Hier is het dan! Het eerste nummer van onze digitale nieuwsbrief.
De inhoud is een allegaartje van aankondigingen en artikels die
mogelijk je belangstelling kunnen wegdragen.
Laten we de inhoud even kort overlopen. Een uitnodiging voor de
peercounselinggespreksgroep op 4 mei eerstkomend. Meteen
nodigen we je ook uit voor demonstraties over het gebruiken van
sociale media bij de uitbouw van je onderneming. We menen met
deze activiteiten een ondersteuning te bieden bij handicapspecifieke aspecten die je, als zaakvoerder
met een handicap, dagdagelijks kunt ondervinden. Om vrijuit te kunnen getuigen, en van de
ervaringsdeskundigheid in de groep gebruik te kunnen maken, stellen we deze groepen enkel open
voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Personen die ondernemer zijn of daar, verre of
dichtbije, plannen rond hebben. Hier komt de waarheid (en steun) uit de mond van een lotgenoot.
Uit onze gespreksgroepen willen we ook de inspiratie putten om de overheid advies te verlenen voor
het nemen geschikte maatregelen.
En daarmee komen we bij een belangrijk artikel in deze nieuwsbrief. Het sociaal statuut van de
zelfstandige en de sociale bijdragen die dienen betaald te worden. We horen dat er zich
desbetreffend heel wat problemen stellen bij ondernemers met een handicap die weinig omzet
halen. Er wordt aangedrongen om mogelijkheden te voorzien als zelfstandige in bijberoep. In dit
nummer van onze nieuwsbrief kunt u alvast informatief vernemen welke regelingen er vandaag zijn.
Dit artikel is een aanzet voor onze gespreksgroep op 15 juni. Naast de peercounselingvergadering
van 4 mei organiseren we immers op zaterdag 15 juni een bijeenkomst over voorstellen voor meer
mogelijkheden om te werken als zelfstandige in bijberoep.
Nu we toch over het beleid bezig zijn wil ik, als tussendoortje, applaus vragen voor MinisterPresident Peeters en het Agentschap Ondernemen. Dat zijn de mensen die de activiteiten van Hazo
mogelijk maken.
Maar wat komt een artikel over het persoonlijk assistentiebudget doen in een nieuwsbrief over
ondernemen? Wel, laat ik een tegenvraag stellen. Hoeveel actieve zaakvoerders wonen er in een
instelling? Juist, ondernemen en instellingen gaan niet samen. Toch niet voor de bewoners! Wij, van
onze kant, zullen blijven schrijven over ondersteuning buiten instellingen.
Hulpmiddelen zijn natuurlijk ook een belangrijk gegeven en vandaar af en toe een tussendoortje dat
met hulpmiddelen te maken heeft. In dit nummer gaat het blijkbaar over benen en wachten.
Voor diegenen die onze avonden in Leuven en Gent al dan niet meegemaakt hebben, een
verslag.Verder hebben we een medewerkster in dienst die begint scheel te kijken vanwege haar oog
op de sociale media.
Wat heb ik gezegd, voor elk wat wils! Veel leesplezier en vergeet je niet in te schrijven voor onze
activiteiten!

Luc Demarez, Directeur Hazo vzw

Gespreksgroep - Peercounseling
De startvergadering vindt plaats op 4 mei eerstkomend van 14u tot 17u op het secretariaat van Hazo
vzw in de Zonnestraat 52 te Ronse.
Kan je er niet bijzijn, geen nood! Er starten nog groepen in Antwerpen en Vlaams-Brabant.
Peercounseling is de benaming van de gespreksgroepen waarbij ondernemers met een handicap
elkaar maandelijks kunnen ontmoeten. Collega’s helpen er elkaar met informatie, ondersteuning en
advies. Handicapspecifieke thema’s die met het runnen van een eigen zaak te maken hebben,
vormen de inhoud van de vergaderingen. Naast ervaringsdeskundige ondernemers is er ook plaats
voor mensen die overwegen om een onderneming te starten.
Soms zal de peercounseling gevolgd worden door een vergadering waarin voorstellen tot wijziging
van overheidsmaatregelen kunnen bekeken worden. Tijdens onze eerste bijeenkomst kan daar ook
tijd voor vrijgemaakt worden.

Gratis demonstraties sociale media en
ondernemen met een handicap!
Voor mensen die op zoek zijn naar frisse concepten om, via sociale media, hun zaak een boost te
geven. Interesse in Facebook, Twitter of Linkedin? Verover jij ook een plaats in deze nieuwe
communicatiestromen?
En wat met e-commerce? Zijn er specifieke voordelen voor mensen met een beperking?
Praktisch:
25/05: Sociale media (De Zandloper, Wemmel)
1/06: E-commerce (De Zandloper, Wemmel)

Inschrijven is noodzakelijk! Indien je assistentie nodig hebt (bijvoorbeeld: doventolk) gelieve dit op
voorhand te melden.

Persoonlijk assistentiebudget
“Ik ben gelukkige getrouwd en vader van 2 dochters. Dankzij mijn PAB raak ik zonder problemen op
het werk en is het mogelijk mijn job uit te oefenen.” Peter Lambreghts
Ondernemen en een verblijf in een instelling gaan niet samen. Gelukkig is er het persoonlijk
assistentiebudget.

Wat is het PAB ?
Personen met een beperking hebben evenveel recht om hun eigen keuzes te maken en een
onafhankelijk leven te leiden. Uit deze vraag naar een onafhankelijk leven ontstond het Persoonlijk
Assistentie Budget of PAB. Dit is een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH) ontvangt om je persoonlijke assistentie te betalen. Met het PAB kan je zelf je
ondersteuning organiseren. Je kan zelfstandig of bij je familie blijven wonen, in je gewone buurt
leven, sociale contacten onderhouden en volwaardig deel uitmaken van onze samenleving.
Bij de invulling van assistentie staat vrije keuze centraal. Je moet vrij kunnen beslissen hoe, door wie,
waarvoor ,waar en wanneer je geassisteerd wordt. Een assistent helpt je bij alle taken die je zelf door
je beperking niet of moeilijker kan uitvoeren, zoals
- huishoudelijke activiteiten (vb. koken, poetsen,…);
- lichamelijke ondersteuning (vb. aan- en uitkleden, persoonlijke hygiëne,…);
- verplaatsingen;
- dagbesteding (vb. ondersteuning op het werk, familiebezoek, vrijetijdsbesteding,…);
- administratief werk (vb. helpen ordenen van papieren, voorlezen van brieven,…);
- pedagogische en agogische begeleiding (geen opleidingsgerelateerde handelingen, maar wel bvb
ondersteuning bij kenmerken specifiek aan de handicap,… )

