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Overheidsopdrachten bieden bedrijven enorme commerciële mogelijkheden  
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1968-2018: 50 jaar geleden werd in België het Sociaal Statuut van Zelfstandige geboren! Een halve eeuw geleden was 
een loopbaan als zelfstandige een levenskeuze die enorme risico’s inhield door de onzekerheden van het leven. Een 
gefailleerde kon niet terugvallen op werkloosheidsuitkeringen. Voor gezondheidszorg en geneesmiddelen moest hij de 
volle prijs neertellen. Voor zijn kinderen ontving hij schamele gezinstoelagen. En van een pensioen was er geen sprake. 

In de afgelopen 50 jaar – en vooral tijdens het jongste decennium – is de situatie gelukkig fors verbeterd. Het sociaal sta-
tuut van zelfstandige benadert nu het statuut van werkkrachten in loondienst. In sommige sectoren als gezondheidszorg 
en kinderbijslag lopen de rechten nu gelijk. In andere domeinen zoals pensioenen en ziekteverzekering is de situatie 
aanzienlijk verbeterd, maar er is nog werk voor de boeg, zeker wat betreft de werkloosheid.    

De keuze van een zelfstandigenstatuut houdt echter nog steeds risico’s in. 
De inkomsten zijn per definitie wisselvallig, het kapitaal wordt risicovol geïn-
vesteerd en de privé eigendom is zelden totaal veilig. Om al die redenen blij- 
ven we ons inzetten. De zelfstandige moet eerlijk worden beloond voor al zijn 
inspanningen, enerzijds door de Sociale Zekerheid, uiteraard, maar anderzijds 
ook via allerlei steunmaatregelen om zijn activiteiten te ontwikkelen, de admi-
nistratie te vereenvoudigen en toegang tot krediet te vergemakkelijken. 

Van krediet gesproken: ook daar is de situatie in 50 jaar tijd flink veranderd, in positieve maar ook in negatieve zin, 
trouwens. De banken schrikken hoe langer hoe meer terug voor risico’s en het klassieke bankkrediet is dus niet steeds 
voor iedereen toegankelijk. Gelukkig ontstonden ondertussen alternatieve kredietvormen. Denk maar aan crowdfun-
ding, private equity, business angels en microkrediet, dat wij verder in dit nummer bespreken. Het microkrediet kent 
steeds meer succes, onder andere omdat het een duwtje in de rug geeft aan zelfstandigen die anders waarschijnlijk 
nooit een activiteit van de grond hadden kunnen krijgen. De originaliteit zit in de begeleiding van de begunstigden. En 
de resultaten zijn indrukwekkend. 

Laten we dus eerder naar de 50 komende jaren kijken dan naar het verleden terugblikken. We zitten nog met talrijke 
uitdagingen want het staat vandaag vast dat het aantal zelfstandigen in onze steeds veranderende wereld zal blijven 
toenemen. 
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zouden sommige 
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nooit zijn gestart."
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MicroStart: wie zijn wij? 
MicroStart is geïnspireerd door de microfinancierings-
projecten die ontstonden in de Zuiderse landen, begin 
de jaren 1970. MicroStart promoot het idee dat iedere 
man of vrouw, ongeacht zijn of haar afkomst, opleiding,  
vermogen of familiale situatie, het recht op economisch 
initiatief geniet om zijn of haar lot in eigen handen te  
nemen.

MicroStart werd opgericht als een Coöperatieve Ven-
nootschap met Sociaal Oogmerk en een VZW. Het biedt 
steun aan mensen die een kleine zelfstandige activiteit 
wensen te beginnen en die geen toegang krijgen tot de 
traditionele financieringsinstellingen. Met ons aanbod aan 
microkredieten en een persoonlijke begeleiding verze-
keren we een aangepaste dienstverlening op maat van  
ieders noden.

Vertrouwen, solidariteit, professionalisme, respect en  
innovatie zijn waarden die hoog in het vaandel gedragen 
worden. Met de steun van prestigieuze coöperatieve  
leden en van overheids- en privé-partners, stelt MicroStart 
een dertigtal werknemers en een honderdtal vrijwilligers 
tewerk.

