
HERVORMING SOCIALE BIJDRAGEN 2015

Welke invloed heeft dit op uw huidige sociale bijdragen

Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen steeds berekend op voorlopige basis en dit op de inkomsten van het 
derde voorafgaande jaar. Voor 2015 zullen deze voorlopige bijdragen dus berekend zijn op de inkomsten van 
2012 (dienstjaar 2013) die dan herberekend worden op de inkomsten van het huidige jaar, van zodra deze door 
de belastingen meegedeeld worden.
U hoeft niets te ondernemen ingeval uw inkomsten voor 2015 ongeveer hetzelfde zullen zijn als deze van drie 
jaar terug. U kan echter steeds een hogere bijdrage betalen of een aanvraag richten tot uw sociaal verzekerings-
fonds om een verminderde bijdrage te betalen.

De voor-en nadelen van hogere of verminderde voorlopige bijdragen

Elke zelfstandige kan spontaan een hogere bijdrage betalen op voorwaarde dat er geen achterstallige bijdragen 
verschuldigd zijn. Dit heeft als voordeel dat het supplement aan bijdragen dat bij de definitieve berekening (na 2 
jaar) eventueel zou moeten bijbetaald worden aanzienlijk beperkt wordt. Deze hogere bijdrage kan ook in min-
dering gebracht worden bij uw aangifte van het huidige jaar waardoor, naast uw belastingen, ook uw definitieve 
sociale bijdragen verlaagd worden. Bij twijfel, spreek erover met uw boekhouder.
Een vermindering van de voorlopige bijdragen kan enkel wanneer u, aan de hand van objectieve elementen, 
kunt bewijzen dat uw inkomsten van het huidige jaar lager zullen liggen dan de minimumdrempel of het dubbe-
le van deze drempel, volgens de bijdragecategorie waarin u aangesloten bent (vb. als hoofdberoep: €12870,43 of 
€ 25740,86)

Opgelet bij de schatting van uw inkomsten:

Zoals reeds vermeld in onze info/news van oktober wordt er ook rekening gehouden met onvolledige jaren en 
zal het inkomen in dit geval moeten geproratiseerd worden. Een zelfstandige die zijn activiteit begint op 
01/04/2015 en een geschat inkomen heeft van 15000 EUR zal dus definitieve bijdragen moeten betalen op 15000 
EUR x 4 kwartalen/ 3kwartalen onderwerping = 20000 EUR
Ook bij een wijziging van categorie (vb. overgang van hoofdberoep naar bijberoep of naar een andere bijdrage-
categorie) moet het volledig jaarinkomen als zelfstandige in aanmerking genomen worden.

Wat ingeval van beginactiviteit ?

Het principe van de voorlopige bijdragen gedurende de periode van beginactiviteit (vanaf begindatum tot 31 
december van het derde volledige jaar van activiteit) blijft. De startende zelfstandige kan ook kiezen om een ho-
gere bijdrage te betalen.
Voor wat betreft de berekening van de definitieve bijdragen, telt ook het eerste onvolledige jaar van activiteit 
mee dat zal worden omgerekend op jaarbasis. 

Goed om weten:

• De bedragen die u bovenop de voorlopige bijdragen betaalt, worden geboekt als ‘reserve’ tot de herbereke-
ning op definitieve inkomsten. Ingeval er een schuld ontstaat zal deze reserve hierop worden afgeboekt, zo-
doende vermijdt men de berekening van verhogingen op onbetaalde bijdragen.

• Ingeval de zelfstandige onterecht een vermindering van zijn voorlopige bijdragen gekregen heeft zal hij ver-
hogingen moeten betalen. U hebt er dus alle belang bij toch een hogere bijdrage te betalen indien later op 
het jaar blijkt dat de inkomsten hoger liggen dan de geschatte inkomsten.

• Een zelfstandige die zijn activiteit stopzet en met pensioen gaat kan ervoor kiezen om de laatste 3 jaren te 
betalen, zonder herberekening op de inkomsten van het jaar zelf, voor zover er geen vermindering werd toe-
gepast op één van deze jaren.
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Minimumpensioenen zelfstandigen eindelijk gelijkgeschakeld met die van de loontrekkenden (bron RSVZ)

Vanaf 1 augustus 2016 zullen de bedragen van het minimum rustpensioen als alleenstaande en van het overlevingspensioen van de zelfstandigen ge-
lijkgeschakeld worden met de bedragen van de loontrekkenden.

Pensioenbonus (bron: RSVZ)

Vanaf 01/01/2015 wordt de pensioenbonus afgeschaft voor zelfstandigen die
o Hetzij vóór 01/12/2014 niet voldoen aan de voorwaarden om een vervroegd rustpensioen te genieten
o Hetzij de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben maar vóór 01/12/2014 geen beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen 

Een gelijkaardige beslissing werd genomen voor de loontrekkenden.

De opbouw van de pensioenbonus blijft echter wel mogelijk voor zij die
o Hetzij ten laatste vanaf 01/12/2015 begonnen zijn een pensioenbonus op te bouwen omdat zij ten laatste op 01/12/2014 een vervroegd rustpensi-

oen kunnen verkrijgen en meer dan een jaar na die datum een beroepsactiviteit voortzetten.
o Hetzij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en ten laatste op 30/11/2014 een beroepsloopbaan van 40 jaar bewijzen.

Toegelaten arbeid voor zelfstandige gepensioneerden

• Vanaf 01/01/2015 wordt de grens van toegelaten arbeid voor gepensioneerden afgeschaft voor de personen die 65 jaar zijn en een rustpensioen of 
overlevingpensioen genieten.

• Ook voor de personen die een vervroegd rustpensioen of overlevingpensioen genieten EN een loopbaan hebben van minstens 45 jaar wordt de pla-
fonnering afgeschaft.

Hieronder geven wij een overzicht van de plafonneringsdrempels:

Op onze website www.steuntelkander.be die geïntegreerd is in de website van Easypay Group, waarvan wij deel uitmaken, kunt u terecht 
voor alle bijkomende inlichtingen omtrent de hervorming van de sociale bijdragen vanaf 2015 en vindt u eveneens:
- een overzicht van uw rechten en plichten als zelfstandige
- onderwerping van vennootschappen
- barema’s en formulieren
- contactformulier

Wij herinneren u dat ons sociaal verzekeringsfonds deel uitmaakt van Easypay Group waar u terecht kunt voor:
- ontwikkeling, beheer en onderhoud van loonadministratie, tijdsregistratie en HR-software solutions
- loonverwerking voor derden door het Erkend Sociaal Secretariaat SSE
- ondersteunende HR- & sociaal juridische dienstverlening
- On-site assistentie & begeleiding
- ERP gelinkte HR-oplossingen
- kinderbijslagfonds
- ondernemingsloket

Vóór 65 jaar Vanaf 65 jaar

Rustpensioen en/of overlevingspensioen
Uitsluitend 

overlevingspensioen
Rust- of 

overlevingspensioenMet loopbaan van 
minder dan 45 jaar

Met loopbaan van 
minstens 45 jaar

Gerechtigde ZONDER 
kind ten laste

6.234,00 EUR Onbeperkt 14.515,00 EUR Onbeperkt

Gerechtigde MET kind 
ten laste

9.351,00 EUR Onbeperkt 18.144,00 EUR Onbeperkt


