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Zelfstandigen kunnen 
pensioeninfo online raadplegen
Voortaan kunnen zelfstandigen 
informatie over hun pensioen 
raadplegen op mypension.be, de 
pensioenwebsite van de federale 
overheid. Zij kunnen hun loopbaan-
dossier inkijken en zien wanneer zij 
ten vroegste met pensioen kunnen 
gaan. 

Wat kan een zelfstandige nog  
allemaal doen via mypension.be?
•	 post elektronisch lezen
•	 pensioen aanvragen
•	 de uitbetaalde pensioenbedragen 

raadplegen
•	 pensioenloopbaan inkijken en 

eventuele onvolledigheden  
online signaleren.

Vanaf volgend jaar kunnen  
zelfstandigen ook berekenen  
hoeveel wettelijk pensioen ze later 
zullen krijgen. In 2017 zouden  
gebruikers zelfs aan de hand van 
een simulator kunnen bekijken wat 
de gevolgen zijn van verschillende 
loopbaankeuzes voor de grootte 
van hun pensioen.
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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.

Ziekte of ongeval: wat nu?
Een ziekte of een ongeval kan voor een zelfstandige verstrekkende 
gevolgen hebben. U kan uw zelfstandige activiteit tijdelijk of  
gedurende een langere periode misschien niet meer uitoefenen. 
Welke mogelijkheden biedt het sociaal statuut van de zelfstandigen 
u om u te helpen tijdens deze periode?

Ziektekosten
Bij een bezoek aan uw huisarts, tandarts, kinesist,… krijgt u een deel 
van de medische kosten terugbetaald. Ook voor de aankoop van  
geneesmiddelen of behandelingen in het ziekenhuis krijgt u een 
terugbetaling van uw medische kosten (met uitzondering van het 
remgeld). De terugbetalingen van de ziektekosten verlopen via uw 
mutualiteit. Deze verzekering geldt ook voor de personen die u ten 
laste heeft. 

Arbeidsongeschiktheid
Wanneer u door een ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent, 
dan ontvangt u van uw mutualiteit een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering. Om een uitkering te ontvangen moet u volledig arbeidsonge-
schikt zijn. Dat betekent dat u niet in staat bent uw activiteit verder 
te zetten. De adviserende arts van uw  mutualiteit oordeelt hierover.

Het bedrag dat u zal krijgen hangt af van de uw gezinssituatie en de 
duur van uw arbeidsongeschiktheid.

•	 eerste maand (wachttijd): u krijgt geen vergoeding.
•	 11 daaropvolgende maanden (primaire arbeidsongeschiktheid): 

u kan een vergoeding krijgen. Opgelet: deze vergoeding wordt 
uitgekeerd voor elke dag dat u ziek bent, met uitzondering van 
zondagen.

•	 vanaf het tweede jaar (invaliditeit): u kan een verhoogde ver-
goeding krijgen.

Gelijkstelling wegens ziekte
Bent u zelfstandige in hoofdberoep en hebt u uw activiteit stopgezet 
door ziekte of invaliditeit, dan kunt u uw rechten in het sociaal stat-
uut van de zelfstandigen behouden door een gelijkstelling wegens 
ziekte aan te vragen. De gelijkstelling wegens ziekte zorgt ervoor dat 
u tijdens uw kwartalen van arbeidsongeschiktheid uw recht behoudt 
op een pensioen, gezinsbijslag, en ziekte- en invaliditeitsverzekering. 



Opletten met bewijs bedrijfsbeheer of beroepsbekwaamheid via aangestelde.
Elke zelfstandige die een commerciële onderneming wenst op te starten, of reeds gestart is, moet minimaal 
bedrijfsbeheer bewijzen en eventueel bijkomende ondernemersvaardigheden voor bepaalde gereglementeerde 
beroepen in de sector bouw, personenzorg en rijwielen.

U kan dit zelf bewijzen of via een aangestelde.

