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SOCIALE BIJDRAGEN VERLAGEN
Je krijgt elk jaar van Incozina sociaal verzekeringsfonds
een voorstel om voorlopige sociale bijdragen te betalen.
Deze bijdragen worden berekend op je inkomen van
3 jaar terug. Je kan aan Incozina vragen om deze voorlopige bijdragen te verlagen.

Welke voorwaarden zijn er aan
verbonden?
•
•

•

•

Je inkomen van het bijdragejaar moet lager zijn dan
het inkomen van drie jaar terug.
Je inkomen van het bijdragejaar moet lager zijn dan
de bijdragedrempels waar je kan naar verlagen. Deze
drempels zijn wettelijk bepaald en zijn verschillend
voor hoofdberoep, bijberoep,… Meer info over deze
drempels kan je verkrijgen bij je klantenbeheerder.
Je dient objectieve elementen aan te brengen die
de vermindering van je inkomen aantonen (ziekte,
ongeval, faillissement van een belangrijke klant,
erkende crisis sector, tussenkomst OCMW, vermindering omvang van de activiteit, enz.)
Je dient documenten aan te brengen waaruit blijkt
dat je inkomen effectief onder de wettelijke bijdragedrempel zal blijven.

Je aanvraag dient te gebeuren bij aangetekend schrijven
of door afgifte ter plaatse bij Incozina sociaal verzekeringsfonds. Hiervoor moet het officieel aanvraagformulier worden gebruikt.

Welke bewijsstukken kan je bijvoegen?
In principe is elk document nuttig dat een verlaging
rechtvaardigt, we lijsten er enkele op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevalling met doktersattest
Ziekte met aangifte bij ziekenfonds
Brand, natuurramp met aangifte bij de verzekering
Wegenwerken met attest gemeente
Slecht betalende klanten met bewijs faillissement
klant en openstaande facturen
Overheid is klant en betaalt te laat met openstaande
facturen
Btw-aangiften
Detail inkomsten en uitgaven
Loonfiche als bedrijfsleider
Bewijs gratis mandaat
Verklaring van boekhouder.

Voor meer inlichtingen kan je contact nemen met je
klantenbeheerder.

VERSOEPELING AANVRAAG
VERMINDERING SOCIALE
BIJDRAGEN IN CRISISSECTOREN
De zelfstandigen die actief zijn in een van de sectoren
in crisis worden vrijgesteld van de plicht om te moeten
aantonen dat hun sector in crisis verkeert wanneer
de crisis erkend is (de land- en tuinbouwsector
en de horeca- en handelssector in regio Brussel). Voor
“gemengde” bedrijven die meerdere types activiteiten
uitoefenen, is het noodzakelijk dat de helft van
de omzet van de zelfstandige verbonden is met
de sector in crisis.
•

•

Voor de zelfstandigen (die werken als natuurlijk
persoon of in vennootschap) die onderworpen zijn
aan de btw, zijn de btw-aangiftes van het jaar 2013
en van het jaar 2016 (minstens het 1ste kwartaal)
voldoende om de inkomstendaling aan te tonen.
Voor de zelfstandigen die geen boekhouding voeren
en die een forfaitaire belastingregeling genieten,
kunnen dergelijke btw-aangiftes niet worden
verstrekt. De zelfstandige kan in dat geval:
–– een attest opsturen van de koper(s) van zijn
producten (bv. melkveehouderij) betreffende
de prijzen in 2016, in vergelijking met de prijzen
van 2013;
–– voor zover ze beschikbaar zijn, verwijzen naar
de officiële statistieken betreffende de marktprijzen in de loop van het betrokken jaar
in de sector. De statistieken zijn te raadplegen
op Statbel.fgov.be.

