Hervorming sociale bijdragen:
veelgestelde vragen

Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ :
Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ.
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•

Op welk inkomen worden mijn bijdragen berekend vanaf 2015?

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het
jaar zelf. De bijdragen van 2015 worden dus berekend op het inkomen van 2015. Dit inkomen is
echter pas ten vroegste in 2017 officieel vastgesteld. Pas op dat ogenblik kan uw
sociaalverzekeringsfonds de definitieve bijdragen voor 2015 berekenen. In afwachting worden
de bijdragen van 2015 voorlopig berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, zijnde het
inkomen van 2012.

•

Wat als mijn inkomen van 2015 afwijkt van het inkomen van 2012?

In het eerste kwartaal van 2015 ontvangt u een afrekening met een voorstel van bijdrage. Deze
bijdrage zal voorlopig berekend worden op het inkomen van 2012. Als u al een zicht hebt op uw
definitief inkomen van 2015, kan u die voorlopige bijdrage laten aanpassen. U kan deze
bijdrage dan, mits naleving van een aantal voorwaarden, zowel verhogen als verlagen. Hoe dit
precies in zijn werk gaat, vindt u terug in de volgende items.

•

Indien ik aanvullende bijdragen moet betalen omdat mijn reële inkomsten hoger zijn
dan het inkomen op basis waarvan mijn sociaal verzekeringsfonds zich heeft gebaseerd
om mijn voorlopige bijdragen te berekenen, zal ik dan later een verhoging, boete of
verwijlinteresten moeten betalen?

Indien u de door het fonds gevorderde voorlopige bijdrage op basis van het inkomen van het
derde voorgaande jaar betaald hebt, kunnen u geen verhogingen, boetes of verwijlinteresten
worden aangerekend. Het enige wat u moet doen, is binnen de voorziene termijn de
aanvullende bijdragen betalen. Hetzelfde geldt wanneer u uit eigen beweging meer betaald
hebt dan de door uw fonds gevorderde voorlopige bijdragen.

•

Mijn inkomen van 2012 is 20.000 €, maar ik schat dat ik in 2015 niet meer dan 10.000 € zal
verdienen. Mag ik het bedrag van mijn voorlopige bijdragen uit eigen beweging
aanpassen aan mijn geschatte inkomen?

NEEN. Uw sociaal verzekeringsfonds zal u zelf voorstellen een voorlopige bijdrage te betalen op
basis van uw inkomen 2012 van 20.000 €. Indien u verwacht dat u in 2015 minder zal verdienen,
moet u uw fonds vragen op een verlaagd inkomen te betalen en aan de hand van objectieve
elementen (bv. een btw-aangifte) aannemelijk maken dat uw inkomen lager zal zijn. Op basis
van deze elementen zal uw fonds uw verzoek inwilligen of afwijzen. Het sociaal
verzekeringsfonds zal zijn beslissing nemen binnen de maand na de (volledige) aanvraag, op
basis van de ingediende documenten.
Bent u zelfstandige in hoofdberoep, dan moet u minstens bijdragen betalen op het wettelijk
vastgestelde minimuminkomen.
Zolang uw verzoek niet is ingewilligd, of indien het wordt afgewezen, blijven de bijdragen
gevorderd op basis van de inkomsten 2012 VERPLICHT, net als de huidige sociale bijdragen.
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Indien u uit eigen beweging lagere bijdragen betaalt, wordt de bijdrage als onbetaald
beschouwd en zal een bijdragetoeslag op het onbetaalde bedrag worden opgelegd. Het
sociaal verzekeringsfonds kan de bijdragen en toeslagen met alle wettelijke middelen, met
inbegrip van dwangbevel en dagvaarding, invorderen. Bovendien is het de betaling van deze
voorlopige bijdragen die het recht op sociale uitkeringen opent.
•

Hoe worden mijn bijdragen berekend als mijn refertejaar geen volledig kalenderjaar is?