Hoe een budget verkrijgen?
1. Standaardprocedure
Eerst en vooral moet je de inschrijvingsprocedure doorlopen bij VAPH, dat jou erkent als persoon
met een beperking. Nadien download je het PAB-aanvraagformulier en stuur je het formulier naar
jouw provinciale afdeling van het VAPH. Wanneer deze aanvraag is gebeurd, nodigt het VAPH je uit
voor een inschaling. Bij de inschaling wordt een inschalingsverslag opgemaakt. Dit verslag geeft weer
wat je mogelijkheden en je beperkingen zijn. Je behoeften en noden worden in kaart gebracht. In dit
verslag wordt ook bepaald hoeveel ondersteuning je nodig hebt. Hoe meer uren ondersteuning je
nodig hebt, hoe hoger je budget zal zijn. Nadien beslist de deskundigencommissie van het VAPH, op
basis van het inschalingsverslag, of je in aanmerking komt voor een PAB. De Deskundigencommissie
bepaalt ook de grootte van het budget. De budgetten schommelen tussen 9.546,93 en 44.552,34
euro op jaarbasis. Dit zijn de bedragen voor 2013. De laatste stap in de aanvraagprocedure voor PAB
is de registratie in de CRZ (centrale registratie van zorgvragen). De registratie moet gebeuren door
een organisatie die van het VAPH toegang heeft gekregen tot deze CRZ – databank. Werknemers van
deze organisaties worden 'contactpersonen' genoemd. Je hebt dus een contactpersoon nodig die
jouw PAB - aanvraag registreert in deze CRZ.
Toekenningen gebeuren jaarlijks via de Regionale Prioriteiten Commissie (RPC) die per provincie zijn
georganiseerd. Deze Commissie bespreekt vragenlijsten die door een contactpersoon worden
doorgestuurd via de CRZ. Deze vragenlijst wordt door de contactpersoon samen met de kandidaatbudgethouder opgemaakt. Hierin wordt beschreven waarom PAB dringend nodig is hun situatie. Op
basis van deze vragenlijst beslist het RPC wie PAB krijgt en wie niet. Een RPC heeft echter niet
voldoende financiële middelen om aan iedereen die zo’n vragenlijst indient ook een PAB toe te
kennen. Dat wil dus zeggen dat alleen een aantal mensen die hoogdringend een PAB behoeven, dit
momenteel toegekend krijgen.

2. Spoedprocedure
Mensen met een snel degeneratieve aandoening kunnen voor een spoedprocedure in aanmerking
komen. De PAB - aanvraag gebeurt dan via een medisch attest van de arts en na inschrijving bij het
VAPH. Je krijgt je PAB binnen zes maanden na je aanvraag en je krijgt steeds het hoogste budget
toegekend.
Onafhankelijk Leven vzw
Onafhankelijk Leven is een organisatie van en voor personen met een beperking. Wij willen dat elke
persoon met een beperking zelf kan beslissen over zijn of haar leven. Dat betekent beslissen over
hoe, waarvoor, door wie en waar zij ondersteund worden. Ondersteuning op maat, waarbij de
persoon zelf de touwtjes in handen heeft en aan het roer staat van zijn of haar leven, dat is waar
Onafhankelijk Leven al 20 jaar na streeft.

Als budgethoudersvereniging geven wij advies en informatie via onze coachen en advieslijn over het
persoonlijk assistentiebudget (PAB).
Dat is een budget waarmee je assistenten betaalt die je ondersteunen. Daardoor krijg je als persoon
met een beperking de kans om thuis te blijven wonen en niet naar een voorziening te gaan.
Als sociale beweging komen wij op voor onze rechten. We verdedigen de belangen van
budgethouders en kandidaat-budgethouders bij de minister, we trekken de straat op en voeren actie
en we contacteren de pers. Vrijwilligers helpen ons daarbij. Ze dragen onze organisatie en bewaken
en verspreiden onze missie.
Karen De Wilde & Daniël Helsen
Medewerkers advieslijn budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven vzw

Gespreksgroep - Focusgroep

Op zaterdagnamiddag 15/06 van 14u tot 17u plannen we op ons secretariaat in Ronse een
gespreksnamiddag over het sociaal statuut van ondernemers met een arbeidshandicap. Meer
bepaald willen we het dan hebben over de mogelijkheden om erkend te worden als “zelfstandige in
bijberoep”. De huidige situatie zal bekeken worden en iedere aanwezige zal zijn inbreng kunnen
doen om veranderingsvoorstellen te formuleren. Zie artikel in bijlage 'Opstarten onderneming, ook in
bijberoep?'
Voor de situatieschets en de inhoudelijke inbreng zal Hazo een deskundige inschakelen.
Ondernemers met een handicap en mensen met plannen voor het starten van een zaak zijn welkom.
Acht tot tien mensen kunnen aan het gesprek deelnemen. De deelname is gratis, maar vooraf (vlug)
inschrijven is de boodschap. Mensen die aan de peercounseling deelnemen, krijgen voorrang. Hazo
zal het resultaat van deze gesprekken gebruiken om voor te leggen aan de overheid.

Erbij of niet erbij? - Het verslag van de
infoavonden
'Ik ben nu halftijds werknemer en halftijds zelfstandige omdat dit blijven werken mogelijk maakt.
Mijn halftijds contract als werknemer valt weg. Wat betekent dit dan? Kan ik opnieuw beroep doen
op tegemoetkoming? Of kom ik in de werkloosheid terecht?'
Één van de situaties geformuleerd tijdens onze infoavonden in november.
Kon je er niet bij zijn en wil je te weten komen wat er gezegd is? Onderaan dit document kunt u het
verslag terugvinden in de bijlage. (met Info over, GTB; VDAB; de combinatie van werk met
tegemoetkomingen en het aanbod van Hazo).

