Securex Integrity
PB 10.600
1040 BRUSSEL

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERING
VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2020
(Aanvraag bedoeld in art. 11, §3, 6e lid van KB nr. 38 van 27/07/1967)

Met dit formulier vraagt u een vermindering van uw voorlopige bijdragen.
U moet met bewijsstukken aantonen dat uw vermoedelijk inkomen dit jaar lager is dan één van de
wettelijke drempels die u vindt op de laatste pagina – met uitzondering van sommige primostarters (zie deeltje
‘Aandachtspunten’ hieronder). Uw voorlopige bijdragen worden dan berekend op basis van die drempel.
Houd bij de keuze van drempel ook rekening met de proratisering als u geen volledig jaar actief bent als
zelfstandige. Voor meer uitleg over wat proratisering is, zie verder onder ‘Aandachtspunten’.
Contacteer gerust uw Client Advisor als u hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier.

1. Uw gegevens
Rijksregisternummer: .

.

.

-

.

Naam: ........................................................................................... Voornaam: ................................................................................
T +32 / ........................................................................................ M +32 / ......................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................
Correspondentieadres (enkel als dit verschilt van uw domicilieadres)
Straat: .....................................................................................................................Nr.: …………………… Bus: ………………………
Postcode: …………………………………... Plaats: ..……………………………………………………………………………………………
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2. Jaar en bedrag van de verminderde bijdrage
Ik vraag een vermindering van mijn wettelijke voorlopige bijdragen voor:

☐ Eén jaar:
☐ Meerdere jaren (enkel voor starters
tijdens de eerste drie jaren van activiteit):

Jaar: ……………………………………..
Drempel (zie laatste pagina): ………………………….. euro

3. Motivering
Leg bondig uit waarom u een vermindering aanvraagt:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Bewijsstukken
U moet uw aanvraag baseren op objectieve elementen. Voeg dus bewijsstukken bij uw aanvraag waaruit
blijkt dat uw inkomen onder het door u gekozen bedrag valt. Licht elk stuk bondig toe.
Als u geen stukken bijvoegt of ze niet toelicht, dan moeten wij uw aanvraag weigeren.


Voor primostarters en studenten, lees eerst de ‘Aandachtspunten’ hieronder.

Toelichting bij de bewijsstukken
Bewijsstuk 1: ......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Bewijsstuk 2: ......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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Wilt u meer bewijsstukken toevoegen? Licht ze dan toe op een apart blad.
Totaal aantal bijgevoegde stukken: …………

Toelichting boekhoudkundige stukken (door uw boekhouder in te vullen):
(Als u geen boekhouder hebt, moet u ze hier zelf toelichten.)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Handtekening van uw boekhouder:

Ondernemingsnummer van uw boekhouder: .

.

.

4. Verklaring
Ik bevestig dat mijn sociale verzekeringsfonds mij volledig ingelicht heeft over de wettelijke voorwaarden
en gevolgen van mijn aanvraag voor vermindering van de voorlopige bijdragen, en met name:
•

als de vermindering wordt toegestaan, dan geldt ze voor alle aangevinkte jaren;

•

de bijdragen van dit jaar zullen herberekend worden op basis van mijn werkelijk
beroepsinkomen, zodra dat vastgesteld wordt door de belastingdienst;

•

als bij die definitieve berekening blijkt dat mijn werkelijk beroepsinkomen hoger is dan de grens
die ik gekozen heb, dan moet ik niet alleen het verschil aan bijdragen bijbetalen, maar ook
verhogingen van 3% per kwartaal en een eenmalige jaarverhoging van 7%.