WAT ALS JE IN DE LOOP
VAN HET JAAR VERLAAGDE
BIJDRAGEN BETAALT EN
DAARDOOR EEN OVERSCHOT
AAN EERDER BETAALDE
KWARTAALBIJDRAGEN
ONTSTAAT?
Indien een zelfstandige in de loop van het jaar
de toestemming krijgt om verlaagde bijdragen
te betalen zullen alle voorlopige bijdragen van dat
jaar verlaagd worden, wat tot gevolg heeft dat
er een teveel aan bijdragen betaald werd. De som
van de teveel betaalde bijdragen mag door het
sociaal verzekeringsfonds niet worden terugbetaald. De regularisatie zal pas geschieden op het
ogenblik dat het definitief inkomen gekend is.
Het positief saldo zal eerst worden gebruikt om
nog openstaande schulden aan te zuiveren,
te weinig betaalde bijdragen bij te passen als
gevolg van een regularisatie. Pas indien er dan
nog een overschot is zal de zelfstandige een terugbetaling ontvangen.
Voorbeeld: Jana betaalt in het eerste en tweede
kwartaal van 2016 telkens € 1.800 voorlopige
bijdragen (=berekend op het inkomen van 2013
dat toen € 30.000 bedroeg). In het derde kwartaal
krijgt zij toestemming voor verlaging van haar
voorlopige bijdragen tot € 1.450.
Deze aanpassing wordt verrekend voor het ganse
jaar. Dit houdt dus in dat zij in het eerste en tweede
kwartaal € 350 teveel betaald heeft (€ 1.800 i.p.v.
€ 1.450).
De € 700 die teveel werd betaald kan in 2016 niet
worden teruggevorderd. De regularisatie gebeurt
op het ogenblik dat het definitief inkomen gekend
is en er geen onbetaalde bijdragen zijn.

Onder welke voorwaarden
kan je beroep doen op het
overbruggingsrecht?
Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in het kwartaal van
de stopzetting en in de drie kwartalen voordien.
Ook moet je sociale bijdragen verschuldigd zijn
in die periode, maar ze moeten niet betaald zijn.
Verder mag je op geen enkele manier rechten

FAILLISSEMENTSVERZEKERING
WORDT OVERBRUGGINGSRECHT
De faillissementsverzekering krijgt een nieuwe naam:
het overbruggingsrecht. Deze naamswijziging komt
er niet zomaar. De verzekering wordt immers uitgebreid naar situaties waarin een zelfstandige zijn
activiteiten moet stopzetten omwille van economische
moeilijkheden.

Wanneer kan je op het
overbruggingsrecht aanspraak maken?
Het overbruggingsrecht is een verzekering die deel
uitmaakt van je sociaal statuut als zelfstandige. Je kan
er aanspraak op maken in verschillende situaties:
•
•
•
•

Faillissement
Collectieve schuldenregeling
Gedwongen stopzetting wegens natuurramp, brand,
vernieling door een derde of een allergie
Stopzetten wegens economische moeilijkheden
(nieuw sinds 2016).

En wat met de waarborgen dat het
overbruggingsrecht opent?
Wanneer je gebruik maakt van dit overbruggingsrecht
dan open je volgende rechten:
•

•

Je behoudt je rechten op gezinsbijslag
en geneeskundige verzorging gedurende maximaal
4 kwartalen zonder dat je sociale bijdragen moet
betalen.
Je krijgt een maandelijkse uitkering gedurende
maximaal 12 maanden. Het bedrag van
je uitkering bedraagt:
–– zonder persoon ten laste: € 1.092,36,
–– met minstens 1 persoon ten laste: € 1.431,80.

Je kunt meerdere keren een beroep doen op het
overbruggingsrecht op voorwaarde dat de totale duur
tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan
12 maanden.

openen via een andere beroepsactiviteit of via een
andere uitkering. Verder moet je je hoofdverblijfplaats in België hebben en mag je niet strafrechtelijk
veroordeeld zijn.
Voor meer inlichtingen neem je contact op met je
klantenbeheerder.

Wat zijn de formaliteiten?

