
2015 : NIEUWE BEREKENING VAN  
DE SOCIALE BIJDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Basisprincipe : ingrijpende wijziging

Tot eind 2014 hangt het bedrag van uw sociale bijdrage af van uw inkomsten van drie jaar geleden, behalve  
indien u een startende zelfstandige bent.
Vanaf 2015 zal het bedrag van uw sociale bijdrage afhangen van uw beroepsinkomsten als zelfstandige van het 
jaar zelf.  Er blijven enkele uitzonderingen bestaan.

De wijziging heeft tot gevolg dat de berekening van de sociale bijdragen voortaan in twee fases gebeurt:
1. In het bijdragejaar zelf wordt een voorlopige bijdrage aangerekend op basis van de beroepsinkomsten als 

zelfstandige van drie jaar terug;
2. Zodra de definitieve inkomsten vastgesteld zijn door de fiscus, ontvangt u een eindafrekening van de sociale 

bijdragen op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige van dat bijdragejaar.

In de praktijk:
 
• U betaalt een kwartaalbijdrage waaraan sociale zeker

heidsrechten verbonden zijn;
• U ontvangt elk kwartaal een vervaldagbericht met het  

bedrag dat u moet betalen als voorlopige kwartaal
bijdrage op basis van uw geïndexeerde  inkomsten van 
drie jaar terug. Ingeval u een startende zelfstandige  bent wordt een forfaitair bedrag aangerekend.

Uw inkomsten schatten:

Het kan natuurlijk zijn dat het bedrag van uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden niet overeenstemt met  
uw huidige beroepsinkomsten. In dit geval kan u, op basis van een inschatting van uw huidige inkomsten als  
zelfstandige, een vergelijking maken met uw inkomsten van drie jaar voordien en, afhankelijk van het resultaat,  
3 mogelijkheden overwegen:

Optie 1: uw inkomsten zijn ongeveer stabiel of u kunt moeilijk een schatting maken van de evolutie ervan: 
u kiest in dit geval voor zekerheid en betaalt de voorlopige bijdrage die door uw sociaal verzekeringsfonds  
gevraagd wordt. 

Optie 2: u schat uw huidige inkomsten hoger dan die van drie jaar geleden: 
u kunt in dit geval hogere bijdragen betalen, op voorwaarde dat u geen openstaande bijdrageschulden heeft.

Optie 3: u stelt vast dat uw huidige inkomsten lager liggen 
dan deze van drie jaar geleden: u kunt in dit geval het akkoord 
vragen van uw sociaal verzekeringsfonds om minder voor  
lopige bijdragen te betalen op voorwaarde dat u, op basis van  
objectieve elementen, kunt bewijzen dat uw inkomsten  
gedaald zijn en lager liggen dan bepaalde wettelijk vast
gestelde drempels.
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WIST U HET:

AARZEL NIET ONS  

TE CONTACTEREN …

OPGELET: 
DE HERVORMING WIJZIGT  
 DE BAREMA’S NIET

OPGELET: 
Als bij de definitieve bijdragenafreke-
ning blijkt dat uw inkomsten toch hoger 
liggen dan de toegepaste drempel, 
wordt een verhoging aangerekend op 
de bijdragen die u nog moet betalen.

ALS U IN ORDE BENT MET DE VOORLOPIGE SOCIALE BIJDRAGEN VOOR EEN BEPAALD JAAR,  
BENT U GEDEKT VOOR UW SOCIALE ZEKERHEID, ZOALS GEZONDHEIDSZORGEN, INVALIDITEIT, ENZ.
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Voorbeeld:
Een zelfstandige is aangesloten in hoofdberoep en heeft  gewoonlijk een inkomen van 20.000 EUR.  Hij moet  aan zijn sociaal verzekeringsfonds een 
kwartaalbijdrage betalen van 1.100 EUR, of 4.400 EUR op jaarbasis, berekend op basis van de laatste inkomsten waarvan het sociaal verzekeringsfonds  
kennis heeft.