In de nieuwe bijdrageregeling telt ieder inkomen mee. Ook een inkomen uit een kalenderjaar
met minder dan 4 kwartalen beroepsactiviteit. De inkomsten uit onvolledige jaren worden
omgerekend op jaarbasis volgens de volgende formule:
4 / aantal kwartalen beroepsactiviteit
Voorbeeld
Een zelfstandige betaalt in 2016 een voorlopige bijdrage op zijn inkomen van 2013. Deze
bijdrage zal geregulariseerd worden op basis van het inkomen van 2016, maar hij stopt
als zelfstandige op 30 juni 2016. Het bijdragejaar 2016 telt maar 2 kwartalen activiteit en
levert een beroepsinkomen op van 23 000 euro. Voor de regularisatie van de bijdragen
van 2016 wordt dit inkomen verdubbeld naar 46 000 euro. De definitieve bijdrage voor
2016, eerste en tweede kwartaal, zal dus berekend worden op een inkomen van 46 000
euro aan een bijdragenpercentage van 5,5% per kwartaal.

•

Wat moet ik doen als ik een hogere voorlopige bijdrage wil betalen ?

Dit is heel eenvoudig. U neemt contact op met uw sociaalverzekeringsfonds en laat het weten
op welk inkomen u bijdragen wil betalen. Het fonds berekent uw bijdragen van 2015 dan op het
voorgestelde inkomen.
Let op: u kan enkel bijbetalen als er geen openstaande schulden zijn. Doet u dit toch, dan zal
uw fonds het bijbetaalde bedrag aanrekenen op die nog openstaande schuld.

•

Wat moet ik doen als ik een lagere voorlopige bijdrage wil betalen ?

Belangrijk! De wetgeving voorziet dat in principe de voorgestelde bijdrage verschuldigd is. Met
andere woorden wordt, ingeval van onvolledige betaling van deze voorgestelde bijdrage, de
sociale bescherming niet meer gewaarborgd en moet het fonds onmiddellijk, zoals nu reeds het
geval is, de invorderingsprocedures toepassen.
U kunt aan uw sociaalverzekeringsfonds echter vragen om het bedrag van uw
kwartaalbetalingen te verminderen. Hiervoor:
-

moeten uw inkomsten lager zijn dan een van de wettelijk vastgestelde drempels
(in geval van activiteit in hoofdberoep: minder dan 26.000 €* of minder dan

4

13.000 €*). Voor de exacte bedragen van de verschillende drempels, die variëren
in functie van de bijdragencategorie waartoe u behoort, kan u bij uw
sociaalverzekeringsfonds terecht.
-

moet u een aanvraag indienen via een standaardformulier

-

objectieve elementen aanbrengen die de vermindering van uw inkomen
aantonen (gezondheidsproblemen, ziekenhuisopname, bevalling, vermindering
van de omvang van de activiteit, dalende trend van de inkomsten, faillissement
van een belangrijke klant, …)

-

aannemelijk maken via documenten dat uw inkomen effectief tot onder één van
de toepasselijke drempels zal blijven

(*) Bedragen bij benadering, als indicatie. De definitieve bedragen van die drempels
zullen pas in januari 2015 bekend zijn.
Let op: als op het ogenblik van de definitieve afrekening van de bijdragen blijkt dat uw
inkomsten toch hoger zijn dan de toegepaste drempel, zullen de nog verschuldigde
bijdragen verhoogd worden.
Merk op:
-

Naast de vermindering van de betalingen kan het fonds u, als uw
financiële situatie het vereist, een afbetalingsplan toekennen.

-

Voor de meest ernstige gevallen moet de indiening van een aanvraag
voor vrijstelling van sociale bijdragen worden overwogen met het fonds.
Als de vrijstelling wordt toegekend, worden de beoogde bijdragen
geannuleerd. Uw sociale bescherming is gewaarborgd, met uitzondering
van pensioenrechten.

