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Wie weet hoeveel loontrekkenden ooit van een zelfstandigenstatuut droomden? Zijn eigen baas zijn, volledig auto-
noom, om de vrije teugel te laten aan de drang naar ondernemerschap, zelf de vruchten van zijn werk plukken, ook 
al gaan daar risico’s mee gepaard… Allemaal goede redenen om de stap te zetten, nietwaar? 

Talrijke obstakels bemoeilijken echter nog de overgang. Zo bijvoorbeeld de aanzienlijke verschillen in sociale bescherming 
tussen beide stelsels. Tijdens de afgelopen jaren hebben de achtereenvolgende regeringen weliswaar getracht om een 
aantal onrechtvaardigheden uit de wereld te helpen. Ze sleutelden onder an-
dere aan het pensioenstelsel en de kinderbijslag. In andere domeinen is er nog 
heel wat werk aan de winkel. Denk maar aan de werkloosheid (daar werd enige 
vooruitgang geboekt met de faillissementsverzekering) of het betaald verlof (hier 
staan we nog nergens). 

Iedereen weet dat een dergelijke sociale bescherming niet gratis is. Daarom be-
talen we trouwens sociale bijdragen. En eens te meer stellen we een verschil vast 
met de regeling voor loontrekkenden. Werknemers weten steeds hoeveel bij-
dragen zij betalen omdat het bedrag daarvan finaal afhangt van hun inkomsten, 
die ook vast staan. Zelfstandigen worstelen echter met een stelsel van voor- 
lopige bijdragen, afgeleid van “geraamde” inkomsten. Wanneer deze inkomsten 
dan achteraf bekend zijn, ondergaan de bijdragen een regularisatie. Volgt u nog 
steeds de redenering? Het systeem is in elk geval verre van eenvoudig en stemt 
niet steeds overeen met de economische situatie van de zelfstandige. Daarom 
onderging het stelsel een diepgaande hervorming die in 2015 van kracht werd 
en waarvan we de gevolgen vandaag beginnen te voelen, met de eerste regularisaties. Het nieuwe systeem is logischer, 
maar zeker niet perfect. 

Deze nieuwe vorm van regularisaties veroorzaakte een stortvloed van vragen bij de zelfstandigen. Vandaar de langere res-
ponstijden van de adviseurs, bij de sociale verzekeringsfondsen: deze mensen worden letterlijk overrompeld met vragen 
sinds de maand maart. Toen werden namelijk, aan de hand van de ondertussen officiële inkomsten voor 2015 vermeld op 
het aanslagbiljet, de eerste regularisaties uitgestuurd. 

In dit nummer bespreken we deze hervorming en haar gevolgen. En we proberen antwoorden te bieden op de meest voor-
komende vragen, na de eerste golf van regularisaties.
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De manier waarop de 
sociale bijdragen worden 
berekend, werd in 2015 
ingrijpend hervormd. De 
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eerst voelen, met de 
eerste regularisaties die 
de hervorming instelt.
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Daar gaan we! De ge-
volgen van de hervor-
ming van 2015 zorgden 
voor de eerste regula-
risatiegolven. Izeomag 
ontmoette deskundigen 
om dit onderwerp te 
verduidelijken. 

Boekhouder en fiscalist Jean-Marie 
Conter verheugt zich om de door-
braak: “Eindelijk een systeem dat 

rekening houdt met de economische 
werkelijkheid! Vroeger werden de bijdra-
gen berekend in functie van de omzet 
van drie jaar terug, zonder mogelijkheid 
om de bedragen aan te passen aan de 
huidige situatie. Zo moest een handelaar 
die ten gevolge van wegenwerken voor 
zijn deur veel minder klanten over de 
vloer kreeg, toch bijdragen betalen in 
functie van de goede resultaten van drie 
jaar vroeger, toen de klanten voor zijn 
winkel stonden aan te schuiven!” Voor-
taan betaalt de zelfstandige een provisie. 
“Dit valt te vergelijken met elektriciteits-
facturen”, stelt Valérie Mawet, als juriste 
bij Partena Professional. “Het finale be-
drag wordt op het einde van het jaar op 
het werkelijke verbruik afgestemd. De 
provisie van de sociale bijdragen wordt 
in functie van de resultaten van drie jaar 
eerder berekend.” In het vakjargon heet 
dit N-3. Deze provisie is echter niet meer 
finaal. In 2017 ervaren we voor het eerst 
de gevolgen van het nieuwe systeem. De 
hervorming vond in 2015 plaats, maar 