In de loop van het jaar stelt hij vast dat zijn activiteit inkomsten zal opleveren die 50% hoger liggen. Het staat hem vrij een extra betaling uit te voeren  
van 2.200 EUR waardoor hij vermijdt dat hij dit bedrag zal moeten betalen op het moment van de eindafrekening. Fiscaal kan hij dit extra betaald bedrag 
van 2.200 EUR onmiddellijk aftrekken van zijn inkomsten van het lopende jaar.

Als hij echter na vb. een hospitalisatie, het verlies van een grote klant, wegenwerken, … in de loop van het jaar vaststelt dat zijn inkomsten aanzienlijk  
lager liggen (bijvoorbeeld lager dan 13.000 EUR), kan er tot een akkoord worden gekomen met   zijn sociaal verzekeringsfonds om zijn kwartaalbijdragen 
terug te brengen tot het niveau van de minimumbijdrage (ongeveer 700 EUR per kwartaal). 
Bij de eindafrekening zal nagegaan worden of deze verminderde bijdragen voldoende waren. Indien dit niet het geval is, zullen verhogingen worden  
aangerekend.

Eindafrekening

Van zodra uw sociaal verzekeringsfonds uw definitieve inkomsten kent  
(meegedeeld door de fiscale administratie), zult u een eindafrekening krijgen. 
Heeft u minder betaald, dan moet u bijbetalen. Heeft u al teveel bijdragen 
betaald, dan krijgt u een terugbetaling.

Er worden geen verhogingen berekend op de bijdragen die u nog moet  
betalen. Enkel wie onterecht een vermindering heeft gekregen moet de 
bijdrage betalen die verschuldigd is EN een verhoging omdat de verminde
ring onterecht werd toegepast.

Nog enkele belangrijke weetjes:

• Uitzondering op het principe van de herziening op inkomsten van het jaar zelf: zelfstandigen die met pensioen gaan en hun activiteit stoppen  
hebben de keuze om de laatste 3 jaren (jaar van pensionering + 3 voorafgaande jaren) te betalen, zonder herberekening nadien op de inkomsten  
van het jaar zelf. De aanvraag kan niet worden toegepast indien op één van deze jaren een verminderde bijdrage werd betaald.

• Vanaf 01/01/2015 wordt ook rekening gehouden met onvolledige jaren van activiteit als basis voor de berekening van de sociale bijdragen.  
Een zelfstandige die zijn activiteit begint op 01/04/2015 en voor 2015 een beroepsinkomen als zelfstandige heeft van 15.000 EUR,  
zal dus voor het 2de, 3de en 4de kwartaal 2015 een definitieve bijdrage moeten betalen op een inkomen van  
15.000 EUR x 4 kwartalen / 3 kwartalen onderwerping = 20.000 EUR.

Wist u h
et ???

Meer info?
Aarzel niet ons te contacteren voor alle verdere gewenste info.
U kan ons telefonisch bereiken op nr 02/743.05.10: na uw taalkeuze kiest u voor de dienst “sociale bijdragen als zelfstandige  
of de vennootschapsbijdragen” (optie nr. 1)
U kunt eveneens terecht op onze website www.steuntelkander.be voor bijkomende info en al uw vragen.

Voor vragen over de regelgeving neemt u contact op met de 
Directiegeneraal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: tel. 02/528 64 50  
of per email: zelfindep@minsoc.fed.be

 01/09/2017

Voorbeeld afrekening 2015
Inkomsten van het jaar 2015 : 22.000 EUR
x jaarlijks tarief van 22%
= verschuldigde bijdragen voor 2015:  4.840 EUR
Betalingen reeds uitgevoerd in de loop van 
het jaar zelf: (4 x 1.100 EUR) = 4.400 EUR
Nog te betalen: 440 EUR

Te betalen vóór 31/12/2017


