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SOCIAAL STATUUT EN SOCIALE BIJDRAGEN

A. AANSLUITEN
1.
Verplichte aansluiting
Een zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage.
Op grond van de sociale bijdragen heeft de zelfstandige (hoofdberoep) recht op kinderbijslagen,
ziekteverzekering en pensioen. Dit alles heet het "sociaal statuut" van de zelfstandige.
2. Binnen welke termijn aansluiten ?
De bijdrageplicht begint vanaf de lste dag van het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt.
De aansluiting zelf moet pas gebeuren binnen 90 dagen na het begin van de activiteit.
TIP
De zelfstandige die zich tijdig aansluit, krijgt uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen.
Hierdoor kunnen sociale bijdragen eventueel naar een volgend fiscaal jaar geschoven worden, waardoor
u een besparing kan realiseren aan belastingen en sociale bijdragen.

B. BIJDRAGEN BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN
1. Voorlopige bijdragen
De sociale bijdragen van de zelfstandigen worden berekend op het beroepsinkomen van drie jaar
terug (2000). Indien u echter in 2003 met een zaak start, had u in 2000 nog geen
beroepsinkomen als zelfstandige. Daarom betaalt u in de aanvangsfase voorlopige bijdragen. Van
zodra uw beroepsinkomen van uw le volledig kalenderjaar als zelfstandige vaststaat, worden uw
sociale bijdragen definitief berekend. Dit zal gebeuren in de loop van 2004/2005. U moet dan
misschien een bedrag bijbetalen.
2. Hoeveel betaalt u per kwartaal bij ? (inclusief kosten 3,20 %)
Eerste jaar
452,43
Tweede jaar
525,44
Derde 'aar
595,16
Bijberoep
56,97
Gehuwde (*),
0 of
Weduwe(naar)
269,75 of
O student
452,43
(*)

Bedoeld zijn de zelfstandigen die sociale zekerheidsrechten genieten via hun
echtgeno(o)t(e). Zij kunnen vrijstelling of vermindering van voorlopige bijdragen
aanvragen. Hetzelfde geldt voor studenten tot 25 jaar en voor weduwen en
weduwnaars.

3. Bijbetaling : wanneer ?
De voorlopige bijdragen komen overeen met het volgende inkomen
452,43 EUR
=
8.924,25 EUR
56,97 EUR
=
1. 123,75 EUR
269,75 EUR
=
5.320,83 EUR
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Indien het beroepsinkomen van 2003 of 2004 (*) hoger ligt, dan kan u zich verwachten aan een
bijbetaling in de loop van 2003/2004.
(*) Indien u zelfstandige wordt na 31.3.2003, dan geldt uw beroepsinkomen van 2004 (omdat u in
2003 geen 4 kwartalen zelfstandig bent).
4. Tip : betaal hogere voorlopige bijdragen
Om een bijbetaling te vermijden, kan u uw voorlopige bijdragen laten berekenen op uw vermoedelijk inkomen. Hierdoor
realiseert u ook een hogere fiscale aftrek, waardoor u belastingen en sociale bijdragen bespaart. Teveel betaalde
bijdragen krijgt u terug met een intrest van 8 % per jaar.
5.

Vanaf het vierde jaar

Dit systeem van voorlopige bijdragen en herziening geldt voor de eerste drie volledige jaren van de
zelfstandige activiteit. Vanaf het vierde jaar worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het derde voorafgaande jaar.
6. Hoeveel sociale bijdragen betaalt u op uw beroepsinkomen van 2003 ?
In de volgende tabel vindt u de sociale bijdrage die u moet betalen op uw beroepsinkomen van 2003
(of 2004 indien u startte na 31.3.2003). Bij de herziening in 2004/2005 moet u het verschil betalen
tussen de definitieve en de voorlopige bijdrage (zie vorige pagina).
Voorbeeld bijbetaling Beroepsinkomen = 25.000 EUR Voorlopige bijdrage 2003 = 452,43 EUR
Definitieve bijdrage 2003 = 1.267,43 EUR Bijbetaling in 2004/2005 : 1.267,43 - 452,43 = 815,00 x 4
kwartalen = 3.260 EUR

C. VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN
Sommige beginnende zelfstandigen hebben het de eerste maanden niet gemakkelijk om
financieel rond te komen. Niet alleen zijn er de opstart- en installatiekosten, maar ook nog de
sociale bijdragen die elk kwartaal opnieuw moeten betaald worden.
Zeker de stagiairs in vrije beroepen zoals architecten, geneesheren in opleiding en advocaten
hebben bij de aanvang van hun zelfstandige activiteit wel eens betalingsmoeilijkheden.
Zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen bij hun
sociaal verzekeringsfonds een aanvraag doen tot vrijstelling voor één of meerdere kwartalen. Dit
verzoek moet per aangetekend schrijven of persoonlijk (tegen ontvangstbewijs) gebeuren. Er
bestaan standaardformulieren die moeten ingevuld worden.
Een goede motivatie van de redenen waarom de financiële situatie niet gunstig is en een gedetailleerde opgave van de inkomsten en de uitgaven is belangrijk.
De beslissing wordt genomen door het Ministerie van Middenstand. Tegen deze beslissing is
geen beroep mogelijk.

D. ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP
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De zelfstandige activiteit kan als een bijberoep bestempeld worden in geval van gelijktijdige
cumulatie met
1. Een andere hoofdzakelijke tewerkstelling als loontrekkende
De arbeidsregeling moet maandelijks minstens 50 % van een voltijdse tewerkstelling bedragen.
Met een loontrekkende activiteit die in het buitenland wordt uitgeoefend wordt rekening gehouden op voorwaarde dat deze activiteit plaats vindt in
- een EEG-land;
- Canada, Turkije, U.S.A., Zwitserland, Oostenrijk;
- Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Liechtenstein.
2. Een andere hoofdzakelijke tewerkstelling als ambtenaar
De statutaire beambten met inbegrip van de werknemers NMBS
moeten - minstens gedurende 8 maanden of 200 dagen per jaar, en
- maandelijks gedurende minstens 50 % van de voltijdse betrekking, in overheidsdienst tewerkgesteld zijn.
3. Een andere hoofdzakelijke opdracht in het onderwijs
De onderwijsopdracht moet maandelijks minstens 60 % van het aantal uren van een volledig
uurrooster omvatten.
4. Een sociale uitkering
Wie een zelfstandige activiteit uitoefent en tegelijkertijd een vervangingsinkomen (bv. werkloosheidsuitkering, pensioen, opzeggingsvergoeding, ...) ontvangt of ingevolge een vroegere activiteit de
pensioenrechten in een ander stelsel dan dat van de zelfstandige blijft behouden, kan de zelfstandige
activiteit als een bijberoep aanzien.

Werkloosheidsuitkeringen
In principe worden er geen werkloosheidsuitkeringen toegekend indien arbeid voor derden of voor
zichzelf wordt verricht.
Wie evenwel reeds een zelfstandig bijberoep cumuleerde met een loontrekkende activiteit en later
werkloos werd, kan dit bijberoep verder blijven uitoefenen met behoud van werkloosheidsuitkeringen indien
- het bijberoep reeds meer dan 3 maanden voor de aanvang van de werkloosheid uitgeoefend werd;
- het geen activiteit betreft die normaal na 18 uur wordt uitgeoefend of zich in het horeca-, de bouwof de verzekeringssector situeert;
- de RVA voorafgaandelijk verwittigd werd;
- het jaarlijks inkomen uit het bijberoep maximaal 3.370 EUR bedraagt.
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Beroepsloopbaanonderbreking en tijdskrediet
Een combinatie van tijdskrediet (het onderbreken van de tewerkstelling in de privé-sector gedurende maximum 5 jaar) of loopbaanonderbreking (openbare diensten) en de uitvoering van een
zelfstandige activiteit is enkel toegestaan voor iemand die opteert voor een volledige onderbreking
van de loopbaan.
Tijdens het tijdskrediet mag men met behoud van de RVA vergoeding een zelfstandige activiteit
uitoefenen op voorwaarde dat deze activiteit reeds gedurende tenminste 12 maanden voorafgaand
aan het begin van het tijdskrediet werd uitgeoefend (in bijberoep). Is deze voorwaarde niet vervuld,
dan is er geen recht op een uitkering en zelfs geen recht op tijdskrediet.
De cumul wordt maar toegestaan gedurende maximum 12 maanden. Na deze periode vervalt de
RVA vergoeding en wordt men dus zelfstandige in hoofdberoep.

