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Verlaagde minimumbijdragen voor bepaalde “starters”

Een nieuwe maatregel werd ingevoerd waarbij de minimumdrempel voor startende zelfstandigen kan worden 
verlaagt, de zogenaamde “primostarters”.

Vanaf het 2de kwartaal 2018 wordt de inkomensdrempel, die als basis dient voor de berekening van de 
definitieve minimumbijdrage, voor bepaalde zelfstandige “starters” die aan de voorwaarden voldoen, 
gedurende maximaal vier kwartalen verlaagd van 13.550,50 € naar 9.033,67 € of 6.997,55 €.

Wie komt in aanmerking?
De vermindering kan enkel toegepast worden op de eerste 4 opeenvolgende kwartalen van aansluiting 
en enkel indien de activiteit ten vroegste is begonnen op 01/07/2017, d.w.z.:

1. zelfstandigen in hoofdberoep die zich voor het eerste aansluiten
2. zelfstandigen die in de 20 kalenderkwartalen vóór aanvang of herneming op geen enkel ogenblik 

onderworpen waren als zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgenoot (maxi-statuut) of 
zelfstandige in bijberoep.

3. zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden

Hoe worden de bijdragen berekend?
De berekening gebeurt op de minimumdrempel hoofdberoep van 13.550,50€ met een verschuldigde bijdrage 
van 723,97€/kwartaal. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze starters een aanvraag indienen van 
vermindering van de voorlopige bijdrage, waardoor de bijdrage respectievelijk verminderd naar:

• 373,87€/kwartaal (jaarinkomen< 6.997,55€)
• 482,65€/kwartaal (jaarinkomen< 9.033,67€)

Gevestigde zelfstandigen in bijberoep of student-zelfstandigen die de stap naar zelfstandige in hoofdberoep 
maken en waarvan de bijdragen berekend worden op N-3, kunnen voor de eerste 4 kwartalen een voorlopige 
bijdragen betalen op één van de vele verminderingsdrempels.

De definitieve bijdrage blijft berekend op de drempel van 6.997,55€ indien de werkelijke inkomsten lager 
liggen dan deze drempel. Indien deze inkomsten tussen 6.997,55€ en 13.550,50€ liggen, worden de bijdragen 
berekend op het werkelijk inkomen.

Nieuwe directeur bij Steunt Elkander

Op 30 april gaat Jean-Pierre Vermeulen met pensioen. Hij neemt afscheid van het sociaal verzekeringsfonds 
voor zelfstandigen Steunt Elkander, waar hij 44 jaar werkzaam was, waarvan 20 jaar als Directeur. Wij danken 
hem voor zijn jarenlange inzet voor de kas, en wensen hem veel geluk met zijn pensioen. Vanaf 1 mei wordt 
hij als Directeur opgevolgd door Rik Carpentier, die in mei vorig jaar in dienst getreden is om een goede 
overgang voor te bereiden. Rik Carpentier was reeds als adjunct-kabinetschef van Minister van Middenstand 
Rik Daems vertrouwd met het sociaal statuut van de zelfstandigen, en werd in 2003 Directeur van het 
ondernemingsloket Eunomia, waarvan Steunt Elkander stichtende partner is. Hij zet alles in het werk om 
Steunt Elkander uit te bouwen tot een efficiënte organisatie die u als lid maximaal ten dienste staat.
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Nieuwe openingsuren : vrijdagnamiddag op afspraak

Vanaf 1 juni zijn de burelen van Steunt Elkander elke vrijdagnamiddag gesloten. Van 13 uur tot 15u30 zijn onze diensten echter wel bereikbaar via  
telefoon of via e-mail. Bovendien kunnen wij u de vrijdagnamiddag voortaan ook op afspraak ten dienste staan voor alle informatie of formaliteiten; 
gelieve vooraf contact op te nemen met onze diensten om een afspraak op vrijdagnamiddag vast te leggen.
De andere werkdagen en de vrijdagvoormiddag blijven onze openingsuren aan het loket dezelfde, namelijk van 9 tot 12 uur, en van 13 uur tot 15u30.

Uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen die 
moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Veviba-crisis

De Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft beslist om steunmaatregelen te voorzien voor de zelfstandigen die zich in financiële moeilijkheden 
bevinden ten gevolge van de Veviba-crisis. Concreet betreffen deze steunmaatregelen het toekennen van een betalingsuitstel van één jaar voor de 
vier voorlopige sociale bijdragen van 2018:

• de bijdrage van het 1e kwartaal 2018 moet worden betaald vóór 31/03/2019,
• de bijdrage van het 2de kwartaal 2018 vóór 30 juni 2019,
• de bijdrage van het 3de kwartaal 2018 vóór 30 september 2019,
• de bijdrage van het 4de kwartaal 2018 vóór 15 december 2019.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij ons fonds vóór 30/06/2018. Om de procedure hiervoor te kennen gelieve onze diensten te contacteren.

Afrekening van uw sociale bijdragen 2016-Regularisatiebericht

Vanaf 2015 betaalt u nog steeds voorlopige sociale bijdragen op basis van het inkomen van het 3e voorafgaande jaar, van zodra uw werkelijke inkomsten 
gekend zijn, berekenen wij uw definitieve bijdrage.

U zal binnenkort dus een regularisatiebericht krijgen of u hebt ze ondertussen al ontvangen. Wat het resultaat van deze afrekening is, hangt af van 
uw inkomen van 2013 en dat van 2016. De afrekening zal in uw voordeel zijn als uw inkomen van 2016 lager is dan dat van 2013. U hebt in dit geval 
recht op een terugbetaling van de te veel betaalde bijdragen. Indien het inkomen van 2016 echter hoger zou liggen dan dit van 2013 zal u moeten 
bijbetalen, tenzij u spontaan een bijkomende betaling hebt uitgevoerd en een reserve hebt opgebouwd in afwachting van de regularisatie. Deze reserve 
zal dan worden aangewend om de regularisatie te betalen.

Opgelet: Zelfstandigen in hoofdberoep zijn altijd een minimumbijdrage (729,39 EUR in 2016) verschuldigd! Indien uw inkomsten van 2013 lager zijn dan 
13010,67 EUR en uw inkomsten van 2016 deze grens ook niet overschrijden, zal u geen afrekening ontvangen. U blijft in dat geval de minimumbijdrage 
verschuldigd.

Enquête: Momenteel evalueert het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) deze nieuwe manier van bijdrageberekening. 
D.m.v. een korte vragenlijst peilt deze naar de ervaring van de zelfstandige met de nieuwe berekeningswijze. 
Afspraak op https://www.happyindependentsyear.be/nl/zoom/enquete.

Nieuwe drempels voor verminderde bijdrage vanaf 1/2018

In de loop van december 2017 werd door de ministerraad een nieuwe maatregel ingevoerd waarbij er vier nieuwe drempels werden toegevoegd bij 
de reeds 2 bestaande, die van toepassing kunnen zijn bij een aanvraag van vermindering van voorlopige bijdragen.
Ten gevolge van deze wijziging, zullen volgende drempels in 2018 van kracht zijn:

• 13.550,50€
• 17.072,56€
• 21.510,08€
• 27.101,00€
• 38.326,61€
• 54.202,01€