Een aanvraag voor verminderde voorlopige bijdragen geldt enkel voor het lopende
bijdragejaar. U moet voor ieder jaar een afzonderlijke aanvraag doen.

•

Wat zijn “objectieve elementen”?

Er bestaat een lijst die de “objectieve elementen” verduidelijkt. We sommen de voornaamste
voor u op:
-

Ziekte, handicap, ongeval, …
Minstens 2 kwartalen vrijstelling tijdens het vorige kalenderjaar
Tussenkomst OCMW
Fysieke ongeschiktheid van minstens 3 maanden
Faillissement
Dalende inkomstentrend tijdens de laatste 3 jaren
Erkende crisis in de sector
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-

•

Betalingsfaciliteiten, toegekend door de ontvanger van de belastingen

Tot welk bedrag kan ik mijn bijdragen laten verlagen?

U kan uw voorlopige bijdrage laten verlagen tot bepaalde drempels. Deze hangen af van de
categorie van bijdrageplichtigen waartoe u behoort.
Voor de zelfstandige in hoofdberoep zijn de volgende verminderde bijdragen mogelijk:
Vermoedelijk inkomen 2015 (*)

Bedrag verminderde bijdrage

Inkomen < 12 870 euro

729 euro

12 870 euro < inkomen > 25 740 euro

1 458 euro

Inkomen > 25 740 euro

Geen vermindering mogelijk

(*) Omdat de cijfers van 2015 nog niet gekend zijn, vertrekken we hier van de cijfers van 2014.

Voor de exacte bedragen van de andere verschillende drempels, die variëren in functie van de
bijdragencategorie waartoe u behoort, kan u bij uw sociaalverzekeringsfonds terecht.

•

Mag ik, in overleg met mijn sociaal verzekeringsfonds, verminderde voorlopige
bijdragen betalen op basis van het inkomen dat ik in de loop van het jaar verwacht te
verdienen?

Niet helemaal. De wet legt bepaalde inkomensgrenzen vast, zoals het inkomen op basis
waarvan de minimumbijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep wordt berekend of het
dubbele van dit inkomen. Enkel op basis van deze grenzen kan een verminderde voorlopige
bijdrage worden berekend.
Om voorlopig bijdragen te betalen op een verlaagde basis moet u uw sociaal verzekeringsfonds
dus op basis van objectieve elementen overtuigen van het feit dat uw inkomsten lager zullen zijn
dan de beoogde grens. De bijdrage zal dan berekend worden op deze grens en niet op het
geschatte inkomen.
U moet uw verzoek aan uw sociaal verzekeringsfonds bezorgen per aangetekende brief of ter
plaatse tegen ontvangstbewijs. U gebruikt hiervoor het wettelijk voorziene aanvraagformulier en
voegt alle documenten toe waaruit uw reële economische situatie blijkt. Het sociaal
verzekeringsfonds neemt zijn beslissing binnen de maand na de (volledige) aanvraag op basis
van de ingediende documenten. In geval van aanvaarding worden de bijdragen van het
ganse jaar geregulariseerd op deze basis. In geval van weigering moet het fonds uitleggen
waarom uw verzoek niet kon worden ingewilligd en u hiervan per aangetekend schrijven op de
hoogte brengen. Er kan beroep worden aangetekend bij de Arbeidsrechtbank.
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•

Geldt de vermindering van de voorlopige bijdrage die mijn fonds mij voor 2015 heeft
toegekend ook in 2016 en tot nader order?

Nee. De aanvraag is slechts geldig voor één kalenderjaar. Indien nodig kan u het volgende jaar
een nieuwe aanvraag doen.

•

Ik zal pas op het einde van het jaar kunnen inschatten wat ik dit jaar verdien. Zal het op
dat moment niet te laat zijn om een aanvraag in te dienen voor een vermindering van
mijn voorlopige bijdragen?