E. GELIJKGESTELDEN MET EEN BIJBEROEP (ART. 37) (Gehuwden, studenten,
weduwen en weduwnaars)
Sommige categorieën van zelfstandigen kunnen vragen, gelijkgesteld te worden met zelfstandigen in
bijberoep.
Het gaat om
- gehuwden van wie de partner een volwaardig statuut heeft, ev. halftijds werknemer, zelfstandige in
hoofdberoep;
- studenten die gerechtigd zijn op kinderbijslag (jonger dan 25 jaar); - weduwen of
weduwnaars met een recht op overlevingspensioen.
Hun gelijkstelling met bijberoep is evenwel slechts van toepassing tot een beroepsinkomen dat beperkt wordt tot 5.013,96 EUR.
Indien het inkomen dit grensbedrag overstijgt, moeten de sociale bijdragen van een hoofdberoep
betaald worden.

VERPLICHTE EN VRIJE VERZEKERINGEN

A. SOCIALE VERZEKERINGEN
Door de betaling van sociale bijdragen opent de zelfstandige in hoofdberoep rechten in de
sociale zekerheid op het vlak van
- gezondheidszorgen (grote risico's);
- gewaarborgd inkomen (vanaf de 2de maand ongeschiktheid); - pensioen;
- kinderbijslag.
Deze rechten zijn echter aan de lage kant. In veel gevallen is het aangewezen een bijkomende
verzekering af te sluiten.
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1. Gezondheidszorgen - Grote en kleine risico's
Via de sociale bijdragen zijn de zelfstandigen in hoofdberoep alleen verzekerd voor de "grote
risico's" (bv. de kosten bij ziekenhuisopname, zorgen bij bevalling, ernstige medische
behandelingen, .).
Men kan zich vrijwillig laten verzekeren voor de "kleine risico's" (gedeeltelijke terugbetaling
van consultatie geneesheer en specialist, geneesmiddelen, kinesitherapie, ... ).
De aan het ziekenfonds betaalde bijdrage voor de kleine risico's is fiscaal aftrekbaar. De
kostprijs kan verschillen naargelang het ziekenfonds, afhankelijk van gezinssamenstelling en
leeftijd. De bruto kostprijs moet geraamd worden op ongeveer 500 EUR per jaar.
BELANGRIJK: Bij de overgang van het statuut van gerechtigde op kleine risico's (zowel de
gerechtigde als de persoon ten laste) naar het statuut van de zelfstandige blijft het recht op
de kleine risico's behouden tot het einde van het 2de kwartaal volgend op het kwartaal
waarin men zelfstandige werd. Er is echter geen uitlooprecht voor kinderen ten laste van
zelfstandigen.
Bv. zoon-student van een loontrekkende ouder wordt op 01.10.2003 zelfstandige. Hij
behoudt de kleine risico's tot 30.06.2004.
2. Gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid
De zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt ingevolge ziekte of ongeval krijgt vanwege zijn
ziekenfonds een dagvergoeding ter compensatie van het inkomensverlies. Men moet volledig
arbeidsongeschikt erkend worden door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en
alle persoonlijke beroepsactiviteiten stopzetten. Deze uitkering wordt slechts toegekend
vanaf de 2de maand van de ongeschiktheid.
Eerste maand
Vanaf de 2de maand
Vanaf de 13 de maand
Met stopzetting activiteit

0 EUR/dag
29,93 EUR/dag
30,13 EUR/dag
33,04 EUR/dag

0 EUR/dag
22,45 EUR/dag
22,60 EUR/dag
24,78 EUR/dag

De zelfstandige die hetzij
- een hogere daguitkering verlangt;
- de dagvergoeding vroeger wenst te ontvangen;
- zich enkel voor ongevallen en invaliditeit wenst te verzekeren;
kan een bijkomende verzekering afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij.
De kostprijs is uiteraard afhankelijk van het gewenste bedrag en het verzekeringsrisico.
Reken op een gemiddelde jaarlijkse premie van ongeveer 1.250 EUR De kostprijs is een
fiscaal aftrekbare beroepskost.

