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VERLAGING VAN HET BIJDRAGEPERCENTAGE MET 0,5%
Eén van de maatregelen voorzien binnen het kader van de taxshift, 
is de progressieve daling van het percentage van de sociale 
bijdragen van de zelfstandigen.

Dit jaar komt de taxshift in de laatste fase en wordt een percentage van 20,5% 
toegepast op de beroepsinkomsten. Dit tarief is van toepassing voor alle 
zelfstandigen, ook voor zij die niet meer in beginactiviteit zijn.

BEDRAGEN SOCIALE BIJDRAGEN 2018

De tabel hiernaast geeft een overzicht van de basisbedragen van de sociale 
kwartaalbijdragen voor het jaar 2018.

Naargelang uw inkomsten kunnen deze bijdragen hoger zijn. Het is dus 
raadzaam om uw inkomsten correct in te schatten. Hiervoor kan u de tool 
‘Simulatie sociale bijdragen’ gebruiken op onze website  
www.simulbijdragen.partena-professional.be.

Door bijdragen te betalen, geniet u van socialezekerheidsrechten: ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, pensioen, geboortepremie, enz.

PER KWARTAAL 
Van het 1e jaar tot en met het 3e volledige jaar 

BIJBEROEP   € 80,10

HOOFDBEROEP   € 723,97

ACTIVITEIT NA DE PENSIOENLEEFTIJD
Met pensioen    € 160,19

Zonder pensioen  € 114,87

MEEWERKENDE  PARTNER 
Maxistatuut    € 318,05

Ministatuut   € 27,90

NIEUWE DREMPELS VOOR DE 
VERMINDERING VAN DE VOORLOPIGE 
BIJDRAGEN VANAF 2018
Tot vandaag had de zelfstandige in hoofdberoep die een vermindering 
van zijn voorlopige bijdragen wenste, enkel de mogelijkheid tussen 2 
drempels: € 13.296,25 en € 26.592,49 (bedragen 2017).

Door het beperkt aantal drempels had een deel van de zelfstandigen 
dus niet de mogelijkheid om hun voorlopige bijdragen te verlagen 
ingeval van daling van hun inkomsten.

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd waarbij 4 nieuwe 
verminderingsdrempels toegevoegd worden aan de 2 bestaande, 
zodat meer zelfstandigen hun voorlopige sociale bijdragen kunnen 
aanpassen aan hun inkomsten.

Vanaf 1 januari 2018 zullen bijgevolg de volgende 6 drempels van 
toepassing zijn:

• € 13.550,50 (wat overeenstemt met de minimumdrempel voor 

een zelfstandige in hoofdberoep)

• € 17.072,56

• € 21.510,08

• € 27.101,00 (wat overeenstemt met het dubbele van de 

minimumdrempel voor een zelfstandige in hoofdberoep)

• € 38.326,61

• € 54.202,01

De nieuwe drempels zijn van toepassing voor de bijdragen vanaf het 
eerste kwartaal van 2018.

Aangezien de wet nog niet van kracht is, kunnen wij deze nieuwe 
drempels pas toepassen vanaf de datum wanneer de wet 
gepubliceerd wordt in het Belgisch staatsblad.

ZELFSTANDIGEN EN MEEWERKENDE 
ECHTGENOTEN SNELLER 
VERGOED INGEVAL VAN 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Vanaf 1 januari 2018 worden zelfstandigen in hoofdberoep 
en meewerkende echtgenoten met een maxistatuut, die 
hun activiteit onderbreken wegens ziekte of ongeval, 
ingeval van arbeidsongeschiktheid sneller vergoed door 
hun ziekenfonds.

De carensperiode (niet-vergoede periode) wordt verlaagd 
van 1 maand naar 14 dagen. Zelfstandigen zullen dus een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen vanaf de 15e 
dag van hun ongeschiktheid.

De inkorting van deze carensperiode heeft ook tot gevolg 
dat zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten hun 
arbeidsongeschiktheid sneller zullen moeten melden 
aan de raadgevende geneesheer van hun ziekenfonds. 
De verklaring moet ingediend worden binnen de 14 
kalenderdagen (vroeger 28 kalenderdagen). Deze termijn 
vangt aan op de 1e dag die volgt op het begin van de 
arbeidsongeschiktheid.