Opstarten onderneming, ook in
bijberoep?
Bij het opstarten van een zaak komt er heel wat kijken. Er dient bvb een ondernemersvorm gekozen
te worden en er moet op een sociaal verzekeringsfonds beroep gedaan worden.
Maar naast de bovenvermelde beginopdrachten zijn er nog wel wat andere aspecten die om
aandacht vragen. Voor sommigen stellen zich de hierna volgende vragen. Dienen de activiteiten als
hoofdberoep beschouwd te worden of kan dit in bijberoep gebeuren? Wie kan genieten van
voordeelstatuten bij het betalen van sociale bijdragen? Wat is een “gelijkstelling met bijberoep”?
Lees verder in de bijlage
Met dank aan
Sociaal Verzekeringsfonds Zenito

Benen afgesneden door wachttijd
Rolstoel defect! De hulpmiddelenfirma laat op zich wachten! Sluit je aan bij Test-Aankoop en je raakt
zo weer vooruit. Lidgeld garandeert medeleven. Dat is ongeveer de boodschap in hun laatste
tijdschrift (maartnummer).
Neen, een reisje naar Lourdes zit er niet in. Het mirakel verloopt via het sociaal dienstbetoon van
Test-Aankoop. De toverwoorden zijn: “Een rolstoelgebruiker zonder rolstoel bevindt zich in een
uitzonderlijke situatie”.
Opmerkzaam zijn ze wel bij Test-Aankoop, maar wanneer horen we ook voor onze doelgroep eens
spreken over structurele maatregelen (bvb rolstoelverkoop met gegarandeerde reparatie binnen een
bepaalde tijdslimiet, ook in het weekend).
Natuurlijk hoeft Test-Aankoop niet de gebeten hond te zijn. Laten we onze pijlen maar richten op
hulpmiddelenfirma’s zoals bvb HMC die ons laten wachten. Lees meer in de bijlage: “Benen
afgesneden door wachttijd.”

Hazo vzw = exposant
Reva is een beurs die plaatsvindt op 25,26 en 27 april. Er kan informatie verkregen worden over
hulpmiddelen en diensten voor personen met een beperking.
Ook Hazo zal er aanwezig zijn. Op ons standje kan je (de aantrekkelijke????????) gezichten achter
Hazo ontmoeten.
Meer informatie over REVA?
Surf dan snel naar hun site (www.reva.be)

Bijlages
Opstarten onderneming, ook in bijberoep?
Geschreven door Paul Computer

Starten met een zelfstandige activiteit
U wenst een zelfstandige activiteit op te starten. Lees meer over de opstartformaliteiten en je sociale
rechten en plichten als zelfstandige.
1. Kiezen van ondernemingsvorm
Wie start als zelfstandige dient allereerst te kiezen onder welke vorm hij zijn zelfstandige activiteit wil
uitoefenen.
Ofwel wordt de zelfstandige activiteit uitgeoefend vanuit een eenmanszaak (ook wel ‘handelszaak’
genoemd) ofwel wordt er een vennootschap opgericht van waaruit de zelfstandige activiteit wordt
uitgeoefend.
Bij een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen de goederen van de persoon en van diens zaak,
bij een vennootschap is dit onderscheid er wel. Dit kan een belangrijk verschil maken bijvoorbeeld op
het vlak van aansprakelijkheid.
Algemeen kan gesteld worden dat wie op bescheiden wijze een activiteit als zelfstandige wenst op te
starten ( “proberen“), wie geen opstartkapitaal (nodig) heeft en weinig kosten moet maken of
aankopen moet doen vooraleer hij met zijn zaak kan beginnen, een zelfstandige activiteit kan starten
als “eenmanszaak”. Als later blijkt dat de zaak goed draait, kan men steeds overwegen om van de
eenmanszaak een vennootschap te maken.
Om te weten of u uw zelfstandige zaak best als handelszaak dan wel als vennootschap opstart, kan u
steeds beroep doen op een boekhouder.
Een boekhouder is vertrouwd met de voor- en nadelen van bepaalde vennootschapsvormen en kan
helpen bij bv. de oprichting van uw vennootschap. Een boekhouder helpt u ook met fiscale en
boekhoudkundige verplichtingen.

2. Ondernemingsloket
Eenmaal duidelijk is dat u een zelfstandige activiteit wenst uit te oefenen, dient u allerlei
administratieve zaken in orde te brengen vooraleer u effectief aan de slag kan als zelfstandige.
Als u samenwerkt met een boekhouder zal hij deze formaliteiten voor u doen.

Uiteraard kan u bij de opstart van een bescheiden zelfstandige activiteit ook zelf terecht bij een
ondernemingsloket. Een ondernemingsloket regelt voor u de opstartformaliteiten, zoals bv. de
toekenning van een ondernemingsnummer aan uw onderneming, nagaan of u een BTW
hoedanigheid nodig heeft, … Een ondernemingsloket kijkt ook uw beroepsvaardigheden na
(bedrijfsbeheer en eventueel bewijzen van beroepskennis).
Ook dient u zich, vanaf de eerste dag activiteit als zelfstandige, aan te sluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds. Ook dit kan een boekhouder of ondernemingsloket voor u regelen.
3. Het sociaal verzekeringsfonds
U wenst een zelfstandige activiteit op te starten. In wat volgt gaan we dieper in op uw aansluiting als
zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds. Wat precies is een sociaal verzekeringsfonds, hoeveel
bijdragen moet u moeten betalen, bestaat er een voordeeltarief waardoor u minder sociale bijdragen
dient te betalen, … We gaan ook na wat u krijgt in ruil voor het betalen van de sociale bijdragen als
zelfstandige en wat er mogelijk is als u uw sociale bijdragen niet kan betalen.
Wat is een sociaal verzekeringsfonds ?
Elke zelfstandige dient verplicht aan te sluiten bij één van de 11 sociale verzekeringsfondsen in
België. De belangrijkste taak van deze sociale verzekeringsfondsen is het innen van de sociale
bijdragen van de zelfstandige. Een andere belangrijke taak van een sociaal verzekeringsfonds is haar
klanten informeren en inlichten over de sociale rechten en verplichtingen.
Zenito Sociaal Verzekeringsfonds is een van de 11 sociale verzekeringsfondsen. De sociaal
verzekeringsfondsen verrichten hun taken in opdracht van het Rijksinstituut voor Sociale
Verzekeringen (RSVZ). Het RSVZ valt onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken ( FOD Sociale
Zaken).
Door u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen te betalen als zelfstandige in
hoofdberoep, verzekert u zich van eigen sociale rechten, zoals bv. pensioenopbouw, verzekering voor
medische zorgen, recht op kinderbijslag, … ( uw “sociaal statuut”).
Moet ik mij verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ?
Ja, wie een zelfstandige beroepsactiviteit start, dient vanaf de eerste dag van de zelfstandige
activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
Van zodra u regelmatig actief bent in uw zelfstandige zaak, wordt u verondersteld beroepsactief te
zijn als zelfstandige en dient u zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Merk op dat het
feit dat u niet direct inkomsten zou halen uit uw zelfstandige zaak irrelevant is om te bepalen of u
dient aan te sluiten als zelfstandige of niet.
Is er voorzien in een speciaal statuut voor personen met een handicap die een zelfstandige activiteit
willen opstarten?
Personen met een handicap die een zelfstandige activiteit wensen op te starten, vallen onder
dezelfde regels als andere zelfstandigen. Voor zover zij aan de voorwaarden voldoen; kunnen zij wel