Indien de aangestelde uw onderneming verlaat, heeft u er alle baat bij om de ervaring over te zetten op iemand 
anders:

•	 de doorhaling van de aangestelde die vertrekt moet binnen de maand aangegeven worden aan het 
ondernemingsloket.

•	 binnen de 6 maanden moet u een nieuwe aangestelde laten inschrijven bij het ondernemingsloket tenzij 
uzelf door middel van praktijkervaring aan de vereisten voldoet.

U kan hiervoor terecht bij ons ondernemingsloket.  Vraag naar Greet.Vanleuven@attentia.be of bel naar 
050 40 65 76.

De kostprijs bedraagt het wettelijke tarief van € 82,50 per verrichting. Indien deze wijzigingen (schrapping 
aangestelde + tegelijkertijd toevoeging nieuwe aangestelde) samen gebeuren dient slechts 1 keer het wettelijke 
tarief betaald te worden.

Om in aanmerking te komen voor gelijkstelling wegens ziekte moet u al 
minstens 90 dagen zelfstandige geweest zijn, minstens 66% arbeidson-
geschikt zijn en uw activiteit omwille van die reden stopgezet hebben. 
Een aanvraag voor gelijkstelling wegens ziekte kan u doen bij uw sociaal 
verzekeringsfonds.

De gelijkstelling wegens ziekte start vanaf het kwartaal dat volgt op het 
kwartaal waarin u arbeidsongeschikt bent geworden, tenzij wanneer de 
arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt in de eerste maand van het 
kwartaal. Dan hebt u direct recht op de gelijkstelling wegens ziekte. Uw 
sociale bijdrage voor dat kwartaal valt dan ook weg. 

Als u uw zelfstandige activiteit niet hervat, loopt de gelijkstelling tot en 
met het kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid eindigt. Wanneer u 
uw zelfstandige activiteit wel hervat, stopt de gelijkstelling wegens ziekte 
vanaf het kwartaal van de hervatting, tenzij u uw activiteit herneemt in de 
laatste maand van het kwartaal. Dan behoudt u ook nog de gelijkstelling 
ziekte voor dat kwartaal.

Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid per dag
zonder

gezinslast
met 

gezinslast
alleenstaande

tijdens de eerste 
maand

geen geen geen

vanaf de 2e maand 
t/m  de 12e maand

€ 33,13 € 53,99 € 41,19

vanaf de 13e 
maand ZONDER
gelijkstelling

€ 33,13 € 53,99 € 41,19

vanaf de 13e 
maand MET 
gelijkstelling

€ 37,05 € 53,99 € 43,20

Attentia
sociaal

verzekeringsfonds
en 

ondernemingsloket
wensen u een
fijne vakantie



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? Welke administratieve verplichtingen komen op mij af?
Attentia startcentrum geeft u anwoord op al die vragen en nog veel meer!
Je kan ons mailen op start@attentia.be of bellen op 075 154 155.

Schrijf je in voor onze gratis infosessies:

 22/09/2015  Gent
 06/10/2015  Antwerpen
 27/10/2015  Gent
 24/11/2015  Antwerpen
 08/12/2015  Gent

Inschrijven kan via onze opleidingspagina voor zelfstandigen: 
http://www.attentia.be/nl/opleidingen/zelfstandig-worden-doen-of-niet 

Tot binnenkort!

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
Wie vandaag wil sparen beseft dat de zuurverdiende spaarcenten op een spaarboekje niets opbrengen. De 
intresten blijven dalen.
 
Voor zelfstandigen bestaat er toch nog een mooie tussenweg: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. 
(VAPZ). Het VAPZ behoort  tot een pensioenpijler waarin je jaarlijks een premie mag storten en daarmee een 
kapitaal opbouwt dat uitgekeerd wordt wanneer de pensioenleeftijd bereikt wordt.