"Hulp aan diegenen die meer ideeën dan geld hebben”: 
de missie van MicroStart. 

MicroStart richt zich tot elke persoon die een nieuw 
project wil lanceren of een bestaande activiteit wil 
ontwikkelen of redden. “Wij financieren talrijke en  
diverse projecten. Heel wat handelaars uit Brussel en 

omstreken zijn ons komen opzoeken voor een restaurant, 
het inrichten van een ruimte, de ontwikkeling van een 
web-site of de opening van een winkel”, vertelt Roxane  
Lemercier, adviseur microkrediet bij MicroStart. 

"MicroStart heeft me geholpen mijn passie om te zetten 
in een economische activiteit" – Aminata, Producent van 
een biodrank

Concreet biedt MicroStart een financiering tussen  
€ 500 en € 15000 om een onderneming te ontwikkelen 
of op te richten. De mensen die het agentschap binnen- 
stappen, genieten een kosteloze en geïndividualiseerde 
opvolging. MicroStart richt zich voornamelijk tot mensen 
die omwille van hun statuut, hun jonge leeftijd of tegen- 
slag in hun vroegere activiteit, geen recht meer hebben 
op een banklening. Vandaag geniet MicroStart ondersteu-
ning van Adie (een microfinancieringsorgaan dat in Europa 
pionierswerk leverde), het Europees Investeringsfonds, 
AG Insurance, BNP Paribas Fortis en Partena Professional.

"Met de steun van microStart beschik ik nu over de mid-
delen om tentoonstellingen te organiseren en mijn naams-
bekendheid te vergroten." Simon, Beeldhouwer

"Wij werken op een heel eenvoudige manier. Een afspraak 
of gewoon het agentschap binnenlopen en wij onthalen 
u om uw project te bespreken. We bekijken hoe ver het 
project is gevorderd en bieden een begeleiding aan of wij 
stellen samen een dossier op voor een financieringsaan-
vraag. Wij willen zo reactief mogelijk zijn. Ons kredietcomité 
komt elke week samen, waardoor wij snel een antwoord 
kunnen geven aan de mensen die ons contacteren", aldus 
nog Roxane Lemercier.

MicroStart  
ondersteunt uw  
activiteit in Brussel
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Om een kosteloze maar kwaliteitsvolle begeleiding aan te 
bieden is MicroStart constant op zoek naar vrijwilligers die 
bereid zijn de projecten op te volgen. We hebben geen 
voorkeur qua profiel: financiers, zelfstandigen, marketeers… 
Alle ervaring is welkom.

"De tijd nemen en actief luisteren zijn cruciale factoren 
van onze begeleiding, die ervoor zorgt dat zowel het 
project als de man of vrouw achter het project kunnen 
groeien." Odile Amory, Vrijwilliger bij MicroStart

De sociale impact van MicroStart
1 euro investeren in een microkrediet brengt de 
maatschappij 4 euro op

MicroStart is het belangrijkste netwerk voor microkrediet 
in België. Het werd opgericht door Adie en BNP Paribas 
Fortis en bouwde in zes jaar tijd een nationaal netwerk 
met vijf kantoren uit. In die periode ontmoette de organi-
satie 15.000 mensen en verleende ze voor 25 miljoen euro 
aan kredieten. Dat heeft bijgedragen tot de creatie of het 
behoud van 2.000 jobs. 

Een financiering door MicroStart creëert gemiddeld 1,6 
arbeidsplaatsen, inclusief die van de micro-ondernemer. 
Van alle ondernemingen die MicroStart heeft begeleid, 
is 84 procent na twee jaar nog altijd actief. Het percen-
tage door MicroStart gefinancierde ondernemingen dat 
blijft bestaan, stijgt constant sinds 2014 en bedraagt 75 
procent. Van de ondernemers die hun activiteit hebben 
stopgezet, vond 9 procent werk bij een andere werkgever. 
16 procent is werkloos.