BETALINGSFACILITEITEN VOOR
HORECA EN HANDEL
ALS GEVOLG VAN DE
TERRORISTISCHE AANSLAGEN

Je kunt verhoogde bijdragen betalen op eenvoudige aanvraag of door een spontane storting.
Zo vermijd je dat je later regularisaties dient
te betalen. Wanneer je een verhoogde bijdrage
betaalt, en er zijn nog onbetaalde bijdragen dan zal
het sociaal verzekeringsfonds eerst de nog openstaande schulden aanzuiveren. Enkel het eventuele
saldo zal dan als een verhoogde bijdrage worden
beschouwd bovenop de voorlopige bijdragen.
Deze bijkomende betalingen maken een optimale
fiscale aftrek mogelijk in het jaar van betaling.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in
Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 kunnen zelfstandigen in hoofdberoep, in de horeca of de handelssector,
waarvan de exploitatiezetel zich bevindt in één van
de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad of in Zaventem,
betalingsfaciliteiten krijgen voor hun sociale bijdragen.
Dat betekent dat de bijdragen van het eerste kwartaal
2016 moeten betaald zijn vóór 31 maart 2017
en de bijdragen van het tweede kwartaal 2016 vóór
30 juni 2017. Er zullen dan geen verhogingen aangerekend worden en dit heeft geen invloed op de uitkeringen.

Kan je verhoogde bijdragen
terugvragen?

De zelfstandige wiens bedrijf moeilijkheden ondervindt
ten gevolge van de aanslagen zal vóór 31 mei 2016
een schriftelijke aanvraag moeten indienen bij Incozina
sociaal verzekeringsfonds. Er is geen typeformulier
voorzien. De vraag kan per mail, brief of fax verstuurd
worden en moet tenminste volgende inlichtingen
bevatten:

Als je vrijwillig meer bijdragen betaalt kan je in
het bijdragejaar zelf steeds een terugbetaling van
deze verhoogde bijdrage vragen. Er zijn twee
voorwaarden:
•
•

er mogen geen onbetaalde bijdragen zijn en
de terugbetaling gebeurt ten laatste
op 31 december van het bijdragejaar.

•
•
•

naam, voornaam en woonplaats van betrokkene
naam en zetel van zijn bedrijf
ondernemingsnummer.

Een terugbetaling in de daaropvolgende jaren
kan enkel indien vaststaat dat je een materiële
vergissing hebt begaan: inversie van cijfers, foutief
bedrag gestort, overschrijving op een verkeerde
rekening,…

Als de bijdragen niet betaald zijn binnen de voorziene
termijn, zijn de verhogingen op het betreffende kwartaal
vooralsnog verschuldigd en zullen onrechtmachtig
genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

ZIEKTEVERZEKERING VOOR
STARTENDE ZELFSTANDIGEN
WORDT STRENGER!

JE DOSSIER RAADPLEGEN
IN DE KLANTENZONE VAN DE
WEBSITE

Vanaf 1 april 2016 zal voor startende zelfstandigen
het recht op geneeskundige zorgen maar ingaan
wanneer zij de sociale bijdrage van het eerste
kwartaal betaald hebben. De sociale verzekeringsfondsen leveren binnen de maand na de betaling
van de eerste kwartaalbijdrage een bijdragebon
af waaruit blijkt dat het eerste kwartaal effectief
betaald is. Deze bijdragebon wordt via elektronische weg aan het ziekenfonds bezorgd.
Voor starters die een vrijstelling vragen aan de
Commissie voor Vrijstelling van bijdragen wordt
de bijdragebon afgeleverd binnen de maand
na de beslissing van de Commissie.

Elke klant van Incozina kan zijn/haar persoonlijk dossier
raadplegen via de klantenzone. Je kan er volgende
zaken raadplegen :
•
•
•
•
•
•
•
•

afrekeningen van je sociale bijdragen
betalingen van je sociale bijdragen
opgebouwde reserve
fiscale attesten
je loopbaanattest
je persoonlijke gegevens zoals die bij ons bekend zijn
de contactgegevens van je klantenbeheerder
de mogelijkheid om bijdragen te simuleren.

Om in te loggen heb je je EID-kaart nodig en je pincode.
Surf naar de website van Incozina: www.incozina.be
en ga naar de Klantenzone.

V.U. Marnix Van de Gehuchte, directeur - Torhoutsesteenweg 384, 8200 Brugge

VERMIJD REGULARISATIES!
BETAAL VRIJWILLIG
VERHOOGDE BIJDRAGEN