Nee. U kan uw aanvraag op elk moment van het jaar indienen. U kan zelfs meerdere
opeenvolgende aanvragen indienen voor hetzelfde jaar. Bij goedkeuring worden de bijdragen
van het ganse jaar geregulariseerd op deze basis, ook de reeds betaalde voorlopige bijdragen.
Wel is het zo dat, indien de bijdragen betaald werden vóór de vermindering, en de
vermindering van de voorlopige bijdragen een teveel met zich meebrengt, dit verschil niet zal
worden terugbetaald. Het zal in bewaring worden gehouden en bv. worden toegewezen aan
onbetaalde of toekomstige bijdragen.

•

Mijn fonds weigert mijn voorlopige bijdragen te berekenen op een verminderde basis.
Wat kan ik doen?

In geval van weigering zal het fonds u per aangetekend schrijven een gemotiveerde beslissing
toesturen. Tegen deze administratieve beslissing kan u in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank
van uw woonplaats. U kan echter ook een nieuwe aanvraag indienen op basis van andere
elementen. Deze procedure is minder omslachtig.

•

Wat gebeurt er wanneer ik gevraagd heb om bijdragen te betalen op een verminderde
voorlopige basis, en mijn definitieve bijdragen hoger blijken te zijn dan de voorlopige
bijdragen?

Indien uw verzoek om bijdragen te betalen op een verlaagde voorlopige basis werd ingewilligd,
en uw definitieve bijdragen toch hoger blijken te zijn dan de voorlopige bijdragen, komt
bovenop de te regulariseren toeslag een bijkomende verhoging van 3% per kwartaal en 7% per
jaar.

•

Wanneer de voorlopige bijdragen die ik heb betaald hoger zijn dan de definitieve
bijdragen, krijg ik het verschil dan terugbetaald met interesten?

Indien uw voorlopige bijdragen te hoog waren, zal het teveel worden terugbetaald. In het
nieuwe systeem worden bij een terugbetaling echter geen rentevergoedingen of interesten
uitgekeerd.
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•

Wat gebeurt er indien ik de door mijn fonds gevorderde bijdragen niet betaal?

Deze bijdragen zijn verplicht, net als de huidige sociale bijdragen. Zelfstandigen die nalaten ze
binnen de wettelijke termijn te betalen, zullen een bijdrageopslag moeten betalen. Hiervoor kan
een gerechtelijke invordering door middel van een dwangbevel of dagvaarding worden
ingesteld. De betaling van de voorlopige bijdragen opent het recht op sociale uitkeringen, en in
het bijzonder op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid.

•

Heb ik recht op tegemoetkomingen van mijn ziekenfonds (geneeskundige verzorging en
uitkeringen) wanneer ik voorlopige bijdragen betaal? En wat gebeurt er wanneer ik een
regularisatie van mijn voorlopige bijdragen moet betalen?

Ja. De betaling van voorlopige bijdragen waarborgt het recht op uitkeringen. Zo wordt de
bijdragebon 2015 naar het ziekenfonds verstuurd zodra de vier voorlopige kwartaalbijdragen
voor 2015 (op basis van de inkomsten van 2012 of na goedgekeurde vermindering) zijn betaald.
De betaling van de regularisatiebijdragen heeft geen enkele invloed op dit recht. Uitkeringen
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering zullen dus niet ter discussie worden gesteld indien er
probleem opduiken in verband met de regularisatiebijdrage.
Hetzelfde geldt evenwel niet voor de pensioensector, waar de betaling van de definitieve
bijdragen de rechten opent. Toch zijn er aanpassingen mogelijk op het einde van de loopbaan.
Dit onderwerp komt uitvoerig aan bod in een afzonderlijke vraag.

•

Wanneer worden mijn voorlopige bijdragen geregulariseerd?