En er is meer. Voor elke euro die in het microkrediet- 
programma van MicroStart wordt geïnvesteerd, krijgt de 
maatschappij na twee jaar 4 euro terug. Dat is te danken 
aan de hogere fiscale ontvangsten en sociale bijdragen 
en de minder betaalde werkloosheids- en andere sociale 
uitkeringen. MicroStart bestrijdt dus niet alleen sociale 
uitsluiting, maar draagt ook bij tot de creatie van duur-
zame en rechtvaardige ontwikkeling.

Getuigenis
"Ik ben trots op de weg die we met de steun van Micro- 
Start hebben afgelegd."

Daniel is geboren in Ethiopië en woont in Gent, waar hij 
een Ethiopisch restaurant heeft geopend. In 2006 streek 
hij neer in België. Hij was toen 24 jaar en had een diploma 
hotelschool en marketing management op zak. 

"Ik wilde al lang een restaurant openen, maar vond het 
belangrijk om eerst de taal te leren. Ik heb dan ook het 
nodige geduld aan de dag gelegd en een tijd als ober 
gewerkt. Na enkele jaren nam ik ontslag om mijn plannen 
beter te kunnen voorbereiden. Ik kwam toen bij Micro- 
Start terecht. Ik heb eerst een opleiding bedrijfsbe-
heer gevolgd om zo mijn diploma te kunnen behalen.  
Vervolgens heb ik samen met mijn coach een businessplan 
en een financieel plan uitgewerkt.

Uiteindelijk kreeg ik een lening om mijn opstart te finan-
cieren." 

Daniel is vandaag de trotse baas van zijn eigen restaurant 
in Gent. Het is een uniek concept dat intussen kan rekenen 
op heel wat mond-tot-mondreclame.

Contact
77 Fiennesstraat • 1070 Anderlecht 
02 888 61 00 
welcome@microstart.be • www.microstart.be
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Dankzij de overeenkomsten van afgelopen zomer 
bereikte de federale regering eind juli een 
akkoord over de inhoud van de hervorming van 

de Vennootschapsbelasting. Net na Kerstmis werd de 
hervorming na veel gepalaver eindelijk gestemd om 
vanaf 1 januari van dit jaar van kracht te worden. 

De hervorming is bedoeld om België aantrekkelijker te 
maken voor buitenlandse investeerders en om de fiscale 
druk op ondernemingen – en meer specifiek op KMO's 
– te verlichten. De hervorming wordt in twee stappen 
toegepast: 2018 en 2020. Hieronder leest u een kort 
overzicht van de voornaamste veranderingen. 

Verlaging van de belastingtarieven 
De belastingtarieven zullen in twee stappen dalen. Voor 
grotere ondernemingen zal het huidige tarief van 33,99% 
(33% + 3% crisisbijdrage) terugvallen tot 29,58% (29% 
+ 2%) in 2018 en tot 25% vanaf 2020. Voor KMO's met 
minder dan € 100.000 winst valt het belastingtarief terug 
van 24,98% (24,25% + 3%) tot 20,40% (20% + 2%) in 2018 
en 20% vanaf 2020. 

Investeringsaftrek  
Voor 2018 en 2019 geldt als tijdelijke maatregel voor 
KMO's en eenmanszaken (natuurlijke personen) een 
investeringsaftrek die van 8% naar 20% oploopt.
Om een zekere budgettaire ‘neutraliteit’ te bereiken, 
lanceerde de regering een aantal compensatiemaatregelen 
waarover heel veel werd gezegd en geschreven. 

De bezoldiging van KMO-bedrijfsleiders 
De meest spectaculaire hiervan is de verplichting voor een 
KMO om ten minste één van zijn bedrijfsleiders € 45.000 
per jaar te bezoldigen (in plaats van € 36.000 in 2017). 
Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal de KMO 
geen recht hebben op het verlaagd tarief. Erger nog: als 
de bezoldiging lager is dan € 45.000 of dan het belastbaar 
inkomen van de vennootschap, wordt een speciale heffing 
van 5% (10% vanaf 2020) ingesteld op het ontbrekende 
aandeel van de bezoldiging. 

