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.
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› Wat moet er in orde gebracht worden?

Elke beroepsactiviteit moet in principe gemeld worden bij de instelling die het pensioen
toekent. 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 hebben bereikt en hun eerste betaling van hun pensioen reeds ontvangen hebben zijn vrijgesteld van de voorafgaande aangiftes.

› Plichten als zelfstandige
Naast de eventuele meldingsplicht bij de pensioendienst, gelden dezelfde plichten als
voor een andere zelfstandige.

› Hoeveel moet de gepensioneerde betalen?
Als men een pensioen uitbetaald krijgt en de inkomsten uit de zelfstandige bezigheid
onder de toegelaten grens blijven, betaalt men minder sociale bijdragen. Tot een bepaald grensbedrag betaalt men zelfs geen bijdragen.

› Hoe sluit je aan?
Je kiest zelf wat best voor jou past.
•
•
•

Je vult het online webformulier (zie hiervoor op www.multipen.be de groene knop
“Ik wil mij aansluiten als zelfstandige”), voegt de gevraagde bijlagen toe en drukt
op verzenden;
Je downloadt ons aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op onze website, vult dit in en bezorgt het ondertekende document terug per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen;
Je brengt ons een bezoekje op ons kantoor te Mechelen
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
Het is belangrijk om vak IV volledig in te vullen, vergezeld van een kopie van het
betalingsstrookje van het pensioen of van de pensioenbeslissing.
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4. ZELFSTANDIG HELPER
› Wie is helper?
Ook een zelfstandig helper is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen
en moet aansluiten bij MULTIPEN (sociaal verzekeringsfonds).

Een helper is ieder persoon die in België een zelfstandige binnen een éénmanszaak in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder
hiervoor door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden.
•
•

•
•

Het bepalend criterium is dus de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.
Wanneer echter zou blijken dat de helper in werkelijkheid toch in ondergeschikt
verband de zelfstandige zou helpen, wordt hij beschouwd als werknemer (stelsel
R.S.Z.) en valt hij niet onder het toepassingsgebied van het sociaal statuut voor
zelfstandigen.
De zelfstandige die geholpen wordt, is noodzakelijkerwijze een natuurlijk persoon;
een rechtspersoon kan niet worden vervangen of bijgestaan.
De helper en de geholpene hoeven in theorie geen verwanten te zijn.
Opgelet!
Ongehuwde help(st)ers kunnen niet aansluiten vóór de eerste januari van het jaar
waarin ze 20 jaar worden.
• Studenten die helper zijn én recht geven op kinderbijslag, kunnen niet aansluiten.
• Toevallige help(st)ers, die hun activiteit minder dan 90 dagen per jaar EN op
niet-regelmatige wijze uitoefenen, moeten niet aansluiten.

› Hoe sluit je aan?
Je kiest zelf wat best voor jou past.
•
•
•

Je vult het online webformulier (zie hiervoor op www.multipen.be de groene
knop “Ik wil mij aansluiten als zelfstandige”), voegt de gevraagde bijlagen toe en
drukt op verzenden;
Je downloadt ons aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op onze website, vult dit in en bezorgt het ondertekende document terug per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen;
Je brengt ons een bezoekje op ons kantoor te Mechelen
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
Het is belangrijk om vak III voor de helpers volledig in te vullen. Daarbij moet ook
een verklaring op eer door de hoofdzelfstandige ingevuld en ondertekend worden.
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5. MEEWERKENDE PARTNER
› Wie moet aansluiten als meewerkende partner?
Alle personen (mannen en vrouwen) die geen eigen statuut hebben en
die helper zijn van hun echtgeno(o)t(e)-zelfstandige (of wettelijk samenwonende) moeten zich verplicht aansluiten voor het maxistatuut.

•
•
•

•

Dit betekent dat de meewerkende partner ook verzekerd is voor pensioen, gezinsbijslag, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap. Behalve het overbruggingsrecht.
Meewerkende partners geboren vóór 1956 moeten enkel aansluiten voor het
ministatuut (enkel verzekering tegen Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit), maar
kunnen wel vrijwillig kiezen voor het maxistatuut.
Alle partners van zelfstandigen worden vermoed mee te helpen in de zaak en
moeten dus aansluiten, tenzij deze over een eigen statuut beschikt dat minstens
evenwaardig is aan datgene van de partner (loontrekkende, vervangingsinkomen,
zelfstandige, …).
Indien de partner echt niet meehelpt in de activiteit van de hoofdzelfstandige, kan
dit bevestigd worden in een ereverklaring waardoor de verplichting om aan te
sluiten vervalt. Wees vooral op je hoede voor de sociale inspectie.
De partner die een eigen statuut heeft, kan niet aansluiten als meewerkende
partner. Indien een zelfstandig statuut toch wenselijk is, kan dit enkel als zelfstandig
helper in bijberoep.

› Welke bijdrage betaalt de meewerkende partner?
•

De bijdrage verschuldigd door de meewerkende partner wordt berekend op het
geïndexeerde beroepsinkomen dat aan de meewerkende partner werd toegekend
tijdens het refertejaar
( = netto beroepsinkomsten van 3 jaar terug).