beroep doen op de “gelijkstelling bijberoep”; een voordelig statuut waardoor men als zelfstandige
met beperkte inkomsten geen of slechts beperkte bijdragen dient te betalen.
Ben ik een zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep ?
Wie zonder enige beroepsactiviteit is ( als loontrekkende of als ambtenaar) heeft geen sociaal statuut
Wie zonder sociaal statuut is en een zelfstandige start, dient aan te sluiten als zelfstandige in
hoofdberoep.
Wie een ander sociaal statuut heeft (als loontrekkende of als ambtenaar) kan een zelfstandige
activiteit starten als zelfstandige in bijberoep mits voldaan is aan bepaalde strikte voorwaarden. Dit
betekent dat u op kwartaalbasis (omgerekend naar een 38 uren werkweek) minstens 235 uren
gewerkt heeft, in een contract dat doorlopend ( = gedurende het volledige kwartaal) steeds minstens
halftijds was ( bv. een 19/38 contract). Indien u actief bent als ambtenaar (vastbenoemd bij de
overheid tewerkgesteld), dan dient u aan dezelfde voorwaarden te voldoen en dit gedurende
minstens 8 maanden of 200 werkdagen op jaarbasis.
Als u werkt met tijdelijke contracten of werkt via een interimkantoor dat u tewerkstelt bij een
werkgever, dan is het raadzaam een sociaal verzekeringsfonds te contacteren om zeker te weten dat
u kan starten als zelfstandige in bijberoep!
Als u arbeidsongeschikt erkend bent als loontrekkende, kan u – steeds met toelating van de dokter
bij uw ziekenfonds of het RIZIV ! – ook starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep.
Als u uitkeringsgerechtigd werkloos bent kan u – steeds met toelating van uw RVA kantoor – onder
bepaalde voorwaarden toegelaten worden om uw zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen.
BELANGRIJKE OPMERKING: Het feit dat u recht heeft op een Integratietegemoetkoming of een
Inkomens vervangende Tegemoetkoming leidt er NIET toe dat u uw zelfstandige activiteit kan starten
als zelfstandige in bijberoep. Deze tegemoetkomingen vrijwaren geen sociale rechten. Als u
aanspraak maakt op ( één van) deze tegemoetkomingen dient u bijgevolg nog steeds aan te sluiten
als zelfstandige in HOOFDBEROEP.
Hoeveel sociale bijdragen betaal ik ?
Algemeen
Sociale bijdragen zijn per kwartaal verschuldigd. Het eerste kwartaal loopt van januari tot en met
maart, het tweede kwartaal van april tot en met juni, het derde kwartaal van juli tot en met
september en het vierde kwartaal van oktober tot en met december.
Bijdragen moeten steeds betaald zijn (= op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan) ten
laatste op de laatste dag van ieder kwartaal. Zoniet wordt automatisch (van rechtswege) een
verhoging aangerekend.
De bijdragen worden berekend als een percentage van de (geherwaardeerde) netto belastbare
zelfstandige inkomsten. Dit zijn de bruto inkomsten min de beroepskosten min de betaalde sociale
bijdrage in dat jaar, vóór enige belasting. Het bijdragepercentage is 20.5% voor een zelfstandige in
zijn eerste jaar activiteit, 21% voor een zelfstandige in zijn tweede jaar activiteit, 21.5% voor een