Hervorming van de notionele 
intrestaftrek  
Voortaan geldt alleen als rekenbasis het extra kapitaal 
ten opzichte van een mobiel gemiddelde van de vijf 
voorafgaande jaren. Hiermee daalt de aftrek. Laten we 

echt vermelden dat KMO’s het hogere aftrekpercentage 
blijven genieten. 

IZEO peilde naar de mening van de ondernemers over 
de lopende hervorming.

Volgens een opiniepeiling die de antwoorden van 
meer dan 1000 Zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders 
vergaarde, beschouwt 87% van de zaakvoerders een 
tot 20% verlaagd tarief voor KMO's in 2018 als positief 
nieuws voor de ontwikkeling van hun activiteiten.

48% van de Zelfstandigen die als natuurlijke persoon 
hun beroep beoefenen, oordeelt dat een tot 20% 
verlaagd tarief in 2018 hen zou kunnen aanzetten om een 
vennootschap op te richten.

IZEO ondervraagde de Zelfstandigen en KMO-
bedrijfsleiders ook over de verhoging van de minimum 
vereiste bezoldiging van ten minste één bedrijfsleider om 
het verlaagd belastingtarief te genieten. Hieruit blijkt dat 
52% van de zaakvoerders de mening toegedaan is dat een 
verhoging van de bezoldiging van € 36.000 tot € 45.000 
de ontwikkeling van de activiteiten zal afremmen. 31% 
van de zaakvoerders gelooft dat niet en 17% heeft geen 
mening. Er bestaan geen noemenswaardige verschillen 
tussen de sectoren.

39% van de Zelfstandigen als natuurlijke persoon 
beschouwt deze verhoging van de minimumbezoldiging 
als een belemmering om de stap naar een vennootschap 
te zetten. 21% deelt deze mening niet en 40% heeft 
hierover geen opinie.

71% van de KMO-bedrijfsleiders vindt verder dat de 
tijdelijke verhoging tot 20% van de aftrek voor eenmalige 
investeringen positief nieuws is voor hun zaak.

En ten slotte oordeelt 69% van de KMO-bedrijfsleiders 
dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over de inhoud van 
deze hervorming.

Hoe dan ook, de hervorming werd inmiddels gestemd en 
moet nu worden toegepast. IZEO verbindt er zich toe u 
hierover te informeren en ook de concrete impact op uw 
activiteiten te bespreken. 

Wij voorzien onder andere een rondetafelgesprek met 
diverse deskundigen en houden u op de hoogte via diverse 
didactische tools en verscheidene informatiekanalen 
(Izeomag, www.izeo.be, sociale netwerken…)

Aarzel zeker niet ons te contacteren, uw ervaring te 
delen en ook de vragen die u zich stelt of de ‘aangename 
verrassingen’…

Hervorming van de Vennootschapsbelasting 
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Collectieve Bonus of niet-recurrente 
resultaatgebonden voordelen

De collectieve bonus of niet-recurrente 
resultaatgebonden voordelen kenden een nooit 
aflatend succes sinds hun invoering in 2008.

Concreet gaat het hier om voordelen die voortvloeien uit 
de collectieve resultaten van een onderneming, van een 
groep ondernemingen of van een welbepaalde groep 
arbeidskrachten, aan de hand van op voorhand bepaalde 
objectieve criteria. Het maximumbedrag hiervan werd voor 
2018 vastgelegd op € 3.318 bruto per werknemer. De col-
lectieve bonus die deze voorwaarden naleeft, wordt totaal 
van belastingen vrijgesteld. Wel wordt hij onderworpen 
aan de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid 
(13,07%) en aan een patronale solidariteitsbijdrage ter 
hoogte van 33%. 
Het stelsel functioneert op een vrij logge manier, met 
indiening van een CAO of van een toetredingsakte (als 
de betrokken groep werknemers in de onderneming niet 
wordt vertegenwoordigd door een vakbondsafvaardiging). 
In 2017 hebben meer dan 9.000 ondernemingen een col-
lectieve bonus uitbetaald. Volgens het Sociaal Secretariaat 
Partena Professional zijn 61% hiervan KMO’s met minder 
dan 50 werknemers en zelfs 28% bedrijven met minder 
dan 10 werknemers. Dit getuigt van de belangstelling van 
KMO's voor een dergelijk systeem. 