› Welke rechten heeft de meewerkende partner?
•

Door sociale bijdragen te betalen aan het sociaal verzekeringsfonds heeft de meewerkende partner recht op de uitkeringen gelijk aan die van de gewone zelfstandige. Behalve het overbruggingsrecht.

› Hoe sluit je aan?
Je kiest zelf wat best voor jou past.
• Download het aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op de website, vul
dit in en bezorg het ondertekende document aan multipen per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen.
• Breng ons een bezoekje op ons kantoor te Mechelen.
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
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➔ Sinds 1 januari 2017 heeft de student, die ook een zelfstandige activiteit
uitoefent een eigen statuut, nl. de student-zelfstandige. Dit is een statuut
met een gunstig stelsel van sociale bijdragen (bij inkomsten die onder de
drempel liggen voor de minimum bijdragen van de zelfstandige in hoofdberoep.)

6. STUDENT-ZELFSTANDIGE
› De student-zelfstandige betaalt verminderde bijdragen.

Bij betaling van sociale bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimum bijdragen in hoofdberoep
is er een opbouw van sociale rechten.

•
•
•

•

•

› De Voorwaarden

Studenten tussen 18 en 25 jaar.
Studies volgen in een onderwijsinstelling en eventueel begeleid worden door deze
instelling bij een ondernemingsproject.
Ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per
week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland met het oog op het
bekomen van een diploma dat erkend is door de bevoegde overheden.
➔ of die een stage doormaken om te kunnen worden benoemd in een openbaar ambt,
➔ of die (hoewel hij/zij geen verplichte cursussen meer volgen) een verhandeling bij het einde van hogere studies voorbereiden.
Regelmatig de lessen volgen om dat diploma te behalen.
Opgelet: Indien je jouw zelfstandige activiteit voortzet zonder regelmatig de lessen
te volgen of na de stopzetting van je studies, dreig je het statuut van student-zelfstandige te verliezen. Je zal dan automatisch worden beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep en de minimum bijdragen moeten betalen van de zelfstandige in
hoofdberoep. Om dat te vermijden, moet je jouw fonds onmiddellijk informeren als
je geen regelmatige student meer bent.

Je oefent een zelfstandige activiteit uit of bent van plan er een uit te oefenen zonder
enige gezagsverhouding met een werkgever.

Een student die als zelfstandig ondernemer wil starten, kan dit
vanaf het kwartaal waarin hij/zij 18 jaar wordt (niet vroeger)
en tot de leeftijd van 25 jaar.
Uitzondering hierop:
Wie als student een activiteit als helper uitvoert én kindergeld ontvangt. Deze helper
kan geen statuut als zelfstandige hebben zolang hij rechtgevend is op kinderbijslag
en wordt geacht toevallig te zijn.

› Sociale bijdragen en rechten
Het statuut van student-zelfstandige voorziet een gunstig stelsel van bijdragen voor de
studenten die inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel die van kracht is voor de
zelfstandigen in hoofdberoep.
De drempel van die bijdragen kan je terugvinden in de bijlage.

29

De student-zelfstandige zal vrijgesteld zijn van sociale bijdragen voor de inkomsten onder een bepaalde drempel en betaalt verminderde bijdragen tot een inkomen minimum
bijdrage hoofdberoep.
➔ Het sociaal verzekeringsfonds kan de vrijstelling van bijdragen onder voorwaarden toestaan. De vrijstelling moet wel aangevraagd worden met een
dossier met objectieve elementen als bewijsvoering.
➔ In het geval van vrijstelling of verminderde bijdragen, worden er als zelfstandige ook geen rechten geopend (pensioen, geneeskundige verzorging,
ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid, moederschapsverzekering, moederschapshulp, overbruggingsrecht, uitkering mantelzorg, enz.).
➔ De student-zelfstandige blijft ten laste van de ouders voor de terugbetaling
van de geneeskundige verzorging en de betaling van de kinderbijslag.
Opgelet!
• Om het recht op kinderbijslag te behouden moet de activiteit in sommige
gevallen (laatste schoolvakantie) beperkt worden tot minder dan 240 uren per
kwartaal.
• Ligt het jaarinkomen boven de grens van minimumbijdrage hoofdberoep, dan
wordt men aanzien als een volwaardige zelfstandige in hoofdberoep. Men
betaalt de volle bijdrage en opent rechten in de sociale zekerheid voor zelfstandigen.
• Men moet zich inschrijven bij een mutualiteit, de ouders trekken geen kinderbijslag meer en men is niet meer fiscaal ten laste van de ouders.

Meer over recht op kinderbijslag en fiscaliteit: op de infonota Student Zelfstandige
op de website van Multipen:
multipen.be/infonotas-zelfstandigen
Extra info inzake fiscaliteit:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/
personen_ten_laste/nettobestaansmiddelen

› Hoe sluit je aan?
Je kiest wat jou het best past:
• Vul het online webformulier in op: ➲ www.multipen.be >de groene knop
“Ik wil mij aansluiten als zelfstandige”, voeg de gevraagde bijlagen toe en druk op
verzenden.
• Download het aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op de website, vul
dit in en bezorg het ondertekende document aan multipen per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen.
• Breng ons een bezoekje op ons kantoor te Mechelen.
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
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7. GELIJKSTELLING BIJBEROEP (ART. 37)
›› Wie komt in aanmerking voor gelijkstelling bijberoep?

