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BAREMA VAN DE SOCIALE KWARTAALBIJDRAGEN 2015 

 
HOOFDBEROEP 

 

Geschatte 
inkomsten 

2015 

Voorlopige 
bijdrage  

 1e jaar

Voorlopige 
bijdrage  

 2e jaar

Voorlopige 
bijdrage  

 3e jaar

Verhoogde 
voorlopige 
bijdragen 

buiten 
 beginperiode

12.870,43 687,64 704,42 721,19 737,95 

15.000,00 801,42 820,97 840,52 860,06 

17.500,00 935,00 957,80 980,61 1.003,41 

20.000,00 1.068,56 1.094,62 1.120,69 1.146,75 

22.500,00 1.202,14 1.231,45 1.260,78 1.290,09 

25.000,00 1.335,70 1.368,28 1.400,86 1.433,44 

27.500,00 1.469,28 1.505,11 1.540,95 1.576,78 

30.000,00 1.602,84 1.641,94 1.681,03 1.720,13 

32.500,00 1.736,42 1.778,77 1.821,12 1.863,47 

35.000,00 1.869,98 1.915,59 1.961,20 2.006,81 

37.500,00 2.003,56 2.052,42 2.101,29 2.150,16 

40.000,00 2.137,13 2.189,25 2.241,38 2.293,50 

42.500,00 2.270,70 2.326,08 2.381,47 2.436,84 

45.000,00 2.404,27 2.462,91 2.521,55 2.580,19 

47.500,00 2.537,84 2.599,73 2.661,64 2.723,53 

50.000,00 2.671,41 2.736,56 2.801,72 2.866,88 

52.500,00 2.804,98 2.873,39 2.941,81 3.010,22 

55.576,94 2.969,37 3.041,80 3.114,22 3.186,64 

57.500,00 3.040,34 3.112,77 3.185,19 3.257,61 

60.000,00 3.132,60 3.205,03 3.277,45 3.349,87 

62.500,00 3.224,87 3.297,30 3.369,72 3.442,14 

65.000,00 3.317,13 3.389,56 3.461,98 3.534,40 

67.500,00 3.409,39 3.481,82 3.554,24 3.626,66 

70.000,00 3.501,65 3.574,08 3.646,50 3.718,92 

72.500,00 3.593,91 3.666,34 3.738,76 3.811,18 

75.000,00 3.686,17 3.758,60 3.831,02 3.903,44 

81.902,81 3.940,92 4.013,35 4.085,77 4.158,19 

85.000,00 3.940,92 4.013,35 4.085,77 4,158,19 

 

  

Inkomsten 
2012 

Wettelijke 
voorlopige 

bijdrage 

12.000,00 737,95 

12.516,52 737,95 

15.000,00 884,38 

17.500,00 1.031,78 

20.000,00 1.179,17 

22.500,00 1.326,57 

25.000,00 1.473,97 

27.500,00 1.621,37 

30.000,00 1.768,76 

32.500,00 1.916,16 

35.000,00 2.063,56 

37.500,00 2.210,95 

40.000,00 2.358,35 

42.500,00 2.505,74 

45.000,00 2.653,14 

47.500,00 2.800,54 

50.000,00 2.947,94 

54.048,72 3.186,64 

55.000,00 3.222,74 

57.500,00 3.317,61 

60.000,00 3.412,48 

62.500,00 3.507,35 

65.000,00 3.602,22 

67.500,00 3.697,09 

70.000,00 3.791,96 

72.500,00 3.886,82 

75.000,00 3.981,70 

79.650,70 4.158,19 

80.000,00 4.158,19 

85.000,00 4.158,19 
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BIJBEROEP 

 
 
 

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

 

BEKNOPTE VERKLARING VAN DE BIJDRAGEREGELING 2015 
 

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 hetzelfde dan het bijdragejaar. Voor de bijdragen van 2015 is 
dat het netto belastbaar bedrijfsinkomen van het jaar 2015. Deze inkomsten worden niet geïndexeerd.  

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 voor de berekening van de bijdragen 
nog niet gekend. Daarom wordt tijdens de periode van begin 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 2015 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. 
 

Als gevestigde zelfstandige (buiten de periode van beginactiviteit) zijn uw werkelijke 
beroepsinkomsten van 2015 nog niet gekend. Daarom wordt een voorlopige bijdrage aangerekend. De 
voorlopige bijdragen worden berekend op basis van het inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan 
dat waarvoor de bijdragen berekend worden. Voor deze voorlopige bijdragen zijn er wettelijk bepaalde 
minimumbijdragen, voor 2015 is dit € 12.870,43 (voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep). Van zodra 
het fonds de werkelijke inkomsten van 2015 ontvangt van de belastingadministratie zal ze overgaan tot 
regularisatie van de bijdragen van 2015. Voor 2015 zal dit waarschijnlijk gebeuren eind 2016 begin 2017. 

