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Vendredi le 19 octobre 2012

Enquête VSVZ / ACASTI – Sociale Bijdragen
in samenwerking met      

(*Tempera is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd in toegepast onderzoek over arbeid en sociaal beleid)



Algemeen

• Periode enquête: 23 april 2012  - 7 juli 2012

• Middel: online enquête, 

[link via vervaldagbericht 

of via communicaties sociale 

verzekeringsfondsen (newsletter, …)]

• Bereikte zelfstandigen:      +/- 700.000

• Aantal ingevuld: 6.950 enquêtes
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Bereikte zelfstandigen

• Diversiteit in respondenten:

– Hoofdberoep, bijberoep

– Type activiteit (Sectoren)

– NL & FR

– Hoogte van de sociale bijdrage

– Start van zelfstandige activiteit

– Bijstand (Ja / Nee) van boekhouder, fiscalist, accountant
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Principe “Bruto”-steun  “Netto”-steun

• Start vanuit vraag om mening over principe van sociale bijdragen o.b.v. schatting inkomen: 

77 % JA – 23 % NEE

• Verder aftoetsen modaliteiten

- afrekening (bijbetaling/ terugstorting) twee jaar later

68 % JA – 32 % NEE

- toeslag bij duidelijke onderschatting van het inkomen

49 % JA – 51 % NEE

- laatste afrekening na stopzetting (bijbetaling/ terugstorting) twee jaar later

29 % JA – 71 % NEE

- laatste afrekening na pensioen (bijbetaling/ terugstorting) twee jaar later

33 % JA – 67  % NEE
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Timing inschatting – economische situatie - reserves

• Mogelijkheid om schatting te geven van inkomsten

- 67% tegen einde van het lopende jaar (jaar N)

- 87% tegen einde Q1 van volgende jaar (N + 1)

- 6% ‘geen idee’

• Was inkomen van de zelfstandige hoger  in 2011 dan in 2008?

57% JA       - 43 % NEE

• Aanleggen van reserves om tegemoet te komen aan extra sociale 

bijdragen (over 3 jaar) bij stijging inkomen

23% JA       - 76 % NEE
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Voorstellen bijdrageberekening: keuze
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voorstel A :   71% voorstel B : 29%

1. Uzelf of uw boekhouder schat uw huidige jaarinkomen of 

sociale bijdragen

2. U betaalt de geschatte sociale bijdragen

3. Twee jaar later ontvangt u een afrekening. Dan moet u 

bijbetalen of krijgt u geld terug

1. U betaalt nu sociale bijdragen op uw inkomen van drie jaar 

geleden

2. Wanneer u nu meer verdient, kunt u bijkomend sparen voor de 

hogere sociale bijdragen die u over drie jaar moet betalen

3. Drie jaar later gebruikt u het spaargeld

Vraag onmiddellijk minder/meer te betalen bij stijging/daling inkomen

Inkomen - : Onmiddellijk minder betalen:  86% JA

MAAR belangrijke voorwaarde (voor 53%), 
zekerheid dat geen boete volgt 

“wacht af”:  14 % 

Inkomen + : Onmiddellijk meer betalen:  78% JA

Reden: toeslag vermijden: 25% - duidelijkheid: 
31% - fiscaal voordeel bekomen: 22%

“wacht af” : 9 % - heeft reserve: 4% - legt zelf 
reserve aan: 9 % 



Kruistabellen – principe en afwijkingen

• Doel: inzoomen op verschillende categorieën / sectoren 

• Belangrijke afwijkingen:

• Bepaalde sectoren

• Gebruik makend van diensten boekhouder / fiscalist / accountant

• Hoogte van de bijdragen

• Jaren zelfstandige activiteit

• “de” zelfstandige  = moeilijk begrip
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Conclusie

De VSVZ en de sociale verzekeringsfondsen zijn erg tevreden met de 
ontvangen  respons op de online enquête : beide taalgroepen werden 
bereikt  en er is een goede spreiding over de sectoren, alsook over leeftijds-
en inkomensgroepen.  

Ondanks het besef dat het niet evident is om deze soms technische en 
complexe materie bij de zelfstandigen op een begrijpbare en duidelijke 
manier te bevragen, hebben de zelfstandigen hun stem laten horen en zal 
het Monitoringcomité kunnen verder werken met de verkregen resultaten, 
en dit rekening houdend met zowel de keuzes die de zelfstandige aangaf als 
met de bezorgdheden en terughoudendheid van de zelfstandigen die ook 
duidelijk in de bevraging  aan het licht zijn gekomen.
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