Zelfstandigen die niet voldoende eigen rechten kunnen opbouwen uit een bijkomende activiteit of uitkering, kunnen onder bepaalde voorwaarden aansluiten als
'zelfstandige met gelijkstelling bijberoep'. Dit is niet hetzelfde als bijberoep.

›› Voor welke zelfstandigen?
•
•
•

•
•
•

Gehuwden wiens rechten op de wettelijk voorziene uitkeringen voor pensioen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeit zijn gewaarborgd door de partner in een stelsel
dat minstens gelijk is aan dat van de zelfstandige in hoofdberoep.
Weduwen en weduwnaars
Leerkrachten met vaste benoeming. Indien er 5/10de van een volledig uurrooster
(i.p.v. 6/10de voor erkenning als zelfstandige in bijberoep) lesgegeven wordt met
vaste benoeming, kan aanspraak gemaakt worden op vermindering van sociale
bijdragen via artikel 37.
Ministers en Staatssecretarissen
Leden van een Executieve, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de
Gewestraad, de Gemeenschapsraad, de Bestendige Deputatie, een college van
burgemeester en schepenen.
Voorzitters van een O.C.M.W.

›› Hoe groot mag het inkomen zijn?
Het sociaal verzekeringsfonds Multipen kan vrijstelling van bijdragen toestaan wanneer
de vermoedelijke inkomsten onder een bepaalde grens liggen.
Dit kan enkel na indiening van een dossier aanvraag vrijstelling/vermindering van voorlopige bijdragen met objectieve elementen.
Opgelet!
In beide gevallen, dus zowel bij vrijstelling als bij vermindering van bijdragen, worden
er als zelfstandige geen rechten geopend.

›› Hoe sluit je aan?
Je kiest wat jou het best past:
• Vul het online webformulier in op: ➲ www.multipen.be >de groene knop
“Ik wil mij aansluiten als zelfstandige”, voeg de gevraagde bijlagen toe en druk op
verzenden.
• Download het aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op de website, vul
dit in en bezorg het ondertekende document aan multipen per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen.
• Breng ons een bezoekje op ons kantoor te Mechelen.
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
De zelfstandige die volgens toepassing van art.37 geen bijdragen of verminderde
bijdragen betaalt en daar na een tijd verandering in wil brengen en beslist toch zelf
sociale rechten te willen opbouwen, moet schriftelijk (aangetekend) verzaken aan
de toepassing van art.37 en dit overmaken aan zijn sociaal verzekeringsfonds. De
verzaking treedt in voege op de 1ste januari volgend op de datum van aanvraag
verzaking.
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BEREKENING
VAN SOCIALE
BIJDRAGEN

DE STARTENDE ZELFSTANDIGE
In het oude systeem
werd voor een startende
zelfstandige
het eerste volledige
inkomstenjaar het
referentiejaar.

HET PRINCIPE VAN VOORLOPIGE BIJDRAGE
De sociale bijdragen worden aangeboden op het netto belastbaar inkomen van drie
jaar geleden. Deze regel kan uiteraard bij een starter niet gehandhaafd worden. Daarom worden er gedurende de eerste drie jaar voorlopige bijdragen betaald.
Dit kan op 2 manieren:

1/ VOORLOPIGE MINIMUMBIJDRAGEN
De startende zelfstandige betaalt gedurende de eerste drie jaar een voorlopige bijdrage
die berekend is aan 20,5% - 14,7% gepensioneerden met ontvangst van pensioen- op
een minimuminkomen.
Het minimuminkomen wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd.
Als het definitieve inkomen per jaar binnenkomt bij het sociaal verzekeringsfonds, dan
worden de reeds betaalde sociale bijdrage en de verschuldigde sociale bijdrage op
basis van werkelijke inkomsten met elkaar vergeleken.
Op het verschil moeten dan nog sociale bijdragen bijbetaald worden.

2/ BETALEN OP EEN GERAAMD INKOMEN
Verhoging van de voorlopige minimum bijdrage. Op deze manier voorkomt de zelfstandige een hoge regularisatie na ca. twee jaar. Bovendien kunnen de betaalde sociale
bijdragen dadelijk meegenomen worden in de belastingen.
•

De berekening van de bijdragen.
De nieuwe zelfstandige betaalt op het beroepsinkomen van zijn eerste jaar van
activiteit. Ook als dit geen volledig jaar is. De inkomsten van dit jaar worden omgerekend naar een jaarbasis.

Berekeningsformule :

Inkomen x

4
# kwartalen activiteit

Bijvoorbeeld :

het referentiejaar omvat slechts 2 kwartalen
dan wordt het inkomen x 2 gedaan.

