
HISTORISCHE MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN 
DE TAXSHIFT  
(bron: www.belgium.be)

580 miljoen euro voor de KMO’s en de zelfstandigen:
1. Vermindering van het tarief van de sociale bijdragen van de zelfstandigen van 22 naar 20,5%
 Deze maatregel zal zich in 3 tijden afspelen: vermindering naar 21,5% vanaf 2016, vervolgens naar 21% in 2017 

en naar 20,5% in 2018;
2. Geen sociale werkgeversbijdragen op de aanwerving van de eerste werknemer in de komende 5 jaar;
3. Vermindering van de sociale bijdragen voor de 2de tot de 6de aanwerving;
4. Verdubbeling van de investeringsaftrek tot 8% voor KMO’s en zelfstandigen;
5. Vanaf 2017 zullen er extra maatregelen worden voorzien ter verbetering van het sociaal statuut van de zelf-

standigen;

OPGELET BIJ EEN AANVRAAG TOT VERMINDERING VAN UW 
‘VOORLOPIGE BIJDRAGEN 2015’

Een zelfstandige die, in afwachting van de berekening van zijn definitieve bijdragen, voorlopige bijdragen 
betaalt op een geschat inkomen heeft er alle belang bij opnieuw contact op te nemen met ons sociaal 
verzekeringsfonds indien hij veronderstelt dat de inkomsten hoger zullen liggen dan aanvankelijk gedacht.

Inderdaad, indien u een onterechte verminderde bijdrage verkregen hebt moet u het te kort aan bijdragen 
bijbetalen vermeerderd met de wettelijke verhoging van 3% per kwartaal en de éénmalige verhoging van 7%.

Ook de personen die een verminderde bijdrage verkregen hebben in toepassing van artikel 37 moeten 
onmiddellijk contact opnemen bij verlies van hun afgeleide rechten en ingeval de inkomsten van het huidige 
jaar de drempel van 6742,06 euro overschrijden.
Zodoende vermijdt u later een aanzienlijk supplement aan bijdragen en verhogingen te moeten betalen.
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Sociaal verzekeringsfonds voor  
zelfstandigen
TEL. 02/743.05.10/FAX 02/734.04.79
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Eunomia, ondernemingsloket
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22 NOVEMBER 2015: DAG VAN DE AMBACHTEN  

Op zondag 22 november vindt de 9de editie van de Dag van de Ambachten plaats. Bedoeling is om 
ambachten en ambachtsmensen in de schijnwerper te zetten, gelet op hun belang voor de Belgische 
economie.

Inschrijven kan via www.dagvandeambachten.be of via het telefoonnummer 070 220 999.
(Initiatief van Willy Borsus, federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s en van de FOD  
Economie, KMO, Middenstand en Energie).
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UITKERING VOOR ZELFSTANDIGEN DIE AAN MANTELZORG DOEN

Zoals reeds vermeld in onze vorige info/news werden de bestaande maatregelen bij het geven van palliatieve zorgen of het verzorgen van een zwaar 
ziek kind uitgebreid en omgevormd tot een nieuw familieplan “mantelzorg voor zelfstandigen”.
De nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2015.
Zelfstandigen die tijdelijk hun activiteit onderbreken om een naaste te verzorgen kunnen voortaan, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een 
volledige of gedeeltelijke maandelijkse uitkering. In bepaalde gevallen kunnen zij eveneens vrijstelling van sociale bijdragen genieten wanneer ze drie 
opeenvolgende maanden een uitkering bekomen hebben, met behoud van alle voorziene rechten als zelfstandige.

Welke zelfstandigen komen in aanmerking ?
• De zelfstandigen of helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten die als hoofdberoep onderworpen zijn en deze hoedanigheid hebben 

tijdens de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van het begin van de onderbreking van de activiteit en tijdens alle kwartalen waarop de 
onderbreking betrekking heeft.

• Wanneer ze bijdragen betalen als hoofdberoep: de zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereikt hebben en geen rustpensioen genieten, evenals de 
zelfstandigen in bijberoep.

Welke zijn de voorwaarden betreffende de tijdelijke volledige of gedeeltelijke onderbreking ?
• De zelfstandigen moeten tijdelijk hun activiteit onderbreken, zonder deze officieel stop te zetten. Er moet dus geen ontslag genomen worden uit een 

mandaat of de inschrijving bij de KBO moet niet worden geschrapt.
• De zelfstandigen kunnen ofwel gedeeltelijk hun activiteit onderbreken, ofwel volledig. Bij een gedeeltelijke onderbreking moet een verklaring op eer 

worden ingevuld waarin vermeld wordt op welke manier de activiteit verminderd wordt en moet er kunnen worden aangetoond dat deze activiteit 
met 50% vermindert.

Welke zorgen komen in aanmerking.
• De ernstige ziekte van een naaste: de partner van een zelfstandige, een familielid tot de 2de graad of een gezinslid;
• Palliatieve zorgen voor een naaste op het einde van zijn leven;
• Zorg voor een gehandicapt kind: moet gaan om het kind van de zelfstandige.

De aanvraag:
Moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds, hetzij per aangetekende brief, hetzij door neerlegging ter plaatse. De aanvraag kan slechts 
slaan op maximum 6 maanden uitkering maar de zelfstandige kan verschillende aanvragen indienen. Hij kan echter nooit meer dan 12 maanden uitkering 
bekomen over zijn volledige loopbaan.

De uitkering: bedraagt nu 1092,36 euro bij een volledige onderbreking en 546,18 euro bij een gedeeltelijke onderbreking.
• De maandelijkse uitkering wordt uitbetaald voor elke volledige maand onderbreking (een afwijking hierop is van toepassing ingeval van overlijden);
• De maandelijkse uitkering is verschuldigd vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de begindatum van de onderbreking;
• Einde van het recht op de uitkering:

• vanaf de maand die volgt op de maand waarin de hervatting van de activiteit plaatsvindt; 
• vanaf de maand die volgt op de maand waarin het gehandicapt kind de leeftijd van 25j. bereikt;
• cumulatie met een andere uitkering;
• overlijden van de verzorgde persoon;
• ingeval de uitkering gedurende zes maanden werd uitbetaald of gedurende maximum 12 maanden over de volledige loopbaan van de zelfstandige.

De vrijstelling van bijdragen:
• Enkel ingeval van een volledige onderbreking kan het kwartaal dat de derde maand uitkering bevat, worden gelijkgesteld met een periode van 

activiteit en is er voor dat kwartaal geen bijdrage verschuldigd. De drie maanden moeten opeenvolgend zijn maar mogen zich uitstrekken over twee 
kwartalen.

• In totaal mag een zelfstandige nooit meer dan vier kwartalen gelijkstelling met vrijstelling bekomen.
• De aanvraag voor uitkering geldt automatisch als aanvraag voor gelijkstelling.

Onderbrekingen die geen aanleiding geven tot gelijkstelling en vrijstelling:
• Gedeeltelijke onderbrekingen;
• Onderbrekingen van zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt;
• Onderbrekingen van de zelfstandigen in bijberoep die niet alle beroepsactiviteit hebben stopgezet;
• Onderbrekingen van zelfstandigen in bijberoep die in eerste instantie voorlopig bijdragen betaalden als hoofdberoep en de gelijkstelling met 

vrijstelling bekomen hebben en wanneer na 2 jaar blijkt dat de definitieve bijdragen lager liggen dan de minimumbijdrage voor zelfstandigen in 
hoofdberoep.

Behoud van rechten:
Wanneer de vrijstelling en gelijkstelling wordt toegekend behoudt de zelfstandige eveneens zijn sociale bescherming.