Sinds de instelling van de tax shift, de vermindering van de 
RSZ werkgeversbijdragen en de invoering van de nieuwe 

winstpremie, is de collectieve bonus de duurste premie 
geworden voor werkgevers, met als gevolg een betrekkelijk 
verlies aan aantrekkelijkheid. IZEO wijst de Regering dus 
op de noodzaak om de sociale bijdragen aan te passen 
en het stelsel te vereenvoudigen.

Concreet vraagt IZEO:
•  dat de patronale solidariteitsbijdrage van 33% op zijn 

minst zou worden herleid tot het nieuwe tarief van de 
RSZ werkgeversbijdragen dat van toepassing is op 
de vaste en variabele bezoldiging van loontrekkende 
werknemers, namelijk 25%; 

•  dat het maximaal toegestane bedrag voor de col-
lectieve bonus zou worden verhoogd door o.a. de 
fiscale en sociale maxima gelijk te stellen;

•  dat de procedure die wordt voorzien voor de instel-
ling van een collectieve bonus aanzienlijk zou wor-
den vereenvoudigd en de termijnen ingekort voor 
de kleinere ondernemingen. Deze ondernemingen 
zouden de mogelijkheid moeten krijgen om de toe-
tredingsakte via een digitaal platform in te dienen en 
de vergunningsprocedure toe te vertrouwen aan het 
bestuur, dat zich binnen een maximumtermijn van één 
maand zou moeten uitspreken, met de mogelijkheid, 
voor de ondernemingen, om in beroep te gaan bij de 
paritaire commissie in geval van weigering.
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De federale regering werkt aan een wetsontwerp 
aangaande een nieuwe fiscale vrijstelling van  
€ 6.000 per jaar voor werkkrachten die 

aanvullende toevallige inkomsten wensen. De 
vrijstelling zou drie types occasionele inkomsten 
betreffen: ‘werk voor verenigingen’, ‘diensten van 
burger tot burger’ en de ‘samenwerkingseconomie’. 
Het ontwerp ligt nog steeds ter discussie maar wordt 
momenteel vertraagd door een motie betreffende een 
belangenconflict die door de Franstalige leden van het 
Brusselse Parlement werd ingediend. 

IZEO verzet zich niet tegen de invoering van dit stelsel, ten-
minste wat betreft het gedeelte ‘werk voor verenigingen’. 
Dit type werk draagt namelijk bij tot de maatschappelijke 
samenhang. 

Voor het overige staat IZEO afkerig tegenover dit project. 
De reden hiervoor is dat dit stelsel heel veel zelfstandigen 
zal blootstellen aan de oneerlijke concurrentie van 
occasionele werkkrachten die van elke vorm van belasting 
zullen worden vrijgesteld.

Maatregelen die te maken hebben met diensten aan 
burgers en met de samenwerkingseconomie bevorderen 
altijd een gevaarlijke en oneerlijke concurrentie ten 
aanzien van de talrijke zelfstandigen die gerelateerde of 
zelfs identieke activiteiten beoefenen. 

IZEO vreest verder voor de omschakeling van bepaalde 
beroepsactiviteiten naar fiscaal en sociaal vrijgestelde 
gelijkaardige activiteiten. 

Als het principe van deze maatregel wordt goedgekeurd, 
dan moeten er absoluut veranderingen worden 
doorgevoerd. 