Wouter Devloo – IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434

www.boekhouder.be

3. Moederschapsuitkering
De vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenote heeft bij een
geboorte recht op een moederschapsuitkering van 1.924,06 EUR en een verplicht
moederschapsverlof van 6 weken. Indien er een meerling geboren wordt, bedraagt de premie
2.244,74 EUR en het moederschapsverlof 7 weken. Hiertoe moet het geboorte-attest aan het
ziekenfonds worden afgeleverd.
4. Pensioen
Het pensioen van de zelfstandige is laag. (Gemiddeld wordt aan een gezin 680 EUR en aan
een alleenstaande 500 EUR per maand uitbetaald).
Het pensioen wordt berekend in functie van het inkomen, de jaren activiteit als zelfstandige
en de gezinssituatie.
Via het sociaal verzekeringsfonds kan een interessante aanvullende pensioenverzekering
worden afgesloten. Voor de gehuwden is een overlijdensverzekering inbegrepen.
De betaalde premie voor het Vrij Aanvullend pensioen (VAP) is volledig fiscaal aftrekbaar en
dus ook vrij van sociale bijdragen. De premie die men wenst te betalen is vrij te kiezen
tussen 1 en 7 van het netto-beroepsinkomen. Het gaat dus over premies tussen 416 en 2.034
EUR per jaar.
Meer informatie hierover vindt u in de brochure Zeker Weten nr. 6 over het VAR
5. Kinderbijslagen
De zelfstandige in hoofdberoep zal voor de kinderen ten laste rechten openen op
kinderbijslag voor zover de partner zelf geen ander (minstens halftijds) beroep uitoefent
waardoor er recht op kinderbijslag zou bestaan in het stelsel van de loontrekkende of de
ambtenaren.
De kinderbijslag voor het eerste kind is voor een zelfstandige beduidend minder dan voor
een loontrekkende (36,93 EUR tegenover 72,61 à 120 EUR naargelang de leeftijd).
Ingeval van geboorte wordt een kraamgeld uitbetaald van 983,68 EUR voor het eerste kind
en 740,10 EUR voor een volgend kind.
6. Verplichte verzekering meewerkende echtgenote
Vanaf 2003 moeten de meewerkende echtgeno(o)t(e)en die geen eigen sociaal statuut
hebben, zich verplicht verzekeringen tegen Z.I.V.-uitkering.
Vanaf 2006 worden ze verplicht verzekerd voor alle sectoren. Men kan nu reeds facultatief
voor het ganse statuut opteren. Het maxi-statuut kost 4,9 % per kwartaal, berekend op het
toegekende meewerkloon met een minimum van 226,21 euro.
Wie opteert voor het ministatuut (enkel ZIV + moederschapsuitkering) betaalt tussen 18,19
en 116,01 euro per kwartaal afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige
huwelijkspartner.
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B. ANDERE VERZEKERINGEN
1. Beroepsaansprakelijkheid
De zelfstandige die door zijn fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade berokkent aan
een derde kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
Tegen de gevolgen van een dergelijke schade kan men zich indekken door het afsluiten van
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
2. Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing
De zelfstandige die over bedrijfslokalen beschikt die voor het publiek of cliënteel
toegankelijk zijn, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schade die deze oplopen
wanneer ze betrokken worden in een brand of ontploffing. Om zich tegen de gevolgen te
dekken bestaat er een verplichte verzekering die voorziet in minimumwaarborgen voor
lichamelijk en stoffelijk letsel.
3. Andere verzekeringen
Voor een doelmatig beheer van de ondernemingsrisico's bestaan er nog allerhande
verzekeringen
9
9
9
9

brand- en stormschade
bedrijfsvoertuigen
productaansprakelijkheid
machinebreuk

BTW - ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN BTW-BELASTINGPLICHTIGE

A. AANVRAAG BTW-NUMMER
Alvorens de activiteit te starten moet een BTW-nummer aangevraagd worden. Dit gebeurt met
het formulier 604 A dat gratis verkrijgbaar is op ieder BTW-controlekantoor.

B. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN IN DE GEWONE BTW-REGELING
1. Uitreiken of ontvangen van facturen
Uitzondering : men moet geen factuur uitreiken bij levering aan een particulier (zie D.1.).
2. Bijhouden van de BTW-boekhouding
De BTW-boekhouding omvat normaal
- een inkomend en uitgaand faktuurboek; - een dagontvangstenboek;
- een tabel van bedrijfsmiddelen.
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3. Periodiek aangeven van de BTW
Men moet periodiek een aangifte doen van de belastbare beroepswerkzaamheden en van de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de BTW en van de aftrek.
Tijdstip van deze aangifte
-

omzet > 500.000 EUR: maandelijkse aangifte;
uiterlijk op de 20ste van de maand na de maand waarop de handelingen betrekking
hebben; - omzet < 500.000 EUR: kwartaalaangifte
uiterlijk op de 20ste van de maand na het betreffende kwartaal, mits betaling van voorschotten.

4. Andere verplichtingen
- betalen van de belastingen, eventueel voorschotten;
- jaarlijkse listing van verkopen aan Belgische BTW-plichtige afnemers; - intracommunautaire listing per kwartaal;
- bewaren van boeken en stukken.
aangifte van wijziging en stopzetting werkzaamheid.
Tegenover deze verplichtingen staat een belangrijk recht, nl. het recht op aftrek van de
voorbelasting.
Gaat het om een gemengde belastingplichtige dan heeft hij slechts een beperkt recht op aftrek.
De uitoefening van dit recht op aftrek kan op twee manieren geschieden: ofwel door toepassing
van een algemeen verhoudingsgetal ofwel door toepassing van het werkelijk gebruik.

PERSONENBELASTING
1. Voorbeelden aftrekbare beroepskosten (totaal aftrekbaar)
- Beroepslokalen
Huisvestingskosten (hypothecaire intresten, huur, verwarming ...) zijn aftrekbaar indien ze
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Voor gebouwen met een gemengd karakter
wordt een verhouding vastgesteld tussen het beroeps- en het privé-gedeelte. Deze verhouding wordt
toegepast op de totale huisvestingskosten.
De onroerende voorheffing is aftrekbaar voor de huurder (mits bewijs van betaling) én voor de
eigenaar.
De buurwaarborg mag alleen afgetrokken worden indien ze door de eigenaar werd geïnd ter betaling
van achterstallige huurgelden of van schadevergoeding.
Indien de huurprijs ook een garage omvat moet het aftrekbare gedeelte afzonderlijk berekend
worden. Deze huurprijs valt immers onder de aftrekbeperking van 75 % voor autokosten.
Herstellingen zijn aftrekbaar voor zover zij aan het gebouw geen hogere waarde geven.
Telefoon Portkosten Bureelbenodigdheden, kantoormateriaal, enz. Sociale bijdragen
Bijdragen vrij aanvullend pensioen Bijdragen kleine risico's

2. Voorbeelden beperkt aftrekbare kosten
Voertuigen
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Verplaatsingen van en naar het werk zijn forfaitair aftrekbaar aan 0,15 EUR per kilometer. De kosten
i.v.m. financiering en mobilofoon mogen boven dit forfait afgetrokken worden. Andere
beroepsmatige verplaatsingen zijn slechts aftrekbaar voor 75 %. De kosten van brandstof,
financiering en mobilofoon zijn 100 % aftrekbaar m.b.t. deze andere verplaatsingen. De aankoopprijs
van de wagen moet worden afgeschreven.
Reizen
Uitgaven voor een studiereis of voor het bijwonen van een congres of colloquium zijn beroepskosten
indien zij noodzakelijk zijn om het beroepsinkomen te verdienen of te behouden.
Relatiegeschenken en restaurantkosten Aftrekbaar voor 50 %.
Beroepskledij
Enkel de uitgaven met betrekking tot specifieke beroepskledij zijn aftrekbaar. Kleding die doorgaans
in het privé-leven wordt gedragen is dus niet aftrekbaar.