De premie wordt gekapitaliseerd, momenteel aan een intrestvoet van 1,50%. Een stuk hoger dan de huidige 
bank-intrestvoeten.	Daarbij	is	de	premie	volledig	fiscaal	aftrekbaar	als	beroepskosten.	Gezien	uw	inkomen	hierdoor	
verlaagt, betekent dit dus minder belastingen betalen en op termijn minder sociale bijdragen betalen.

Laat uw centen dus niet op een spaarboekje staan. Investeren is de boodschap, doet u dat via het VAPZ dan 
houdt u er op pensioenleeftijd nog een mooi kapitaal aan over.

Wenst u een vrijblijvende prognose? Stuur dan een mailtje naar geert.vandamme@attentia.be of bel naar 
050 40 65  68. Binnen de week ontvangt u onze gedetailleerde prognose.



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

Daar is de sociale inspectie! 
Drie vaak voorkomende inbreuken
Hoopgevende statistieken uit ondernemersland: Vlaamse kmo’s werven opnieuw meer personeel aan. 
Maar zijn ze er wel klaar voor? Bedrijfsleiders zijn met hun zaak bezig en hebben doorgaans weinig tijd om 
zich bezig te houden met de wettelijke verplichtingen op vlak van veiligheid, welzijn en verloning van hun 
werknemers. Groot is de verbazing wanneer de sociale inspectie verschillende inbreuken vaststelt bij een 
onaangekondigd bezoek. Drie vaak voorkomende praktijkvoorbeelden.

Goocheltrucjes met onkostennota’s 
Stijn is een medewerker van een bedrijf dat alarmsystemen verkoopt. Hij wil na jaren trouwe dienst opslag. 
De zaakvoerder gaat akkoord maar wil patronale lasten vermijden en geeft Stijn daarom een loonsverhoging 
van 150 euro onder de vorm van een onkostenvergoeding. Ook voor Stijn is dit een gunstige maatregel 
aangezien hij op deze manier ook geen extra belasting betaalt. Een jaar later volgt echter de ontnuchtering:  
de inspecteur achterhaalt dat de onkostenvergoeding een loonsverhoging betreft, en deelt mee dat dit  
systeem	enkel	kan	worden	toegepast	als	de	werknemer	effectief	voor	rekening	van	de	werkgever	onkosten	
maakt. Gevolg: de werkgever moet deze situatie regulariseren en dient met terugwerkende kracht alsnog 
patronale	en	fiscale	lasten	te	betalen.	

Afwezigheid van een car policy
Els is trotse medewerker van een IT-bedrijf. Els is zwanger en gaat vroegtijdig op zwangerschapsverlof.  
Tijdens haar afwezigheid wil de zaakvoerder graag de bedrijfswagen van Els aan haar vervanger doorgeven. Els  
gaat hier niet mee akkoord en wijst op het feit dat zij bij ontvangst van de wagen geen car policy heeft  
ondertekend In dat document worden de spelregels over het gebruik van de wagen duidelijk opgenomen. De 
zaakvoerder is ontgoocheld maar beseft dat hij door zijn onwetendheid een extra huurwagen moet regelen 
voor de vervanger van Els.

Vernieuwde wetgeving psychosociale risico’s niet opgenomen in arbeidsreglement
Thibault, zaakvoerder van een gespecialiseerd houtverwerkingsbedrijf, kreeg recent bezoek van inspecteurs 
van toezicht sociale wetten. Deze laatste stelde vast dat de vernieuwde wetgeving over psychosociale risico’s 
niet is opgenomen in het arbeidsreglement. Zowel de interne procedure rond psychosociale interventie als 
de coördinaten van de externe preventieadviseur ontbraken. Dergelijke nalatigheid kan de werkgever zuur 
opbreken, er hangt Thibault nu een boete van € 300 tot € 3.000 boven het hoofd. 

Heeft u nog vragen of wenst u een doorlichting van uw bedrijf? Attentia kan u een volledige KMOscan  
aanbieden. Neem contact via info@attentia.be. Wij helpen u graag verder.
 