Datum: ...........................................
Handtekening:

Securex Integrity, Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen vzw Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040
Brussel – IBAN BE78 3101 1397 5086 – BIC BBRUBEBB
Erkend bij koninklijk besluit van 23.10.1967 - RPR: Brussel - Ondernemingsnr.: 0409.861.127 - www.securex.be Correspondentieadres: Securex
Integrity, PB 10.600, 1040 Brussel - integrity@securex.be

5. Uw aanvraag indienen
Stuur ons dit formulier aangetekend terug of geef het persoonlijk af in ons ondernemingsloket.
Wij sturen u binnen de maand een antwoord.
Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan berekenen wij uw voorlopige bijdragen voor het volledige jaar op
basis van het door u gekozen bedrag.
Als blijkt dat u al te veel betaald heeft, dan houden wij het tegoed in reserve tot wij uw definitieve
afrekening maken.
Als wij uw aanvraag niet goedkeuren, dan moet u de oorspronkelijke voorlopige bijdragen betalen.
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AANDACHTSPUNTEN
1. Berekening van uw sociale bijdragen bij een onvolledig jaar
Werkt(e) u als zelfstandige voor een onvolledig bijdragejaar (dus voor drie of minder kwartalen)?
Hou er rekening mee dat uw inkomen voor dat (onvolledige) jaar verrekend zal worden naar een
fictief jaarinkomen. Uw sociale bijdragen worden op dat inkomen berekend.
Doet u graag zelf de rekensom, gebruik dan de formule:
4
.
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧

Bijvoorbeeld: u startte in het 2e kwartaal van het jaar en verdiende 15.000 euro. Uw sociale
bijdragen worden dan berekend op 15.000 x 4/3 = 20.000 euro.

2. Geldigheidsduur van de aanvraag / toekenning
Een aanvraag heeft steeds op één bijdragejaar betrekking, tenzij u zich nog in de eerste drie jaren
van uw zelfstandige activiteit bevindt.
U kunt voor elk bijdragejaar een afzonderlijke aanvraag indienen. U kan een aanvraag indienen
tijdens of na het betreffende bijdragejaar, maar niet voorafgaand aan het betreffende bijdragejaar.
Opgelet: zodra uw definitieve inkomsten gekend zijn, kunt u geen aanvraag meer indienen voor dat zelfde
jaar.
Vergeet niet dat u voor elke nieuwe aanvraag opnieuw bewijsstukken moet aanleveren.

3. Inhoud van de aanvraag voor primostarters en studenten
Als primostarter volstaat meestal de aanvraag via dit formulier, zonder bewijsstukken. U voegt
enkel bewijsstukken toe:
 als u inkomsten heeft als zelfstandige van drie jaar geleden, en
 als u uw bijdragen wilt laten berekenen op een drempel die lager is dan uw inkomsten van
drie jaar geleden.

4. Inhoud van de aanvraag (uitgezonderd primostarters en studenten) - verschillende
criteria

Om een vermindering van uw wettelijke voorlopige sociale bijdragen te krijgen, moet u ons de
nodige bewijzen bezorgen waaruit blijkt dat uw beroepsinkomen sterk gedaald is. We zullen alle
bewijsstukken toetsen aan onderstaande criteria. Uw aanvraag moet minstens voldoen aan twee
van de categorieën, en minstens één van de criteria moet uit categorie 2 of 3 komen.
Uitzondering: als u op basis van de voorgelegde bewijsstukken alleen, een heel realistische
inschatting van uw beroepsinkomsten kan maken, zonder dat uw situatie aantoonbaar
beantwoordt aan twee van de genoemde criteria, kan u ook vermindering krijgen.
•

Categorie 1: Elementen uit het dossier “sociale bijdragen” van de aanvrager die kunnen
wijzen op
eerdere problemen bij de betaling van de verschuldigde bijdragen. Voorbeelden zijn:
o De opstart van een gerechtelijke procedure in de afgelopen drie jaar als gevolg

o
o
o

van onbetaalde sociale bijdragen en waarvan een gedeelte van het bedrag als
oninbaar werd geboekt;
De (daadwerkelijke) betaling van een aanzienlijke regularisatie;
Meer dan twee kwartalen vrijstelling verkregen tijdens het vorige bijdragejaar;
Etc.