Opgelet: indien de verklaring van arbeidsongeschiktheid 
te laat wordt ingediend, kunnen de uitkeringen waarop 
de zelfstandige recht heeft, verlaagd worden met 10% 
per dag. En dit van de dag vanaf wanneer het recht op 
de vergoeding verschuldigd is tot en met de dag van de 
verklaring.
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HARMONISERING VAN DE REGELING VOOR DE AFKOOP VAN DE STUDIEJAREN
Vanaf 1 december 2017 werd de reglementering met betrekking tot de gelijkstelling van studieperiodes gewijzigd. Deze regeling 
beoogt de harmonisering van de afkoop van studiejaren in de 3 pensioenstelsels: ambtenaren, werknemers en zelfstandigen.
Deze reglementering laat toe om, mits betaling, de studieperiodes in aanmerking te laten komen voor het pensioen. De 
regularisatie van de studiejaren heeft enkel een impact op het bedrag van het pensioen maar geenszins op de duur van de 
loopbaan.

Wij geven u hier een overzicht van de nieuwe regels vanaf 1 december 2017.  

Hoe moet een aanvraag tot afkoop van studiejaren ingediend worden?

De aanvraag moet per gewone post of per mail ingediend worden bij het socialeverzekeringsfonds, vergezeld van alle nodige 
bewijsstukken (diploma, getuigschrift, enz…). De aanvraag wordt ingediend in het stelsel (werknemers, zelfstandigen of 
ambtenaren) waar de aanvrager actief is op het ogenblik van deze aanvraag. 

Het aantal aanvragen tot gelijkstelling is beperkt tot maximum 2, over alle stelsels heen. De gelijkstelling is maar mogelijk 
voor één enkel diploma. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag tot gelijkstelling ingediend worden vóór de eerste effectieve 
aanvangsdatum van het rustpensioen.

Welke studieperiodes kunnen gelijkgesteld worden?
De studieperiodes die in aanmerking kunnen komen zijn:

• Het hoger onderwijs

• De voorbereiding van een doctoraatsthesis (maximum 2 jaar)

• Beroepsstages

• Leerovereenkomsten (maximum 1 jaar)

• Het secundair onderwijs na het 6e jaar

Bisjaren komen niet in aanmerking. De gelijkstelling van de studies in het hoger onderwijs wordt beperkt tot één enkel diploma, 
namelijk het einddiploma. De zelfstandige kan het aantal te regulariseren studiejaren kiezen. Hij is dus niet meer verplicht om de 
volledige periode de regulariseren.

De leeftijdsgrens van 20 jaar die voorzien werd door de oude reglementering, werd geschrapt voor aanvragen die ingediend 
worden na de bovenvermelde overgangsperiode en voor aanvragen die in de overgangsperiode ingediend worden binnen de 
termijn van 10 jaar na de verkrijging van het diploma.

Wat is het bedrag van de bijdrage?

Tot 1 december 2020 betaalt iedereen € 1.500 per jaar. Na deze datum geldt dit bedrag enkel nog voor aanvragen ingediend binnen 
de 10 jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen zal een actuariële bijdrage berekend worden.

Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen ook kiezen voor de gelijkstelling volgens de oude reglementering.

Binnen welke termijn moeten de bijdragen betaald worden?

De bijdrage moet in één keer betaald worden, op de rekening van het socialeverzekeringsfonds. De mogelijkheid van een gespreide 
betaling, voorzien in de oude reglementering, werd geschrapt.

De betaling moet gebeuren binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de mededeling door het fonds van 
de definitief verschuldigde bijdrage, op basis van de keuze die de aanvrager aan het fonds heeft meegedeeld na de informatieve 
mededeling. Indien de verschuldigde bijdrage niet betaald werd binnen de voorziene termijn van 6 maanden, wordt de aanvraag tot 
gelijkstelling definitief afgesloten.

