
Attentia info
voor starters, zelfstandigen 
en vrije beroepen

April 2015

Vennootschapsbijdrage 2015
Vennootschappen moeten éénmaal 
per jaar een bijdrage betalen op 
basis van het balanstotaal van het 
voorlaatste afgesloten boekjaar. 

Voor 2015 zijn de bijdragen de 
volgende:

• Basisbijdrage: € 347,50 
voor vennootschappen met 
een balanstotaal lager dan 
€ 646 787,87.

• Verhoogde bijdrage: € 868 ,00 
voor vennootschappen met 
een balanstotaal hoger dan
€ 646 87,86.

De bijdrage moet betaald worden 
vóór 1 juli 2015. De vennootschap 
ontvangt een uitnodiging 
tot betaling van het sociaal 
verzekeringsfonds in de loop van 
dit kwartaal.

Meer info 050 40 65 70
eddy.vanryckeghem@attentia.be.

De nieuwe bijdrageregeling! 
Belangrijkste vragen en antwoorden
In deze rubriek komen veelgestelde vragen aan bod die wij van onze 
klanten krijgen.

Krijg ik nog regularisaties na mijn stopzetting? 
Een zelfstandige, die zijn activiteit stopzet, kan tot 2 à 3 jaar na de 
stopzetting nog regularisaties krijgen. 
Voorbeeld 
Sofi e stopt met haar activiteit als zelfstandige op 31 december 
2017 en wordt nadien loontrekkende. Aangezien het ongeveer 2 
jaar duurt vooraleer het fonds de inkomsten van de fi scus krijgt, zal 
het alle bijdragen tot en met deze van 2015 kunnen regulariseren. 
De inkomsten van 2016 en 2017 zal het echter pas ontvangen na 
de stopzetting, nl. in 2018 en 2019. Als Sofi e dus onvoldoende 
voorlopige bijdragen betaald heeft in 2016 en 2017, zal zij in 2018 en 
2019 nog een afrekening van haar sociaal verzekeringsfonds krijgen 
waarin gevraagd wordt om nog de regularisatiebijdragen te betalen.

Krijg ik nog regularisaties na mijn pensionering? 
Als u beslist om nog een toegelaten activiteit uit te oefenen na uw 
pensionering, dan loopt de bijdrageberekening gewoon door. U zal 
dan nog regularisaties van uw voorlopige bijdragen ontvangen na uw 
pensionering. Als u echter beslist om uw zelfstandige activiteit stop te 
zetten bij uw pensionering, dan kan u later nog regularisaties krijgen. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen toekomstig gepensioneerden 
echter verzaken aan de regularisaties. Op die manier vermijdt u dat u 
nog aanzienlijke rekeningen krijgt na de stopzetting van uw activiteit.

Hoe kan ik als toekomstig gepensioneerde verzaken aan de 
regularisaties? 
Een toekomstig gepensioneerde kan onder de volgende voorwaarden 
verzaken aan de regularisatie van de voorlopige bijdragen: 
• de aanvraag tot verzaking gebeurt ten laatste op de ingangsdatum 

van het pensioen 
• het pensioen gaat uiterlijk in op 1 januari 2019 
• u zet iedere zelfstandige activiteit stop ten laatste op de 

ingangsdatum van het pensioen 
• de verzaking slaat op het jaar waarin het pensioen ingaat en op 

de drie kalenderjaren, voorafgaand aan de ingangsdatum van 
het pensioen 

• de verzaking slaat enkel op de bijdragen die nog niet 
geregulariseerd zijn op de ingangsdatum van het pensioen 

• u betaalde in geen van deze jaren een verminderde voorlopige 
bijdrage.
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Starten als 
zelfstandige of 
als vrij beroep ?

Contacteer het 
Attentia startcentrum

Bel op het gratis nummer
 078 154 155 of

mail naar start@attentia.be.



Heb ik recht op tegemoetkomingen 
van mijn ziekenfonds (geneeskundige  
verzorging en uitkeringen) wanneer 
ik voorlopige bijdragen betaal? En wat 
gebeurt er wanneer ik een regularisatie 
van mijn voorlopige bijdragen moet 
betalen?

Ja. De betaling van voorlopige bijdra-
gen waarborgt het recht op uitkeringen.  
Zo wordt de bijdragebon 2015 naar het 
ziekenfonds verstuurd zodra de vier  
voorlopige kwartaalbijdragen voor 2015 
(op basis van de inkomsten van 2012 
of na goedgekeurde vermindering)  
zijn betaald. De betaling van de  
regularisatiebijdragen heeft geen enkele 
invloed op dit recht. Uitkeringen van de 
ziekte- eninvaliditeitsverzekering zullen 
dus niet ter discussie worden gesteld 
indien er probleem opduiken in verband 
met de regularisatiebijdragen. Hetzelfde 
geldt evenwel niet voor de pensioen- 
sector, waar de betaling 
van de definitieve bijdragen de rechten 
opent. Toch zijn er aanpassingen 
mogelijk op het einde van de loopbaan. Dit 
onderwerpkomt uitvoerig aan bod in een  
afzonderlijke vraag.