De bijdrageberekening biedt mogelijkheid om vrijstelling van sociale bijdragen aan
te vragen bij de bevoegde commissie bij de FOD Sociale Zekerheid indien de zelfstandige zich in staat van behoefte bevindt.
De aanvraag zal enkel betrekking kunnen hebben op de minimumbijdrage en hoger,
op voorwaarde dat het belastbaar beroepsinkomen van het lopende jaar niet hoger
ligt dan ± 25.000 euro.
De beroepsinkomsten van het jaar van aanvraag en de inkomsten van de twee voorafgaande jaren moeten door de aanvrager zo nauwkeurig mogelijk geschat worden.
Sinds 2015 kan een toegekende vrijstelling ingetrokken worden als blijkt dat de
definitieve inkomsten merkelijk hoger zijn dan door de zelfstandige werd opgegeven. Bij
een definitief inkomen van meer dan 30.000 euro wordt de vrijstelling geannuleerd.
Bij een definitief inkomen tussen 25.000 en 30.000 euro wordt nagegaan welk inkomen de zelfstandige zelf had opgegeven. Als het definitief inkomen uiteindelijk niet
meer bedraagt dan 120 % van het door de zelfstandige opgegeven inkomen blijft de
vrijstelling behouden, anders wordt ze geannuleerd.
Op dat moment zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd.
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VOORLOPIGE BIJDRAGE PER CATEGORIE
Per categorie zijn er verschillende minimumgrenzen bepaald voor de betaling van de sociale bijdrage.
Wie als starter voldoet aan de voorwaarden «Primo-starter» kan in aanmerking komen voor een verlaging van de te betalen sociale bijdrage, gedurende maximum de
eerste vier kwartalen. Per categorie zijn de actuele cijfers terug te vinden in de bijlage.

› Iedere beginnende zelfstandige moet dus
de keuze maken tussen:
•
•

betaling van forfaitaire voorlopige aanvangsbijdragen of
vrijwillig verhoogde aanvangsbijdragen.

HET ALGEMEEN PRINCIPE VAN VOORLOPIGE BIJDRAGE
VOOR DE GEVESTIGDE ZELFSTANDIGE (>3 JAAR)
•

•

De zelfstandige krijgt van zijn sociaal verzekeringsfonds het verzoek om de betaling te doen van een voorlopige sociale bijdrage berekend op de inkomsten
van 3 jaar terug. Deze voorlopige sociale bijdrage is een verplichte sociale
bijdrage.
De zelfstandige kan wel vragen een aanpassing aan te brengen op basis van de
verwachte inkomsten van het jaar zelf (verhogen of verlagen). Die aanpassing is
echter gereglementeerd.

VERHOGING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN
Dit kan op eenvoudige aanvraag aan het sociaal verzekeringsfonds.
Op deze manier voorkomt de zelfstandige een hoge regularisatie achteraf en bovendien kan het bedrag ook dadelijk ingebracht worden in de belastingen.

VERLAGING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN
Dit is minder eenvoudig. Dit kan enkel door voorlegging van objectieve elementen
aan het sociaal verzekeringsfonds om te bewijzen dat de inkomsten lager zullen
uitvallen dan 3 jaar geleden.
Het is mogelijk om een aanvraag tot vermindering in te dienen voor meerdere
jaren aan de hand van een dossier met objectieve elementen.

Het dossier met objectieve elementen moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het zal duidelijk moeten weergeven dat de basis voor de vermindering eﬀectief van
toepassing zal zijn op de gevraagde jaren. We zien hier vooral mogelijkheden in de
dossiers van o.a. onbezoldigde mandaten, bewezen verlaagde verloning van vennoten en beperkt inkomen bij vervroegd pensioen.
Het blijft aangewezen om zeer omzichtig om te gaan met deze aanvraag tot vermindering voor meerdere jaren omwille van de boetes bij hogere inkomsten.
Werd er reeds eerder een vermindering aangevraagd maar liggen de inkomsten
ten slotte toch hoger? Zorg dan dat er voor het einde van het jaar nog een
bijbetaling gebeurt. Zo worden verhogingen toch nog vermeden .

34

Primo-starter:
Dit is de zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende
echtgenoot-maxistatuut die voldoet aan volgende vereisten:
• Tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de
start van de huidige zelfstandige periode geen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn of zelfstandige
gelijkgesteld met bijberoep én
• Niet gestart zijn vóór 01/07/2017.
Ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep
worden, kunnen ook als Primostarter beschouwd
worden.

REGULARISATIE
•
•
•
•
•

Er zullen jaarlijks vier vervaldagberichten met voorlopige bijdragen aangeboden
worden en één herberekening (regularisatie)
➔ bv. voor de inkomsten van 2018 zal dit gebeuren in de loop van 2020.
De zelfstandige kan een eventueel tegoed terug krijgen of eventueel aanwenden
voor actuele bijdragen.
In geval van een tekort moet er bijbetaald worden.
Bij een tegoed zal er geen bonificatie betaald worden.
Bij een tekort moeten er geen verhogingen betaald worden als de betaalde voorlopige bijdragen berekend waren op de beroepsinkomsten van 3 jaar terug (geldt
dus niet in geval van verlaagde voorlopige bijdragen).

