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10% boete dat wilt u toch 
niet!
Elk jaareinde vergeten zelfstandi-
gen de betaling van hun sociale 
bijdragen tijdig door te geven aan 
hun bank. Een fi kse boete is het 
gevolg. Dit kan perfect vermeden 
worden.

Als u als zelfstandige uw sociale 
bijdragen niet tijdig betaalt, moet 
u een boete betalen van 3% per 
kwartaal, ook al gebeurde de 
betaling slechts één dag te laat. 
Het laatste kwartaal is het extra 
opletten geblazen want, behalve 
de nalatigheidsintrest van 3% per 
kwartaal, komt er nog eens 7% 
extra boete bij per jaarovergang. Dit 
betekent dat indien uw bijdragen 
niet ten laatste op 31 december 
op de fi nanciële rekening staan 
van Attentia sociaal verzekerings-
fonds, wij een extra boete van 10% 
moeten aanrekenen! We doen dat 
niet graag maar de wet verplicht 
ons ertoe. U heeft er dus alle baat 
bij om in de eindejaarsperiode, 
tijdig de betalingsopdracht door te 
geven aan de bank en rekening te 
houden met verlof- en feestdagen. 
Wij raden u aan de overschrijving 
ten laatste tegen 21 december uit 
te voeren.
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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.

Vrijstelling van bijdragen en de gevolgen voor uw 
pensioen
U bent het slachtoff er van een ongeval en kunt u zaak voor een tijdje 
niet meer uitbaten. Er zijn langdurige wegenwerken
in uw straat en uw winkel is daardoor slecht bereikbaar. 
De situaties waarin uw inkomen fors daalt zijn veelvuldig. 

U kan als zelfstandige in hoofdberoep een vrijstelling aanvragen voor 
de betaling van uw sociale bijdragen wanneer u zich in een staat van 
behoefte bevindt of in een toestand die de staat van behoefte 
benadert.

De aanvraag voor vrijstelling van bijdragen gebeurt via uw sociaal 
verzekeringsfonds. De “Commissie voor vrijstelling van bijdragen”, 
opgericht in de schoot van de FOD Sociale Zaken, neemt de beslissing. 

Wanneer u een vrijstelling van bijdragen krijgt, betekent dit echter 
een vermindering van uw pensioen. De kwartalen waarvoor u een 
vrijstelling hebt verkregen komen immers niet in aanmerking voor de 
berekening van uw pensioen. Wel behoudt u gedurende de periode 
van uw vrijstelling uw rechten op gezondheidszorgen en kinderbijslag.

Belangrijk om te weten is dat u wel het recht behoudt om uw 
vrijgestelde kwartalen, zolang ze niet verjaard zijn*, later  betalen. 
Zo kan u voor die periode toch nog uw pensioenrechten 
opbouwen. U kan dus met andere woorden in een periode waar 
u terug meer inkomsten heeft deze inkomsten aanwenden om
kwartalen te vereff enen waar u een vrijstelling van bijdragen verkreeg.

Attentia sociaal verzekeringsfonds zal u, een jaar vóór het
verstrijken van de verjaringstermijn van de vrijgestelde
kwartalen, een brief sturen. Het is dan aan u om de keuze te 
maken of u deze vrijgestelde periodes al dan niet wenst te betalen 
en om alsnog pensioenrechten op te bouwen voor die kwartalen.

Indien u vrijstelling van bijdragen wenst aan te vragen, of u wenst 
eerder vrijgestelde kwartalen toch nog te betalen, dan kan u zich 
wenden tot uw klantenbeheerder van Attentia sociaal verzekerings-
fonds. 

*De verjaringstermijn is  5  jaar



Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Hoe zal uw wettelijk pensioen er uitzien wanneer u op pensioen gaat? De spelregels worden voortdurend aange-
past en niemand durft nog met zekerheid zeggen hoe ons pensioen er de komende jaren zal evolueren. Hoog 
tijd dus om zélf voor uw pensioen te zorgen. Een ideaal middel daarvoor is het Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen (VAPZ). Zéér flexibel, volledig fiscaal aftrekbaar, een hoge intrestvoet, minimaal
belast op einddatum en uiteindelijk met minder sociale bijdragen tot gevolg. 

Gewoon of sociaal VAPZ?
Er zijn twee vormen van Vrij Aanvullend Pensioen: het “gewoon” (GVAPZ) en het “sociaal” (SVAPZ). 

Het Gewoon VAPZ is een standaard kapitalisatie spaarformule: u betaalt een premie, de premie kapitaliseert  
en keert een eindkapitaal uit op pensioendatum. Er is een overlijdensdekking ten belope van de opgebouwde 
reserve. 

Bij het Sociaal VAPZ zijn er bovenop de kapitalisatie nog extra sociale voordelen ingebouwd, zoals:

• grotere overlijdensdekking dan bij het GVAPZ
• premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
• gewaarborgd inkomen tot € 900/maand (max. 1 jaar)
• extra premie bij ernstige ziekte tot € 750/maand (max. 1 jaar)
• éénmalige moederschapspremie
• éénmalige faillissementspremie

De premie van het Gewoon VAPZ bedraagt maximum 8,17% van het referte-inkomen. 