•

Categorie 2: Persoonlijke voorvallen van de aanvrager. Voorbeelden zijn:
o Bevalling als vrouwelijke zelfstandige;
o Ziekte / ongeval / handicap / …;
o Hulp OCMW;
o Collectieve schuldenregeling sinds het lopende bijdragejaar – 3;
o Het voorwerp van een beslag hebben uitgemaakt (verbonden met uw
beroeps- of privéleven);
o Een persoonlijk faillissement in de afgelopen drie jaar;
o Etc.

•

Categorie 3: Directe of indirecte link met de uitoefening van de activiteit. Voorbeelden zijn:
o Faillissement van een belangrijke klant;
o Procedure(s) tegen klanten, leveranciers, ..;
o Procedure tegen u als zelfstandige;
o Ongevallen en/of rampen die uw zelfstandige activiteit belemmeren, verhinderen, ..;
o Daling btw-inkomsten in verhouding met de gevraagde vermindering;
o Daling van het aantal werknemers of vennoten in uw bedrijf;
o Sluiting van een vestiging;
o Erkende crisis in uw beroepssector;
o Vermindering van de daadwerkelijke omvang van uw persoonlijke activiteit;
o Overdracht/afstand doen van een gedeelte/sector (uitzonderlijke
inkomsten)/faillissement van een vennootschap waarin u actief was
o Weigering of opzegging van een krediet;
o Een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ hebben lopen (onder bepaalde
voorwaarden);
o Investeringen en ermee verbonden afbetalingen;
o Daadwerkelijke betaling van een zware schuld;
o

Etc.

5. Drempels per statuut (inkomsten voor het hele jaar)
Denk eraan: als u in 2020 geen vier kwartalen als zelfstandige hebt gewerkt, verreken uw inkomen dan naar een volledig jaarinkomen. Gebruik de formule:
4
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Zelfstandige in hoofdberoep
•
€ 7.226,46 (enkel voor primostarters)
•
€ 9.329,19 (enkel voor primostarters)
•
€ 13.993,78
•
€ 17.631,06
•
€ 22.213,74
•
€ 27.987,56
•
€ 39.580,39
•
€ 55.975,11

Student-zelfstandige
•
€ 6.996,89
•
€ 10.495,32
•
€ 13.993,78
•
€ 17.631,06
•
€ 22.213,74
•
€ 27.987,56
•
€ 39.580,39
•
€ 55.975,11

Meewerkende partner maxi-statuut

Uitsluitend overlevingspensioen en nog geen 65 jaar

•
•
•
•
•
•
•

€ 6.147,47
€ 13.993,78
€ 17.631,06
€ 22.213,74
€ 27.987,56
€ 39.580,39
€ 55.975,11

Zelfstandige in bijberoep / Artikel 37

•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1.548,18
€ 7.330,52
€ 13.993,78
€ 17.631,06
€ 22.213,74
€ 27.987,56
€ 39.580,39
€ 55.975,11

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

€ 3.096,37
€ 7.330,52
€ 13.993,78
€ 17.631,06
€ 22.213,74
€ 27.987,56
€ 39.580,39
€ 55.975,11

€ 13.993,78
€ 15.634,00 (zonder kind ten laste)
€ 17.631,06
€ 19.542,00 (met kind ten laste)
€ 22.213,74
€ 27.987,56
€ 39.580,39
€ 55.975,11

Uitsluitend overlevingspensioen en 65 jaar of ouder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

65 jaar of vervroegd rustpensioen

€ 3.096,37
€ 7.330,52
€ 13.993,78
€ 17.631,06
€ 19.394,00 (zonder kind ten laste)
€ 22.213,74
€ 23.591,00 (met kind ten laste)
€ 27.987,56
€ 39.580,39
€ 55.975,11

Bijkomende drempels indien men een rustpensioen of rust- en
overlevingspensioen geniet, met een loopbaan van minder dan 45
jaar

•
•

€ 6.714,00 (zonder kind ten laste)
€ 10.071,00 (met kind ten laste)

