Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen 2016
(aanvraag bedoeld in art. 11, §3, 6e lid van KB nr. 38 van 27/07/1967)
Berekening van de sociale bijdragen vanaf 01/01/2016.
ste

1
-

fase: voorlopige bijdragen:
starters : berekend op forfaitair minimuminkomen van hun bijdragereeks
de
niet-starters (= vanaf 4de volledig jaar van activiteit): berekend op geïndexeerde inkomsten van 3
voorafgaande jaar (voorlopige bijdragen 2016 berekend op inkomsten 2013)

de

2 fase: definitieve bijdragen:
= regularisatie van de voorlopige bijdragen op basis van het netto beroepsinkomen van het bijdragejaar zelf
(definitieve bijdragen 2016 berekend op inkomsten 2016)
Mogelijkheid om vermindering van de voorlopige bijdragen te bekomen.
Indien u, op basis van objectieve elementen, aannemelijk kan maken dat uw beroepsinkomsten in het bijdragejaar
lager zullen liggen dan één van de wettelijk vastgelegde drempels die van toepassing zijn voor uw bijdragereeks
(deze vindt u terug op uw vervaldagbericht), kan u ons verzoeken om de voorlopige bijdragen te verminderen door ze
te berekenen op de drempel waaronder u schat dat uw inkomsten zullen liggen.
Welke zijn de wettelijk vastgelegde drempels voor uw bijdragereeks?
De drempels verschillen dus naargelang de bijdragereeks. Op uw vervaldagbericht vindt u deze reeks waartoe u
behoort terug in de kolom 'Categorie'. Op de laatste pagina vindt u een overzicht van de drempels voor de meest
voorkomende bijdragereeksen. Voor de andere, meer specifieke bijdragereeksen, gelieve contact op te nemen met
uw dossierbeheerder.
Merk wel op : bij de inschatting van uw inkomsten, moet u er rekening mee houden dat het uw inkomsten op jaarbasis
betreft. Wanneer het bijdragejaar dus geen 4 kalenderkwartalen zal omvatten, dan moet u het inkomen naar jaarbasis
omzetten ( vermenigvuldigen met 4 en delen door het aantal kwartalen van onderwerping). Indien uw inkomen
hierdoor toch hoger uitkomt dan de maximum toegelaten drempel, dan heeft het geen zin om de vermindering aan te
vragen.
Wat zijn objectieve elementen ?
Verschillende objectieve elementen kunnen aangehaald worden. Dit zijn enkele voorbeelden:
Ziekte, handicap, ongeval, …
Zwangerschap
Faillissement: persoonlijk of van een belangrijke klant
Procedures tegen klanten, leveranciers, …
Dalende inkomstentrend tijdens de laatste 3 jaren
Erkende crisis in de sector
Let op : zelden zal 1 criterium voldoen om een vermindering te bekomen. Bovendien moet u elk element op een
objectieve manier kunnen bewijzen.
Hoe moet u een aanvraag tot vermindering indienen?
U moet hiervoor een aanvraagformulier invullen, dat u kan bekomen door contact op te nemen met uw
dossierbeheerder. Hij/zij zal u ook de nodige toelichting geven. Vervolgens stuurt u het ons aangetekend terug,
vergezeld van alle genummerde stavingsstukken.
Let op: wanneer uw aanvraag niet vergezeld is van alle vereiste stukken en toelichtingen, kan uw aanvraag niet
onderzocht worden en zullen wij deze moeten weigeren omdat ze onvoldoende gemotiveerd is.
Een aanvraag is enkel geldig voor het betrokken bijdragejaar. De aanvraag geldt voor het volledige kalenderjaar.
Indien u in de loop van het betrokken jaar van bijdragereeks zou wijzigen, dan blijft uw aanvraag doorlopen. Er zal
uiteraard voor elk kwartaal automatisch rekening gehouden worden met de drempel die wettelijk mag toegepast
worden.
Uw aanvraag zal binnen de maand onderzocht worden.
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Wat gebeurt er als uw aanvraag wordt goedgekeurd?
Bij een positieve beslissing ontvangt u schriftelijke kennisgeving, alsook een regularisatiebericht waarop u de
verminderde bijdragen zal terugvinden.
De voorlopige bijdragen zullen voor het volledige betrokken jaar herleid worden tot de toegestane drempel.
Indien hierdoor een deel van de voor het betrokken jaar reeds betaalde bijdragen zou vrijkomen, dan wordt dit
overschot, in afwachting van de definitieve berekening op uw werkelijke inkomsten van dat jaar, geboekt als reserve.
In geen geval mogen wij u dit terugbetalen.
Op elk vervaldagbericht dat u voor het betrokken jaar zal ontvangen, zal u een volledig jaaroverzicht vinden, zodat u
steeds weet op welke verminderde basis u betaalt en welke de eventuele reserves zouden zijn die u reeds hebt
opgebouwd. Dit zal u toelaten om na te gaan of u voor dat jaar wel voldoende bijdragen heeft betaald en, indien
nodig, om dit nog recht te zetten door vóór het einde van het jaar een bijstorting te doen.
Zéér belangrijk:
Deze vermindering gebeurt op de verantwoordelijkheid van de zelfstandige die, in geval van een onterecht verkregen
vermindering, onderworpen wordt aan de toepassing van verhogingen overeenkomstig artikel 11bis KB nr. 38
Wanneer u dus uw inkomen te laag heeft ingeschat, zult u bij de definitieve berekening niet alleen een bedrag aan
bijdragen moeten bijbetalen, maar ook onmiddellijke verhogingen berekend op het saldo dat op 31 december van het
bijdragejaar onbetaald is gebleven (evenwel beperkt tot de oorspronkelijke voorlopige opeisbare bijdrage). De
verhogingen bedragen 3% x het aantal kwartalen tussen het bijdragejaar en de regularisatie (of de betaling) + éénmalig
7%.
Kan ik terugkomen op mijn aanvraag tot vermindering?
Ja, dat kan. Het is trouwens ten zeerste aangeraden om dit ook effectief te doen, zodra u merkt dat uw inkomsten
toch de toegelaten drempel zullen overschrijden. U zal op die manier de bijkomende verhogingen vermijden waarvan
sprake in voorgaande paragraaf.
U opteert er dan het best voor om een spontane bijstorting te doen. Contacteer zo snel mogelijk uw dossierbeheerder
die u hierbij zal begeleiden.
U kan ook verzaken aan de toegekende vermindering. Dit kan enkel op uw uitdrukkelijke vraag. Een betaling van een
hoger bedrag, houdt geenszins een impliciete verzaking aan de vermindering in.
Let hierbij wel op: bij een aanvraag tot verzaking, moeten wij de verminderde bijdragen terug verhogen tot het
oorspronkelijk opeisbaar bedrag. Dit houdt in dat u op het onbetaalde saldo onmiddellijk verhogingen wegens
laattijdige betaling zal verschuldigd zijn! U kiest dus best niet voor de verzaking, maar wel voor de voorgaande optie.