Voor het Sociaal VAPZ wordt 9,40% genomen. De premie wordt hier wel opgesplitst in 90% voor opbouw 
penioenkapitaal en 10% voor het solidariteitsfonds. Ondanks de 10% afhouding voor de sociale waarborgen, 
bouwt het Sociaal VAPZ dankzij het hogere premiepercentage toch nog meer kapitaal op dan een Gewoon VAPZ. 

Een voorbeeld zegt meer dan 1000 woorden. Piet Peeters is 30 jaar en zelfstandige met een referte-
inkomen van € 30.000. Onze intrestvoet bedraagt momenteel 1,50%, de geschatte winstdeelname is 0,5%.

U merkt dat Piet Peeters meer dan de helft van zijn premie recupereert via fiscale en sociale vermindering.

Via het Sociaal VAPZ bekomt u én een hoger eindkapitaal én de vele sociale voordelen.

Het VAPZ biedt u eigenlijk niets dan voordelen. Het is daarenboven volledig combineerbaar met andere  
pensioenspaarsystemen zoals pensioensparen, groepsverzekering,... (mits rekening te houden met de 
80%-regel). Uw boekhouder of accountant zal u dit ongetwijfeld aanraden en nog meer gepersonaliseerde info 
kunnen geven.

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 en gepersonaliseerde prognose.

GVAPZ SVAPZ

% van het referte-inkomen 8,17% 9,40%

Jaarpremie   2 520,30   2 899,74

Belastingsvermindering   986,45   1 134,96

Vermindering sociale bijdragen 471,80 542,83

Netto jaarpremie 1 062,05 1 221,94

Gespaard kapitaal 114 679,96 118 769,75

Belastingsvermindering 11 317,65 11 720,32

Totaal kapitaal op 65 jaar 125 997,61 130 490,07



Inkomsten aanpassen  
voor het einde van het 
jaar? Raadpleeg uw

 boekhouder of accountant.
Vanaf 2015 betaalt iedere zelf-
standige elk jaar een voorlopige 
bijdrage op het inkomen van 3 jaar 
geleden. Van zodra het inkomen 
van het lopende jaar gekend is, 
zal het sociaal verzekeringsfonds 
de definitieve bijdrage berekenen. 
Op dat ogenblik moet u dus 
bijbetalen of krijgt u het teveel 
betaalde terug, dit is de zo-
geheten regularisatie. Om te 
vermijden dat u teveel moet 
bijbetalen kan u nu al vrijwillig 
hogere bijdragen betalen.

Voorbeeld 
In 2015 betaalt u een voorlopige 
bijdrage op uw inkomen van 2012. 
Van zodra het inkomen van 2015 
gekend is (in de loop van 2017), 
zal het fonds het bedrag van uw 
definitieve bijdragen voor 2015
berekenen. Op dat ogenblik zal de 
regularisatie worden uitgevoerd, 
wat inhoudt dat u ofwel moet  
bijbetalen, ofwel geld terugkrijgt.

Het is toch opletten geblazen.
Indien u een vermindering van 
uw voorlopige bijdragen heeft 
gevraagd en achteraf blijkt dat 
u te weinig betaald hebt, dan 
betaalt u het tekort aan bijdragen
van 2015 en  een verhoging van 3% 
per kwartaal tussen het bijdrage-
jaar en het moment van betaling 
van de regularisatie. Daarenboven
betaalt u nog een eenmalige 
verhoging van 7% .

Teneinde onaangename verras-
singen te vermijden wanneer uw 
definitieve inkomsten bekend zijn,  
adviseren wij u om in het vierde 
kwartaal contact op te nemen met 
uw boekhouder of accountant om 
te bespreken of uw voorlopige 
bijdragen voor 2015 dienen 
aangepast te worden.

Is uw woning beschermd tegen beslag?
Er is een persoonlijk risico verbonden aan de uitoefening van een  
zelfstandige activiteit. Om dit enigszins te beperken, hebben zelfstandi-
gen vanaf 2007 de mogelijkheid om hun woning “onbeslagbaar” te laten 
verklaren.

De bescherming is enkel mogelijk voor de woning waar de  
zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats heeft én op voorwaarde dat 
er een verklaring van onbeslagbaarheid door een notaris wordt 
opgemaakt. Daarin staat gedetailleerd beschreven wat de eigen, 
gemeenschappelijke of onverdeelde aard van de zakelijke 
rechten van de zelfstandige zijn betreffende dat onroerend goed.  

De notariskosten bedragen ongeveer € 1000. Derden moeten 
rekening houden met deze bescherming vanaf de overschrijving 
ervan in het register van de hypotheekbewaarder. De bescherming 
blijft geldig tot overlijden van de zelfstandige die de verklaring 
heeft afgelegd of tot hij van hoofdverblijfplaats wisselt.

