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SOCIALE BIJDRAGEN ZELFSTANDIGEN- AFREKENING
Principe?
U betaalt sociale bijdragen als zelfstandige op uw werkelijk inkomen van het jaar zelf.
Er worden eerst voorlopige bijdragen opgevraagd tijdens het inkomstenjaar. Na ontvangst
van uw aanslagbiljet in de personenbelasting m.b.t. dat inkomstenjaar wordt de definitieve
afrekening opgemaakt.
Binnenkort zal u daarom in 2017 een definitieve afrekening voor het jaar 2015 ontvangen.
Concreet voor gevestigde zelfstandigen
Vanaf 2015 betaalt u vanaf uw vierde volledige jaar als zelfstandige voorlopige bijdragen,
maar deze worden berekend op basis van uw netto beroepsinkomen van drie jaar
geleden. Uw voorlopige sociale bijdragen voor 2017 worden dus berekend op basis van
uw beroepsinkomen van 2014. Dit beroepsinkomen wordt eerst geïndexeerd met 4,70412
%.
Op dit geïndexeerd inkomen wordt het bijdragepercentage dat voor u geldt, toegepast.
De bijdragen voor zelfstandigen in hoofd- en in bijberoep zijn verschillend. Ook voor
meewerkende echtgenote(s)(n) in het ministatuut, zelfstandigen die de pensioenleeftijd
hebben bereikt, en andere specifieke situaties gelden aparte bijdragenpercentages.
Nadien worden deze voorlopige bijdragen geregulariseerd op het netto beroepsinkomen
van het lopende jaar. Dit gebeurt van zodra de fiscus dit inkomen doorgeeft aan het
sociaal verzekeringsfonds. Dit is ongeveer twee jaar later.
Die afrekening kan zowel positief als negatief zijn. Uw inkomen van 2017 kan immers lager
zijn dan dat van 2014, maar ook hoger.
Heeft u te veel betaald?
Was uw inkomen in 2017 hoger dan in 2014, dan heeft u te veel bijdragen betaald. In dat
geval krijgt u de te veel betaalde bijdragen terugbetaald. Wat u terugkrijgt, moet u dan in
het jaar van terugbetaling (in principe 2019 ) wel aangeven als inkomen bij de fiscus.
Het kan ook zijn dat u moet bijbetalen.
Waren uw inkomsten in 2017 hoger dan in 2014, dan zal uit de afrekening blijken dat u moet
bijbetalen. U moet dan m.a.w. nog extra sociale bijdragen bijbetalen, tenzij u in 2017 al
vrijwillig meer bijdragen betaald heeft.
Ook een extra boete dan? Neen, in principe niet. Het is niet omdat u in 2017 te weinig
betaald heeft, dat u daarvoor nu een ‘boete’ krijgt. Dat riskeert u enkel als u een
vermindering van sociale bijdragen in 2017 vroeg én indien nu blijkt dat u toch meer
verdiende. Alleen dan mag u zich aan een verhoging van 3% per kwartaal en 7% per jaar
verwachten.
Aanbeveling
U kan uw voorlopige bijdragen, die berekend zijn op het inkomen van 3 jaar geleden, laten
aanpassen zodat ze beter overeenkomen met het verwachte inkomen van het lopende
jaar.

