
De nieuwe bijdrageregeling! Belangrijkste vragen en antwoorden

•	 Op welk inkomen worden mijn bijdragen berekend vanaf 2015? 
Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het 
beroepsinkomen van het jaar zelf. De bijdragen van 2015 worden dus berekend 
op het inkomen van 2015. Dit inkomen is echter pas ten vroegste in 2017 
offi  cieel vastgesteld. Pas op dat ogenblik kan uw sociaalverzekeringsfonds de 
defi nitieve bijdragen voor 2015 berekenen. In afwachting worden de bijdragen 
van 2015 voorlopig berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, zijnde het 
inkomen van 2012.

•	 Wat als mijn inkomen van 2015 afwijkt van het inkomen van 2012? 
In het eerste kwartaal van 2015 ontvangt u een afrekening met een voorstel 
van bijdrage. Deze bijdrage zal voorlopig berekend worden op het inkomen 
van 2012. Als u al een zicht hebt op uw defi nitief inkomen van 2015, kan u die 
voorlopige bijdrage laten aanpassen. U kan deze bijdrage dan, mits naleving 
van een aantal voorwaarden, zowel verhogen als verlagen. Hoe dit precies in 
zijn werk gaat, vindt u terug in de volgende vragen. 

•	 Wat moet ik doen als ik een hogere voorlopige bijdrage wil betalen ? 
Dit is heel eenvoudig. U neemt contact op met uw sociaalverzekeringsfonds en 
laat het weten op welk inkomen u bijdragen wil betalen. Het fonds berekent uw 
bijdragen van 2015 dan op het voorgestelde inkomen. 
Let op: u kan enkel bijbetalen als er geen openstaande schulden zijn. Doet 
u dit toch, dan zal uw fonds het bijbetaalde bedrag aanrekenen op die nog 
openstaande schuld. 

•	 Wat moet ik doen als ik een lagere voorlopige bijdrage wil betalen ? 
Indien u verwacht dat u in 2015 minder zal verdienen, moet u uw fonds vragen 
op een verlaagd inkomen te betalen en aan de hand van objectieve elementen 
(bv. ziekte, handicap, ongeval, erkende crisis in de sector,…) aannemelijk maken 
dat uw inkomen lager zal zijn. 

Op basis van deze elementen zal uw fonds uw verzoek inwilligen of afwijzen. 
Het sociaalverzekeringsfonds zal zijn beslissing nemen binnen de maand na de 
(volledige) aanvraag, op basis van de ingediende documenten. 

Zolang uw verzoek niet is ingewilligd, of indien het wordt afgewezen, blijven 
de bijdragen gevorderd op basis van de inkomsten 2012 verplicht te betalen. 
Indien u uit eigen beweging lagere bijdragen betaalt, wordt de bijdrage als 
onbetaald beschouwd en zal een bijdragetoeslag op het onbetaalde bedrag 
worden opgelegd.

sociaalverzekeringsfonds
torhoutsesteenweg 384
8200 brugge
050 40 65 65
info.svas@attentia.be
www.attentia.be

Gepensioneerde zelfstandigen. 
Belangrijke wijziging !

Ingevolge de grondige hervorming 
van de bijdrageberekening voor de 
zelfstandigen, die is ingegaan op 
01/01/2015, mogen wij uw referte-
inkomen niet meer plafonneren, 
zoals voorheen wel het geval was.

Dit betekent dat wij, met uitzondering 
voor de starters, voortaan verplicht 
zijn uw voorlopige bijdragen te 
berekenen op het totale bedrag 
van uw inkomsten van het 3de 
voorafgaande jaar (of vroeger).

Deze voorlopige bijdragen zullen 
geregulariseerd worden op basis 
van uw werkelijke inkomsten van het 
bijdragejaar, zodra dit ons door de 
fi scus wordt medegedeeld.