3. Bewijs
Men is in beginsel verplicht om de beroepskosten te bewijzen.
Voorbeelden
Facturen, kwitanties, nota's, ontvangstbewijzen of andere BTW-documenten, fiscale ontvangstbewijzen,
andere documenten die door een wettelijke bepaling opgelegd zijn.
Voor sommige uitgaven en lasten is het niet gebruikelijk dat bewijsstukken worden gevraagd of
verkregen, met name voor de representatiekosten, onderhoudsproducten voor de bedrijfslokalen,
kleine kantoorkosten, reis- en congreskosten in het buitenland en sommige kosten betreffende
het gemengd gebruik van een auto (benzine, car-wash). Men moet de hoofdcontroleur
overtuigen dat men deze uitgaven heeft gedaan. Hiertoe kan men alle bewijsmiddelen aanwenden
(getuigen, feitelijke vermoedens).

4. HOE WORDEN DE BELASTINGEN BEREKEND ?
De personenbelasting wordt berekend op het nettobelastbaar inkomen. Dit inkomen is
samengesteld uit
- roerende inkomsten;
- onroerende inkomsten;
- beroepsinkomsten;
- diverse inkomsten.
De belasting wordt berekend op basis van de tarieven in het kadertje. Hoe hoger het inkomen,
hoe hoger het belastingpercentage (progressief tarief).
Een gedeelte van het inkomen wordt niet belast (inkomstenjaar
2003)
- 5.570,00 EUR voor alleenstaande;
- 4.610,00 EUR per echtgenoot.
Deze belastingvrije som wordt éénmaal per gezin verhoogd in functie van de gezinstoestand,
bv. - 1. 180,00 EUR voor 1 kind;
3.050,00 EUR voor 2 kinderen;
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6.830,00 EUR voor 3 kinderen;
11.040,00 EUR voor 4 kinderen.
4.220,00 EUR voor elk volgend kind

BELASTINGTARIEVEN
inkomsten 2003
Tot 6.840,00

25

6.840,01- 9.740,00
9.740,00 -14.530,00
14.530,00 - 29.740,00

30
40
45

29.740,01 en meer

50

Deze schaal houdt geen rekening met aanvullende gemeentebelasting
Voorbeeld
Een alleenstaande heeft een nettoberoepsinkomen
personenbelasting op zijn netto-inkomen bedraagt
6.840,00 x 25
% = 1.710,00 EUR
2.900,00 x 30
% = 870,00 EUR
4.790,00 x 40
% = 1.916,00 EUR
2.442,00 x 45
% = 1.098,90 EUR
Totaal :
5.594,90 EUR

van

16.972,00

EUR.

De

Hiervan moet afgetrokken worden de personenbelasting op het belastingvrije gedeelte van
5.570,00 EUR aan 25 % = 1.392,50 EUR. Te betalen belasting: 5.594,90 EUR - 1.392,50
EUR = 4.202,40 EUR

5. VOORAFBETALINGEN
Personen die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigen in hoofdberoep krijgen de
eerste 3 jaren geen belastingsverhoging, zelfs als ze tijdens deze periode geen
voorafbetalingen deden.
Vanaf het vierde jaar moeten alle zelfstandigen voorafbetalingen doen om een vermeerdering
van de personenbelasting te voorkomen. Het tarief van de belastingvermeerdering wordt
voor elk jaar bij Koninklijk Besluit vastgesteld en bedraagt voor aanslagjaar 2003 9%.
De voorafbetalingen moeten gedaan worden uiterlijk
de 10DE van de 4de maand;
de 10de van de 7 de maand;
de 10de van de 10de maand;
de 20ste van de 12de maand.
- De gerealiseerde belastingbesparing (die wordt afgetrokken van de belastingvermeerdering)
wanneer men tijdig voorafbetaalt bedraagt voor de le voorafbetaling 12 %, de tweede periode
10 %, de derde periode 8 % en in de vierde periode 6 %.
- Rekeningnummer 679-2002340-66
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Voorafbetalingen - Natuurlijke personen - Financietoren,
Kruidtuinlaan 50 Bus 333 - 1010 Brussel
Tel. 02/210 40 40