Als er een verlaging van de voorlopige bijdragen aangevraagd werd en de inschatting
bleek te laag, dan zal er bij de regularisatie een verhoging moeten betaald worden op
het bedrag tussen wat betaald is en wat initieel zou moeten betaald worden aan
voorlopige bijdragen berekend op 3 jaar terug.
Bijkomende aandachtspunten:
Deze verhoging = (3% x het aantal kwartalen tussen het
bijdragejaar en de regularisatie) + eenmalig 7%.
•

•

Bij verandering in de loop van het jaar (van bij- naar hoofdberoep of omgekeerd) zal de zelfstandige niet meer terugvallen op een berekening als starter.
De berekening zal verlopen op basis van de jaarinkomsten van dat jaar deels in
hoofd- en deels in bijberoep.
Er zullen geen sociale bijdragen betaald worden op stopzettingsmeerwaarde
als die werd uitgekeerd in het jaar van de stopzetting of pensionering of in het jaar
voordien.
➔ De activiteit mag evenwel niet hervat worden vóór 31 december van het
jaar dat volgt op het jaar waarin de stopzettingsmeerwaarde werd gerealiseerd. Voor de gepensioneerde met rustpensioen is er geen noodzakelijkheid tot stopzetting.
➔ Stopzettingsvergoedingen voor bedrijfsleiders daarentegen zullen altijd
opgenomen worden in het basisinkomen voor de berekening van de sociale
bijdragen.
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AANSLUITING VAN
VENNOOTSCHAPPEN
Sinds 1992 moeten vennootschappen ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
en een jaarlijkse bijdrage betalen, zonder evenwel rechten te openen
in het kader van de sociale zekerheid.

WETTELIJKE AANSLUITINGSVERPLICHTING
› Welke vennootschappen moeten aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds?
Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting
of aan de belasting der niet-verblijfshouders, met uitzondering van de vennootschappen
die:
• bij vonnis van de rechtbank van koophandel failliet werden verklaard;
• het voorwerp uitmaken van een akkoord na faillissement, dat door de rechtbank
van koophandel werd gehomologeerd en niet werd vernietigd of ontbonden;
• het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk akkoord dat door de rechtbank van
koophandel werd gehomologeerd en niet werd vernietigd of ontbonden;
• zich bevinden in een toestand van vereﬀening en van wie het uittreksel uit de akte
die een wijze van vereﬀening bepaalt, gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.
De bijdrage is niet verschuldigd voor de kalenderjaren waarin er geen enkele handelsof burgerrechtelijke activiteit is uitgeoefend.
De vennootschap kan het bewijs hiervoor enkel leveren met een attest dat gratis wordt
afgeleverd door de Administratie der Directe Belastingen.

› Wanneer moet een vennootschap aansluiten?
Elke vennootschap is onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen vanaf de
datum van neerleggen van de oprichtingsakte van de notaris ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Elke vennootschap is wettelijk verplicht zich binnen de drie maanden na voormelde
datum aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Laattijdige aansluiting wordt
beboet met een verhoging van 1% per maand.

› Welke bijdrage is verschuldigd?
De bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar.
De vervaldag is normaliter 30 juni.

Vrijstelling voor nieuwe vennootschappen
De vennootschap geeft mogelijk recht voor de tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbijdrage (3 jaar). Om hierop aanspraak te kunnen maken moet conform artikel
7 van het Koninklijk Besluit van 15/03/1993 tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.
• Enkel personenvennootschappen komen in aanmerking (nv's, cva's en vennootschappen waar de maatschappelijke zetel niet in België gevestigd is, zijn dus
uitgesloten).
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•
•
•

Ingeschreven zijn in de kbo als "inschrijvingsplichtige onderneming"
De zaakvoerders mogen in de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
De meerderheid van de werkende-vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen in
de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan 3
jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.

› Hoe sluit je aan?
Je kiest wat jou het best past:
• Vul het online webformulier in op: ➲ www.multipen.be >de groene knop
“Ik wil mij aansluiten als vennootschap”, voeg de gevraagde bijlagen toe en druk
op verzenden.
• Download het aansluitingsformulier van de formulieren-pagina op de website, vul
dit in en bezorg het ondertekende document aan multipen per mail of per post
samen met de gevraagde bijlagen.
• Breng ons een bezoekje op ons kantoor te Mechelen.
Zeutestraat 2B - 2800 Mechelen
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HET VRIJ AANVULLEND
PENSIOEN

Het is een aanrader om naast je pensioen als zelfstandige een extra kapitaal op te bouwen.
Hiervoor hebben we voor jou het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).
•
•
•

Het is fiscaal aantrekkelijk
Je betaalt minder sociale bijdragen en
Je inkomen bij jouw pensionering verhoogt!

› Wat zijn jouw voordelen?
•

•

•
•

•
•

De fiscaal aftrekbare premies leiden tot belastingvermindering
De premies die betaald worden, zijn fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskosten.
Dit houdt in dat de premies die gestort worden voor het aanvullend pensioen voor
een groot gedeelte door de fiscus worden gefinancierd.
Lagere sociale bijdragen in de toekomst
Daar de betaalde premies fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost vermindert het
beroepsinkomen dat als basis dient voor de berekening van de sociale bijdragen.
Er worden dus minder sociale bijdragen betaald, dit geeft dus dubbele winst.
Ongeëvenaard financieel rendement
De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformule aan een gewaarborgde
intrestvoet vermeerderd met een jaarlijkse winstdeelname.
Cumulatie mogelijk met pensioensparen en levensverzekeringen
De fiscale aftrekbaarheid van de gestorte premies kan worden gecumuleerd met
de fiscale vrijstelling die van kracht is voor de gewone levensverzekering en het
pensioensparen.
Volledige vrijheid
Het vrij aanvullend pensioen geeft volledige vrijheid. Zelfs na onderschrijving van
de polis bent je volledig vrij om al dan niet de premies te betalen.
Meewerkende partner
De meewerkende partner onderworpen aan het maxistatuut kan ook deelnemen
aan het Vrij Aanvullend Pensioen, voorwaarde is wel dat de zelfstandige verzekerd
is als zelfstandige in hoofdberoep.
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› Hoeveel betaal je voor een aanvullend pensioen?
De premie die betaald wordt voor de opbouw van het aanvullend pensioen is bepaald met een minimum en een
maximum percentage van het referte-inkomen met een maximum bedrag/jaar. Voor meer gegevens hierover neem
vrijblijvend contact op met onze diensten en ontdek de voordelen van een pensioenoptimalisatie.
Rechtstreeks telefoonnummer: 015/45 12 57

