
AANVRAAG VERMINDERING VOORLOPIGE SOCIALE BIJ-
DRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN IN EEN CRISISSECTOR

Volgend op voorgaande beslissingen van de FOD Sociale Zekerheid worden onderstaande sectoren als “crisissec-
toren” beschouwd:
• De tuin- en landbouwsector, naar aanleiding van het Russische handelsverbod
• De horeca- en handelssector, naar aanleiding van de overgang naar dreigingsniveau 4 

De zelfstandige die zich in een erkende crisissector bevindt kan een aanvraag vermindering van de voorlopige 
bijdragen indienen, op basis van 2 objectieve elementen. 
Voor zelfstandigen die actief zijn in één van de hierbovenvermelde sectoren , valt een deel van de bewijsplicht 
weg. Zij moeten niet meer aantonen dat hun sector in crisis verkeert wanneer deze erkend is, wel moeten ze aan-
nemelijk maken dat hun inkomsten als zelfstandige aan het dalen zijn.

Dit geldt voor zolang deze sectoren als “crisissectoren” worden beschouwd.

UITBREIDING STEUNMAATREGELEN NA TERRORISTISCHE 
AANSLAGEN

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 worden de maatrege-
len die werden genomen op 26 november 2015,  volgend op de overgang naar dreigingsniveau 4, uitgebreid.

Deze maatregelen zijn van toepassing op alle zelfstandigen in hoofdberoep en op iedere meewerkende echtge-
noot, die moeilijkheden ondervinden door de aanslagen en die actief zijn in de horeca- en handelssector, waar-
van de exploitatiezetel zich bevindt in één van de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad of in Zaventem.

De maatregelen gelden  voor de voorlopige bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2016 (maar niet 
voor regularisaties van voorafgaande periodes).

Wat houden deze maatregelen in?
• Een uitstel van de betaling van de bijdrage van het eerste kwartaal 2016 tot 31 maart 2017 i.p.v. 31 maart 2016
• Een uitstel van de betaling van de bijdrage van het tweede kwartaal 2016 tot 30 juni 2017 i.p.v. 30 juni 2016

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Wat dient u te doen om hiervan gebruik te kunnen maken?
• U dient ons vóór 31 mei 2016 een schriftelijke aanvraag te sturen.  Er is geen typeformulier voorzien, maar de 

aanvraag moet minstens het volgende bevatten:
• Naam, voornaam en woonplaats ;
• Naam en zetel van het bedrijf ;
• Ondernemingsnummer.

Deze aanvraag heeft geen invloed op de sociale zekerheidsrechten en dus geen enkel gevolg voor het recht  
op uitkeringen, op voorwaarde dat de zelfstandige de hierboven vermelde termijnen van uitstel van betaling  
respecteert.
Naast het uitstel van betaling zoals hierboven beschreven kan er een aanvraag voor vermindering van de voorlo-
pige bijdrage ingediend worden of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen.

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. 02/743.02.25
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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IMPULSEO-PREMIE VANAF 2015 GEEN BEROEPSINKOMEN

Een van de doelstellingen van de IMPULSEO premie is huisartsen aanmoedigen om zich te vestigen in zones met minder huisartsen of met een risico op 
minder huisartsen, tegen een jaarlijkse premie van 20.000 EUR.

Vanaf 2015 wordt deze premie niet meer beschouwd als een beroepsinkomen en bijgevolg komt deze niet meer in aanmerking bij de berekening van de 
sociale bijdragen.

VERZAKING REGULARISATIES VOOR TOEKOMSTIGE GEPENSIONEERDEN

Indien u beslist om na uw pensioen verder een toegelaten activiteit uit te oefenen, blijven er bijdragen verschuldigd maar met toepassing van een  
verlaagd bijdragepercentage. U ontvangt bijgevolg verder regularisaties van uw voorlopige bijdragen na uw pensioen.

Als u echter beslist uw zelfstandige activiteit stop te zetten op het moment van uw pensioen, dan kan u later nog regularisaties ontvangen.  
Onder bepaalde voorwaarden kunnen toekomstig gepensioneerden een verzaking van deze regularisaties aanvragen. 

HOE KAN IK ALS TOEKOMSTIG GEPENSIONEERDE VERZAKEN AAN DE REGULARISATIES?

• De aanvraag tot verzaking gebeurt ten laatste op de ingangsdatum van het pensioen
• Elke zelfstandige activiteit wordt stopgezet ten laatste op de ingangsdatum van het pensioen
• De verzaking heeft betrekking tot het jaar waarin u met pensioen gaat, en op de drie kalenderjaren voorafgaand aan uw pensioen
• De verzaking slaat enkel op de bijdragen die nog niet geregulariseerd zijn op de ingangsdatum van het pensioen
• Er werden geen verminderde voorlopige bijdragen betaald voor desbetreffende jaren

ONS ONDERNEMINGSLOKET EUNOMIA

ALLE FORMALITEITEN OP EEN PLAATS 

Zelfstandige ondernemers hoeven voor hun administratieve formaliteiten, bij de start of later, niet meer langs te gaan bij verschillende overheidsdiensten. 
Alles kan op één plaats en op één moment, bij het ondernemingsloket Eunomia. 

Inschrijving bij de kruispuntbank voor ondernemingen, ondernemingsnummer, BTW-inschrijving, vergunningen, leurkaarten, neerleggingen bij de Recht-
bank van Koophandel: vertrouw het hele pakket van je administratieve verplichtingen toe aan Eunomia. Wij maken ze snel en kwaliteitsvol in orde.
Voor meer informatie: eunomia@steuntelkander.be – TEL 02/743 04 83

Zelfstandigen die door de terreuraanslagen hun personeel niet konden tewerkstellen, kunnen voor hen zogenaamde tijdelijke werkloos-
heid door overmacht inroepen.

‘Tijdelijke werkloosheid’ kan toegepast worden op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidscontract, maar waarvan de prestaties tij-
delijk verminderen of opgeschort zijn .

Een van de redenen van deze tijdelijke werkloosheid kan overmacht  zijn.  Die kan worden ingeroepen als de uitvoering van het arbeids-
contract onmogelijk is door omstandigheden buiten de wil van de werkgever en werknemers.  De terreuraanslagen van 22/03/2016 op de 
nationale luchthaven en in de metro van Brussel worden erkend als overmacht. 

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kan u terecht op de website van de RVA(www.rva.be).
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