Hoeveel bedraagt uw sociale bijdrage straks?
Berekeningsstelstel sociale bijdragen wijzigt in 2015
De huidige manier om uw sociale bijdragen te berekenen dateert van 1967. Geen wonder
dat die achterhaald is! Daarom wordt het systeem aangepast aan de actuele
economische context, via een hervorming.
Op 1 januari 2015 wordt het nieuwe stelsel van kracht. Wilt u daarover meer weten?
Vraag inlichtingen aan uw boekhouder of accountant. En neem deel aan onze gratis
infosessies: http://www.securex.be/hervorming-sociale-bijdragen.be. Zo bent u meteen
up-to-date!
Waarom sociale bijdragen?
Als zelfstandige bent u aangesloten bij ons sociaal verzekeringsfonds Securex Integrity.
Met uw sociale bijdragen bouwt u rechten op als kinderbijslag, gezondheidszorg,
pensioen, een uitkering bij faillissement en palliatief of zorgverlof.
Wat verandert er?
Nu, in 2014 (jaar n), betaalt u sociale bijdragen berekend op uw beroepsinkomsten van
2011 (jaar n-3). Het systeem houdt geen rekening met uw financiële toestand vandaag.
Vanaf 2015 verandert dat: u betaalt dan sociale bijdragen berekend op uw
beroepsinkomsten van datzelfde jaar. Het nieuwe systeem is dus gebaseerd op uw
huidige financiële toestand, niet die van drie jaar terug. Omdat uw exacte inkomsten nog
niet bekend zijn, betaalt u een voorlopige bijdrage op basis van de geïndexeerde
beroepsinkomsten van drie jaar geleden. Zodra de effectieve inkomsten bekend zijn,
passen wij uw bijdrage daaraan aan.
Mag ik een ander bedrag voorstellen?
Onder bepaalde voorwaarden mag u het bedrag van uw voorlopige sociale bijdragen
aanpassen.
•

U mag meer betalen dan het vooropgestelde bedrag, zonder de
maximumbijdragen te overschrijden. En op voorwaarde dat u geen onbetaalde
bijdragen hebt. Tip: zelfs als u geen bijdragen verschuldigd bent (op basis van uw
inkomsten n-3), raden wij u toch aan om proactief verhoogde bijdragen te
betalen. Zo anticipeert u op eventuele regularisaties. En krijgt u een fiscaal
voordeel: u trekt de verhoogde bijdragen af van uw belastingsaangifte.

•

U mag minder betalen dan het vooropgestelde bedrag, als u objectief aantoont
dat uw inkomsten deze grenzen niet zullen overschrijden:
o

12.870,43 euro: minimuminkomen voor een zelfstandige in hoofdberoep;

o

25.740,87 euro: het dubbele van een minimuminkomen.

Opgelet: de vermeerdering is een bedrag naar keuze; de vermindering is altijd volgens
een wettelijke grens, die verschilt naargelang uw status (hoofdberoep, bijberoep, actief
gepensioneerde, …).
Hoe gebeurt de regularisatie?
Zodra we uw inkomsten van jaar n kennen, stemmen we uw sociale bijdrage daarop af
(regularisatie). Betaalde u te veel? Dan krijgt u het surplus terug (zonder bonificaties).
Was uw bijdrage te laag? Dan betaalt u een supplement. Pas op: als u een vermindering
aanvroeg en uw inkomsten tóch de wettelijke drempels overschreden, dan betaalt u –
boven op het supplement – extra verhogingen. Laat uw boekhouder dus een correcte
raming maken!
Wat bij een gedeeltelijk gewerkt jaar?
Dan berekenen we de sociale bijdragen pro rato. Als u start op 1 april 2015 en in dat jaar
beroepsinkomsten hebt van 15.000 euro, dan herleiden we dat naar een jaarinkomen
van 20.000 euro.
Wat bij wijziging van categorie?
Verandert u van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep of
omgekeerd? Dan berekenen we de sociale bijdragen op uw globale beroepsinkomen voor
het jaar waarin u deels in bij- en deels in hoofdberoep werkte. Verdiende u in 2015
40.000 euro, dan betaalt u sociale bijdragen op dat bedrag.
Wat bij stopzetting of pensioen?
Omdat u voorlopige bijdragen betaalt – in afwachting van de exacte inkomsten van het
bijdragejaar – ontvangt u na de stopzetting van uw activiteiten wellicht nog
regularisaties. Gaat u met pensioen? Dan zijn er twee mogelijkheden:
•

U ontvangt geen regularisaties meer voor de drie kalenderjaren die het
pensioenjaar voorafgaan. Het bedrag van het pensioen is definitief.

•

U ontvangt wel regularisaties. Uw pensioen wordt aangepast in functie van het
betaalde bijdragesupplement of de uitgevoerde terugbetaling.

Up-to-date = bijdehand
U hebt er alle baat bij om vertrouwd te worden met het nieuwe stelsel. Raadpleeg
daarom zeker uw boekhouder. En neem deel aan onze gratis webinars:
http://www.securex.be/hervorming-sociale-bijdragen.be. Zo kent u in een mum van tijd
de basisprincipes. En anticipeert u correct op deze ingrijpende hervorming.