zelfstandige in zijn derde jaar activiteit en 22% voor de gevestigde zelfstandigen (vanaf het 4de jaar
activiteit).
U moet ons niet zelf uw zelfstandige inkomsten doorgeven: elk sociaal verzekeringsfonds ontvangt
van de fiscus het zelfstandige beroepsinkomen van zijn leden.
Bijdragen voor een jaar X worden in beginsel steeds berekend op de inkomsten van het jaar X – 3. De
bijdragen voor een zelfstandige voor het jaar 2013 worden dus berekend op zijn inkomen van 2010
(= 3 jaar terug).
Als startende zelfstandige heeft u nog geen zelfstandig inkomen van 3 jaar terug. Daarom maakt men
bij starters gebruik van een fictief minimuminkomen waarop de voorlopige sociale bijdrage worden
berekend. Wanneer de fiscus dan de werkelijke beroepsinkomsten van de zelfstandige doorstuurt,
dan wordt een regularisatie doorgevoerd.
Bijdragen voor de startende zelfstandige in hoofdberoep
Er is geen zelfstandig inkomen van 3 jaar terug; er wordt gewerkt met een voorlopige bijdrage. Deze
bedraagt € 683,54 per kwartaal in uw eerste jaar zelfstandige activiteit; € 700,22 per kwartaal in uw
tweede jaar zelfstandige activiteit en € 716,89 per kwartaal in uw derde jaar activiteit. Deze
voorlopige bijdrage is berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van € 12 830,63.
Van zodra de fiscus ons uw werkelijk zelfstandig inkomen doorgeeft, regulariseert uw sociaal
verzekeringsfonds uw sociale bijdragen.
Als uw werkelijk inkomen lager is dan € 12 830,63 wordt de voorlopige sociale bijdrage definitief. U
betaalt als zelfstandige in hoofdberoep dus altijd een minimum sociale bijdrage, ook als uw werkelijk
inkomen lager blijkt te liggen dan € 12 830,63.
Als uw werkelijk inkomen hoger is dan € 12 830,63; dan zal u nog een opleg dienen te betalen zodat
u uiteindelijk op uw volledige zelfstandige inkomen bijdragen betaalt.
Bijdragen voor de gevestigde zelfstandige in hoofdberoep
Vanaf uw vierde volledige jaar activiteit als zelfstandige in hoofdberoep kijkt uw sociaal
verzekeringsfonds naar uw inkomen van 3 jaar terug. Als dit werkelijk inkomen lager is dan € 12
830,63 betaalt u € 733,55 per kwartaal. Dit is de minimumbijdrage die een zelfstandige in
hoofdberoep altijd moet betalen wil hij alle sociale rechten bekomen.
Als dit werkelijk inkomen hoger is dan € 12 830,63 betaalt u sociale bijdragen op dit inkomen.
Wat krijgt u in ruil voor betaling van bijdragen als (startende) zelfstandige in hoofdberoep?
Door betaling van de sociale bijdrage als hoofdberoep vrijwaart u een eigen sociaal statuut: u bouwt
pensioen op, bent verzekerd voor medische kosten ( doktersbezoek, opname ziekenhuis, vergoeding
wanneer u door ziekte niet kan werken, …), u opent recht op gezinsbijslag ( kindergeld), u heeft als
vrouwelijke zelfstandige na bevalling recht op 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden en
moederschapsuitkeringen, er is recht op een faillissementsverzekering, ..
Wie kan gebruik maken van het voordeelstatuut “gelijkstelling met bijberoep ?

We gaven al mee dat u als persoon met een handicap geen beroep kan doen op een speciaal statuut
voor de uitoefening van uw zelfstandig statuut. Wel is er voor alle zelfstandigen de mogelijkheid om
beroep te doen op de “ gelijkstelling met bijberoep”.
Een zelfstandige die gebruik maakt van de “gelijkstelling bijberoep” is een zelfstandige in
hoofdberoep die over afgeleide rechten beschikt en lage zelfstandige inkomsten ( < 6.721,21 euro )
kent. Hij zal geen of verlaagde sociale bijdragen betalen.
Opgelet! Niet elke zelfstandige met lage inkomsten kan gebruik maken van de gelijkstelling
bijberoep. Enkel studenten, gehuwden, weduwen of weduwnaars en bepaalde politici die aan
bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen beroep doen op het voordeelstatuut.
U kan als student gebruik maken van de gelijkstelling bijberoep indien u jonger bent dan 25 jaar,
rechten behoud op kinderbijslag omwille van het volgen van studies ( studies moeten minstens 27
studiepunten per academiejaar tellen) en de inkomsten uit uw zelfstandige activiteit voldoende laag
zijn.
U kan ook gebruik maken van de gelijkstelling bijberoep als u gehuwd bent ( wettelijk samenwonen
volstaat niet!) met een partner die een volwaardig sociaal statuut heeft, m.a.w. minstens halftijds
tewerkgesteld zijn als loontrekkende of ambtenaar ofwel actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep
en de inkomsten uit uw zelfstandige activiteit lager liggen dan € 6 721,21 netto belastbaar per jaar.
Ook als u in het genot bent van een overlevingspensioen met lage zelfstandige inkomsten als
zelfstandige kan u gebruik maken van de gelijkstelling bijberoep.
Tenslotte kan wie politiek actief is (schepen in een gemeenteraad, voorzitter van een OCMW,
minister, staatssecretaris, Kamerlid, ….) en wiens inkomsten als zelfstandige lager liggen dan € 1
419,49 ook gebruik maken van de gelijkstelling bijberoep en betaalt helemaal geen bijdrage.
Bijdragen voor de startende zelfstandige die gebruik maakt van het voordeelstatuut (gelijkstelling
met bijberoep)
Er is geen zelfstandig inkomen van 3 jaar terug waardoor er geen referte-inkomen gekend is en een
voorlopige bijdrage aangerekend wordt. Deze bedraagt € 358,80 per kwartaal in uw eerste jaar
zelfstandige activiteit; € 366,80 per kwartaal in uw tweede jaar zelfstandige activiteit en € 375,53 per
kwartaal in uw derde jaar activiteit. Deze voorlopige bijdrage is berekend op een netto belastbaar
jaarinkomen van € 6 721,21.
Als u voorziet dat uw inkomen als zelfstandige lager zal zijn dan € 1419,49; kan u ook kiezen om geen
bijdragen te betalen.
Van zodra de fiscus ons uw werkelijk zelfstandig inkomen doorgeeft, regulariseert uw sociaal
verzekeringsfonds uw sociale bijdragen.
Als uw werkelijk inkomen lager is dan € 1 419,49 is geen enkele sociale bijdrage verschuldigd. Teveel
betaalde bijdragen worden terugbetaald.

