Aanvraag tot vermindering van de voorlopige sociale bijdragen
voor zelfstandigen verschuldigd in het jaar N
1. Principe van de aanvraag tot vermindering
Indien u op basis van objectieve elementen en rechtvaardigingsstukken aannemelijk kan maken dat uw
beroepsinkomsten in het bijdragejaar lager zullen liggen dan één van de wettelijk vastgelegde drempels dan
kan u een vermindering verkrijgen (tot de drempel in kwestie of zelfs tot een nulbijdrage) van de voorlopige
bijdragen.
Rekening houdend met de categorie waartoe de zelfstandige behoort bestaan er verschillende drempels.
De voorlopige bijdrage kan dan herrekend worden op basis van een drempel in functie van uw geraamde
inkomsten van het jaar N
Het betreft de volgende drempels :
• Zelfstandigen in hoofdberoep
• de minimumdrempel hoofdberoep: € 14.042,57
• 17.692,54 €
• 22.291,20 €
• het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep: € 28.085,15
• 39.718,41 €
• 56.170,30 €
• Startende zelfstandigen in hoofdberoep
• de minimumdrempel startende zelfstandigen in hoofdberoep: € 7.251,66
• 9.361,72 €
• Meewerkende echtgenoot maxi-statuut
• de minimumdrempel meewerkende echtgenoot maxi-statuut: € 6.168,90
• de minimumdrempel hoofdberoep: € 14.042,57
• 17.692,54 €
• 22.291,20 €
• het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep: € 28.085,15
• 39.718,41 €
• 56.170,30 €
• Zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 (=hoofdberoep gelijkgesteld aan een bijberoep)
• de drempel bijberoep, geen bijdragen verschuldigd : minder dan € 1.553,58
• de drempel artikel 37: € 7.356,08
• de minimumdrempel hoofdberoep: € 14.042,57
• 17.692,54 €
• 22.291,20 €
• het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep: € 28.085,15
• 39.718,41 €
• 56.170,30 €
• Student-zelfstandigen
• de drempel student-zelfstandigen, geen bijdragen verschuldigd : minder dan € 7.021,29
• 10.531,92 €
• de minimumdrempel hoofdberoep: € 14.042,57
• 17.692,54 €
• 22.291,20 €
• het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep: € 28.085,15
• 39.718,41 €
• 56.170,30 €

• Gepensioneerden
• de drempel gepensioneerden, geen bijdragen verschuldigd : minder dan € 3.107,17
• de drempel artikel 37: € 7.356,08
• de minimumdrempel hoofdberoep: € 14.042,57
• 17.692,54 €
• 22.291,20 €
• het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep: € 28.085,15
• 39.718,41 €
• 56.170,30 €
• Gepensioneerden onderworpen aan de regeling betreffende de toegelaten activiteit
• de drempel gepensioneerden, geen bijdragen verschuldigd : minder dan € 3.107,17
• de drempel artikel 37: € 7.356,08
• de drempel op de zelfstandige van toepassing zijnde drempel van toegelaten activiteit
• de minimumdrempel hoofdberoep: € 14.042,57
• 17.692,54 €
• 22.291,20 €
• het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep: € 28.085,15
• 39.718,41 €
• 56.170,30 €
Deze vermindering gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid die, in geval van een onterecht verkregen
vermindering, onderworpen wordt aan de toepassing van de verhogingen van 3% en 7% op de gevorderde
supplementen bij de eindafrekening.

2. Hoe wordt de aanvraag tot vermindering ingediend ?
Om een vermindering van bijdragen te verkrijgen, moet u een aanvraag doen bij de Sociale verzekeringen voor
zelfstandigen PARTENA (Kartuizersstraat 45 in 1000 Brussel). U moet dit doen VIA AANGETEKEND SCHRIJVEN,
of door indiening ter plaatse bij de Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA van het typeformulier.
Enkel aanvragen ingediend aan de hand van het typeformulier (dat u terugvindt op onze website) kunnen
aanvaard worden.

3. Voor welke periode kan men de aanvraag indienen ?
Dergelijke aanvraag zal slechts geldig zijn voor één kalenderjaar.
U dient de aanvraag zo snel mogelijk te doen, normalerwijze in het bijdragejaar (N) zelf zodat de Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA u haar beslissing betreffende een bepaald bijdragejaar nog kan meedelen
binnen datzelfde jaar

4. Het aanvraagformulier
De aanvraag moet ingediend worden aan de hand van het aanvraagformulier. Naast het formulier dient de aanvraag ook de nodige documenten die de aanvraag staven, te bevatten.
De wetgeving vereist dat u op basis van objectieve elementen ‘aannemelijk’ maakt dat uw inkomen als zelfstandige onder een bepaalde drempel is gezakt. Deze bewijslast omvat twee componenten :
• enerzijds dient u aannemelijk te maken dat uw inkomsten als zelfstandige van het jaar N zullen dalen/
gedaald zijn ten opzichte van uw inkomsten van het jaar N-3 ;
• anderzijds dient u ook aannemelijk te maken dat uw inkomsten als zelfstandige wel degelijk onder
een bepaalde wettelijke drempel zullen vallen.
U dient de nodige elementen, onder de vorm van documenten, aan te brengen.
Het komt u eveneens toe wel degelijk de nodige duiding te geven bij de verschillende documenten zodat het
voor de dossierbeheerder duidelijk is dat de naar voor gebrachte elementen effectief wijzen op een inkomensdaling onder een bepaalde drempel. Kortom, u dient, op basis van een reeks objectieve elementen, een realistische raming van uw inkomsten van het jaar N te geven.
Wanneer de aangebrachte documenten niet aan de gestelde vereisten voldoen, kan het sociaal verzekeringsfonds de aanvraag weigeren wegens gebrek aan objectieve elementen, of kan het, indien dit aangewezen lijkt,
de zelfstandige wijzen op de gebrekkige bewijskracht van de aangebrachte elementen.