In principe staat de zelfstandige (in eigen naam, dus niet in een 
vennootschap) met zijn heel vermogen in voor zijn schulden. 
Deze bescherming vormt dus een uitzondering op dit principe. 

Toch goed opletten! Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 3 
oktober 2014 wel nog eens extra benadrukt dat de bescherming  
vervalt van zodra de woning, zelfs tijdelijk, niet meer de hoofd- 
verblijfplaats van de zelfstandige is. In het arrest had de zelfstandige 
een verklaring van onbeslagbaarheid op zijn woning en verplaatste 
hij zijn hoofdverblijfplaats nadien naar een ander adres om na 1 jaar 
terug naar zijn woning terug te keren en zijn hoofdverblijfplaats daar 
terug te vestigen. Het hof oordeelde dat de bescherming vervallen was. 

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:

 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!



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
Bd. Emile de Laveleye 191
4020 Liège
04 340 35 01

Charleroi
Rue Auguste Piccard 20
6041 Gosselies
071 23 57 50

Zijn uw bedrijfsdocumenten nog in orde?
Uit de praktijk blijkt dat heel wat werkgevers over een verouderd arbeidsreglement beschikken dat sinds de 
invoering in de onderneming weinig tot niet meer werd aangepast. Denk aan de nodige aanpassingen in het 
kader van het éénheidsstatuut, de gewijzigde wetgeving op vlak van psychosociale risico’s, … 

Het is verder ook belangrijk dat u naast ook in orde bent (en blijft!) met alle sociale documenten zoals ar-
beidsovereenkomsten zodat u niet voor verrassingen komen te staan bij een onaangekondigd bezoek van 
de sociale inspectie. 

Met de KMO Scan van Attentia gaan onze sociaaljuridische experts na waar er hiaten en risico’s zitten, en 
voor welke documenten en overeenkomsten er dringend dient te worden ingegrepen. 

Meer info ? Contacteer dominique.derycker@attentia.be.

Attentia zet in op starters en sponsort ondernemingswedstrijd Bizidee
Ook in het najaar trekken we resoluut de kaart van de starters. Onze gratis starterssessies kun-
nen nog steeds op heel wat belangstelling rekenen, maar om onze activiteiten in het segment van de  
starters nog meer ruchtbaarheid te geven zijn we een sponsorship aangegaan met Bizidee (www.biz-
idee.be), de ondernemingsplanwedstrijd die € 15.000 startkapitaal uitreikt aan de starter met het beste 
ondernemingsplan.

Waarom steunt Attentia Bizidee?
Claudia Nieuwland, Director Marketing, Product en Communications: “wij steunen Bizidee 
omdat het een is schitterend initiatief met een groot draagvlak dat jonge, enthousiaste 
ondernemers en starters een duwtje in de rug wil geven bij het uitwerken van hun business 
plan. De link met Attentia is snel gelegd omdat wij een HR-dienstverleningsbedrijf zijn dat 
ook in het segment van zelfstandigen en starters steeds meer actief is. Wij willen dus net 
als jullie het ondernemerschap in Vlaanderen promoten, en starters en zelfstandigen helpen bij de  
opstart van hun zaak of onderneming. Alleen de invalshoek is anders.”

Iets concreter, waar kunnen jullie dan precies bij helpen?
Nieuwland: “Wel, het omzetten van een idee naar een ondernemings-plan en het commercialiseren van een 
product is één ding. Daar zijn jullie de ideale partner voor. Maar wat bijkomend vaak over het hoofd gezien 
wordt: starters hebben vaak geen idee aan welke wettelijke verplichtingen zij moeten voldoen op vlak van 
verloning, personeel, of welzijn en preventie. Dat is bijzonder jammer, niet alleen omdat die onwetendheid 
heel wat mensen afschrikt om effectief hun zaak op te bouwen, het zorgt er ook voor dat ze heel wat voordelen 
mislopen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van bepaalde subsidies voor je onderneming.”

Er is dus vooral gebrek aan informatie?
Nieuwland: “Exact. De zin en de goesting in het ondernemerschap nochtans groter is dan ooit. Wij spelen 
in op de toenemende vraag door over heel Vlaanderen gratis infosessies te organiseren voor start-
ers. Wij stellen vast dat zaakvoerders noch de kennis noch de tijd hebben om alle wettelijke verplichtin-
gen aan te pakken. Onze taak bestaat erin om als betrouwbare partner zoveel mogelijk kopzorgen van 
starters te ontnemen, door hen correct te informeren, adviseren en te begeleiden. En dat wordt 
geapprecieerd. Onze ervaring leert dat men gedeeltelijk of volledig beroep doet op ons omdat de persoonlijke 
begeleiding echt wel de doorslag geeft.”

Bizidee organiseert ook enkele ‘inspiratiedagen’ waar starters terecht kunnen voor heel wat informatie. Een 
aantal van onze collega’s zullen op deze dagen aanwezig zijn als jurylid of als speedcoach. De inspiratiedagen 
gaan door in Hasselt (20 oktober) en Gent (in ons eigen kantoor op 21 oktober). 

Meer info ? Contacteer jochen.veys@attentia.be. 