de consequenties voelen we slechts nu, 
omdat de inkohieringen de sociale-verze-
keringsfondsen hebben bereikt.

Jean-Marie Conter: “Het grote verschil is 
dat de zelfstandige nu met zijn boekhou-
der zijn inkomsten kan ramen. Als hij 
vaststelt dat hij tegen het einde van het 
jaar de geraamde omzet zal overschrijden, 
kan hij zijn sociale bijdragen regulariseren 
door spontaan een hoger bedrag te 
betalen. Dit was voordien onmogelijk.” 
Regularisatie is de nieuwe norm. Het 
systeem blijft van kracht, zelfs na het 
einde van de carrière. Op de website 
van uw sociale-verzekeringsfonds vindt 
u simulaties waarmee u het bedrag van 
een spontane storting kunt berekenen. 

Geen onaangename verrassingen meer: 
de bijdragen stemmen overeen met 
de werkelijke omzet. Dit is een eerste 
voordeel. Maar de formule heeft ook  
fiscale troeven, want de bijdragen zijn  
aftrekbaar voor het boekjaar waarop 
ze als provisie werden verrekend. De  
attesten komen nu trouwens rechtstreeks 
op de tax-on-web site terecht. 

Vermijd onaangename 
verrassingen 
Valérie Mawet: “Opgelet voor diegenen 
die hun omzet hebben onderschat!” 
Breng dus zeker in november een  
bezoekje aan uw boekhouder, want dan 
is de tijd rijp voor omzetramingen en 
een analyse van de situatie. Tijd ook om  
investeringen te checken en de bedra-
gen van de sociale bijdragen te bereke-
nen. En als u vaststelt dat u de drempel  

serieus zal overschrijden, dan maakt u 
best een spontane storting. Op die manier 
stemmen de bijdragen beter overeen 
met de economische werkelijkheid.  
Valérie Mawet: “Een ander gevaar is de 
aanvraag tot vermindering van de drie-
maandelijkse provisie.” In het begin van 
het jaar stuurt het sociale verzekerings-
fonds een eerste bijdrage berekend op 
de inkomsten van drie jaar vroeger. De 
zelfstandige die bijvoorbeeld een grote 
klant kwijt is, verwacht echter een lagere 
omzet voor het lopende jaar en kan een 
aanvraag tot vermindering van zijn so-
ciale bijdragen indienen. “Opgelet! De 
zelfstandige moet daarvan zelf het bewijs 
leveren”, aldus Valérie Mawet. “Hij moet 
bewijsstukken voorleggen waaruit effectief 
blijkt dat zijn omzet hoogstwaarschijnlijk 
zal dalen: o.a. boekhoudkundige docu-
menten of een medisch attest van tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid.” 

Als de situatie van de zelfstandige onder-
tussen verbetert, kan hij zelf bijsturen met 
een spontane storting. Een goede raad: 
vraag nooit om af te zien van een bijdrage- 
vermindering die het sociale verzekerings-
fonds zou hebben aanvaard. Anders zal 
het fonds deze ingreep teniet doen, de 
voorlopige bijdragen opnieuw berekenen 
aan de hand van inkomsten van drie jaar 
geleden en bovendien verhogingen met 
terugwerkende kracht aanrekenen. Alleen 
met een spontane storting vermijdt u 
boetes, wanneer uw definitieve inkomsten 
eindelijk gekend zijn. 