In dit geval vraagt IZEO:

•  het individuele voordeel van deze vrijstelling te 
beperken tot drie jaar vanaf de eerste dienstverlening. 
Als het de bedoeling is om het ondernemerschap te 
bevorderen, dan heeft de kandidaat ondernemer 
na drie jaar voldoende inzicht om te weten of hij er 
een beroepsactiviteit kan van maken. Ofwel stopt hij 
ermee, ofwel vervoegt hij het algemene stelsel, in 
hoofd- of in bijberoep. 

•  de lijst van de toegestane activiteiten te beperken 
en kleine werkzaamheden binnen en rond de 
woning uit deze lijst te schrappen. Deze activiteit 
vertegenwoordigt namelijk een rechtstreekse vorm 
van concurrentie met talrijke zelfstandigen die in 
bouw en tuinaanleg actief zijn. 

•  rekening te houden met het advies van de NAR, 
die onder andere voorstelt dat de opdrachtgever 
de dienstverlening zou beperken tot een 
maximumbedrag: een maximum van € 150 zou 
kunnen worden voorzien voor talrijke activiteiten die 
in de lijst voorkomen. 

•  de effectieve invoering van deze maatregel te laten 
afhangen van de operationele beschikbaarheid van het 
platform waarop de in het raam van de wet gepresteerde 
diensten zullen moeten worden geregistreerd.

Hoe dan ook vreest IZEO voor een niet te onderschatten 
budgettaire impact op het sociaal statuut van de 
Zelfstandigen, ten gevolge van de overgang van 
bepaalde beroepsactiviteiten naar het nieuwe stelsel. 
Het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut 
der Zelfstandigen beklemtoonde in zijn advies van 30 
november 2017 dat het Rekenhof, aan de hand van een 
evaluatie door de FOD Financiën, het mogelijke verlies 
door dit stelsel op 109 miljoen euro raamt. Het zou in elk 
geval onaanvaardbaar zijn dat een dergelijk verlies later 
zou worden gecompenseerd door maatregelen die de 
zelfstandigen extra belasten via een verhoging van de 
bijdragen of een vermindering van de dienstverlening. 

Na afloop van de procedure van het belangenconflict zal 
IZEO blijven toezien op de nadelen die de zelfstandigen 
zouden kunnen ondergaan. 

Fiscale vrijstelling van € 6000 per jaar voor 
toevallige inkomsten: uitgesteld!
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Happy Independent's Year: 50 jaar sociale 
zekerheid voor Zelfstandigen  

Dit jaar viert het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen zijn 50e verjaardag. Pas in 1968 kwam dit statuut namelijk 
tot stand door de samenwerking van drie sectoren: de kinderbijslag, het pensioen, de gezondheidszorg en de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering. In 1970 werd het RSVZ in het leven geroepen, met als voornaamste taak 

het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen te beschermen. 

Sindsdien werden heel wat stappen gezet om dit statuut verder te verbeteren en steeds nauwer af te stemmen op 
het statuut van loontrekkenden. Zo zagen we tijdens de afgelopen jaren onder andere de integratie van de ‘kleine 
risico’s’ in de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (2008), de gelijkheid van kinderbijslag tussen zelfstandigen 
en werknemers in loondienst (2014), de afstemming van de bedragen van het minimumpensioen van zelfstandigen op 
de tarieven die van toepassing zijn voor loontrekkenden (2016) of bijvoorbeeld nog, sinds het begin van dit jaar, de 
vermindering tot twee weken van de wachttijd voor ziekte-uitkeringen. Ook de zelfstandige vrouwen kwamen aan bod, 
met een verbetering van het moederschapsverlof. Zelfstandig zijn is inderdaad comfortabeler in 2018 dan in 1968. 

Er is nog werk voor de boeg, maar de verjaardag was het vieren waard. Op initiatief van het RSVZ en met de steun van 
de sociale verzekeringsfondsen ging de campagne “happyindependentsyear” dus op 21 februari van start in Bozar, in 
aanwezigheid van Koning Filip, Eerste Minister Charles Michel en de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, 
Landbouw en Maatschappelijke Integratie. Voor de gelegenheid werden 50 zelfstandigen met uiteenlopende beroepen 
aangesteld als ambassadeur van het zelfstandigenstatuut. Nog voor het protocollaire gedeelte nam de Koning deel aan 
een rondetafelgesprek met een tiental onder hen. 

