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De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015
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Voorafgaande mededeling:

De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale 
bijdragen 2015, geeft de basisprincipes weer van deze 
hervorming. 

De bedragen en cijfers van 2015 zijn nog niet gekend. De 
vermelde bedragen en cijfers zijn dan ook de afgeronde 
bedragen van 2014.

Voor de opvolging van de verdere ontwikkelingen en meer 
actuele informatie, verwijzen we u graag naar onze publicaties 
en opleidingen.

Online kan u het verloop van deze hervorming volgen via onze 
webspecial.. ikbenzelfstandige.be/socialebijdragen2015
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1) De defi nitieve sociale bijdragen worden berekend op het inkomen van het lopend jaar (N).
 2015 op 2015
 2016 op 2016

2) De voorlopige bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen van 3 jaar voordien (N-3).
 2015 op 2012
 2016 op 2013

3) De regularisatie volgt nadat het defi nitief inkomen gekend is (N+2).
 2017: regularisatie 2015
 2018: regularisatie 2016

Hoe zal mijn sociale bijdrage als zelfstandige vanaf 2015 berekend 
worden?
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Aangezien het defi nitieve inkomen van 2015 nog niet gekend is, zal u als zelfstandige toch een voorlopige bijdrage dienen te 
betalen op basis van uw geïndexeerd inkomen van 2012. Deze voorlopige bijdrage is wel degelijk verplicht en opvorderbaar. 
U kan dan de rekening betalen. 

Maar als deze voorlopige bijdrage niet overeenstemt met het geschatte inkomen van 2015, kan u vragen om uw bijdragen te 
verhogen of te verlagen. 

Verhogen kan op eenvoudig verzoek of bij het spontaan betalen van een hoger bedrag dan de voorlopige bijdrage.

➤   Voorlopige (verhoogde) bijdrage op € 27.000

2e drempel
= € 25.740

1e drempel
= € 12.870

 2012 2013 2014 2015

€ 
27

.0
00

€ 
16

.0
00

Ik krijg in 2015 een afrekening van mijn sociaal verzekeringsfonds …
Reactie?
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Verlagen kan enkel via een gemotiveerde aanvraag op basis van objectieve elementen 
(vb. omzetdaling, ziekte, ongeval, faillissement, wijziging van hoofd- naar bijberoep, ……). 

Bij een verlaging voorziet de wetgeving in 2 inkomensdrempels: 

1e drempel:              
Indien het vermoedelijk inkomen van 2015 (N) lager is dan € 12.870 (1e inkomensdrempel), 
dan betaalt men als voorlopige bijdrage € 729 (= minimumbijdrage hoofdberoep). 

2e (dubbele) drempel:             
Indien het vermoedelijk inkomen van 2015 (N) lager is dan € 25.740 (dubbele inkomensdrempel), 
dan betaalt men als voorlopige bijdrage € 1.458 (= dubbel van minimumbijdrage hoofdberoep)

➤   Voorlopige (verlaagde) bijdrage 
op 2e inkomensdrempel = € 1.458

➤   Voorlopige (verlaagde) bijdrage 
op 1e inkomensdrempel = € 729

2e drempel
= € 25.740

1e drempel
= € 12.870

N-3
€ 28.000

N
€ 19.000

N-3
€ 24.000

N
€ 11.000
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In 2017 zal de fi scus het inkomen van 2015 doorgegeven aan het sociaal verzekeringsfonds. 
Deze zal op zijn beurt een afrekening versturen.

Indien teveel betaald in 2015, is er een teruggave ZONDER bonifi catie.

Indien te weinig betaald in 2015, is er dan een verhoging (intrest) verschuldigd?
➤  Nee, als de (voorgestelde) voorlopige bijdrage op 2012 (N-3) werd betaald.
➤   Ja, als de verlaagde bijdrage werd onderschat, is er een verhoging verschuldigd 

op het surplus tot maximaal de voorlopige bijdrage op 2012 (N-3).

Na 2 jaar is mijn definitieve inkomen pas bekend en worden mijn voorlopige 
of geraamde bijdragen geregulariseerd. Hoe gaat dit in zijn werk?

➤  Voorlopige periode ➤ Regularisatie

- 400

verlaagde 
bijdragen 

1.400

bijdrage
N-3

1.800

verhogingen
op 400

bij te 
betalen 600

defi nitieve 
bijdrage op 

N 2.000
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Vb. ik start op 1 april 2015 als zelfstandige in hoofdberoep.

Voorlopige bijdrage op 2012 kan niet want ik start pas in 2015… 
Ik dien enkel de voorlopige MINIMUMBIJDRAGE (€ 729) te betalen (of op een raming).

MAAR bij de regularisatie van een onvolledig kalenderjaar geldt er een speciale regel:  
het inkomen van het onvolledig jaar wordt omgerekend naar een inkomen op jaarbasis!