U heeft echter de mogelijkheid om 
de voorlopige berekeningsbasis 
nu reeds te laten dalen tot een van 
de wettelijke drempels die op uw 
categorie van toepassing zijn. Neem 
hiervoor zonder aarzelen contact 
op met uw klantenbeheerder, die u 
hierin zal begeleiden.

februari 2015

v.u. Marnix Van de Gehuchte
       directeur
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PERMANENTE AANDACHT 
VOOR STARTERS, ZELFSTANDIGEN EN VRIJE BEROEPEN



Starten als zelfstandige of 

als vrij beroep ?

Contacteer het Attentia startcentrum

Bel op het gratis nummer 078 154 155 of
mail naar start@attentia.be

•	 Tot welk bedrag kan ik mijn bijdragen laten verlagen? 
U kan uw voorlopige bijdrage laten verlagen tot bepaalde drempels. Deze 
hangen af van de categorie van bijdrageplichtigen waartoe u behoort. Voor de 
zelfstandige in hoofdberoep zijn de volgende verminderde bijdragen mogelijk:

Vermoedelijk inkomen 2015 verminderde bijdrage  per kwartaal
Inkomen <  € 12 870,43 € 736,18
€ 12 870,43 < inkomen > € 25 740,86 € 1 472,37
Inkomen > € 25 740,86 Geen vermindering mogelijk

•	 Ik zal pas op het einde van het jaar kunnen inschatten wat ik dit jaar 
verdien. Zal het op dat moment niet te laat zijn om een aanvraag in te 
dienen voor een vermindering van mijn voorlopige bijdragen? 
Nee. U kan uw aanvraag op elk moment van het jaar indienen. U kan zelfs 
meerdere opeenvolgende aanvragen indienen voor hetzelfde jaar. Bij 
goedkeuring worden de bijdragen van het ganse jaar geregulariseerd op deze 
basis, ook de reeds betaalde voorlopige bijdragen. Wel is het zo dat, indien 
de bijdragen betaald werden vóór de vermindering, en de vermindering van 
de voorlopige bijdragen een teveel met zich meebrengt, dit verschil niet zal 
worden terugbetaald. Het zal in bewaring worden gehouden en bv. worden 
toegewezen aan onbetaalde of toekomstige bijdragen.

•	 Mijn fonds weigert mijn voorlopige bijdragen te berekenen op een 
verminderde basis. Wat kan ik doen? 
In geval van weigering zal het fonds u per aangetekend schrijven een 
gemotiveerde beslissing toesturen. Tegen deze administratieve beslissing kan 
u in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats. U kan echter 
ook een nieuwe aanvraag indienen op basis van andere elementen. Deze 
procedure is minder omslachtig. 

•	 Wanneer de voorlopige bijdragen die ik heb betaald hoger zijn dan 
de	 definitieve	 bijdragen,	 krijg	 ik	 het	 verschil	 dan	 terugbetaald	 met	
interesten? 
Indien uw voorlopige bijdragen te hoog waren, zal het teveel worden 
terugbetaald. In het nieuwe systeem worden bij een terugbetaling echter geen 
rentevergoedingen of intresten uitgekeerd.

•	 Moet ik verhogingen betalen op de regularisatiebijdragen? 
Als u voorlopige bijdragen betaald hebt op uw inkomen van 3 jaar geleden, 
dan krijgt u nooit verhogingen aangerekend op de regularisatiebijdragen, 
tenzij u deze regularisatiebijdragen laattijdig zou betalen. Hetzelfde geldt 
wanneer u meer dan de voorgestelde voorlopige bijdrage betaald hebt en 
u nadien toch nog moet bijbetalen. Hebt u echter een vermindering van uw 
voorlopige bijdragen gevraagd en blijkt achteraf dat u te weinig betaald hebt 
dan is het fonds verplicht om een verhoging van 3% per kwartaal en 7% per 
jaar aan te rekenen. 

