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Member of EASYPAY GROUP

Regularisatie studiejaren voor het pensioen

Naar het voorbeeld van wat al bestaat voor werknemers en ambtenaren heeft de Ministerraad, op voorstel van 
ministers Willy Borsus en Daniel Bacquelaine, de nieuwe regelgeving betreffende de regularisatie van studiejaren 
voor zelfstandigen goedgekeurd.

Tijdens een overgangsperiode die loopt van 01/06/2017 tot en met 31/05/2020 hebben zelfstandigen de 
mogelijkheid om hun studiejaren na hun 20ste verjaardag te regulariseren door 1500 EUR per geslaagd 
studiejaar te betalen. Na de overgangsperiode (dus vanaf 01/06/2020) verdwijnt de leeftijdsgrens van 20 jaar en 
zullen ook de studiejaren vóór de 20ste verjaardag kunnen worden afgekocht. Wie zijn studiejaren binnen de 10 
jaar na het afsluiten regulariseert, betaald nog steeds 1500 EUR per studiejaar. Wie dit later dan 10 jaar nadien 
doet, zal een hoger bedrag moeten betalen.

In de huidige regeling moet de zelfstandige die zijn studiejaren wenst te regulariseren, al zijn jaren tegelijk 
regulariseren. Hij kan niet beslissen om slechts een gedeelte te regulariseren. Na de invoering van de nieuwe 
regelgeving zal dit wel mogelijk zijn. Nieuw is ook dat de zelfstandige de betaling van de regularisatie zal kunnen 
spreiden over een periode van maximum 6 maanden.

Aandachtspunt bij een aanvraag tot vermindering van uw 
voorlopige sociale bijdragen 2017

Indien de zelfstandige die een vermindering heeft verkregen op basis van toepassing artikels 11bis§3 en/of 37 
een duidelijker beeld heeft van zijn inkomsten, en verwacht dat deze de gekozen drempel (aangekruist bij de 
aanvraag tot vermindering) zal overschrijden, heeft hij er alle belang bij een spontane bijbetaling te verrichten 
voor het einde van het jaar, om zo te vermijden dat hij op het moment van de definitieve herziening een 
aanzienlijk supplement aan bijdragen en verhogingen dient te betalen.

Zelfstandigen die een onterechte vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen hebben verkregen moeten 
immers niet enkel het tekort aan bijdragen bijbetalen, maar worden ook beboet met de wettelijke verhogingen 
van 3% per kwartaal en de jaarverhoging van 7%.

Weldra extra pensioenopbouw voor zelfstandigen met  
een éénmanszaak? De pensioenovereenkomst voor 
zelfstandigen (POZ)

In 2016 heeft de ministerraad een voorstel goedgekeurd waarbij een zogenaamde POZ of 
pensioenovereenkomst voor zelfstandigen wordt opgestart. De regels voor een POZ zouden gelijklopen met die 
van een IPT (individuele pensioentoezegging), waaronder dus een onbeperkte premie-inbreng. De totale 
pensioenopbouw mag wel niet meer bedragen dan 80% van het gemiddelde van uw bezoldigingen van de 
laatste 3 jaar.

Meer info over deze topic volgend kwartaal.
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Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin 
Horizon Het Gezin staat reeds 82 jaar garant voor de stipte uitbetaling van kinderbijslag, geboortepremies en toeslagen aan de werknemers van zijn 

aangesloten werkgevers. Sedert 1 juli 2014 behartigt Horizon Het Gezin ook de kinderbijslagdossiers van alle zelfstandige ondernemers die aangeslo-

ten zijn bij het sociaal verzekeringsfonds Steunt Elkander vzw.

Contactgegevens Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin

Tel.: +32(0)50 44 93 00

Fax:  +32(0)50 33 02 21

E-Mail:  info@horizonhetgezin.be

Sociaal secretariaat SSE
Via het erkend sociaal secretariaat SSE biedt EASYPAY GROUP u een ervaren en betrouwbare partner aan wie u zorgeloos uw loonadministratie ge-

heel of gedeeltelijk kunt toevertrouwen.

Contactgegevens Sociaal secretariaat SSE

Tel.:  +32(0)2 701 96 40

Fax:  +32(0)2 701 96 41

E-Mail:  info@easypay-group.com

Afrekening van uw sociale bijdragen 2015

Sinds 2015 betaalt u sociale bijdragen als zelfstandige op uw werkelijk inkomen. U blijft echter nog steeds voorlopige sociale bijdragen betalen op basis 
van het inkomen van het 3e voorafgaande jaar. U zal binnenkort dus een afrekening krijgen of u hebt ze ondertussen al ontvangen. Als u in het 
bijdragejaar minder dan vier kwartalen zelfstandige was, wordt uw inkomen geproratiseerd naar een inkomen op jaarbasis.

Wat het resultaat van deze afrekening is, hangt af van uw inkomen van 2012 en dat van 2015. De afrekening zal in uw voordeel zijn als uw inkomen van 
2015 lager is dan dat van 2012. U hebt in dit geval recht op een terugbetaling van de te veel betaalde bijdragen. Indien het inkomen van 2015 echter 
hoger zou liggen dan dit van 2012 zal u moeten bijbetalen, tenzij u spontaan een bijkomende betaling hebt uitgevoerd en een reserve hebt opgebouwd 
in afwachting van de regularisatie. Deze reserve zal dan worden aangewend om de regularisatie te betalen.

Opgelet: zelfstandigen in hoofdberoep zijn altijd een minimumbijdrage (738,31 EUR in 2015) verschuldigd! Indien uw inkomsten  
van 2012 lager zijn dan 12870,43 EUR en uw inkomsten van 2015 deze grens ook niet overschrijden, zal u geen afrekening ontvangen.  
U blijft in dat geval de minimumbijdrage verschuldigd .

U zal geen boetes moeten betalen indien blijkt dat u in 2015 te weinig zou hebben betaald. U riskeert enkel boetes als u een vermindering van uw 
voorlopige sociale bijdragen in 2015 vroeg (en kreeg) en indien nu blijkt dat u toch meer verdiende dan de gekozen wettelijke drempel.

Indien u een afrekening zou krijgen waaruit blijkt dat u moet bijbetalen, hebt u hiervoor tijd tot het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal 
waarin de afrekening werd opgesteld. Indien u een afrekening in april zou krijgen, dient deze dus te worden betaald voor het einde van de maand 
september.

Binnenkort vaderschapsverlof voor zelfstandigen?

In september 2016 werd een wetsvoorstel ingediend tot invoering van een vaderschapsverlof voor zelfstandigen. Het wetsvoorstel kent een facultatief 
vaderschapsverlof van 10 dagen toe aan de zelfstandige en voorziet eveneens in de toekenning van een “vaderschapsuitkering”, die zou worden 
berekend volgens hetzelfde model als de moederschapsuitkering. De 10 dagen facultatief verlof kunnen worden opgenomen binnen de 30 dagen 
volgend op de bevallingsdatum.

De zelfstandige die aansprak wil maken op het vaderschapsverlof moet:
• Zijn sociale bijdragen betaald hebben
• Een aanvraag indienen bij de verzekeringsinstelling binnen de 2 weken volgend op de bevallingsdatum
• Er een aansluitingsattest van het sociaal verzekeringsfonds aan toevoegen