Als uw werkelijk inkomen ligt tussen € 1419,49 en € 6721,21 berekenen we de bijdrage ( 20.5%, 21%
of 21.5%) op uw werkelijk inkomen verschuldigd, met als maximum de voorlopige
minimumbijdragen.
Van zodra uw werkelijk inkomen meer bedraagt dan € 6721,21 betaalt u bijdragen als een gewone
zelfstandige in hoofdberoep. ( Merk op dat wie gebruik maakt van de gelijkstelling bijberoep op basis
van zijn politiek mandaat al bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep van zodra zijn
inkomsten als zelfstandige hoger liggen dan € 1 419,49.)
Bijdragen voor de gevestigde zelfstandige die gebruik maakt van het voordeelstatuut (gelijkstelling
met bijberoep)
Vanaf uw vierde jaar activiteit als zelfstandige in hoofdberoep kijkt uw sociaal verzekeringsfonds naar
uw inkomen van 3 jaar terug.
Als uw werkelijk inkomen lager is dan € 1 419,49 is er geen enkele sociale bijdrage verschuldigd.
Als uw werkelijk inkomen ligt tussen € 1419,49 en € 6721,21 berekenen we de bijdrage ( 22%) op uw
werkelijk inkomen verschuldigd met als maximum € 384,27.
Van zodra uw werkelijk inkomen meer bedraagt dan € 6721,21 betaalt u bijdragen als een gewone
zelfstandige in hoofdberoep. ( Merk op dat wie gebruik maakt van de gelijkstelling bijberoep op basis
van zijn politiek mandaat al bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep van zodra zijn
inkomsten als zelfstandige hoger liggen dan € 1 419,49.)
Wat krijgt u in ruil voor betaling van bijdragen als (startende) zelfstandige die gebruik maakt van het
statuut “gelijkstelling met bijberoep”?
Door gebruik te maken van de “gelijkstelling met bijberoep”, geniet u geen eigen sociale rechten,
maar slechts “afgeleide sociale rechten”. U heeft enkel recht op terugbetaling van bv dokters- en
tandartsbezoek, ziekenhuisopname, … en dit via het statuut van de partner.
Enkel indien u als zelfstandige met “gelijkstelling bijberoep” omwille van uw inkomsten die hoger zijn
dan € 6 721,21 bijdragen betaald als een volwaardige zelfstandige in hoofdberoep, bouwt u voor
deze kwartalen wél volwaardige sociale rechten op.
Bijdragen voor de startende zelfstandige in bijberoep
Er is geen zelfstandig inkomen van 3 jaar terug; er wordt gewerkt met een voorlopige bijdrage. Deze
bedraagt € 75,62 per kwartaal in uw eerste jaar zelfstandige activiteit; € 77,46 per kwartaal in uw
tweede jaar zelfstandige activiteit en € 79,31 per kwartaal in uw derde jaar activiteit. Deze voorlopige
bijdrage is berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van € 1 419,49.
Als u voorziet dat uw inkomen als zelfstandige lager zal zijn dan € 1419,49; kan u ook kiezen om geen
bijdragen te betalen ( de “ € 0 – bijdrage”).
Van zodra de fiscus ons uw werkelijk zelfstandig inkomen doorgeeft, regulariseert uw sociaal
verzekeringsfonds uw sociale bijdragen.

Als uw werkelijk inkomen lager is dan € 1419,49 bent u geen bijdrage verschuldigd. Eventueel
betaalde bijdragen worden terugbetaald.
Als uw werkelijk inkomen hoger is dan € 1419,49 dan betaalt u sociale bijdragen op uw werkelijke
inkomsten. Er is (in tegenstelling tot bij een zelfstandige in hoofdberoep) geen minimumbijdrage
verschuldigd.
Bijdragen voor de gevestigde zelfstandige in bijberoep
Vanaf uw vierde jaar activiteit als zelfstandige in bijberoep kijkt uw sociaal verzekeringsfonds naar uw
inkomen van 3 jaar terug.
Als uw werkelijk inkomen lager is dan € 1419,49 bent u geen bijdrage verschuldigd.
Als uw werkelijk inkomen hoger is dan € 1419,49 dan betaalt u sociale bijdragen op uw werkelijke
inkomsten. Er is ( in tegenstelling tot bij een zelfstandige in hoofdberoep) geen minimumbijdrage
verschuldigd.
Wat krijgt u in ruil voor betaling van bijdragen als ( startende) zelfstandige in bijberoep?
De betaalde bijdragen als zelfstandige in bijberoep leveren u geen sociale rechten op: als zelfstandige
in bijberoep vrijwaart u uw sociale rechten uit uw hoofdstatuut als loontrekkende of als ambtenaar.
Enkel wie als zelfstandige in bijberoep bijdragen zou betalen op een zelfstandig inkomen dat
minstens € 12 830,63 bouwt in ruil voor de betaalde bijdragen pensioenrecht op.
Wat als u uw sociale bijdragen niet kan betalen ?
U bent als zelfstandige is zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw sociale bijdragen aan uw
sociaal verzekeringsfonds.
Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de bijdragen niet of slechts laattijdig betaald worden.
Hierdoor kunnen uw sociale rechten in het gedrang komen. Laattijdige of niet-betaling van de sociale
bijdragen leidt automatisch tot het aanrekenen van wettelijke verhogingen op de openstaande
kwartaalbijdragen.
Bij betalingsmoeilijkheden kan u best zo snel als mogelijk uw sociaal verzekeringsfonds inlichten
zodat naar een oplossing kan gezocht worden.
Zo kan u met uw sociaal verzekeringsfonds een afbetalingsplan overeenkomen om achterstallige
sociale bijdragen in maandelijkse schijven af te betalen.
Eenmaal de hoofdsom van de sociale bijdragen afbetaald is, bv. in het kader van een afbetalingsplan,
kan men kwijtschelding van de aangerekende verhogingen vragen. Dit gebeurt aan de hand van een
schriftelijke motivatie die u opstuurt naar uw sociaal verzekeringsfonds. Zij sturen de aanvraag door
aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het is uitsluitend het
RSVZ dat beslist over uw aanvraag tot kwijtschelding.
Ook mogelijk is dat u een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indient bij de Commissie voor
Vrijstelling van Bijdragen.

Opgelet! De vrijstelling is enkel voorbehouden voor zelfstandigen in hoofdberoep. Een zelfstandige in
bijberoep of een zelfstandige die gebruik maakt van het voordeelstatuut “ gelijkstelling bijberoep”
kan geen vrijstelling van zijn bijdragen verkrijgen.
Opdat de zelfstandige in hoofdberoep vrijgesteld zou worden van betaling van zijn bijdragen, dient
hij zich te bevinden in een “ staat van behoefte, of een situatie die de behoeftigheid benadert”. De
aanvraag is slechts zinvol indien het gezin van de zelfstandige zich in zwaar financieel weer bevindt.
De aanvraag moet ernstig gemotiveerd worden en de Commissie beslist autonoom over elke
aanvraag. De door de Commissie vrijgestelde kwartaalbijdragen vrijwaren nog steeds rechten in de
ziekteverzekering en op gezinsbijslag, maar leveren u geen pensioenrechten op!
Alles start met aangetekend schrijven aan uw sociaal verzekeringsfonds dat u een vrijstelling voor
bijdragen aan te vragen. Uw sociaal verzekeringsfonds helpt u verder met de formaliteiten. Om kans
te maken op vrijstelling, zal u uw dossier zo goed als mogelijk staven met bewijsstukken die aantonen
dat uw gezin het financieel erg moeilijk heeft.
Een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen die u op vandaag indient, kan slaan op bijdragen die tot 12
maanden terug gaan. Wie dus een aanvraag doet tijdens het tweede kwartaal 2013, kan een
vrijstellingsaanvraag indienen vanaf het tweede kwartaal 2012.
Belangrijk is om betalingsproblemen tijdig te signaleren en contact op te nemen met uw sociaal
verzekeringsfonds, zodat onnodige extra kosten vermeden kunnen worden.