Berekening van  
de sociale bijdragen:  
de gevolgen van de  
hervorming van 2015 laten 
zich voor het eerst voelen
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Opletten voor het 
drempeleffect
Het drempeleffect is het inkomstenniveau 
waaronder geen daling van de bijdragen 
meer kan worden toegekend. Jean-Marie 
Conter: “De huidige situatie is totale 
onzin!” Laten we het geval nemen van 
een zelfstandige van wie de inkomsten 
in het jaar N-3 70.000 euro bedroegen. 
Ondertussen is deze zelfstandige een 
flink contract kwijt en zal zijn jaar N  
serieus lager scoren – laten we uitgaan 
van 40.000 euro. De wet erkent echter 
slechts twee drempels: 13.000 en 26.000 
euro. Aan de aanvraag van de zelfstan-
dige om de bijdragen te verminderen, 
kan dus geen gevolg wordt gegeven. 
Hij zal voorlopige bijdragen betalen 
berekend op een inkomst van 70.000 
euro. “Hij had in feite best twee grote 
contracten verloren!”, stelt Jean-Marie 
Conter verbolgen vast. “Om die reden 
overweegt de regering vanaf 2018 de 
invoering van tussenliggende drempels.” 

En wat als u te hoge bijdragen hebt gestort? 
Het zal twee jaar duren om zich daar 
rekenschap van te geven! Valérie Mawet: 
“Sommige sociale verzekeringsfondsen  
betalen terug, anderen trekken het overtollige 
bedrag van de volgende bijdragen af.” 

De tellers terug op nul 
kan niet meer
De nieuwe berekeningsmethode van de 
bijdragen heeft ook te maken met veran-
deringen van statuut. 

Jean-Marie Conter: “Neem nu het geval 
van een huisschilder die als leerkracht in 
een beroepsschool wordt aangeworven. 
Zijn statuut van zelfstandige in hoofd- 
beroep schakelt nu over naar bijberoep. 
Volgens de vroegere wetgeving werden 
de tellers dan op nul teruggezet. Voor-
taan gaan de voorlopige bijdragen verder, 
berekend op het jaar N-3. Voor onze 
schilder zal dit wellicht gevolgen hebben 
voor de regularisaties!” 

De nieuwe berekening beschouwt de  
inkomsten op jaarbasis. Als een zelfstan-
dige zijn activiteiten op 30 juni stopzet, 
zal hij slechts tijdens twee kwartalen  
hebben gewerkt en bijvoorbeeld 30.000 
euro hebben verdiend. Twee jaar  
later krijgt hij echter een onaangename  
verrassing: volgens het principe van de 
jaarbasis heeft het sociale verzekerings-
fonds zijn bijdragen berekend volgens 
een extrapolatie voor een gans jaar, dus 
60.000 euro. 

Valérie Mawet: “Ik blijf het herhalen aan 
zelfstandigen: wees voorzichtig. Onder- 
zoek alle scenario’s en hun fiscale of so-
ciale gevolgen voordat u een beslissing 
neemt.” 

De pensionering  
voorbereiden
De zelfstandige die de pensioenleeftijd 
benadert, heeft twee mogelijkheden. 
Eerste mogelijkheid: de laatste drie 
boekjaren waren zeer goed. Aangezien 
het pensioen afhangt van het aangegeven 
inkomen – en dus van de gestorte bijdragen – 

kan het aangewezen zijn om een regula-
risatie van de bijdragen te vragen. 

Tweede mogelijkheid: de zelfstandige 
kan ook vragen om de laatste drie jaren van 
zijn activiteit niet te regulariseren omdat 
hij vreest dat het te betalen supplement 
overdreven zwaar zal zijn, rekening hou-
dend met het bedrag van zijn pensioen. 