Hieronder vindt u een niet limitatieve lijst van mogelijke criteria (bewijsstukken) die door u kunnen ingeroepen
worden :

4.1. Elementen verbonden met uw dossier bij het sociaal verzekeringsfonds
• Meer dan 1 gerechtelijke invorderingsprocedure van minder dan 3 jaar geleden die gedeeltelijk oninbaar werd verklaard
• Minstens 2 kwartalen vrijstelling verkregen door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen tijdens
het vorige kalenderjaar
• Het onbetaald saldo bij het sociaal verzekeringsfonds betreft het jaar N-1 en omvat minstens 2 kwartalen van het jaar N-1
• Daadwerkelijke betaling van een aanzienlijke regularisatie of van achterstallige bijdragen

4.2. Persoonlijke elementen
• Ziekte, ongeval, handicap, …
• Bevalling van de vrouwelijke zelfstandige
• Het voorwerp van een beslag via gerechtsdeurwaarder hebben uitgemaakt (verbonden met beroepsof privéleven)
• Hulp verkregen bij het OCMW (gedetailleerd verslag moet toegevoegd worden)
• Fysieke of juridische ongeschiktheid ( gedurende minstens 3 maanden)
• Zich sinds minstens 3 jaar in een situatie van collectieve schuldenregeling als niet-handelaar bevinden zonder onderbreking van de onderwerping als zelfstandige
• Sinds minstens 3 jaar persoonlijk failliet verklaard zijn zonder onderbreking van de onderwerping als
zelfstandige

4.3. Elementen verbonden met uw activiteit
• Faillissement van een belangrijke klant
• Daling van de BTW-inkomsten in verhouding met de gevraagde vermindering
• De inkomstentrend tijdens de laatste 3 jaar
• Overdracht of afstand gedaan van een gedeelte van de zaak / onderneming
• Faillissement van een vennootschap waarin u actief was
• Vermindering van tewerkgestelde arbeidskrachten of werkende vennoten
• Invorderingsprocedures tegen klanten / leveranciers
• Het bankkrediet werd “geschokt” (weigering /opzegging krediet/ …)
• De sluiting van een vestiging als gevolg van werken, controles, …
• Een erkende crisis in de sector
• Eén of meerdere procedure tegen de zelfstandige (andere dan van het sociaal verzekeringsfonds)
• Ongevallen of rampen die de normale uitoefening van uw activiteit belemmeren of verhinderen
• Bekomen van een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ
• Een terugbetalingsplan verkregen bij het bestuur van de BTW.
• Afbetalingsfaciliteiten verkregen bij de ontvanger van de belastingen
• Onbeperkt uitstel van de invordering van de schulden aangevraagd
• Vermindering van de daadwerkelijke omvang van de persoonlijke activiteit (verbonden met de
persoonlijke elementen en afhankelijk van het juridisch kader van de uitoefening van de activiteit
(vennootschap, natuurlijke persoon, …), ook verandering van categorie valt hieronder.
• Investeringen en ermee verbonden afbetalingen
• Daadwerkelijke betaling van een zware schuld

Opmerkingen
Een aanvraag zou in eerste instantie dienen te beantwoorden aan minstens twee van de genoemde criteria
om te kunnen beoordelen dat er effectief redenen zijn om aan te nemen dat er een daling van uw zelfstandige
beroepsinkomsten is ten opzichte van het jaar N-3
Minstens één van de twee criteria die in aanmerking worden genomen moet zich bevinden in punt 4.2. (persoonlijke elementen) of 4.3. (Elementen verbonden met uw activiteit)..

5. De beslissing
Wij streven ernaar binnen de maand een beslissing te nemen op basis van het onderzoek van de elementen
vermeld in het aanvraagformulier.
Indien de beslissing negatief is, wordt u per aangetekend schrijven hierover ingelicht.
Bij een positieve beslissing ontvangt u van ons een regularisatiebericht.

6. Aandachtspunten
• De eventuele vermindering heeft alleen betrekking op het voorlopig bedrag van de sociale bijdragen
van het bijdragejaar in kwestie ;
• De sociale bijdragen zullen definitief worden berekend op basis van de werkelijke beroepsinkomsten
van het bijdragejaar, zoals vastgesteld door de fiscale administratie ;
• Indien bij de definitieve berekening blijkt dat de vermindering van de voorlopige bedragen onterecht
werd toegestaan, dan zal het tekort aan sociale bijdragen moeten worden bijbetaald, vermeerderd
met de wettelijke, trimestriële verhogingen van 3% en een eenmalige wettelijke verhoging van 7% ;
• U moet onmiddellijk uw sociaal verzekeringsfonds raadplegen wanneer de inkomsten van uw zelfstandige activiteit later op het jaar gunstiger blijken uit te vallen dan verwacht/gevreesd.

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

