
Sociale verzekeringen voor zelfstandigen

Barema van de sociale kwartaalbijdragen 2014

- Hoofdberoep -

Inkomsten
2011

Definitieve 
bijdrage

 
Geschatte 
inkomsten 

2014

Voorlopige 
bijdrage 1e 

jaar

Voorlopige 
bijdrage 2e 

jaar

Voorlopige 
bijdrage 3e 

jaar
12.171,09 737,95  
12.500,00 757,90  12.870,43 687,64 704,42 721,19
15.000,00 909,48  15.000,00 801,42 820,97 840,52
17.500,00 1.061,06  17.500,00 935,00 957,80 980,61
20.000,00 1.212,65  20.000,00 1.068,56 1.094,62 1.120,69
22.500,00 1.364,23  22.500,00 1.202,14 1.231,45 1.260,78
25.000,00 1.515,81  25.000,00 1.335,70 1.368,28 1.400,86
27.500,00 1.667,38  27.500,00 1.469,28 1.505,11 1.540,95
30.000,00 1.818,96  30.000,00 1.602,84 1.641,94 1.681,03
32.500,00 1.970,54  32.500,00 1.736,42 1.778,77 1.821,12
35.000,00 2.122,12  35.000,00 1.869,98 1.915,59 1.961,20
37.500,00 2.273,70  37.500,00 2.003,56 2.052,42 2.101,29
40.000,00 2.425,28  40.000,00 2.137,13 2.189,25 2.241,38
45.000,00 2.728,44  45.000,00 2.404,27 2.462,91 2.521,55
50.000,00 3.031,60  50.000,00 2.671,41 2.736,56 2.801,72
52.557,10 3.186,64  52.500,00 2.804,98 2.873,39 2.941,81
55.000,00 3.281,98  55.576,94 2.969,37 3.041,80 3.114,22
60.000,00 3.477,10  60.000,00 3.132,60 3.205,03 3.277,45
65.000,00 3.672,23  65.000,00 3.317,13 3.389,56 3.461,98
70.000,00 3.867,35  70.000,00 3.501,65 3.574,08 3.646,50
75.000,00 4.062,48  75.000,00 3.686,17 3.758,60 3.831,02
77.452,53 4.158,19  81.902,81 3.940,92 4.013,35 4.085,77
80.000,00 4.158,19  85.000,00 3.940,92 4.013,35 4.085,77

Inkomsten
2011

Definitieve 
bijdrage

 
Geschatte 
inkomsten 

2014

Voorlopige 
bijdrage 1e 

jaar

Voorlopige 
bijdrage 2e 

jaar

Voorlopige 
bijdrage 3e 

jaar
 1.346,52 0,00  1.423,90 76,07 77,93 79,78
1.346,53 81,64  2.000,00 106,86 109,46 112,07
1.500,00 90,95  3.000,00 160,28 164,19 168,10
2.000,00 121,26  4.000,00 213,71 218,93 224,14
3.000,00 181,90  5.000,00 267,14 273,66 280,17
4.000,00 242,53  6.000,00 320,57 328,39 336,21
5.000,00 303,16  7.000,00 374,00 383,12 392,24
6.000,00 363,79  8.000,00 427,43 437,85 448,28
7.000,00 424,42  9.000,00 480,85 492,58 504,31
8.000,00 485,05  10.000,00 534,28 547,31 560,34
9.000,00 545,69  11.000,00 587,71 602,04 616,38

10.000,00 606,32  12.000,00 641,14 656,78 672,41
11.000,00 666,95  12.870,42 687,64 704,42 721,19
12.171,09 737,95  20.000,00 1.068,56 1.094,62 1.120,69
13.000,00 788,21  30.000,00 1.602,84 1.641,94 1.681,03

- Bijberoep -

Indien uw inkomsten zich tussen twee vermelde bedragen in bevinden, dan zal de kwartaalbijdrage evenredig variëren



- Beknopte verklaring van de bijdrageregeling 2014 -

Berekeningsbasis
De definitieve bijdragen worden berekend op het netto belastbaar bedrijfsinkomen. Dit is het bruto 
bedrijfsinkomen, verminderd met de beroepskosten en eventuele -verliezen, zoals vastgesteld door de 
belastingadministratie. Het refertejaar is het derde jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor de bijdragen 
berekend worden. Voor de bijdragen voor 2014 is dat het jaar 2011. Deze inkomsten worden nog geïndexeerd. 
Indexering betreft de aanpassing van de bedragen aan de muntontwaarding.
Naast de sociale bijdragen int het sociaal verzekeringsfonds eveneens een beheersbijdrage. Deze 
beheersbijdrage vertegenwoordigt het beheer van de zelfstandige loopbaan en de door het sociaal 
verzekeringsfonds aangeboden diensten zoals omschreven in het Charter Goede Dienstverlening. De 
Partena beheersbijdrage bedraagt momenteel 4,25% (sinds 01.01.2013) berekend op de verschuldigde 
sociale bijdragen.

Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke beroepsinkomsten nog niet gekend. Daarom wordt in de 
eerste periode van activiteit (tot het einde van het derde volledige kalenderjaar) een voorlopige bijdrage 
betaald. Voor de voorlopige bijdragen zijn er wettelijk bepaalde minimumbijdragen, die berekend worden 
op basis van een fictief refertebedrag; voor 2014 is dit 12.870,43 €. (voor een zelfstandige activiteit in 
hoofdberoep).
De zelfstandige heeft de keuze tussen het betalen van de wettelijk bepaalde minimumbijdragen of 
bijdragen berekend op een door hem geschat inkomen. Eens de reële inkomsten gekend, zullen de 
voorlopig betaalde bijdragen geregulariseerd worden.

Voor beginnende zelfstandigen:
Het is ten zeerste aangeraden om de regularisatie niet af te wachten. Dit kan door het betalen van 
bijdragen op basis van een geschat inkomen, voor wie al een goed zicht heeft op de omvang van 

dit inkomen (cf. barema’s op de voorzijde). Dit laat u toe om onmiddellijk van een fiscaal voordeel te 
genieten, dat bovendien meestal groter is dan wanneer u enkel de minimumbijdragen zou betalen.

Voorlopige bijdragen beginactiviteit

wettelijke minima tot 
het einde van het:

activiteit na de pensioenleeftijd

hoofdberoep bijberoep zonder pensioen met pensioen

1e volledige jaar 687,64 € 76,07 € 152,15 € 109,11 €

2e jaar 704,42 € 77,93 € 155,86 € 109,11 €

3e jaar 721,19 € 79,78 € 159,58 € 109,11 €

Gehuwden, weduwnaars/weduwen en studenten

Deze personen kunnen van een verlaagd barema genieten, indien zij kunnen aantonen dat zij reeds sociaal 
verzekerd zijn als persoon ten laste en indien hun inkomsten een bepaald plafond niet overschrijden:

inkomsten 2011 bijdragen inkomen 2014 (het eerste 
volledige jaar is 2014) bijdragen

≤ 1.346,52 € 0 ≤ 1.423,89 € 0

van 1.346,53€ tot 6.375,72€ van 81,64 € tot 386,57 €
van 1.423,90 €
 tot 6.742,06 €

1e jaar 360,22 €

2e jaar 369,00 €

3e jaar 377,79 €

Gepensionneerden 

Categorie
pensioen

toegelaten inkomen maximumbijdrage % 
bijdragenzonder / met kinderen ten laste

rust- en overlevingspensioen + 
65 jaar

€ 17.835,00 / € 21.694,00 € 683,30 / € 831,14 3,675 %

overlevingspensioen -65jaar € 14.377,00 / € 17.971,00  € 824,35 / € 1.030,42 5,50 %

vervroegd pensioen (vanaf 60 
jaar)

€ 6.175,00 / € 9.262,00 € 236,57 / € 354,85 3,675 %

rustpensioen -60 jaar € 6.175,00 / € 9.262,00 € 737,95 / € 737,95 5,50 %



Ministatuut 

De kwartaalbijdrage, verschuldigd door de meewerkende echtgenoot die geboren is vóór 1 januari 1956 
(ministatuut), stemt overeen met het gedeelte bestemd voor de sector « ongeschiktheid » van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, dat verschuldigd is door een zelfstandige die zijn activiteit uitoefent in hoofdberoep.
Deze bijdrage wordt berekend op dezelfde beroepsinkomsten als deze die gebruikt worden voor de 
berekening van de sociale bijdragen van de geholpen echtgenoot, verhoogd met de beheerskosten ; 
dezelfde regels worden toegepast als deze voor de voorlopige bijdragen en de regularisaties die hieruit 
volgen.
0,79%, van toepassing op het gedeelte van het referte-inkomen tot het tussenplafond van 55.576,94 EUR en 
0,51% op het gedeelte van het referte-inkomen tussen het tussenplafond van 55.576,94 EUR en het absoluut 
plafond van 81.902,81 EUR .
De bijdrage die de meewerkende echtgenoot moet betalen wordt geïnd via een afzonderlijk 
vervaldagbericht dat naar hem verstuurd wordt.
Belangrijk : De geholpen echtgenoot is solidair aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen van zijn 
helper en zal dus ook kunnen vervolgd worden ingeval van niet-betaling.

Maxistatuut 

De kwartaalbijdrage, verschuldigd door de meewerkende echtgenoot die geboren is vanaf 1 januari 1956 
(maxistatuut) wordt aan hetzelfde percentage berekend als deze die verschuldigd is door een zelfstandige 
die zijn activiteit in hoofdberoep uitoefent. De voorlopige bijdrage die hij moet betalen stemt evenwel 
overeen met de helft van de minimumbijdrage die verschuldigd is door een zelfstandige die zijn activiteit 
in hoofdberoep uitoefent. Voor 2014 bedraagt deze voorlopige bijdrage 302,09 EUR (voor een begin van 
activiteit vanaf 1/04/2013).