•	 Verandert er iets aan de 
fiscale	aftrekbaarheid	van	de	
sociale bijdragen? 
Op dit vlak verandert er niets. 
De sociale bijdragen blijven 
fiscaal aftrekbaar in het jaar 
waarin ze betaald worden. Als 
u in een bepaald jaar extra 
betalingen doet, dan hebt u dat 
jaar een hogere fiscale aftrek. 
Worden er in een bepaald jaar 
sociale bijdragen terugbetaald, 
dan moeten deze bij de 
beroepsinkomsten (winsten 
of baten) van dat jaar gevoegd 
worden, zoals ook nu het geval is.

Uw	fiscaal	attest

Het fiscaal attest van de sociale 
bijdragen die u in 2014 betaalde zal 
opgestuurd worden in het eerste 
kwartaal 2015. 

Wenst	u	het	fiscaal	attest	vroeger?
Het fiscaal attest is nu reeds 
beschikbaar via het Attentia 
eLoket. U heeft daarvoor een 
kaartlezer nodig. U surft naar 
www.attentia.be/eloket, u brengt 
uw elektronische identiteitskaart 
in en u kan uw fiscaal attest online 
raadplegen en printen. 

Bent u uw gedrukt exemplaar kwijt? 
Geen nood, u kan even terug naar 
het eLoket gaan en uw fiscaal attest 
opnieuw printen.

U kan ook een volmacht geven 
aan uw boekhouder of accountant 
om uw gegevens via het eLoket te 
raadplegen. Dat maakt het eLoket 
dubbel handig. Niet alleen u, maar 
ook uw boekhouder of accountant, 
heeft toegang tot uw gegevens.

Meer info? Contacteer 
anouchka.bernaert@attentia.be of 
050 40 65 85.



ATTENTIA info

sociale bijdragen 2015
Startende zelfstandigen: voorlopige bijdrage
(incl. beheerskosten) 

Netto  beroeps-
inkomen

Kwartaalbijdrage

1e jaar 2e jaar 3e jaar

HOOFDBEROEP

Voor de pensioenleeftijd 12 870,43 685,99 702,73 719,46

Na de pensioenleeftijd 2 847,81 151,79 155,49 159,19

 BIJBEROEP

Verwacht inkomen lager dan vrijstellingsgrens 1 423,90 0,00 0,00 0,00

Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens 1 423,90 75,89 77,75 79,60

 GELIJKSTELLING BIJBEROEP VOOR GEHUWDEN, WEDUW(EN)(NAARS) EN STUDENTEN

Verwacht inkomen lager dan vrijstellingsgrens 1 423,90 0,00 0,00 0,00

Verwacht inkomen lager dan verminderingsgrens 6 742,06 359,35 368,12 376,88

Verwacht inkomen hoger dan verminderingsgrens 12 870,43 686,00 702,73 719,46

 MET PENSIOEN

vóór en na 65 jaar 2 847,80 108,84 108,84 108,84

 MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Ministatuut (= enkel arbeidsongeschiktheid) 12 870,43 26,44 26,44 26,44

Maxistatuut (=volledige verzekering) 5 653,98 301,36 308,71 316,06

Voorlopig opeisbare bijdragen per kwartaal
(incl.beheerskosten)

Geïndexeerd
netto beroepsinkomen

van 2012 Kwartaalbijdrage

HOOFDBEROEP

minder dan 12 870,43 736,18

tussen 12 870,43 en 81 902,81 tussen 736,18 en 4 148,22

hoger dan 81 902,81 4 148,22

BIJBEROEP

minder dan 1 423,90 0

tussen 1 423,90 en 12 870,43 tussen 81,44 en 736,18

hoger dan 12 870,43 zie hoofdberoep

MEEWERKENDE ECHTGENOOT (M/V) ministatuut

minder dan 12 870,43 26,44

tussen 12 870,43 en 81 902,81 tussen 26,44 en 149,06

hoger dan 81 902,81 149,06

MEEWERKENDE ECHTGENOOT (M/V) maxistatuut

minder dan 5 653,98 323,41

meer dan 5 653,98 tussen 323,41 en 4 148,22

VERVROEGD GEPENSIONEERDEN

minder dan 2 847,80 0,00
vanaf 2 847,80 tussen 108,84 en 3093,37

GEPENSIONEERDEN VANAF DE NORMALE PENSIOEN LEEFTIJD
zonder pensioen minder dan 2 847,80 0,00

