STARTENDE ZELFSTANDIGE
Vrijstelling of vermindering sociale bijdragen - bijberoep/gepensioneerde/art. 37
Daar waar in het verleden vrijstelling of vermindering van de voorlopige sociale bijdragen kon aangevraagd
worden door een verklaring op eer in te vullen met de te verwachten inkomsten is dit vanaf 01/01/2015 met de
nieuwe reglementering voor de bijdrageberekening niet meer mogelijk.
Er kan nog wel vrijstelling of vermindering verkregen worden maar enkel nog door het indienen van een dossier
met objectieve elementen waarmee bewijs zal geleverd worden dat de inkomsten inderdaad beneden de
grensbedragen zullen blijven. Zolang er geen goedkeuring is van dit dossier aanvraag vrijstelling/vermindering
zullen de gewone minimum bijdragen voor de aangesloten categorie verschuldigd blijven.
Het praktisch verloop : de zelfstandige in bijberoep of gepensioneerde ondertekent een aansluitingsformulier dat
aan het sociaal verzekeringsfonds wordt overgemaakt. Hetzelfde geldt voor de zelfstandige die op basis van
artikel 37 een aanvraag van vermindering of vrijstelling van bijdragen wil doen. De zelfstandige brengt zijn
dossierbeheerder op de hoogte dat hij/zij vrijstelling of vermindering wil aanvragen. Deze kennisgeving is geen
aanvraag. De aanvraag zal pas onderzocht worden als er ook daadwerkelijk een dossier met objectieve
elementen toekomt bij het sociaal fonds.
Als de zelfstandige bericht laat dat een vrijstelling of vermindering gewenst is zal het fonds de klant inlichten over
de voorwaarden van de aanvraag en de mogelijke gevolgen van de verkregen vrijstelling of vermindering. De
geïnteresseerde aanvrager ontvangt daarbij ook een infobrief.
De dossierbeheerder bezorgt de aanvrager vervolgens een aanvraagformulier dat aangetekend terug moet
gestuurd worden vergezeld van alle genummerde bewijsstukken. De aanvraag zal dan binnen de maand
onderzocht worden.
Bij een positieve beslissing ontvangt de zelfstandige een schriftelijke kennisgeving, alsook
regularisatiebericht waarop de nieuwe bijdragen aangepast aan de toegestane drempel vermeld staat.
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De bijdragen die ontvangen werden voor de goedkeuring van het dossier zullen niet terugbetaald worden maar
worden in een reserve geboekt in afwachting van de definitieve berekening op de werkelijke inkomsten van dat
jaar.
Een aanvraag is enkel geldig voor het betrokken bijdragejaar. Er zal dus jaarlijks een nieuw dossier moeten
ingediend worden tot het einde van het 3de volledig jaar van activiteit.
Wanneer een aanvraag niet vergezeld is van alle vereiste stukken en toelichtingen, zal de aanvraag niet
onderzocht worden en volgt er een weigering wegens onvoldoende gemotiveerd.
Als de aanvraag geweigerd wordt, zal het sociaal verzekeringsfonds dit aangetekend met de nodige motivatie
mededelen. De gewone minimum-bijdragen volgens de categoriegrenzen blijven dan van toepassing. De
zelfstandige mag altijd een nieuwe (verbeterde) aanvraag indienen op een later tijdstip.
De zelfstandige kan terugkomen op de aanvraag tot vermindering. Het is ten zeerste aangeraden om de
betalingen van de sociale bijdragen aan te passen als de inkomsten de verkregen drempel zullen overschrijden.
Best wordt er geopteerd om een spontane bijstorting te doen. De dossierbeheerder zal hierin graag de nodige
begeleiding geven.
Verzaken aan de toegekende vermindering is enkel mogelijk op uitdrukkelijke vraag. Let wel op : het is beter niet
te kiezen voor verzaking maar wel om een spontane verhoging van de storting te doen. Bij een aanvraag tot
verzaking moeten de verminderde bijdragen terug verhoogd worden tot het oorspronkelijk opeisbaar bedrag. Dit
houdt dan in dat er op het onbetaalde saldo onmiddellijk verhogingen zullen verschuldigd zijn wegens laattijdige
betaling.
De inschatting van het inkomen : de inkomensgrenzen zijn gebaseerd op jaarinkomsten. Wanneer het
bijdragejaar dus geen 4 kalenderkwartalen zal omvatten, dan moet inkomen naar jaarbasis omgezet worden
(vermenigvuldigen met 4 en delen door het aantal kwartalen van onderwerping).
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