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Barema van de sociale kwartaalbijdragen 
voor zelfstandigen 2018

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

HOOFDBEROEP – BIJBEROEP
GEHUWDEN EN WEDUWNAARS/WEDUWEN
MEEWERKENDE PARTNERS (MAXISTATUUT)

MOGELIJKE VERMINDERINGEN (INKOMSTEN 2018 LAGER DAN)

Bijberoep Artikel 37 MWP Hoofdberoep Bijberoep Artikel 37 MWP Hoofdberoep

1499,14 1499,14 6997,55 * 1499,14 1499,14

9033,67 * 5952,74

7098,31 7098,31

13550,50 13550,50 13550,50 13550,50

17072,56 17072,56 17072,56 17072,56

21510,08 21510,08 21510,08 21510,08

27101,00 27101,00 27101,00 27101,00

38326,61 38326,61 38326,61 38326,61

54202,01 54202,01 54202,01 54202,01

Inkomen

1000,00

1412,82

1499,14

5000,00

5609,99

5952,74

6689,59

7098,31

12770,27

13550,50

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

50000,00

55144,42

58513,59

60000,00

70000,00

80000,00

81265,42

86230,52

BEGINNENDE ZELFSTANDIGE 
(start na 31/3/2015) 

Inkomstenbasis = 2018 
Voorlopige bijdragen of geraamd inkomen

Bijberoep Artikel 37 MWP Hoofdberoep

80,10 80,10 318,05 723,97

80,10 80,10 318,05 723,97

80,10 80,10 318,05 723,97

267,14 267,14 318,05 723,97

299,73 299,73 318,05 723,97

318,05 318,05 318,05 723,97

357,41 357,41 357,41 723,97

379,25 379,25 379,25 723,97

682,29 682,29 723,97

723,97 723,97 723,97

801,42 801,42 801,42

1068,56 1068,56 1068,56

1335,70 1335,70 1335,70

1602,84 1602,84 1602,84

1869,98 1869,98 1869,98

2137,13 2137,13 2137,13

2404,27 2404,27 2404,27

2671,41 2671,41 2671,41

2946,26 2946,26 2946,26

3126,27 3126,27 3126,27

3181,13 3181,13 3181,13

3550,17 3550,17 3550,17

3919,22 3919,22 3919,22

3965,92 3965,92 3965,92

4149,15 4149,15 4149,15

GEVESTIGDE ZELFSTANDIGE (BUITEN BEGINPERIODE) 
(start vóór 1/4/2015) 

Inkomstenbasis = 2015 
Voorlopige bijdrage

Bijberoep Artikel 37 MWP Hoofdberoep

0,00 0,00 318,05 723,97

80,10 80,10 318,05 723,97

84,99 84,99 318,05 723,97

283,46 283,46 318,05 723,97

318,05 318,05 318,05 723,97

337,48 337,48 337,48 723,97

379,25 379,25 379,25 723,97

402,42 402,42 723,97

723,97 723,97 723,97

768,21 768,21 768,21

850,39 850,39 850,39

1133,85 1133,85 1133,85

1417,31 1417,31 1417,31

1700,77 1700,77 1700,77

1984,24 1984,24 1984,24

2267,70 2267,70 2267,70

2551,16 2551,16 2551,16

2834,62 2834,62 2834,62

3126,27 3126,27 3126,27

3258,21 3258,21 3258,21

3316,41 3316,41 3316,41

3708,01 3708,01 3708,01

4099,60 4099,60 4099,60

4149,15 4149,15 4149,15

4149,15 4149,15 4149,15

* voorbehouden aan starters in hoofdberoep vanaf 
01/04/2018 en maximum gedurende de eerste 4 
kwartalen van aansluiting.



2

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 2018 is dat het netto belastbaar bedrijfsinkomen van het jaar 2018. 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 2018 is dit 13.550,50 EUR (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 2018 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 2018 is deze rekenbasis 13.550,50 EUR (voor een zelfstandige activiteit in 
hoofdberoep). Van zodra het fonds de werkelijke inkomsten van 2018 ontvangt van de belastingadministratie zal ze overgaan tot 
regularisatie van de bijdragen van 2018. Voor 2018 zal dit waarschijnlijk gebeuren eind 2019 begin 2020.

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 2018 lager zijn dan deze van 2015 en gelegen 
zijn onder één van de mogelijke drempels (zie tabel “Mogelijke verminderingen …”) dan kan hij vragen om voorlopige bijdragen 
te betalen op basis van één van de drempels. Eens de werkelijke inkomsten gekend, zullen de voorlopig betaalde bijdragen 
geregulariseerd worden.

Indien de zelfstandige activiteit niet uitgeoefend wordt tijdens een volledig kalenderjaar 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 01.05.2018. Inkomsten 2018: 15.000 EUR. De definitieve bijdragen worden berekend op 
15.000 EUR / 3 * 4 = 20.000 EUR.

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).  
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.

BEKNOPTE VERKLARING VAN DE 
BIJDRAGEREGELING 2018
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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 58.513,59 EUR en 0,51% op het 
gedeelte van het referte-inkomen tussen het tussenplafond vanaf 58.513,59 EUR en het absolute plafond van 86.230,52 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 2018 bedraagt deze voorlopige bijdrage 318,05 EUR.

Voorlopige bijdragen beginactiviteit startende zelfstandigen

wettelijke minima tot het 
einde van het: hoofdberoep bijberoep

activiteit na de pensioenleeftijd

zonder pensioen met pensioen

3e jaar € 723,97 € 80,10 € 160,19 € 114,87

Gehuwden, weduwnaars/weduwen
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 2015 bijdragen

≤ € 1.412,81 0

van € 1.412,82 tot € 6.689,58 van € 80,10 tot € 379,25

Voorlopige bijdragen beginactiviteit bijdragen

tot het einde van het derde  
volledige jaar

€ 80,10

Gepensioneerden

categorie pensioen
toegelaten inkomen maximumbijdrage

% bijdragen
zonder / met kinderen ten laste

rust- en overlevingspensioen + 65 jaar of loopbaan + 45 jaar) Onbeperkt bijverdienen € 3.264,64 3,675 % & 3,54 %

vervroegd pensioen (vanaf 60 jaar) € 6.417,00 / € 9.626,00 € 245,84 / € 368,79 3,675 %

Barema van de sociale kwartaalbijdragen 
voor zelfstandigen 2018

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen - PARTENA vzw (erkend bij K.B. van 10 november 1997)
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel - Postadres: postbus 21000 - 1000 BXL
Tel. : 02/549.73.00 - Fax : 02/223.73.79 - RPR  Brussel 0409.079.088
www.partena-professional.be - ING : IBAN: BE 17 3100 0138 0621 - BIC: BBRUBEBB

Student zelfstandige

categorie student zelfstandige Gedurende beginperiode (1 => 3de jaar) Buiten beginperiode

€ 80,10

referte inkomsten < € 6775,25 0

€ 6775,25 ≤ inkomsten < € 13550,50 (referte inkomsten – 6775,25) * 5,125 %

Referte inkomsten ≥ € 13550,50 Berekening idem hoofdberoep