Inkomsten 
2012 

Wettelijke 
voorlopige 

bijdrage 

 1.384,74 0,00 

1.384,75 81,64 

1.500,00 88,44 

2.000,00 117,92 

3.000,00 176,88 

4.000,00 235,83 

5.000,00 294,80 

6.000,00 353,75 

7.000,00 412,72 

8.000,00 471,67 

9.000,00 530,63 

10.000,00 589,59 

11.000,00 648,55 

12.516,52 737,95 

13.000,00 766,46 

Geschatte 
inkomsten 

2015 

Voorlopige 
bijdrage  
1e jaar 

Voorlopige 
bijdrage  
2e jaar 

Voorlopige 
bijdrage  
3e jaar 

Verhoogde 
voorlopige 
bijdragen 

buiten 
beginperiode 

1.423,90 76,07 77,93 79,78 81,64 

2.000,00 106,86 109,46 112,07 114,68 

3.000,00 160,28 164,19 168,10 172,01 

4.000,00 213,71 218,93 224,14 229,35 

5.000,00 267,14 273,66 280,17 286,69 

6.000,00 320,57 328,39 336,21 344,03 

7.000,00 374,00 383,12 392,24 401,36 

8.000,00 427,43 437,85 448,28 458,70 

9.000,00 480,85 492,58 504,31 516,04 

10.000,00 534,28 547,31 560,34 573,38 

11.000,00 587,71 602,04 616,38 630,71 

12.000,00 641,14 656,78 672,41 688,05 

12.870,42 687,64 704,42 721,19 737,95 

20.000,00 1.068,56 1.094,62 1.120,69 1146,75 

30.000,00 1.602,84 1.641,94 1.681,03 1720,13 
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De zelfstandige heeft de keuze tussen het betalen van de wettelijk voorlopige bijdragen of bijdragen 
berekend op een door hem hoger geschat inkomen.  

Indien de zelfstandige erin slaagt aannemelijk te maken dat zijn inkomsten van 2015 lager zijn dan deze 
van 2012 en gelegen zijn onder één van de mogelijke drempels (voor een zelfstandige activiteit in 
hoofdberoep zijn de drempels € 12.870,43 en € 25.740,86) dan kan hij vragen om voorlopige bijdragen te 
betalen op basis van één van de drempels. Eens de reële inkomsten gekend, zullen de voorlopig betaalde 
bijdragen geregulariseerd worden. 

 

Indien de zelfstandige activiteit niet uitgeoefend wordt tijdens een volledig burgerlijk jaar dan zullen de 
definitieve bijdragen berekend worden op de geproratiseerde inkomsten van het jaar in kwestie. De 
definitieve bijdragen zullen berekend worden op het inkomen gedeeld door het aantal gewerkte kwartalen 
als zelfstandige x 4.  

Bijvoorbeeld start van de activiteit op 01.05.2015. Inkomsten 2015 : € 15.000,00. Definitieve bijdragen 
worden berekend op € 15.000,00/3 * 4 = € 20.000,00 
 
 

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: 

hoofdberoep bijberoep activiteit na de pensioenleeftijd 

zonder pensioen met pensioen 

1e volledige jaar 
2e jaar 
3e jaar 

€ 687,64 
€ 704,42 
€ 721,19 

€ 76,07 
€ 77,93 
€ 79,78 

€ 152,15 
€ 155,86 
€ 159,58 

€ 109,11 
€ 109,11 
€ 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 2012 bijdragen  Voorlopige bijdragen 
beginactiviteit 

bijdragen 

 € 1.384,74 0  Tem 1
ste

 jaar € 76,07 

Van € 1.384,75 tot € 6.556,67 Van € 81,64 tot € 
386,57 

 2
de

 jaar € 77,93 

   3
de

 jaar € 79,78 
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GEPENSIONEERDEN 
 

categorie pensioen toegelaten inkomen maximumbijdrage % 
bijdragen 

zonder / met kinderen ten laste 

rust- en overlevingspensioen + 65 jaar 
 of loopbaan + 45 jaar) 
 

Onbeperkt bijverdienen € 3.100,80 3,675 % 
& 3,54 % 

vervroegd pensioen (vanaf 60 jaar) € 6.234,00 / € 9.351,00 € 238,84 / € 358,26 
58 35358358,26,85 

3,675 % 

 
 
 

 

 

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 is 
minder dan de helft van de minimumbijdrage die verschuldigd is door een zelfstandige die zijn 
activiteit in hoofdberoep uitoefent. Voor 2015 bedraagt deze voorlopige bijdrage 302,09 EUR (voor 
een begin van activiteit vanaf 1/04/2014). 

 

 