Valérie Mawet: “Wat u moet kiezen? Dit 
verdient geval per geval te worden onder- 
zocht. De keuze is zeker niet eenvoudig. 
Sommige zelfstandigen vragen best geen 
regularisatie. Ze kunnen dan eventueel 
hun studiejaren overkopen, als het kan.”

Eens te meer: wees uiterst voorzichtig  
en vraag om advies vooraleer u een 
beslissing neemt.

De inkomsten van een zelfstandige of een KMO 
bestuurder zijn zelden stabiel. Ups en downs zijn 
een normaal verschijnsel. De berekeningswijze 
van de sociale bijdragen is in 2015 veran-
derd. Met de eerste regularisaties laten de 
gevolgen zich nu voor het eerst voelen. 
Een toelichting. 
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Sinds 1 april 2017 moet de opdracht 
van een syndicus binnen een ve-
reniging van mede-eigenaars bij 

de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO) ingeschreven staan. 

Deze maatregel is bedoeld om iedere 
belangstellende persoon een gemakke- 
lijke toegang te verschaffen tot de ge-
gevens van de syndicus van een mede- 
eigendom. Op die manier zullen de vere-
nigingen van mede-eigenaars bovendien 
beter geïnformeerd zijn, mocht zich een 
probleem voordoen met een syndicus.

De Ondernemingsloketten zorgen voor 
de inschrijving, in de KBO, van de functie 
van syndicus binnen een vereniging van 
mede-eigenaars (VME).

Welke informatie dient 
u aan het Onderne-
mingsloket te verschaffen 
om de syndicus te laten 
inschrijven?
1.  Het ondernemingsnummer van de 

vereniging van mede-eigenaars.
  Dit vereist echter dat de vereniging 

van mede-eigenaars voorafgaandelijk 
bij het Hypotheekkantoor ingeschreven 
werd. 

2.  Een uittreksel van de akte tot aan- 
stelling of van de benoemingsakte 
van de syndicus

  Dit uittreksel bevat de volgende ge-
gevens: de datum van aanstelling 
of benoeming, de naam en voor-
naam, het beroep en de woonplaats 
van de syndicus of, ingeval van een 
vennootschap, haar juridische vorm, 
haar maatschappelijke naam, haar 
zetel en haar ondernemingsnummer, 
voor zover de vennootschap bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen 
ingeschreven staat.

3.  Het rijksregisternummer of het 
identificatienummer 

  Het rijksregisternummer of het identifi-
catienummer bij de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid van de syndicus, 
voor zover het om een natuurlijke per-
soon gaat, of, ingeval van een rechts-
persoon, het ondernemingsnummer 
en het rijksregisternummer of het 
identificatienummer van zijn perma-
nent vertegenwoordiger bij de Kruis-
puntbank van de Sociale Zekerheid.

Binnen welke termijn  
dient de syndicus of  
de vereniging van  
mede-eigenaars de 
inschrijvingsaanvraag  
in te dienen?
De aanvraag tot inschrijving, bij de KBO, 
van de functies van de syndicus binnen een 
VME moet bij het Ondernemingsloket wor-
den ingediend ten laatste op de dag die 
het begin van de opdracht van de syndicus 
voorafgaat, behalve indien de beslissing 
tot aanstelling of benoeming minder dan 
acht werkdagen voor de aanvang van de 
opdracht van de syndicus werd genomen. 
In dergelijk geval geldt een inschrijvingster-
mijn van acht werkdagen na de aanstelling 
of benoeming van de syndicus. 

Wijziging of schrapping 
van de identificatiege-
gevens 
De Ondernemingsloketten zorgen eve-
neens voor het doorvoeren van even-
tuele wijzigingen. Indien de opdracht 
van de syndicus ten einde is, schrappen 
de Loketten, bij de KBO, de inschrijving 
van de functie van de syndicus binnen 
de VME. Elke aanvraag tot wijziging of 
schrapping van het mandaat van de syn-
dicus dient binnen dezelfde termijnen als 
de inschrijving te worden ingediend. Het 
is wel belangrijk dat u alle documenten 

die noodzakelijk zijn voor de wijziging of 
de schrapping kunt voorleggen.

