DE WISSEL

Ik neem over en … volg mee achter de schermen (2)

Aansluiting bij een sociaal
verzekeringsfonds
verzorging, een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit …

Bij de overname van een land- of tuinbouwbedrijf komt zowel
financieel, sociaal als juridisch veel op je af. Na de oriënterende
fase is het moment aangebroken waarop je de overname plant
en uitvoert. Vaak laat je je begeleiden bij de administratieve
zaken. Maar wat betekent dit voor jou?
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Wanneer aansluiten?
Voordat je start als zelfstandige moet je
aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Hiervoor moet je
een verklaring indienen op een formulier.
Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve boete van 500 tot 2000 euro.
Je krijgt eerst wel een aanmaning, waarna je nog 30 dagen de tijd hebt om alsnog aan te sluiten. Ben je na die termijn
nog niet aangesloten, dan word je automatisch lid van de Nationale Hulpkas.

Betalen van sociale bijdragen

Belgische vennootschapsbelasting of
de belasting der niet-inwoners.

Elk kwartaal betaal je sociale bijdragen
aan jouw sociaal verzekeringsfonds.
De bijdrage is een percentage van je
beroepsinkomen, afhankelijk van je bijdragecategorie en je inkomen. Omdat je
inkomsten nog niet bekend zijn op het
moment dat je bijdragen betaalt, gebeurt
de berekening in twee fases. In het bijdragejaar betaal je voorlopige bijdragen
op basis van je inkomen van drie jaar
voordien. Als je inkomen van het bijdragejaar bekend is, regulariseert je sociaal
verzekeringsfonds je voorlopige bijdragen
tot definitieve bijdragen. Je moet dan
ofwel bijbetalen ofwel krijg je geld terug.
Omdat je als starter nog geen inkomen
van drie jaar voordien hebt, wordt je bijdrage berekend op basis van een inkomen dat je zelf aangeeft of op basis van
een wettelijk minimum.

Wat is een sociaal verzekeringsfonds?

Tips voor jonge starters
VAPZ

In tegenstelling tot werknemers, moet
je als zelfstandige zelf zorgen voor je
sociale zekerheid. Dat doe je door je aan
te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze en sociale bijdragen
te betalen. In ruil voor die bijdragen krijg
je een aantal rechten, zoals gezinsbijslag,
pensioen, terugbetaling van medische

Als starter denk je wellicht nog niet aan
je pensioen, toch is het interessant om al
vroeg na te denken over hoe je de kloof
tussen je huidige inkomen en je pensioen
zal overbruggen. Bovenop je wettelijk
pensioen kan je een vrij aanvullend pensioen van zelfstandige (VAPZ) opbouwen.
Het VAPZ is fiscaal zeer interessant. Je

In tegenstelling tot werknemers, moet je als zelfstandige zelf zorgen
voor je sociale zekerheid.

✒✒SARAH SAMYN
DOSSIERHOUDER GROENE KRING

Wettelijke verplichtingen
Als zelfstandige ben je wettelijk verplicht
om sociale bijdragen te betalen, je aan
te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds en wijzigingen in je beroeps- of gezinssituatie
te melden. Aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds is ook verplicht voor
helpers, meewerkende echtgenoten en
vennootschappen die vallen onder de
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KORT SAMENGEVAT
Als zelfstandige land- of tuinbouwer …

1

moet je, vooraleer je start,
aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds naar keuze,

2

betaal je ieder kwartaal
sociale bijdragen in ruil
voor sociale zekerheid,

“De sociale bijdragen voor een eerste
werknemer zijn zeer voordelig”
Cedrik Van Den Borre is een jonge tuinbouwer uit Asse. Na enkele jaren
op het ouderlijk bedrijf te werken, sloeg hij in 2014 een nieuwe weg in
en startte hij zijn eigen bedrijf op.
Cedrik, hoe ben je gestart in de land- en
tuinbouw?
Cedrik: “Mijn ouders hebben een melkvee- en akkerbouwbedrijf. In 2008 ben
ik op het ouderlijk bedrijf begonnen als
zelfstandig helper. In 2014 ben ik een
andere richting ingeslagen en ben ik een
tuinbouwbedrijf gestart. Ik teel nu vollegrondsgroenten. Mijn vriendin werkt halftijds bij mij op het bedrijf als zelfstandig
helper.”
Hoe heb je een keuze gemaakt voor een
sociaal verzekeringsfonds?
Cedrik: “Ik heb me, op aanraden van mijn
boekhouder, aangesloten bij Acerta.
Volgens mij zijn zij het meest thuis in de
land- en tuinbouw. Ik moet toegeven
dat ik de verschillende opties niet met
elkaar vergeleken heb, omdat ik ook als
zelfstandig helper bij mijn ouders aangesloten was bij Acerta. Het leek me
dus logisch om daar te blijven. Met mijn
boekhouder spreek ik wel af en toe over
mijn sociale bijdragen. Ik bekijk dan met

hem hoe ik die kan optimaliseren en welke
opties voordelig kunnen zijn voor mijn
bedrijf.”
Weet je wat een sociaal verzekeringsfonds kan betekenen voor je bedrijf?
Cedrik: “Daar ben ik niet zo heel erg
mee bezig. Ik laat mij hierover adviseren
door mijn boekhouder. Ik weet dat ik elk
kwartaal een redelijk hoog bedrag aan
sociale bijdragen moet betalen en dat
Acerta ook de loonbonnen van mijn seizoenarbeiders verwerkt. Je betaalt best
wel wat en het pensioen van een landof tuinbouwer is ook niet zo geweldig.
Nu, als je problemen krijgt, bijvoorbeeld
als je ziek valt of arbeidsongeschikt
raakt, is het natuurlijk wel goed dat de
sociale zekerheid bestaat. Ik ben via
mijn sociaal bureau ook te weten gekomen dat sociale bijdragen voor een
eerste werknemer zeer voordelig zijn.
Daardoor ben ik nu wel aan het over
wegen om een vaste werknemer in
dienst te nemen.”

3

moet je een bewijs van
aansluiting voorleggen bij
een VLIF-aanvraag.

spaarpremie is 100% fiscaal aftrekbaar
als bedrijfslast. Daardoor betaal je minder sociale bijdrage, kan je zelf kiezen
hoeveel en wanneer je spaart (er is wel
een minimum van 100 euro per jaar) …

VLIF-steun
Voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) moet je een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
als landbouwer kunnen voorleggen. Dit
document voeg je bij de VLIF-aanvraag.
Om voor VLIF-steun in aanmerking te
kunnen komen, is het ook van belang om
ieder kwartaal voldoende hoge sociale
bijdragen te betalen waaruit een degelijke zelfstandige economische activiteit
blijkt. Personen die vrijgesteld zijn van het
betalen van sociale bijdragen worden niet
aanvaard als landbouwer bij het VLIF.
Bronnen: Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
en departement Landbouw en Visserij

LLDit artikel is deel van een vijfdelige
reeks ‘Ik neem over en … volg mee
achter de schermen’. Tweemaandelijks
verschijnt hierover een artikel in de
rubriek ‘De Wissel’. Heb je een artikel
gemist? Neem dan zeker een kijkje op
www.groenekring.be/dewissel.
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