WERKLOOS ZIJN EN ZELFSTANDIG WORDEN
Indien een werknemer of werkloze een zelfstandig beroep wil beginnen, kan hij rekenen op enige
goodwill vanwege de RVA.

A. OPLEIDING VOLGEN
Werklozen die een opleiding volgen in een zelfstandig beroep kunnen vrijgesteld worden van
stempelcontrole.
In principe is de vrijstelling slechts voor één jaar geldig, maar telkens een opleidingsjaar met
vrucht werd gevolgd, is een verlenging van de vrijstelling mogelijk.
Tijdens de duur van de opleiding is de werkloze niet verplicht in te gaan op werkaanbiedingen.
De werkloze dient wel maandelijks een getuigschrift van aanwezigheid bij zijn controlekaart te
voegen.
Vrijstelling van stempelcontrole
1. Personen die minstens 2 jaar afgestudeerd en één jaar vergoede werkloze zijn.
2. Werklozen die ten minste 624 uitkeringen genoten hebben in de loop van de vier voorbom
jaren.

B. VOORBEREIDING VAN HET ZELFSTANDIG BEROEP
De werkloze die zich wenst te vestigen als zelfstandige kan, met behoud van zijn
werkloosheidsuitkering, bepaalde voorbereidingen treffen. Hij moet wel het bevoegde
werkloosheidsbureau voorafgaandelijk op de hoogte brengen.
Er kan slechts éénmaal beroep gedaan worden op deze gunstmaatregel gedurende maximaal zes
maanden. Tijdens deze periode van voorbereiding is men wel verplicht om te voldoen aan de
stempelcontrole.
Voorbereidende activiteiten
1. Studies over de haalbaarheid van het project.
2. Inrichting van lokalen en inkoop van materiaal. 3. Contacten met het oog op het project.

C.

MISLUKTE POGINGALS ZELFSTANDIGE

1) Een werknemer kan ontslag nemen en een zelfstandig beroep beginnen en het recht op werkloosheidsuitkeringen terug opnemen, gedurende een periode van 9 jaar. De uitkering wordt
dan wel berekend op een fictief loon van 1. 163,02 EUR/maand.
Te bewijzen arbeidsdagen
Jonger dan 26 jaar : geen arbeidsdagen, maar wél een wachttijd van 233 dagen. Jonger dan 36 jaar : 312
arbeidsdagen in een periode van 18 maanden.
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Jonger dan 50 jaar : 468 arbeidsdagen in een periode van 27 maanden. Ouder dan 50 jaar : 624
arbeidsdagen in een periode van 36 maanden.
Deze periodes van 18, 27 of 36 maanden worden verlengd met het aantal dagen dat men een zelfstandig
beroep heeft uitgeoefend (minstens 6 maand en maximum 9 jaar).
2) Een werkloze die een zelfstandig beroep begint, kan zijn recht op werkloosheidsuitkeringen terug opnemen gedurende een periode van 9 jaar. Hij kan na minimum 6
maanden terug naar de RVA stappen op basis van de algemene regel van behoud van
rechten. Het volstaat om één dag uitkeringsgerechtigde werkloze te zijn geweest.
Let op : Indien in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot werkloosheidsuitkering (na de
mislukte poging als zelfstandige) geen effectief loon werd toegekend, zal het later pensioen
over de werkloosheidsperiode berekend worden op een fictief en forfaitair inkomen (f
8924,17 EUR) in plaats van op het reële loon. Dit zal een verlaging van het pensioen tot gevolg hebben. -