Vanaf 2015 betaalt iedere zelfstandige elk jaar een voorlopige bijdrage op het inkomen van 3
jaar geleden. Van zodra het inkomen van het lopende jaar gekend is, zal het sociaal
verzekeringsfonds de definitieve bijdrage berekenen. Op dat ogenblik moet u dus bijbetalen of
krijgt u het teveel betaalde terug.
Voorbeeld
In 2015 betaalt u een voorlopige bijdrage op uw inkomen van 2012. Van zodra het
inkomen van 2015 gekend is (ergens in de loop van 2017), zal het fonds het bedrag van
uw definitieve bijdragen voor 2015 berekenen. Op dat ogenblik zal de “regularisatie”
worden uitgevoerd, wat inhoudt dat u ofwel moet bijbetalen, ofwel geld terugkrijgt.

•

Moet ik verhogingen betalen op de regularisatiebijdragen?

Als u voorlopige bijdragen betaald hebt op uw inkomen van 3 jaar geleden, dan krijgt u nooit
verhogingen aangerekend op de regularisatiebijdragen, tenzij u deze regularisatiebijdragen
laattijdig zou betalen. Hetzelfde geldt wanneer u meer dan de voorgestelde voorlopige
bijdrage betaald hebt en u nadien toch nog moet bijbetalen. Hebt u echter een vermindering
van uw voorlopige bijdragen gevraagd en blijkt achteraf dat u te weinig betaald hebt. dan is

8

het fonds verplicht om een verhoging van 3% per kwartaal en 7% per jaar aan te rekenen.

•

Krijg ik nog regularisaties na mijn stopzetting?

Een zelfstandige, die zijn activiteit stopzet, krijgt mogelijks tot 2 à 3 jaar na de stopzetting nog
regularisaties.
Voorbeeld
U stopt uw activiteit als zelfstandige op 31 december 2017 en wordt nadien
loontrekkende. Aangezien het ongeveer 2 jaar duurt vooraleer het fonds de inkomsten
van de fiscus krijgt, zal het alle bijdragen tot en met deze van 2015 kunnen regulariseren.
De inkomsten van 2016 en 2017 zal het echter pas ontvangen na de stopzetting, nl. in
2018 en 2019. Als u dus onvoldoende voorlopige bijdragen betaald hebt in 2016 en 2017,
zal u in 2018 en 2019 nog een afrekening van uw sociaal verzekeringsfonds krijgen waarin
gevraagd wordt om nog een regularisatiebijdrage te betalen.

•

Krijg ik nog regularisaties na mijn pensionering?

Als u beslist om nog een toegelaten activiteit uit te oefenen na uw pensionering, dan loopt de
bijdrageberekening gewoon door. U zal dan nog regularisaties van uw voorlopige bijdragen
ontvangen na uw pensionering.
Als u echter beslist om uw zelfstandige activiteit stop te zetten bij uw pensionering, dan kan u
later nog regularisaties krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen toekomstig
gepensioneerden echter verzaken aan de regularisaties. Op die manier vermijdt u dat u nog
aanzienlijke rekeningen krijgt na de stopzetting van uw activiteit.

•

Hoe kan ik als toekomstig gepensioneerde verzaken aan de regularisaties?

Een toekomstig gepensioneerde kan onder de volgende voorwaarden verzaken aan de
regularisatie van de voorlopige bijdragen:
-

de aanvraag tot verzaking gebeurt ten laatste op de ingangsdatum van het pensioen
het pensioen gaat uiterlijk in op 1 januari 2019
u zet iedere zelfstandige activiteit stop ten laatste op de ingangsdatum van het
pensioen
de verzaking slaat op het jaar waarin het pensioen ingaat en op de drie kalenderjaren,
voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen
de verzaking slaat enkel op de bijdragen die nog niet geregulariseerd zijn op de
ingangsdatum van het pensioen
u betaalde in geen van deze jaren een verminderde voorlopige bijdrage
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•

Wordt er nog een regularisatie verstuurd na het overlijden van een zelfstandige?