De campagne duurt het ganse jaar. Elke week wordt een van de ambassadeurs in de bloemetjes gezet. 
Maar er is meer: tijdens de ganse campagne is een digitaal platform toegankelijk om iedereen toe te laten zijn ideeën 
voor een nog beter statuut voor te stellen. Via het platform “#improver” kunnen zelfstandigen hun idee bekendmaken 
met de hoop dat ze een maximum aan “likes” verkrijgt. Als dit idee in de top 15 eindigt van de ideeën die de meeste 
bijval hebben gekregen tussen nu en 31 augustus 2018, zal de betrokken zelfstandige de gelegenheid krijgen om die te 
komen voorstellen aan de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie 
Denis Ducarme, die dan de haalbaarheid zal onderzoeken.
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Goed nieuws: twee belangrijke verbeteringen 
aangaande de sociale bijdragen van de 
zelfstandigen werden in januari gestemd en 

worden op 1 april van kracht.  

Concreet: 

•  Toevoeging van vier nieuwe verminderingsdrempels 
voor de voorlopige bijdragen. Met deze maatregel 
kunnen de zelfstandigen hun sociale bijdragen beter 
aanpassen aan hun economische situatie van het moment;

•  Verlaging van de minimumdrempel voor de sociale 
bijdragen voor het eerste jaar van activiteit als zelfstan-
dige. Deze maatregel zal de starters – meer dan 10.000 
zelfstandigen in hoofdberoep (zoals de stagiairs van de 
vrije beroepen) – in staat stellen een bijdragevermin-
dering te genieten – een voordeel dat kan oplopen tot 
€ 1.340 op jaarbasis. 

Toevoeging van 4 nieuwe vermin-
deringsdrempels voor de voorlopi-
ge bijdragen
Sinds 2015 zijn de sociale bijdragen van de zelfstandigen 
verschuldigd in functie van het lopende jaar. De zelfstandige 
past zijn betalingen naar boven of naar beneden aan in functie 
van de verwachte inkomsten voor het jaar.

Door het lage aantal drempels (2), kon een deel van de 
zelfstandigen hun voorlopige bijdragen niet naar beneden 
aanpassen ingeval van een inkomstendaling. 

De nieuwe bepaling voegt vier verminderingsdrempels toe 
aan de twee bestaande drempels. 

Verlaging van de bijdragedrempel 
voor de starters
Vandaag moet de zelfstandige die zijn activiteit in hoofdbe-
roep start, een minimale kwartaalbijdrage betalen in de orde 
van € 694, ook al is zijn jaarinkomen lager dan € 13.550,50. 

In deze context:

•  kan de starter geen vermindering van zijn voorlopige 
bijdrage genieten – waardoor hij met andere woorden 
minstens € 694 per kwartaal moet betalen om socia-
lezekerheidsrechten te openen (gezondheidszorgen, 
uitkering, overbruggingsrecht, pensioen…)

•  kan de definitieve bijdrage voor deze periode op het 
moment van de regularisatie twee jaar later niet lager 
zijn dan € 694 (€ 13.550,50 € * 20,5% / vier kwartalen), 
ook al is zijn referentie-inkomen lager dan € 13.550,50.

Vanaf april 2018 zal dit veranderen dankzij de wet van  
minister Denis Ducarme. De zelfstandige die zijn activiteit in 
hoofdberoep aanvat, zal dus tot € 330 per kwartaal kunnen 
besparen.

•  Enerzijds zal de starter rechtstreeks een vermindering 
van de voorlopige bijdrage kunnen genieten op 
voorwaarde dat hij kan aantonen dat zijn inkomsten 
ver onder € 13.550,50 zullen liggen. De minimale  
referentie-inkomsten bedragen € 6.997,55. Hij zal dus 
een bijdrage kunnen betalen die geen € 694 meer 
bedraagt, maar die werd verminderd tot € 358,62. 