Wat gebeurt er als uw aanvraag wordt geweigerd?
In het geval van een ongunstige beslissing ontvangt u van ons een aangetekende kennisgeving, waarin de weigering
gemotiveerd wordt.
U blijft dan de oorspronkelijke voorlopige bijdragen verschuldigd (berekend op inkomsten N-3 voor de zelfstandigen
buiten begin van bezigheid of op het forfaitair minimuminkomen voor de starters).
De zelfstandige die hiermee niet akkoord gaat, zal hiertegen in beroep kunnen gaan bij de Arbeidsrechtbank. Een
weigering van een aanvraag belet de zelfstandige niet een nieuwe (verbeterde) aanvraag te doen op een later tijdstip.

Wat gebeurt er als ik minder betaal dan de opeisbare bijdrage, zonder goedkeuring van mijn fonds?
Belangrijk! De wetgever voorziet dat, wanneer u geen akkoord tot vermindering krijgt van uw fonds, het de
oorspronkelijk gevorderde voorlopige bijdrage is die u verschuldigd bent. Met andere woorden, zonder akkoord en bij
gebrek aan betaling, is de sociale zekerheid niet gedekt en moet het fonds alle invorderingsprocedures opstarten.
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Welke zijn de drempels van uw bijdragecategorie die u toelaten een vermindering
van uw voorlopige sociale bijdragen aan te vragen?

Onderstaande tabel herneemt in de linkse kolom de voornaamste bijdragecategorieën van zelfstandigen.
Op enkele uitzonderingen na, behoort u tot een van deze categorieën. De categorie waartoe u behoort, vindt u terug
op de voorzijde van uw vervaldagbericht onder de rubriek “Categorie”.
Indien u kunt bewijzen dat uw netto inkomen als zelfstandige van 2016 lager zal zijn dan één van de drempels van uw
bijdragecategorie, heeft u het recht om een verminderde voorlopige bijdrage van 2016 aan te vragen en dit onder de
zeer strikte voorwaarde die besproken worden in de begeleidende brief.
De aanvraag tot voorlopige vermindering van bijdragen kan enkel door middel van het wettelijke formulier dat uw
dossierbeheerder op uw aanvraag zal bezorgen.
Opgelet : een aanvraag tot vermindering van uw voorlopige bijdrage van 2016, houdt in dat u akkoord gaat met alle
gevolgen – beschreven in de begeleidende brief - die hieruit kunnen voortvloeien.

Bijdragereeks
(zie vervaldagbericht)

Drempel 1
Geraamd inkomen
2016

Drempel 2
Geraamd inkomen
2016

Drempel 3
Geraamd inkomen
2016

Drempel 4
Geraamd inkomen
2016

A1 - A2 - A3 - A4 - A5

< 26.021,32 €

< 13.010,66 €

-

-

D0 - D2 - D3 - D4 - D5

< 26.021,32 €

< 13.010,66 €

< 6.815,52 €

< 1.439,42 €

E0 - E2

< 25.740,86 €

< 12.870,43 €

< 6.742,06 €

< 2.847,81 €

F0 - F2

< 9.351,00 € ***

< 6.742,06 €

< 6.234,00 €

< 2.847,81 €

H0 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6

< 25.740,86 €

< 12.870,43 €

< 6.742,06 €

< 1.423,90 €

L1 - L2 - L3 - L4 - L5

< 25.740,86 €

< 12.870,43 €

< 5.653,98 €

-

Y0 - Y2 - Y3 - Y4 - Y5

< 25.740,86 €

< 12.870,43 €

< 6.742,06 €

< 2.847,81 €

Z0- Z2

< 25.740,86 €

< 12.870,43 €

< 6.742,06 €

< 2.847,81 €

*** enkel van toepassing voor gepensioneerden met kinderlast
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