VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE:
WIE WAT HOE ?
A. Wie kan een vrijstelling van bijdragen aanvragen ?
U kan een vrijstelling verkrijgen, indien u zich in één van de vier volgende gevallen bevindt :
1. Indien u zelfstandige bent en u in een staat van behoefte verkeert of in een toestand die de staat van
behoefte benadert, kan u een aanvraag om vrijstelling indienen.
Alleen het feit dat u denkt dat u veel lasten betaalt of dat uw inkomsten kleiner zijn dan u had gehoopt
volstaan dus niet. Alleen diegenen waarvan de financiële toestand zodanig is dat zij met moeite in hun
normale levensbehoeften kunnen voorzien, kunnen een vrijstelling verkrijgen.
Indien u een vrijstelling vraagt, is het uw taak te bewijzen dat u zich in een staat van behoefte bevindt of
in een toestand die de behoefte benadert. U dient hiertoe alle nuttige en noodzakelijke bewijsstukken over
te maken.
2. U bent erfgenaam van een zelfstandige die nog sociale bijdragen verschuldigd was.
Het sociaal verzekeringsfonds kan u de betaling ervan eisen. In dat geval kunt u vragen om te worden
vrijgesteld te worden van het betalen van de bijdragen van de overleden zelfstandige, wanneer u zelf in
een staat van behoefte verkeert.
3. U bent een zelfstandige die zich laat bijstaan door een helper.
Indien uw helper zijn bijdragen niet betaalt kan het sociaal verzekeringsfonds eisen dat u die betaalt. In
dit geval kan u, voor zover u zelf in een staat van behoefte verkeert, vragen om vrijgesteld te worden van
de verplichting de bijdragen verschuldigd door uw helper te betalen.
4. U vertegenwoordigt een vennootschap. Wanneer één der vennoten of een mandataris van de
vennootschap zijn sociale bijdragen niet betaalt, kan het sociaal verzekeringsfonds eisen dat de
vennootschap die betaalt. In dit geval kan de vennootschap vragen om te worden vrijgesteld van het
betalen van de bijdragen van de vennoot of de mandataris, wanneer ze zelf in financiële moeilijkheden
verkeert.
U kan echter geen vrijstelling krijgen, indien u uw zelfstandige activiteit als bijberoep uitoefent. (bv. U werkt voltijds als
bediende en u werkt ’s avonds als zelfstandige).
B. Van welke bijdragen kunt u worden vrijgesteld ?
U kunt vrijstelling aanvragen voor zowel voorlopige, definitieve en regularisatiebijdragen die het fonds van U eist. In de
meeste gevallen kan U geen vrijstelling meer verkrijgen voor bijdragen die het sociaal verzekeringsfonds reeds meer
dan een jaar vordert.
Als meewerkende echtgeno(o)t(e) kunt u pas vrijstelling van bijdragen krijgen op voorwaarde dat uw zelfstandige
echtgeno(o)t(e) voor dezelfde kwartalen ook vrijstelling heeft gekregen.
Starters moeten wachten tot het 5de kwartaal van hun verzekeringsplicht, voordat zij een vrijstelling kunnen vragen
voor hun eerste 4 kwartalen van aansluiting (vb. begin 1/4/2014 – aanvraag pas vanaf 1/4/2015). Uitzondering hierop
zijn de starters die hun activiteit stopzetten voor het begin van het 5de kwartaal van bezigheid.
C. Hoe dient u een aanvraag in ?
Er zijn twee mogelijkheden om een aanvraag in te dienen :
- ofwel schrijft u een aangetekende brief naar het sociaal verzekeringsfonds ;
ofwel gaat u langs bij het sociaal verzekeringsfonds dat het nodige zal doen om uw aanvraag te noteren.
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Het fonds zal U vervolgens vragen om het vernieuwd formulier A in te vullen. U bent verplicht om dit document
VOLLEDIG ingevuld en ondertekend terug te zenden (per aangetekende zending) binnen de 30 dagen na de aanvraag.
Indien de rubrieken 1 tot en met 6 onvolledig zijn aangevuld zal de aanvraag als niet geldig worden beschouwd!!
U kan het document ook downloaden via de site www.multipen.be (formulieren).

D. Hoe verloopt de procedure ?
Het fonds zal uw dossier doorsturen naar de griffie van de Commissie voor vrijstelling. De griffie zal eventuele andere
diensten contacteren (ministerie van Financiën, RSVZ) om het dossier te vervolledigen vooraleer het door te sturen naar
de Commissie voor vrijstelling.
Vooraleer uw dossier door de Commissie behandeld wordt, kunt u de griffie verzoeken :
- om uw dossier te raadplegen ;
-

om uw dossier te verdedigen voor de Commissie voor vrijstelling. In dit geval zal de griffie u datum en uur
van de zitting van de Commissie meedelen. U kunt dan aan de Commissie uitleggen waarom uw aanvraag
verantwoord lijkt. Zorg er voor dat u in documenten meebrengt die uw staat van behoefte kunnen
bewijzen (bijvoorbeeld : een OCMW-attest, boekhoudkundige stukken, documenten waaruit blijkt dat u
langdurig in het ziekenhuis verbleef). U bent het immers die het bewijs moet leveren van uw staat van
behoefte. In ieder geval is het nuttig om de laatste afrekening van uw sociaal verzekeringsfonds te
hebben.
U kunt persoonlijk verschijnen en u eventueel laten bijstaan door een ander persoon (bijvoorbeeld : een
advocaat, een boekhouder of een familielid).
U kunt u ook laten vertegenwoordigen door een advocaat of door een persoon aan wie u een geschreven
volmacht hebt gegeven. In dit laatste geval beslist de voorzitter van de Commissie of hij de volmacht al
dan niet aanvaardt.

De griffie zal u per aangetekende brief de beslissing van de Commissie meedelen. Uw fonds zal ook een afschrift
krijgen van deze beslissing.
E. Welke zijn de gevolgen van een vrijstelling van bijdragen ?
Indien de beslissing van de Commissie positief is, bent vrijgesteld van het betalen van de sociale bijdragen. De
beslissing vermeldt de periode gedurende welke vrijstelling is verleend. Vrijstelling kan echter een vermindering van
pensioen meebrengen. Immers, de kwartalen waarvoor u vrijstelling hebt verkregen, komen nooit in aanmerking bij de
berekening van uw pensioen. Voor meer informatie kan u zich richten tot uw sociaal verzekeringsfonds.
Wel behoudt u gedurende de periode van vrijstelling uw rechten inzake gezondheidszorgen en kinderbijslag.
In geval van vrijstelling is het altijd mogelijk om later de vrijgestelde bijdragen die nog niet verjaard zijn, te betalen om
zo toch de pensioenrechten te vrijwaren.
F. Wie kan u helpen ?
Voor bijkomende informatie kan U zich wenden tot uw dossierbeheerder. Het OCMW van uw gemeente kan U eventueel
bijstaan bij het invullen van de noodzakelijke documenten.
De actuele stand van de procedure kan U bevragen bij uw dossierbeheerder.
U kan zich ook wenden tot :
FOD SOCIALE ZEKERHEID DG ZELFSTANDIGEN
Commissie Vrijstelling van Bijdragen
FINANCE TOWER
Kruidtuinlaan 50 bus 121
1000 BRUSSEL
TEL.02/528.60.11