•  Anderzijds zal, op het moment van de regularisatie, 
de definitieve bijdrage (ongeacht of hij verminderde 
bijdragen heeft betaald voor deze periode) berekend 
kunnen worden op basis van zijn werkelijke inkomsten, 
met een minimumbedrag van voortaan € 358,62. 

•  Wat betreft de socialezekerheidsrechten, blijft de 
volledige dekking gehandhaafd. 

Verlaging van de minimumbijdrage van de 
starters en aanpassing van de sociale bijdragen 
aan de economische realiteit van de zelfstandigen

Huidige drempels Huidige en nieuwe  
drempels

13.550,50 € 13.550,50 €

17.072,56 €

21.510,08 €

27.101,00 € 27.101,00 €

38.326,61 €

54.202,01 €
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De zelfstandigen – natuurlijke personen en de 
meewerkende echtgenoten krijgen toegang 
tot het aanvullend pensioen van de 2de pijler 

Vandaag hebben enkel de zelfstandige 
bedrijfsleiders toegang tot zowel het vrij 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen 

(VAPZ) als de tweede pensioenpijler (individuele 
pensioentoezegging), maar genieten de zelfstandigen 
– natuurlijke personen enkel het VAPZ.

De Regering wil dit veranderen door een nieuw wets-
ontwerp voor te stellen dat de zelfstandigen – natuurlijke 
personen zal toelaten eveneens toegang te krijgen tot 
de tweede pijler. 

Dit initiatief wil dezelfde mogelijkheden bieden aan alle 
zelfstandigen en hun statuut verbeteren. Vandaag hebben 
de werknemers en de zelfstandige bedrijfsleiders reeds de 
mogelijkheid om een 2de pijler op te bouwen zodat ze zich 
een pensioen kunnen garanderen dat overeenkomt met 
80% van hun inkomsten. Door eveneens deze mogelijkheid 
te bieden aan de zelfstandigen – fysieke personen is er 
geen sprake meer van discriminatie.

Minister Bacquelaine steunt deze maatregel ten volle: 

“Deze beslissing geeft toegang tot de tweede pijler aan 
de zelfstandigen – natuurlijke personen: handelaars, am-
bachtslieden of vrije beroepen. Het is een bijkomende stap 
naar de veralgemening van de aanvullende pensioenen en 
naar een harmonisering van de stelsels.”

Met deze nieuwe wet zullen deze zelfstandigen evenals de 
meewerkende echtgenoten en de zelfstandigen in bijbe-
roep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep 
kunnen kiezen om meer te sparen voor hun pensioen in 
een systeem waarin de prestaties worden belast tegen het 
afzonderlijk tarief van 10%. De zelfstandigen zullen, mits 
naleving van de fiscale limiet van 80%, kunnen genieten 
van een belastingvermindering van 30% op de betaalde 
premies.

Om zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem zullen de 
zelfstandigen – natuurlijke personen een contract kunnen 
afsluiten bij hun verzekeraar of pensioenfonds dat voldoet 
aan de voorwaarden voorzien in de wet. En dit drie maanden 
na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.
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Uw onderneming is goed verzekerd. Maar bent u, als bedrijfsleider, even goed beschermd?

Om u actief voor vier aanzienlijke risico’s te behoeden, ontwikkelde IZEO een voor 
bedrijfsleiders specifiek pakket dat bestaat uit: de bescherming van uw e-reputatie, 
juridische bijstand bij strafrechtelijke vervolgingen, een fiscale bescherming en een jaarlijks 
preventief gezondheidsonderzoek.

Bezoek onze website, ontdek er al onze voordelen
en word lid voor amper 149€ per jaar.

HIJS UW PERSOONLIJKE
BESCHERMING OP 
DE HOOGSTE MAST!

BEDRIJFSLEIDER

www.izeo.be

NIEUW: 
ONTDEK HET 
FISCALE SCHILD 
VAN IZEO
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