Overgangsmaatregel 
voor de verenigingen van 
mede-eigenaars die vóór 
1 april 2017 al bij de KBO 
ingeschreven stonden: 
Ze hebben één jaar de tijd om aan de 
verplichte inschrijving van de opdracht 
van de syndicus bij de KBO te voldoen. 
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Een nieuwe verplichting voor verenigingen van 
mede-eigenaars (VME), aangaande de syndicus 

Waar kunt u met uw 
vragen terecht?

Bij uw Ondernemingsloket
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Ondernemen met ondernemers

SMARTSTART ONLINE COMPASS SMARTSALARY
Start, wijzig of stop

uw activiteit
Bescherm uw activiteiten, 

uw familie en uzelf
Bereid de lonen voor en 
visualiseer onmiddellijk 

de resultaten 

DANKZIJ ONZE ONLINE TOOLS

BESOIN DE CONSEILS SPÉCIFIQUES ? 

MEER WETEN?

MAAK UW LEVEN ALS 
ONDERNEMER GEMAKKELIJKER 

www.partena-professional.be/tools
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Op 31 maart bereikte de re-
gering een akkoord over 
de “responsabilisering” van 

werkgevers en arbeidsongeschikte 
werknemers, met het oog op de he-
rinschakeling van deze arbeidskrachten 
in de onderneming. 

Ter herinnering: naar aanleiding van de 
maatregelen waarmee de regering de 
re-integratie van arbeidsongeschikte 
werknemers wil aanmoedigen, trad 
op 1 december 2016 het re-integratie- 
traject in de onderneming in werking.

Deze maatregel beoogt, met de hulp 
van de preventieadviseur-arbeids-
geneesheer, de re-integratie van de 
werknemer die het overeengekomen 
werk niet langer kan uitvoeren. Deze 
persoon krijgt dan een aangepast of 
een ander werk, hetzij tijdelijk totdat 

hij opnieuw het overeengekomen werk 
kan uitvoeren, hetzij definitief wanneer 
hij onherroepelijk ongeschikt is voor 
het overeengekomen werk.

Om de werkgevers en de werknemers 
aan te sporen om mee te werken aan 
dit re-integratietraject, wil een ontwerp 
van Koninklijk Besluit hen responsabili-
seren via sancties. 

Werkgevers die “in gebreke blijven” 
moeten een boete van € 800 betalen. 
Werknemers die duidelijk weigeren 
om mee te werken, lopen het risico dat 
hun ziekenfondsuitkering gedurende 
één maand met 5 tot 10% wordt ver-
minderd.

Deze sancties gelden 
niet voor ondernemin-
gen met minder dan  
50 werknemers
Na één jaar komt er een evaluatie van 
de ondernemingen die tussen 20 en 
50 personeelsleden tewerkstellen om 
na te gaan of herinschakeling daar 
problemen oplevert.  

Zieke mensen die “geen restcapa-
citeit meer hebben om het werk te 
hervatten” en hun werkgevers worden 
uiteraard met rust gelaten. Werkge-
vers die “een inspanning leveren om 
zieke werknemers aangepast werk te 
bezorgen en naar de werkplek te be-
geleiden”, maar “vaststellen dat dit 
onmogelijk te realiseren is en dit moti-
veren”, riskeren evenmin iets.

Re-integratie van zieke werknemers: 
geen sancties voor ondernemingen met 
minder dan 50 werknemers
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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

IZEO-16-17311-Pub Izeo NL-cr-201016-r2.indd   1 20/10/16   11:38
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In ons nummer van november 
hadden we het al over de talrijke 
faillissementen. We staan nu enkele 

maanden verder, maar het begin van het 
jaar 2017 slaagde er niet in de trend te 
keren. Tijdens het eerste kwartaal gingen 
2.767 ondernemingen failliet: bijna 10% 
meer dan tijdens het eerste kwartaal 
van 2016. Het fenomeen treft de drie 
gewesten van ons land. 