Benen afgesneden door wachttijd
In het maartnummer van Test-Aankoop vonden we de mededeling dat Test-Aankoop tussengekomen
is voor een persoon uit Tubeke wiens elektronische rolstoel stuk was en vanuit de firma HMC te
horen kreeg dat er vier dagen zou moeten gewacht worden op herstelling.
Fier als een gieter laat Test-Aankoop weten dat door hun tussenkomst de desbetreffende persoon
geen vier dagen heeft moeten wachten, maar de volgende dag reeds weer vrolijk fluitend rondreed.
Er staat in het artikeltje dat Test-Aankoop HMC gewezen heeft op de uitzonderlijke omstandigheid
waarin hun lid verkeerde. Zo uitzonderlijk is dit echter niet, er zullen heel wat Test-Aankoopleden zijn
wiens benen, bij wijze van spreken, afgesneden worden doordat ze nogal lang op een
hulpmiddelenfirma dienen te wachten. Niet alleen bij herstellingen kunnen de wachttijden nogal
oplopen, maar ook bestelde hulpmiddelen laten nogal eens op zich wachten.
Maar zeker bij dringende herstellingen, bvb van rolstoelen, lijkt het aangewezen dat de
hulpmiddelenfirma’s zich verbinden tot een vlugge interventie. In het weekend bvb kan men bijna
nergens terecht. Het is ons bekend dat een hulpmiddelenfirma (vanuit de beschutte werkplaats te
Gits) hun klanten ook buiten de kantooruren en in het weekend helpt. Doch dit is één van de witte
raven onder de rolstoelverdelers. Er zijn natuurlijk nog de autopechdiensten die aangesloten
rolstoelgebruikers proberen te helpen. Doch een rolstoel is geen auto en de mensen van een
dergelijke pechdienst hebben slechts de kennis in huis om erg beperkte herstellingen te verrichten
(bvb een platte band herstellen).
Is Test-Aankoop niet de organisatie die vooral hamert op structurele oplossingen? Waarom zou dit
hier dan ook niet kunnen? Bvb hulpmiddelenfirma’s stimuleren om samen een weekendwachtdienst
op te zetten voor dringende gevallen. Of bvb bij de overheid aandringen dat erkende
hulpmiddelenfirma’s verplicht worden tot snelle interventie bij spoedgevallen.
Opdat het geen wachten op Goddot zou worden, zullen ook hier mensen met een handicap, en hun
verenigingen, zelf de strijd moeten voeren. Laat ons toch nog maar met een positieve noot eindigen.
Test-Aankoop brengt de thematiek in beeld, waarvoor onze dank !

Verslag informatiemomenten vanuit HAZO vzw in Leuven op
28/11/12 en in Gent op 05/11/12
Geschreven door Hazo vzw in de categorie HAZO-zine #1.2013
1. Programma van de avonden :
a. Voorstellingsronde van de aanwezigen
b. Korte voorstelling HAZO vzw
c. Aanbod VDAB en GTB voor zelfstandigen met een arbeidshandicap
d. Tegemoetkomingen en een zelfstandige beroepsactiviteit

2. Enkele situaties geformuleerd tijdens het voorstellingsrondje :
a. ik ben zelfstandige geworden voor 1 oktober 2008 en kan dus geen beroep doen op de
ondersteunende maatregelen. Mijn ouders hielpen tot nu toe in de zaak, maar ze willen, omwille van
leeftijd, zich wat meer terugtrekken. Ik ben nu op zoek naar oplossingen.
b. Ik ben zelfstandige in hoofdberoep geworden, maar mijn inkomsten zijn zo laag, dat ik nauwelijks
genoeg geld heb om mijn sociale bijdragen te betalen. Ik heb wel ook een tegemoetkoming voor
personen met een handicap, zowel inkomensvervanging als integratietegemoetkoming. Dat is nu nog
altijd mijn inkomen maar wat als er een verrekening komt met mijn inkomen als zelfstandige?
c. Ik ben nu halftijds werknemer en halftijds zelfstandige omdat dit blijven werken mogelijk maakt.
Mijn halftijds contract als werknemer valt weg. Wat betekent dit dan? Kan ik opnieuw beroep doen
op tegemoetkoming? Of kom ik in de werkloosheid terecht?
d. Ik heb tegemoetkoming en werk met het systeem van SMART. Dat is een systeem waarbij je je
inkomsten via een kunstenaarsstatuut regelt. Via een kantoor in Gent worden mijn inkomsten
omgezet in een loon. Ik werk dus niet echt als zelfstandige, maar via SMART omdat dit duidelijker is.
Het kost wel veel geld via dat systeem. Omdat mijn inkomsten eigenlijk worden omgezet in een loon
krijg je hoge extra lasten. Het voordeel is wel dat je geen eigen BTW-nummer moet hebben en je je
kosten ook kunt verrekenen via dat systeem.
e. Ik kom gewoon eens luisteren om te zien of er mogelijkheden zijn om zelfstandige te worden.
3. Korte voorstelling HAZO vzw :
HAZO vzw is een steunpunt voor ondernemers met een handicap en chronische ziekte. We willen dat
ondernemers met een handicap hun zaak kunnen uitbouwen met gelijkwaardige kansen als hun
valide collega’s.
Als startende werking (erkenning verkregen door Vlaams Agentschap Ondernemen) willen we de
volgende activiteiten ontplooien :

