
BIJDRAGEN 2016  

Ingevolge de wet op de taxshift (Wet van 26 december 2015, gepubliceerd in het Staatsblad op 30 december 
2015) wordt een daling van het bijdragepercentage toegepast gedurende de eerstvolgende drie jaren.  
Voor 2016 wordt voor de gevestigde zelfstandigen het percentage van 22% per jaar naar 21,5% gebracht.  
De overige percentages wijzigen niet in 2016.

Uw huidige sociale bijdragen
De sociale bijdragen van 2016 worden berekend op voorlopige basis en dit op de inkomsten van 2013 
(dienstjaar 2014) 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 2016 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 
verzekeringsfonds om een verminderde bijdrage te betalen.

Goed om weten:
• De bedragen die u bovenop de voorlopige bijdragen betaalt, worden geboekt als ‘reserve’ tot de 

herberekening op definitieve inkomsten. Ingeval er een schuld ontstaat zal deze reserve hierop worden 
afgeboekt, zodoende vermijdt men de berekening van verhogingen op onbetaalde bijdragen.

• Ingeval de zelfstandige onterecht een vermindering van zijn voorlopige bijdragen gekregen heeft zal hij 
verhogingen 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 
toegepast op één van deze jaren.

STEUNT ELKANDER
www.steuntelkander.be

Sociaal verzekeringsfonds voor  
zelfstandigen
TEL. 02/743.05.10/FAX 02/734.04.79
svk@steuntelkander.be
n n n

Eunomia, ondernemingsloket
TEL. 02/743.04.82/FAX 02/743.04.84
eunomia@steuntelkander.be
n n n

Sociaal Fonds, afdeling ziekenfonds
TEL. 02/743.05.40/FAX 02/743.05.25
sect.ziekenfonds@steuntelkander.be
n n n

I.F.Z.– Interprofessionele Federatie  
voor Zelfstandigen
TEL. 02/743.05.30/FAX 02/743.05.25
ifz@steuntelkander.be
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UITBREIDING FAILLISSEMENTSVERZEKERING  
VOOR ZELFSTANDIGEN (bron: FOD Sociale Zekerheid – DG Zelfstandigen)

Zelfstandigen die failliet worden verklaard of schulden hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een 
faillissementsverzekering aanvragen bij hun sociaalverzekeringsfonds.

De Regering wenst deze faillissementsverzekering uit te breiden tot de zelfstandigen die hun zelfstandige 
activiteit officieel moeten stopzetten door economische moeilijkheden. De DG Zelfstandigen van onze FOD 
heeft daarom op vraag van het kabinet W. Borsus een voorstel tot wetswijziging geformuleerd.

Er wordt niet aan de essentie van de verzekering geraakt: ze blijft haar aanvullend karakter behouden en bevat 
nu drie pijlers:

- faillissement en de onmogelijkheid om opeisbare of nog te vervallen schulden te voldoen 
- gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit
- officiële stopzetting van de zelfstandige activiteit door economische moeilijkheden (nieuw).

De zelfstandige mag geen inkomen of vervangingsinkomen hebben. Indien de zelfstandige rechten kan laten 
gelden op een vervangingsinkomen uit de sociale zekerheid, blijft dat voorrang hebben op het 
overbruggingsrecht. Dat kan sowieso maar gedurende max. 12 maanden worden toegekend
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VERHOGING VAN BEPAALDE PENSIOENEN OP 1 JANUARI 2016 (bron RSVZ)

Op 01/01/2016 worden met 2% verhoogd:
• Het rustpensioen
• Het overlevingspensioen
• Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot van zelfstandige die effectief en voor de eerste maal is ingegaan in 2011.
Worden niet beoogd door deze verhoging: het minimumpensioen en het onvoorwaardelijk pensioen

DE VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE IS WEL DEGELIJK VERSCHULDIGD (bron RSVZ)

Sinds 1992 moeten vennootschappen die : 
• rechtspersoonlijkheid bezitten;
• hun fiscale woonplaats in België hebben;
• die zich met een exploitatie of een verrichting van winstgevende aard bezighouden.

een forfaitaire bijdrage betalen die dient om het sociale zekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Ze opent geen rechten voor de 
vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn. De laatste jaren werd de wettigheid van die bijdrage in twijfel getrokken,  
vooral naar aanleiding van de herkwalificatie van die bijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof en bepaalde artikels in de pers.

Vier recente rechterlijke beslissingen bevestigen echter dat de bijdrage wettig is en dat de sociale verzekeringsfondsen bevoegd zijn om ze te innen:
- vonnis arbeidsrechtbank Charleroi en Bergen van 15/05/2015
- vonnis arbeidsrechtbank Nijvel van 08/06/2015
- arrest van het arbeidshof van Luik van 9 juni 2015
- vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent van 8 september 2015

Op dit ogenblik blijkt de balans in de rechtspraak dus duidelijk naar de wettigheid van de bijdrage over te hellen.

TERUGBETALING GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN  
VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN  (bron: presscenter.org)

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toekenning van het recht op terugbetaling van geneeskundige 
verstrekkingen voor starters pas verzekerd na betaling van hun eerste kwartaalbijdrage. De toepassing van deze maatregel moet de fictieve aansluitingen 
bestrijden en de startende zelfstandigen bewust maken van hun verplichtingen op het vlak van sociale bijdragen. De regel is van toepassing op 
zelfstandigen die zich voor de eerste keer inschrijven of herinschrijven bij een ziekenfonds.

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 en vindt u eveneens:

- een overzicht van uw rechten en plichten als zelfstandige
- bewaarexmplaar van uw rechten als zelfstandige met de gegevens van de organisaties waar u terecht kunt
- 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