Een faillissement is een ramp voor 
de ondernemer, uiteraard, maar ook 
voor al diegenen die er de gevolgen 
van ondergaan: klanten, leveranciers, 
werknemers, schuldeisers enz. Voor 
hen begint meestal een lijdensweg om 
schuldvorderingen aan te geven en 
de schade zoveel mogelijk trachten te 
beperken. 

Op 1 april 2017 werd met de online 
lancering van RegSol, het Centraal 
Register Solvabiliteit, een belangrijke 

stap gezet om het voor al deze slachtoffers 
wat eenvoudiger te maken. Het platform 
maakt een einde aan de papierwinkel, 
de aangiften van schuldvorderingen en 
de eindeloze wachttijden bij de griffie 
van rechtbanken om bekend te maken 
dat men na een faillissement recht heeft 
op in een deel van wat overschiet. 

Met RegSol kan iedereen alle informatie 
over een faillissement raadplegen en 
bovendien schuldvorderingen rechtstreeks 
online indienen. Het volstaat dat u de 
website van RegSol oproept, dat u zich 
identificeert en uw aangifte inbrengt. Er 
wordt 6,00 euro gevraagd om het systeem 
te financieren… Peanuts vergeleken met 
de nadelen van het vorige systeem. 

De processen-verbaal van verificatie van de 
schuldvorderingen worden nadien in het 
register opgenomen. Dit geldt ook voor het 
door de curator opgestelde inventaris, dat 

niet langer bij de griffie wordt neergelegd. 
De verklaring waarin de curator aangeeft 
dat de activa ontoereikend zijn om de 
administratieve kosten en de vereffening 
van het faillissement te dekken, volgt 
dezelfde weg.

“Het platform is sinds 1 april operationeel 
en bewijst dat het met wat goede wil 
van de betrokken spelers mogelijk is om 
een modern systeem te ontwerpen. Dit 
project is het eerste bewijs dat Justitie 
het elektronische tijdperk binnentreedt”, 
verklaart Jean Pierre Buyle, de voorzitter 
van avocat.be, de orde van de Franstalige 
en Duitstalige balies. 
IZEO verheugt zich om de succesvolle 
samenwerking tussen de Franstalige, 
Nederlandstalige en Duitstalige balies, 
die er in amper drie maanden in geslaagd 
zijn dit project tot stand te brengen. 
 
Bronnen: RTBF – www.docfiscum.com 

Nieuw sinds 1 april 2017: RegSol, het register 
dat de faillissementen centraliseert 
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Dan horen wij graag van u 
wat u hiervan vond.
Was dit een goede of slechte 
ervaring? Het volstaat 
dat u een “ik doe mee” 
e-mail opstuurt naar 
ccm@ces.brussels en 
dan bellen wij u voor een 
kort gesprek. We willen 
uw (anonieme) getuigenis 
gebruiken voor een 
praktische publicatie over 
het oplossen van geschillen.

Neem deel aan de enquête die de Econo-
mische en Sociale Raad voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest organiseert over 
niet-rechterlijke methodes om geschillen  
bij te leggen 

Hebt u ook al wel eens een 
conflict gehad met een 
leverancier of een klant? 
Loste u dat op via een 
sectorale ombudsdienst, 
een bemiddeling of door 
arbitrage?
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EEN WERELD VAN NIEUWE PERSPECTIEVEN.
Net zo makkelijk zaken doen aan de andere kant van de wereld als in de eigen 
straat, dat is de droom van elke ondernemer. Brussel Invest & Export biedt u
persoonlijk advies, een netwerk van economische en handelsattachés op 
elk continent, prospectieacties en fi nanciële steun om van uw internationale 
projecten een succes te maken. Ontdek een unieke bron van energie voor 
Brusselse bedrijven op www.invest-export.brussels of bel 02 800 40 00. 
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