D. LENING VAN HET PARTICIPATIEFONDS
Wie zich als zelfstandige in hoofdberoep wenst te vestigen, kan beroep doen op een lening
van het participatiefonds. Het gaat om een "achtergestelde" lening. Dit wil zeggen dat bij een
samenloop van meerdere schuldeisers (vb. bij faillissement), de anderen bij voorrang
terugbetaling zullen krijgen. Hierdoor wordt het risico voor andere kredietverleners beperkt,
waardoor ze gemakkelijker bereid zijn om financiële middelen ter beschikking te stellen.
De meeste kredietinstellingen bieden leningen van het participatiefonds aan.
Gegevens: PARTICIPATIEFONDS
De Lignestraat 1
1000 Brussel
Tel. 02/210 87 87 - Fax 02/210 87 79
http://www.fonds.org
Soorten leningen:
1. De startlening

Deze lening is bedoeld voor de natuurlijke personen die sinds 3 maanden als werkzoekende
ingeschreven zijn, de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen of diegenen die een
wachtuitkering of bestaansminimum genieten en zich als zelfstandige in hoofdberoep wensen
te vestigen.
Indien het gaat om een oprichting van een vennootschap, dan moet de aanvrager over een
meerderheid van de aandelen beschikken en het dagelijks beheer van de onderneming
waarnemen.
De lening is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële
investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal.
Maximumbedrag:
Het maximumbedrag van de lening bedraagt € 30.000, maar wordt beperkt tot 4 maal de
inbreng in geld via hetzij de eigen inbreng, hetzij via een aanvullende lening.
Looptijd.
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De duur van de lening bedraagt 13 jaar.
Rentevoet:
De rentevoet bedraagt 4 %, maar kan teruggebracht worden tot 3 % indien de begunstigde
zich laat begeleiden door een erkende KMO-organisatie (bv. VIZO)
De eerste 3 jaar wordt enkel interest en geen kapitaal terugbetaald.
2. De "instap /overdrachtlening"

Zowel natuurlijke als rechtspersonen komen in aanmerking voor deze lening op voorwaarde
dat de zelfstandige of de zaakvoerder minder dan 1 jaar zelfstandige in hoofdberoep is.
De lening kan gebruikt worden om een zaak te starten uit te breiden of een bestaande over te
nemen.
Voorwaarden:
- De eigen kapitaalsinbreng moet ten minste 10 % bedragen van de totale investering.
- De lening moet bestemd zijn voor de financiering van materiële, immateriële en financiële
investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal.
Maximumbedrag:
Het maximumbedrag van de lening bedraagt € 125.000, maar wordt beperkt tot hetzij het
bedrag van de lening die de bank zelf verstrekt, de helft van het beroepsgedeelte van de
investering of drie maal de eigen inbreng. Voor bedrijven in de e-business of voor diegenen
die binnen het jaar ten minste 2 personeelsleden tewerkstellen, wordt het bedrag
opgetrokken tot vier maal de eigen inbreng.
Looptijd:
De duur van de lening bedraagt 5,7 of 10 jaar, afhankelijk van de lening van de bank en de
aard van de investering.
Rentevoet:
De eerste twee jaren (voor leningen op 5 jaar) of de eerste drie jaar (voor leningen op 7 of 10
jaar) bedraagt de rentevoet 3 %. Daarna 5 %. Het eerste jaar wordt enkel interest en geen
kapitaal terugbetaald.
Uitsluitingen:
Er wordt geen lening toegekend voor een activiteit in volgende sectoren: bank- en
verzekering, vastgoed, drankgelegenheid of sauna.
3. De "solidaire lening"

Deze lening ten bedrage van maximum € 7.500 voor een duurtijd van 3 jaar en aan een
rentevoet van 3 %, is enkel bedoeld voor natuurlijke personen die zich in hoofdberoep als
zelfstandige wensen te vestigen, maar moeilijkheden ondervinden om een startkapitaal te
bekomen, omwille van hun persoonlijke financiële toestand. (bv. Uitsluitend
gezinsinkomsten uit sociale uitkeringen, bestaansminimum, asielzoekers...)
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