Zowel in de oude als in de nieuwe berekeningswijze van de bijdragen zijn regularisaties na
overlijden mogelijk. Deze worden dan verstuurd naar de erfgenamen.
Voorbeeld
Een zelfstandige overlijdt in november 2018 en is actief tot aan zijn overlijden. De sociale
bijdragen moeten betaald worden tot en met het derde kwartaal van 2018. De
bijdragen van het kwartaal van overlijden zelf moeten niet meer betaald worden. Op
het moment van overlijden zullen waarschijnlijk alle bijdragen tot en met 2016
geregulariseerd zijn. De inkomsten van 2017 en 2018 zullen waarschijnlijk pas
meegedeeld worden in de loop van de jaren 2019 en 2020. Dat betekent dat de
erfgenamen nog tot en met 2020 regularisaties kunnen ontvangen.

•

Hoe verloopt de overgang van het oude naar het nieuwe systeem?

Er zijn overgangsbepalingen voorzien in de wet. Deze houden in dat de oude wetgeving van
toepassing is voor de bijdragen die verschuldigd zijn voor de kwartalen tot en met het vierde
kwartaal van 2014 en dat de nieuwe wetgeving onmiddellijk geldt voor de bijdragen vanaf het
eerste kwartaal van 2015.
Voorbeeld
Een zelfstandige start op 1 juli 2013 en zet zijn activiteit stop op 30 september 2015. De
bijdragen van 2013 en deze van 2014 worden berekend op het inkomen van 2014.
Volgens de oude wetgeving hadden de bijdragen van 2015 ook berekend moeten
worden op het inkomen van 2014. Dit verandert echter. Volgens de nieuwe regeling
worden de bijdragen van 2015 berekend op het inkomen van het jaar zelf. Omdat dit
echter een onvolledig jaar is, wordt dit inkomen eerst omgerekend op jaarbasis.

•

Verandert er iets aan de fiscale aftrekbaarheid van de sociale bijdragen?

Op dit vlak verandert er niets. De sociale bijdragen blijven fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin
ze betaald worden. Als u in een bepaald jaar extra betalingen doet, dan hebt u dat jaar een
hogere fiscale aftrek.
Worden er in een bepaald jaar sociale bijdragen terugbetaald, dan moeten deze bij de
beroepsinkomsten (winsten of baten) van dat jaar gevoegd worden, zoals ook nu het geval is.
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•

Ik zet mijn zelfstandige activiteiten stop op 15 september 2015. Op welke manier zal men
bij het bepalen van mijn definitieve bijdragen rekening houden met mijn
beroepsinkomen?

Het algemene principe blijft van toepassing: de bijdrage van een jaar wordt berekend op basis
van het inkomen van het lopende jaar. De bijdragen voor 2015 zullen dus worden vastgesteld
op basis van het zelfstandigeninkomen van 2015. Aangezien dit inkomen echter slechts
betrekking heeft op 3 werkkwartalen, zal dit moeten worden gecorrigeerd op jaarbasis. Er zal
rekening worden gehouden met het zelfstandigeninkomen van 2015 gedeeld door 3
(werkkwartalen) en vermenigvuldigd met 4 (aantal kwartalen in een jaar).

•

Ik ben momenteel zelfstandige in bijberoep, maar mijn zelfstandige activiteit wordt mijn
enige beroepsactiviteit vanaf 1 juli 2015. Hoe zullen mijn sociale bijdragen worden
berekend?

Volgens het algemene principe dient de bijdrage voor een jaar berekend te worden op het
inkomen van het lopende jaar. In tegenstelling tot het huidige systeem wordt een wijziging van
de bijdragecategorie niet meer als de start van een nieuwe activiteit beschouwd. Uw definitieve
bijdragen zullen dus worden berekend op de globale jaarinkomsten van uw activiteit als
zelfstandige, deels in hoofdberoep en deels in bijberoep.
In uw geval betekent dit dat u, wat het inkomen van 2015 betreft, de bijdragen van de eerste
twee kwartalen als zelfstandige in bijberoep zal betalen en die voor de laatste twee als
zelfstandige in hoofdberoep.
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