Heeft u een vraag over de nieuwe  
bijdrageregeling?
Stel ze via info-svas@attentia.be.

Onbeperkt bijverdienen voor
gepensioneerden
Onbeperkt bijverdienen
Twee categorieën gepensioneerden mogen hun rustpensioen 
onbeperkt cumuleren met beroepsinkomsten:

• Onbeperkt bijverdienen vanaf 65 jaar. 
Alle gepensioneerden met een rustpensioen mogen 
vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van 
het jaar van de 65e verjaardag.

• Onbeperkt bijverdienen met een loopbaan van 45 jaar. 
Gepensioneerden met een rustpensioen, die nog geen 
65 jaar zijn, mogen onbeperkt bijverdienen als ze een 
loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen. Deze loopbaan 
moet bereikt zijn op de ingangsdatum van het vervroegd 
rustpensioen.

Deze maatregel geldt niet voor:
• Wie uitsluitend één of meerdere overlevingspensioenen 

geniet.
• De echtgenote, die haar beroepsinkomsten beperkt 

ten voordele van het gezinspensioen van haar 
man. Voor haar blijven alle bestaande grenzen 
behouden. Ook wanneer zij ouder is dan 65 jaar 
moet ze haar inkomsten beperken. Zij mag dus niet 
onbeperkt bijverdienen. Indien ze  toch onbeperkt wil 
bijverdienen, dan wordt het gezinspensioen van de 
man omgezet naar een pensioen als alleenstaande. 

Hieronder vindt u de bedragen van de toegelaten 
beroepsinkomsten voor gepensioneerden die niet vallen 
onder de voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen.

2015 rustpensioen of rust- en 
overlevingspensioenen uitsluitend overlevingspensioen

uitgeoefende 
bezigheid *

vóór de 
pensioenleeftijd

vanaf de
pensioenleeftijd vóór 65 jaar vanaf 65 jaar

zonder 
kind ten 

laste

met kind 
ten laste

zonder 
kind ten 

laste

met kind 
ten laste

zonder 
kind ten 

laste

met kind 
ten laste

zonder 
kind ten 

laste

met kind 
ten laste

werknemer
(incl.mandaat, 
ambt, post) - 

bruto

7 793 11 689 22 509 27 379 18 144 22 680 22 509 27 379

zelfstandige of 
helper - netto 6 234 9 351 18 007 21 903 14 515 18144 18 007 21 903

werknemer + 
zelfstandige  
(gelijktijdig of  

achtereenvolgend) 
- 80% bruto + 

netto

6 234 9 351 18 007 21 903 14 515 18 144 18 007 21 903

* voor werknemers wordt rekening gehouden met brutobezoldigingen, voor zelfstandigen met netto belastbaar inkomen.



Wat als een gepensioneerde teveel bijverdient? 
Vóór 2015 werd de betaling van het pensioen geschorst voor het  
betrokken kalenderjaar, ten belope van een bepaald percentage 
bij een overschrijding van minder dan 25%, of volledig bij een 
overschrijding van minstens 25% van de wettelijke grens. 

Vanaf 2015 wordt de 25% grens bij de overschrijding 
van de toegelaten activiteit afgeschaft. Overschrijdt een 
gepensioneerde de toegelaten grens met minder 
dan 100%, dan wordt zijn pensioen verminderd 
met het percentage van overschrijding. Overschrijdt hij het 
toegelaten bedrag volledig, dan verliest hij zijn pensioen voor 
dat jaar.

Voorbeeld
Wim gaat met rustpensioen. Zonder kind ten laste mag hij vanaf  
zijn pensioenleeftijd € 18 007 bijverdienen. 
Er kunnen zich drie situaties voordoen.

• Wanneer Wim met zijn netto beroepsinkomen de wettelijke 
grens van€ 18 007 overschrijdt met 10% (dus met € 1 800,70) 
dan zal de betaling van zijn pensioen worden vermind-
erd met 10%. Wim heeft een pensioen van € 1 200 er zal een 
vermindering gebeuren van € 120.

• Wanneer Wim met zijn beroepsinkomen de wettelijke grens 
van € 18 007 overschrijdt met 30% (dus met € 5 402,10) dan zal 
de betaling van zijn pensioen worden verminderd met 30%. 
Wim heeft een pensioen van € 1 200, er zal een vermindering  
gebeuren van € 360.

