Herberekening sociale bijdragen na de pensionering

Sinds de hervorming van de bijdrageberekening die in 2015 werd ingevoerd, betaalt de zelfstandige
VOORLOPIGE bijdragen gebaseerd op de inkomsten van 3 jaar voordien. Aangezien de sociale bijdragen
moeten betaald worden op de inkomsten van het jaar zelf, zullen de bijdragen herberekend worden op
het moment dat de werkelijke inkomsten bekend zijn. Dit wordt “ regularisatie” genoemd.
Ook na de pensionering en het stopzetten van de zelfstandige activiteiten blijven de regularisaties
doorgaan over de jaren met voorlopige bijdragen. Als de gepensioneerde deze regularisaties niet
vereffend zal het pensioen herberekend en verlaagd worden. Dit is het wettelijke gevolg bij onbetaalde
sociale bijdragen en de rechten die daaruit voortvloeien.
Deze regularisaties kunnen echter vermeden worden. De zelfstandige kan een aanvraag indienen om na
de stopzetting van de zelfstandige activiteiten wegens pensionering geen afrekeningen meer te
ontvangen.
Om een correcte aanvraag in te dienen moet aan volgende voorwaarden voldoen zijn :
•
•
•
•
•
•
•
•

de aanvraag tot verzaking moet gebeuren uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen
de uiterste datum van pensionering is 01/01/2019
de aanvraag tot niet-regularisatie moet per aangetekende brief bij MULTIPEN worden ingediend of
persoonlijk op het kantoor afgegeven worden
de zelfstandige activiteit moet ten laatste op de ingangsdatum van het pensioen stopgezet worden
de aanvraag geldt enkel voor het jaar van de pensionering en de drie voorafgaande jaren
de aanvraag kan enkel gelden voor de sociale bijdragen die op de ingangsdatum van het pensioen
nog niet werden geregulariseerd
de aanvraag geldt voor alle nog te regulariseren bijdragejaren; er kan geen keuze gemaakt worden
voor welk jaar er een verzaking gewenst is en voor welk jaar niet
de aanvraag kan niet aanvaard worden als er voor één van de nog niet geregulariseerde jaren een
vermindering van voorlopige bijdragen aangevraagd en verkregen werd.

Let op :
Deze mogelijkheid tot verzaking aan de regularisatie heeft ook een keerzijde. Geen enkele regularisatie zal
worden aangerekend, maar ook niet worden terugbetaald.
Indien mocht blijken dat de betaalde voorlopige bijdragen voor een bepaald jaar toch hoger waren dan de
daadwerkelijke inkomsten zal er, wegens de aanvraag en goedkeuring van de aanvraag, geen terugbetaling
van de teveel betaalde bijdragen kunnen gebeuren.
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