› Wat voor beginnende zelfstandigen?
Beginnende zelfstandigen hebben geen inkomsten van drie jaar geleden. Daarom wordt voor hen doorgaans een
fictief inkomen genomen om hun sociale bijdrage te berekenen. Dit geschat inkomen wordt als referte-inkomen genomen voor de VAPZ-premies.

De fiscaliteit van het aanvullend pensioen

De fiscaliteit van het aanvullend pensioen bestaat uit twee delen:

1.

De aftrekbaarheid van de bijdragen
De betaalde bijdragen zijn, zoals de bijdragen van het sociaal statuut, aftrekbaar als bedrijfslast voor de zelfstandigen die minstens de minimumbijdrage betalen.
Door de aftrekbaarheid van de premies, worden er minder belastingen betaald (+/- 45 % van de gestorte premies) en tegelijkertijd minder sociale bijdragen.
De aftrek mag samengevoegd worden met de premies van de andere levensverzekeringen.

2. De belastbaarheid van de prestaties
Het kapitaal leven of overlijden, of de terugbetaling van de reserves, zonder het winstaandeel, wordt omgezet in
een fictieve rente. Van dit bedrag moet men slechts 5% aangeven gedurende 10 jaar als de genieter 65 jaar is.
Indien de genieter jonger is dan 65 jaar , is de aangiftetermijn 13 jaar maar ligt het percentage lager (afhankelijk
van de leeftijd).
Deze fictieve rente moet jaarlijks bij het bedrijfsinkomen (in het algemeen enkel het pensioen van de zelfstandige)
gevoegd worden en dit gedurende 10 of 13 jaar, naargelang het geval.
In de doorsnee gevallen blijft de som van deze bedragen laag genoeg zodat er geen belasting verschuldigd is.
De zelfstandigen die hoge premies betalen en een hoog kapitaal opbouwen gedurende een lange of volledige
loopbaan, zullen waarschijnlijk een bepaalde belasting moeten betalen, die beperkt blijft gezien de spreiding over
10 of 13 jaar.
Combinatie van een groepsverzekering met de betaling van VAPZ premies is sinds 2004 ook mogelijk. Voorwaarde is wel dat er rekening gehouden wordt met de 80 % regel.

› Taksen op de premies
Er is geen tax verschuldigd op de premies. Dit betekent dat al wat gestort wordt omgezet wordt in kapitaal, hetgeen het rendement van het aanvullend pensioen dus sterk verhoogt.

› Uitbetaling pensioenkapitaal
Op het ogenblik dat je met pensioen gaat, ontvang je het aanvullend pensioenkapitaal (betaalde premies + intrest +
winstdeelname). Dit ontvangen kapitaal wordt verspreid belast onder een uiterst voordelig taxatiestelsel. De winstdeelname blijft onbelast!

› Vraag vrijblijvend jouw individuele prognose
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WELKE BELASTINGEN
MOET JE BETALEN ALS
ZELFSTANDIGE?
Je moet net als een werknemer, jaarlijks een belasting betalen op je inkomen.
Als je een eenmanszaak hebt, dan moet je een personenbelasting betalen.
Als je een vennootschap hebt, moet je een vennootschapsbelasting betalen.
Er zijn ook nog aanvullende belastingen, die afhangen van je provincie.

PERSONENBELASTING
Elk jaar moet je een aangifte doen van de personenbelasting. Wanneer je
startende zelfstandige bent, moet je bij het belastingkantoor «Deel twee van de
belastingaangifte» aanvragen.
De belastingen worden berekend op je netto beroepsinkomen (= ontvangen
beroepsinkomsten – beroepskosten). Er bestaat een progressiviteit van de belasting.
Wanneer je meer verdient, kom je terecht in een hogere inkomensschijf.
Je moet belastingen betalen vanaf het moment dat je inkomen hoger is dan het belastingvrije minimum.
Een verhoging van het belastingvrije minimum is mogelijk naargelang de gezinstoestand.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De vennootschapsbelasting wordt berekend op de winst van je vennootschap.
Er wordt dus geen rekening gehouden met de financiële situatie van de vennoten. Ook
zij moeten jaarlijks een personenbelasting inleveren.
Het verschil met de personenbelasting is dat de tarieven niet progressief stijgen.
Dus hoe hoger de winst, hoe voordeliger de vennootschapsbelasting.
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DE VRIJE BEROEPEN

WAT IS EEN VRIJ BEROEP?

De algemene info in
deze startersgids is
van toepassing op alle
beroepsactiviteiten.