Formule: inkomen X 4 / kwartalen aansluiting

Vb. start op 1 juli 2015 (= 2 kwartalen) in hoofdberoep

➤   voorlopige bijdrage = wettelijk minimum of op raming betekent regularisatie  
na definitief inkomen 2015 op € 15.000: 15.000 x  4/2  = € 30.000!!!

Ik start mijn zelfstandige activiteit pas in het 2e, 3e of 4e kwartaal  
van het jaar …. Welke bijdrage dien ik dan te betalen?  
Hoe wordt dit onvolledig jaar geregulariseerd?
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De hervorming vanaf 2015 heeft tot gevolg dat bij wijziging van hoofd- naar bijberoep of omgekeerd,  
men niet meer als een starter beschouwd wordt. 
Dit betekent dat de voorlopige bijdragen blijven berekend worden op 2012 (N-3)! 
In dat geval kan u eventueel een verlaging aanvragen.

Maar opgelet! 

De regularisatie van 2015 (N) zal gebeuren op het gemengd inkomen van 2015!

Vb. 2011 gestart in hoofdberoep, 1 juli 2015 bijberoep
2015/kwartaal 1 + 2 hoofdberoep met inkomen € 25.000
2015/kwartaal 3 + 4 bijberoep met inkomen € 3.000
Voorlopige bijdrage 2015 op 2012 (eventueel verlaging)
Regularisatie 2015 = Regularisatie op het totale gemengde inkomen van 2015

 = 4 kwartalen op gemengd inkomen 2015 = € 28.000 

Ik schakel op 1 juli 2015 over van hoofdberoep naar bijberoep.
Welke gevolgen heeft dit voor mijn sociale bijdragen?



11



12

Kan ik nog een afrekening of regularisatie ontvangen na stopzetting/ 
pensionering?

JA! 
Ook na stopzetting (bvb. door ziekte ) volgt er volgens de logica van de hervorming een regularisatie  
van de bijdragen op het inkomen in de jaren na de stopzetting. 
Vb. stopzetting 30/09/2015. Regularisatie 2015 volgt in de loop van 2017

Bij pensionering heeft men de keuze (tot 01/01/2019): 
ofwel regularisatie na pensioen behouden (verhoging pensioen?)
ofwel afstand van regularisatie na pensioendatum m.b.t jaar van pensionering + 3 jaren voordien

TIP!
Stopzettingsmeerwaarden in het jaar van stopzetting/pensionering of in het jaar  
voordien kunnen vanaf 2015 op aanvraag uit de bijdrageberekening gehaald worden.  
(Dit geldt NIET voor de stopzettingsvergoedingen van bedrijfsleiders!).
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Voor de gevestigde zelfstandigen is er slechts 1 mogelijke berekening van de premie mogelijk… 
De maximale premie wordt automatisch berekend op het inkomen van N-3! 
Het laten verlagen of verhogen van de voorlopige sociale bijdrage heeft GEEN invloed op de premie van het VAP.

Voor de starters (tijdens de eerste 3 jaar) wordt hierop wel een uitzondering gemaakt: 
een premie op de voorlopige minimumbijdrage of op een geraamd hoger inkomen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn Vrij Aanvullend Pensioen?

ikbenboekhouder.be
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Ook in dat geval zal men de bijdragen berekenen op N-3. 
Weliswaar zal men dit bedrag “plafonneren” tot de grens van de toegelaten activiteit.

Vb. 1973: start in hoofdberoep
2015/ 1e en 2e kwartaal hoofdberoep met inkomen € 20.000
2015/ 3e en 4e kwartaal met inkomen als gepensioneerde € 2.000

Voorlopige bijdrage in 2015:
Op 2012= € 40.000
2015/ 1 + 2: op € 40.000 (eventueel aanvraag vermindering)
2015/ 3 + 4: geplafonneerd  op € 6.175 (plafond indien pensioen vóór 65 jaar) 

(eventueel aanvraag tot vermindering)

Regularisatie 2015: 4 kwartalen op inkomen 2015 = 20.000 + 2.000 = € 22.000

Wat indien ik actief blijf na mijn pensioen? (“toegelaten activiteit”)
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Er worden geen overgangsmaatregelen voorzien:

Op de inkomsten van 2012, 2013 en 2014 zullen door de gevestigde zelfstandigen geen sociale bijdragen betaald worden. 

Wie gestart is in 2012, 2013 of 2014 zal wel nog een herziening krijgen van zijn startersjaren!

Hou er rekening mee dat er na de hervorming jaarlijks regularisaties zijn.

Voor wie een stabiel inkomen heeft, zal er weinig veranderen….bij jaarlijks sterk wijzigende inkomsten,  
is het aan te raden de evolutie van het inkomen op te volgen.

Een juiste inschatting van de verhoogde bijdrage, geeft het hoogst fiscaal rendement  
(fiscale aftrekbaarheid) én men vermijdt regularisaties. 

Zijn er overgangsmaatregelen? Heeft het zin om in 2014 al bepaalde 
beslissingen te nemen in het kader van deze hervorming?
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