• Wanneer Wim met zijn beroepsinkomen de wettelijke grens van  
€ 18 007 overschrijdt met 100% (dus met € 18 007) dan zal de  
betaling van zijn pensioen volledig worden geschorst voor 
dat jaar.

10 voordelen van het  
vrij aanvullend pensioen
 voor zelfstandigen

• fiscaal interessant want de premies 
zijn aftrekbaar als  beroepskost

• u betaalt minder sociale  bijdragen
• VAPZ heeft een hoog en  

gewaarborgd rendement
• sparen doet u volgens uw eigen ritme
• uw gespaarde kapitaal is faillissements-

bestendig
• een medisch onderzoek hoeft u niet 

te ondergaan
• uw VAPZ is volledig cumuleerbaar  

met pensioensparen, levens- 
verzekeringen, bedrijfsleiders-
verzekeringen of groepsverzekeringen

• u kan kiezen voor de uitbetaling onder 
de vorm van kapitaal of als rente

• u kan kiezen voor een overlijdens-
dekking

• VAPZ heeft een gunstige eindbelasting

Meer info bij 050 40 65 68
geert.vandamme@attentia.be

 

Is dit het moment om als zelfstandige aan de slag te gaan? Wat zijn de voor- 
en nadelen? Hoe kies je de juiste ondernemingsvorm? Aan de slag als 
voltijdse zelfstandige of zelfstandige in bijberoep?

Attentia organiseert gratis infosessies in Vlaanderen. 
Schrijf je in op attentia.be/starters 



info@attentia.be  
www.attentia.be

Brugge
Torhoutsesteenweg 384
8200 Brugge
T 050 40 65 65 

Antwerpen
Oudaan 18
2000 Antwerpen
03 286 95 75

Hasselt
Geraetsstraat 18 bus 2
3500 Hasselt
011 22 27 46

Brussel
Keizer Karellaan 584 bus 2
1082 Brussel
02 706 83 63

Oostende
Troonstraat 40/42
8400 Oostende
059 56 03 30

Roeselare
Hoogleedsesteenweg 348
8800 Roeselare
T 051 22 44 81

Gent
Sluisweg 1
9000 Gent
09 280 97 79

Liège
Voie de l’Ardenne 134
4053 Embourg
04 340 35 01

Charleroi
Rue Auguste Piccard 20
6041 Gosselies
071 23 57 50

3 alternatieve fi nancieringsvormen 
voor het starten van een eigen onderneming

Heel wat ondernemers hebben het moeilijk om een startkapitaal bij elkaar te krijgen. Alternatieve 
fi nancieringsvormen kunnen een duwtje in de rug geven. De Europese markt voor alternatieve fi nanciering 
is in het afgelopen jaar met 144 procent gegroeid tot een waarde van bijna € 3 miljard . Helaas hinkt België 
achterop: uit onderzoek blijkt dat KMO’s onvoldoende op de hoogte zijn van succesvolle alternatieven. In 
een poging tot sensibilisering lichten we drie interessante fi nancieringshefbomen toe.

Win-winlening
Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren fi scaal aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te 
stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen.
Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een Vlaams bedrijf, 
krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, gekoppeld aan een fi scale recuperatie indien de kredietnemer 
het bedrag niet kan terugbetalen. Een kredietnemer kan zo tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen 
aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever.
Meer info op: 
www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/voordelige-lening-voor-ondernemingen-win-winlening.

Crowdfunding
Startende ondernemers kunnen een deel van de benodigde fi nanciering online bij het grote publiek inzamelen om 
vervolgens aan te kloppen bij professionele investeerders (banken, business angels,…). Het principe van 
crowdfunding verloopt als volgt: een internetplatform biedt online een overzicht van bedrijfsprojecten die 
op zoek zijn naar fi nanciering. Vindt een project tijdens een vooropgestelde tijdsperiode weerklank, dan 
investeren ‘believers’ kleine geldsommen in het project. Indien een vooropgesteld bedrag binnen de deadline wordt 
opgehaald, dan is het crowdfundingproject geslaagd en wordt het geld door het internetplatform aan de ondernemer 
of professionele investeerders (banken, business angels, …) overgemaakt. 
Meer info op www.agentschapondernemen.be/artikel/crowdfunding-initiatieven.

Business angels
Business Angels zijn (ex-) ondernemers die willen investeren in beloftevolle startende of snelgroeiende 
ondernemingen. Gemiddeld investeren zij tussen  € 25.000 en € 250.000. Naast fi nanciële steun, stellen zij 
ook hun jarenlange ervaring en expertise ter beschikking van de ondernemer. Business angels hebben vaak 
uitgebreide netwerken van contacten en kunnen op die manier klanten over de streep trekken. Dit zijn aspecten die 
een belangrijke meerwaarde voor de startende of groeiende onderneming kunnen betekenen. 
Meer info op www.ban.be/Home/1731/BanVlaanderen.