In dit specifieke gedeelte
geven we een beperkte
uitbreiding met enkele toelichtingen bij de
speciale regels voor de
"Vrije Beroepen".

Er bestaat geen volledige lijst van vrije beroepen of een eenduidige betekenis.
We kunnen wel enkele kenmerken van een vrij beroep onderscheiden:
• De vrije beroeper levert hoofdzakelijk intellectuele diensten, handelt in het belang
van de klant of het algemeen belang en de uitoefening gebeurt in volledige
onafhankelijkheid.
• De vrije beroeper moet een specifieke wetgeving naleven die vastgelegd is in het
beroepsstatuut. Veel aandacht wordt gegeven aan een permanente bijscholing.
• De vrije beroeper heeft de volledige verantwoordelijkheid (meestal is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht en in het andere geval sterk aanbevolen).
• De beroepsuitoefening is onderwerpen aan een strikte deontologie.

HOE START JE ALS VRIJ BEROEPER?
Voor elk vrij beroep zijn er specifieke stappen die je moet ondernemen.
Er zijn evenwel gemeenschappelijke verplichtingen :
• Je moet je registeren in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) via Eunomia
ondernemingsloket
• Je moet je aansluiten bij Multipen sociaal verzekeringsfonds
• Je moet je aansluiten bij een ziekenfonds (tenzij je al aangesloten bent als gerechtigde)
• Een vrij beroeper opent een afzonderlijke bankrekening voor zijn professionele
activiteiten.
Wanneer je je wil verzekeren tegen inkomstenverlies bij ziekte of een ongeval kan je
kiezen voor een gewaarborgd inkomen en als je voor je pensioen wil sparen kan je
kiezen voor een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).
Bekijk alles hiervoor per fiche
multipen.be/vapz
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ENKELE VRIJE BEROEPEN UITGELICHT PER CLUSTER

Hieronder een opsomming van vereisten voor een aantal vrije beroepen per cluster:

Juridisch
Advocaat

Het beroep van advocaat mag slechts uitgeoefend worden door de houder van het
diploma van master in de rechten.
Hij heeft de wettelijk voorgeschreven eed afgelegd in een openbare zitting van
het Hof van Beroep en na afloop van de succesvolle stage en het behalen van het
B.U.B.A.-attest kan de advocaat-stagiair zich laten inschrijven op het tableau van
de Orde van Advocaten.
De advocaat is bij uitstek een beoefenaar van een vrij beroep door zijn grote onafhankelijkheid en is aan strenge deontologische regels onderworpen.

Notaris

De notaris wordt benoemd door de Koning en legt vervolgens de eed af ter griffie van
de rechtbank van eerste aanleg.
De notaris verwerft een deel van de openbare macht (zoals rechters) en kan daardoor
authentieke akten opmaken, die de kracht hebben van een vonnis of een arrest.

Gerechtsdeurwaarder

De toegang tot het beroep wordt geregeld door het Gerechtelijk Wetboek. Dit bepaalt
dat de gerechtsdeurwaarders worden benoemd door de Koning, uit de kandidaten die
hebben voldaan aan volgende voorwaarden:
• houder zijn van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten,
• een stage van minstens twee jaar hebben gedaan in één of meer
gerechtsdeurwaarderskantoren
• en een getuigschrift van die stage hebben verkregen.

Financieel
Boekhouder

Om het beroep van zelfstandig boekhouder uit te oefenen en daarbij de titel te
voeren van ‘erkend boekhouder’, ‘boekhouderfiscalist’, ‘stagiair-boekhouder’
of ‘stagiair boekhouder-fiscalist’, moet je ingeschreven zijn bij
het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.) als lid of als stagiair.

Accountant

De titel van accountant is beschermd. Een natuurlijke persoon mag de titel van accountant enkel uitvoeren, wanneer hem door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) de toestemming is verleend.

Belastingconsulent

De titel van belastingconsulent is beschermd. Een natuurlijke persoon mag de titel van
belastingconsulent enkel uitvoeren, wanneer hem door het Instituut van de Accountants
en Belastingconsulenten (IAB) de toestemming is verleend.

Revisor

De bedrijfsuitvoering en bedrijfstitel zijn voorbehouden aan de dragers van een
masterdiploma uitgereikt door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs
van het lange type of voldoen aan de door de Koning bepaalde voorwaarden
inzake diploma en/of ervaring,
na de verplichte stage slagen in het bekwaamheidsexamen,
de eed hebben afgelegd voor het hof van beroep
en verbonden zijn aan een bedrijfsrevisorenkantoor of over een organisatie beschikken
die toelaat de regelgeving over het beroep na te leven.
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Medische beroepen
Arts

Iedereen die in België een medisch beroep wil uitoefenen, heeft een visum nodig.
Zodra je je diploma behaald hebt, stuurt de FOD Volksgezondheid je automatisch een
voorlopig visum op. Vervolgens moet je je inschrijven bij een provinciale raad van de
Orde der Artsen.
Als huisarts moet je ook tot een huisartsenkring toetreden.
Om je beroep te mogen uitoefenen, moet je officieel als arts erkend worden.
Vanaf 3 maanden voor het einde van je basisopleiding kan je je erkenning als huisarts
of specialist aanvragen. Dit kan via Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Als je
erkend wordt als arts, krijg je je RIZIV-nummer. Dit nummer heb je nodig, opdat je
patiënten een terugbetaling kunnen krijgen via het ziekenfonds.
Artsen die zich laten bijscholen via een LOK, een lokale kwaliteitsgroep van (collega-)
artsen, krijgen daarvoor een financiële vergoeding - de ‘accreditering’ genoemd.