Peercounseling (gespreksgroepen van ondernemers in gelijkaardige situaties), focusgroepen
(ondernemers beoorden overheidsmaatregelen en brengen beleidsmaatregelen aan), per kwartaal
een digitale nieuwsbrief met onder andere ons oog op sociale media, rolmodellen in de kijker zetten
en aanvullend individueel adives of geschikte doorverwijzing.
4. Aanbod VDAB en GTB voor (startende) ondernemers met een handicap :
a. Je kan als persoon met een arbeidshandicap te kennen geven dat je graag zelfstandige wil worden.
b. Vooraleer je in begeleiding wordt genomen moet je de ENTRE-spiegel doorlopen. Je hebt bepaalde
competenties nodig (of moet je verwerven) om als zelfstandige te kunnen functioneren. Deze ENTREspiegel bevat 12 kerncompetenties.
c. Het is niet aangewezen om zelfstandige te worden vanuit een negatieve keuze. Je moet genoeg tijd
kunnen investeren in je zelfstandige activiteit. Anders blijft het te vrijblijvend, en zal je ook nooit veel
inkomen kunnen puren uit deze activiteit
d. GTB – Vlaanderen (Gespecialiseerde trajectbegeleiding)(vroegere ATB-diensten) hebben een
speciaal project Z2O. Je kan daar via een individuele begeleiding een traject afleggen. In elke
provincie is er iemand verantwoordelijk.
e. Er zijn voor zelfstandigen ook ondersteunende maatregelen. De voornaamste zijn
Vlaamse ondersteuningspremie: dit is een subsidie die je krijgt als zelfstandige. Je kan die gebruiken
zoals je wil. Maar je moet wel
na vijf jaar kunnen uitleggen wat je er mee gedaan hebt (om een
verlenging te krijgen)
Je moet wel voldoen aan een inkomensvoorwaarde. Je moet minimum 12x het minimuminkomen
overhouden aan je zelfstandige activiteit (in de personenbelasting). Dat betekent in de praktijk dat je
ongeveer 15.670 euro moet OVERHOUDEN (of laten belasten als winst)(bedrag op 01/01/2013).
Voor zelfstandigen in bijberoep kan het niet. Je moet dus ook verplicht zelfstandige in hoofdberoep
zijn (wat andere sociale bijdragen veroorzaakt). Je kan ook niet werken als werknemer, voor
minstens 19 uur per week. Dan ben je meestal zelfstandige in bijberoep.
Aanpassing arbeidspost: als je aanpassingen arbeidspost nodig hebt dan kan je die aanvragen, dat
kan over allerlei zaken gaan.

5. Tegemoetkomingen voor personen met een handicap: drempel of mogelijkheid om zelfstandige te
worden?
a. De spreker is een medewerker van de FOD Sociale zekerheid. Zijn dienst beheert de
tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Als er organisaties informatie willen dan kan er
een inleider komen uitleggen hoe het systeem van tegemoetkomingen werkt.

b. Mensen die een tegemoetkoming krijgen hebben gewoonlijk nog niet gewerkt. Je kan dit
aanvragen vanaf je 21ste. Personen met een handicap krijgen een administratieve vragenlijst en een
medische vragenlijst. Een aanvraag loopt altijd via het gemeentebestuur van de gemeente waar je
een officieel adres hebt.
c. De medische vragenlijst is bedoeld om je erkenning en toelating tot het systeem te regelen. Je
moet dus aan bepaalde (medische) voorwaarden voldoen, namelijk een maximaal verdienvermogen
hebben van een 1/3 van een persoon zonder handicap.
d. Als je al gewerkt hebt en terugvalt op een vervangingsinkomen, bijvoorbeeld werkloosheid,dan
kan je dit combineren met tegemoetkoming. Je moet een tegemoetkoming wel aanvragen voor je
65ste.
e. Als je inkomens combineert (inkomen uit arbeid, werkloosheid, ziekte- of invaliditeitsuitkering,
inkomen als zelfstandige, …in één woord alle netto-belastbare inkomsten) dan worden die verrekend
met je “mogelijke” tegemoetkoming. Er was wat discussie of andere inkomsten,bijvoorbeeld
dividenden van je eigen vennootschap, huurinkomsten van onroerend goed ook meetellen om de
verrekening te doen.
f. Het systeem valt uiteen in twee delen:
inkomensvervanging: dat is een uitkering die verrekend wordt met andere inkomsten en met de
inkomsten van je (eventuele) partner. Ook samenwonen met anderen heeft een invloed op de
hoogte van je tegemoetkoming. Er zijn drie categorieën: alleenstaande, samenwonende,
gezinshoofd. Die verdeling is ook van toepassing op andere uitkeringssystemen, zoals
werkloosheid,ziekte- en invaliditeitsuitkering. Organisaties van personen met een handicap noemen
dit de prijs van de liefde. Door te gaan samenwonen met je partner worden haar/zijn inkomsten
meegeteld en je komt in de categorie samenwonenden of gezinshoofd terecht. Als je met twee
samenwoont met een tegemoetkoming kom je terecht in de categorie samenwonenden, maar met
een bedrag tussen alleenstaande en samenwonende.
integratietegemoetkoming: de maatstaf is de zelfredzaamheid, binnen een thuissituatie (zoals
zelfstandig kunnen eten,zich kunnen verplaatsen, …). Je krijgt een bepaald aantal punten die dan
recht geven op een vergoeding. Er is ook een verrekening met andere inkomsten. De
inkomensgrenzen liggen hier wel veel hoger dan bij inkomensvervanging.
Normaal gebeurt de berekening altijd op je inkomsten van twee jaar terug. Je kan altijd een
herberekening vragen als je inkomsten 20% hoger of lager liggen dan die van twee jaar terug.
Probleem voor zelfstandigen is natuurlijk wel dat het moeilijk is om die verandering van inkomsten te
kunnen inschatten. Je hebt altijd een marge van 3 maanden (je mag meer verdienen, je mag
proberen) vooraleer je een verandering moet aangeven.
Op de website van de FOD Sociale zekerheid kan je een berekeningsmodel downloaden waar je de
nieuwe situatie kan inschatten. Je kan altijd hulp vragen bij mutualiteiten, zelforganisaties, … om dit
in te vullen. Het geeft een goed beeld van een mogelijk inkomen als je aan de slag zou gaan.