vanaf 2 847,80 tussen 108,84 en 414822
met pensioen minder dan 2 847,80 0,00

vanaf 2 847,80t tussen 108,84 en 3093,37



Kraamgeld                                                                         Per bevalling/adoptie

1e geboorte en meervoudige geboorten 1 223,11

2e en volgende geboorten 920,25

Adoptiepremie 1 223,11

Gewone kinderbijslag per maand  maandelijks 
basisbedrag

tussen 6
en 12 jaar

tussen 13 
en 18 jaar

boven 
18 jaar

1e kind

niet-gepensioneerde rechthebbende 90,28 106,01 114,23 117,88

niet-gepensioneerde rechthebbende éénoudergezin 136,24 151,97 160,19 163,84

gepensioneerde rechthebbende 136,24 151,97 160,19 163,84

2e kind
niet-gepensioneerde rechthebbende 167,05 198,41 214,97 227,98

niet-gepensioneerde rechthebbende éénoudergezin 195,54 226,90 243,46 256,47

gepensioneerde rechthebbende 195,54 226,90 243,46 256,47

3e kind en volgende

niet-gepensioneerde rechthebbende 249,41 280,78 297,34 310,35

gepensioneerde rechthebbende éénoudergezin 254,41 285,78 302,34 315,35

éénoudergezin 272,38 303,75 320,31 333,32

Daguitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid via uw ziekenfonds
zonder 

gezinslast
met 

gezinslast
alleenstaande

tijdens de eerste maand geen geen geen

vanaf de 2e maand t/m de 12e maand 33,13 53,99 40,81

vanaf de 13e maand ZONDER gelijkstelling 33,13 53,99 40,81

vanaf de 13e maand MET gelijkstelling 37,05 53,99 43,20

Faillissementsuitkering via uw sociaal verzekeringsfonds
zonder gezinslast met gezinslast

12 maanden 1 060,94 1 403,73

Pensioen als zelfstandige via de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Minimumpensioen volledige loopbaan (45/45) per maand
Gezinshoofd 1 403,73

Alleenstaande 1 060,94

Bijverdienen als gepensioneerde
vóór 65 jaar  vanaf 65 jaar

rustpensioen of rust- en overlevingspensioen uitsluitend 
overlevingspensioen

rust- of 
overlevingspensioen 

met een loopbaan van 
minder dan 45 jaar

met een loopbaan van 
minstens 45 jaar

gerechtigde zonder kind ten laste 6 234,00 onbeperkt 14 515,00 onbeperkt

gerechtigde met kind ten laste 9 351,00 onbeperkt 18 144,00 onbeperkt

sociale uitkeringen zelfstandigen

Kantoren en startcentra  
Torhoutsesteenweg 384 Sluisweg 1 Oudaan  18 Voie de l’Ardenne 134

8200 BRUGGE 9000 GENT 2000 ANTWERPEN 4053 EMBOURG (Liège)

T 050 40 65 65 T 09 280 97 79 T 03 286 95 75 T 04 340 35 01

Geraetsstraat 18 bus 2 Troonstraat 40/42 Keizer Karellaan 584 bus 2 Rue Auguste Piccard 20
3500 HASSELT 8400 OOSTENDE 1082 BRUSSEL 6041 GOSSELIES (Charleroi)
T 011 22 27 46 T 059 56 03 30 T 02 706 83 63 T 071 23 57 50