Tandarts

Het diploma (master in de tandheelkunde) wordt verkregen na vijf jaar universitaire
studies te hebben gevolgd: drie jaar bachelor en twee jaar master.
Je mag het beroep van tandarts uitoefenen als je:
• beschikt over een diploma van tandarts,
• het visum hebt gekregen van de FOD Volksgezondheid
• erkend bent bij Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor één van de drie
bijzondere beroepstitels: algemeen tandarts, orthodontist of parodontoloog
en je de voorwaarden voor het behoud van de erkenning naleeft.
Als je erkend wordt als tandarts, krijg je je RIZIV-nummer. Dit nummer heb je nodig,
opdat je patiënten een terugbetaling kunnen krijgen via het ziekenfonds.

Apotheker

De uitoefening van het beroep is wettelijk beschermd. Dit betekent dat enkel de houders van een wettelijk erkend diploma van apotheker, het beroep mogen uitoefenen.
Als je je diploma in België hebt behaald, krijg je je visum automatisch van de FOD
Volksgezondheid.
Je krijgt de erkenning via het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Je laat je inschrijven bij de Orde der Apothekers.
Als je het visum hebt, vraag je je RIZIV-nummer aan. Dit nummer heb je nodig, opdat
je patiënten een terugbetaling kunnen krijgen via het ziekenfonds.

Verpleegster

Om te mogen werken als verpleegkundige, volstaat een visum, dat je bekomt via de
FOD Volksgezondheid. Nadien doe je een aanvraag bij het RIZIV.
Je erkenning voor de ziekteverzekering is aan te vragen bij het RIZIV.
Dit nummer heb je nodig, opdat je patiënten een terugbetaling kunnen krijgen via het
ziekenfonds.

Kinesitherapeut

De erkenning als kinesitherapeut krijg je automatisch via het Agentschap Zorg en
Gezondheid. Via de FOD Volksgezondheid krijg je een visum.
Zodra je dit hebt kan je het RIZIV-nummer aanvragen.

Psycholoog

De titel van psycholoog bij wet beschermd. De erkenningsaanvraag verloopt via de
Psychologencommissie. Dit is de onafhankelijke federale overheidsinstantie
bevoegd voor alle psychologen in België, ongeacht hun statuut of beroepscontext.
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Paramedische beroepen
Audioloog en audicien
Diëtist
Ergotherapeut
Farmaceutisch-technische assistent
Logopedist
Medische laboratoriumtechnoloog
Orthoptist
Technoloog medische beeldvorming

Eens afgestudeerd, vraag je je erkenning aan het Agentschap
Zorg en Gezondheid en nadien via de FOD Volksgezondheid.
Eens je dit visum hebt ontvangen kan je, indien nodig, je
RIZIV-nummer aanvragen.
Dit nummer heb je nodig, opdat je patiënten een terugbetaling
kunnen krijgen via het ziekenfonds.

Diergeneeskunde
Dierenarts

De wet van 1991 bepaalt de noodzakelijke voorwaarden om diergeneeskunde uit te
oefenen :
• houder zijn van het wettelijk diploma, uitgereikt door de Universiteit van Luik of
door de Universiteit van Gent.
• een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten hebben.
• ingeschreven zijn op de lijst van
de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen
of inschrijving in het speciaal register van de Orde via de FOD Volksgezondheid.

Architectuur
Architect

De titel van architect is beschermd. Het beroep mag slechts uitgeoefend worden onder
volgende voorwaarden:
• houder zijn van het diploma
• ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs.
Het beroep van architect kan uitgeoefend worden hetzij als zelfstandige, hetzij als
ambtenaar of als loontrekkende. Elke wijziging van het statuut moet onmiddellijk aan
de Raad van de Orde worden meegedeeld.

Interieurarchitect

Het beroep en de titel van interieurarchitect zijn niet beschermd.
In Vlaanderen zijn er drie scholen waar je kan opgeleid worden tot Interieurarchitect.
Pas na het behalen van een masterdiploma ben je Interieurarchitect.

Landmeter

Het beroep van landmeter is wettelijk beschermd.
De landmeter moet ingeschreven zijn op het tableau, genoemd in de wet
tot oprichting van de Federale Raad van de landmeters-experten.
Je moet houder zijn van één van de volgende diploma’s
• industrieel bouwkundig ingenieur optie landmeten,
• master wetenschappen of aardrijkskunde, optie landmeten
• of van Meetkundige Schatter, Onroerende Goederen.
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Zeutestraat 2B
B- 2800 Mechelen
Tel.: 015/45.12.60
Fax: 015/45.12.68

MAIL ONS
info@multipen.be

VRAGEN?
CONTACTEER ONS

HOOFDKANTOOR

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
www.multipen.be

VOLG ONS:
facebook.com/multipen
linkedin.com/company/multipen/

Verantwoordelijk uitgever: N. Luyten, Multipen, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen
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