Wat is het fiscaal voordeel?
De bijdragen die betaald worden binnen het kader van de afkoop van studieperiodes, zijn fiscaal aftrekbaar tot 40 à 50%.

Wat is de winst op uw pensioen?
Elk geregulariseerd studiejaar geeft recht op een forfaitair bedrag van € 266,66 per jaar voor een pensioen voor alleenstaanden en 
€ 333,33 per jaar voor een gezinspensioen.

Inwerkingtreding
De nieuwe reglementering geldt voor aanvragen tot gelijkstelling ingediend vanaf 1 december 2017, voor pensioenen die ten 
vroegste daadwerkelijk aanvangen op 1 december 2018.
Alle aanvragen ingediend vanaf 1 december 2017 zullen behandeld worden volgens de nieuwe regels. 



WETSONTWERP OVER DE VRIJSTELLING VAN € 6.000 PER JAAR VOOR 
AANVULLENDE INKOMSTEN
De Federale regering heeft een wetsontwerp ingediend voor de invoering van een nieuwe fiscale vrijstelling van € 6.000 
per jaar voor werknemers die occasioneel bijkomende inkomsten wensen te verwerven. 
Deze vrijstelling beoogt 3 soorten occasionele inkomsten: ‘verenigingswerk’,  ‘burgerdiensten’ en ‘deeleconomie’. 
De bestaande reglementering met betrekking tot de ‘deeleconomie’ zal dus geïntegreerd worden in deze nieuwe 
maatregel, waardoor de huidige belasting van 10% op deze inkomsten geschrapt zal worden.

In de 3 systemen moet het gaan om diensten verstrekt aan particulieren.
Voor het ‘verenigingswerk’ en de ‘burgerdiensten’ behoren de beoogde activiteiten tot de non-profitsector. Deze 
activiteiten moeten bovendien uitgeoefend worden in de vrije tijd. De regering heeft 2 lijsten opgesteld met personen en 
diensten die in aanmerking komen.

Een algemeen overzicht van deze 3 diensten:

Verenigingswerk Burgerdiensten Deeleconomie

De uitgeoefende activiteit moet voorkomen in de lijst met toegelaten 
activiteiten

Alle soorten diensten

De diensten verstrekt aan particulieren mogen niet gelinkt zijn aan de beroepsactiviteit

Er moet parallel een gewoonlijke beroepsactiviteit in hoofdberoep worden 
uitgeoefend : werknemer 4/5e, ambtenaar of zelfstandige in hoofdberoep /

Een overeenkomst voor 
verenigingswerk waarin bepaalde 
verplichte vermeldingen hernomen 
worden, moet afgesloten worden 
tussen de organisatie en diegene die 
verenigingswerk doet

/ /

De organisatie moet een burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering 
aangaan en een verzekering voor 
lichamelijke schade

Verplichting om een 
aansprakelijkheidsverzekering aan 
te gaan voor eventuele toegebrachte 
schade

/

Elk dienst zal vooraf elektronisch ingevoerd moeten worden via een 
toepassing die ontwikkeld is door de Regering

De diensten worden enkel 
geleverd binnen het kader van 
overeenkomsten die afgesloten 
werden door tussenkomst van

• een erkend elektronisch 

platform of

• een elektronisch platform, 

georganiseerd door een 

overheidsinstantie

Alle inkomsten uit het verenigingswerk, uit prestaties van occasionele burgerdiensten en deeleconomie mogen 
niet hoger zijn dan € 6.000 per jaar

Alle inkomsten uit het verenigingswerk en uit prestaties van occasionele 
burgerdiensten mogen niet hoger zijn dan € 500 per maand /

Indien u de voorwaarden respecteert en u de limiet van toegelaten inkomsten niet overschrijdt en voor zover u geen 
andere zelfstandige activiteiten uitoefent, moet u zich niet aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds en moet u geen 
KBO- of BTW-nummer hebben.

Indien het jaarlijkse plafond overschreden wordt, zullen alle inkomsten uit verenigingswerk, burgerdiensten en 
deeleconomie die verworven werden tijdens het jaar, gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten.
Dit wetsontwerp moet nog aangenomen worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wij houden u zeker op de 
hoogte.
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