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SOCIALE BIJDRAGEN 2019
GEVESTIGDE ZELFSTANDIGE
In 2019 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis
van je netto belastbaar jaarinkomen van 3 jaar geleden
(= je inkomen van 2016). Voor de berekening van je
voorlopige sociale bijdragen worden je inkomsten van
2016 geïndexeerd met 1,063367. In 2021 worden deze
sociale bijdragen definitief herberekend op je werkelijke
inkomen van 2019 (zonder indexering).
Verhogen bijdragen
Is je inkomen in 2019 hoger dan dat van 2016, dan betaal
je het best verhoogde sociale bijdragen. Zo vermijd je
binnen 2 jaar een grote herberekening van je bijdragen.
Dit is ook fiscaal interessant want al je betaalde sociale
bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar.
Verlagen bijdragen
Je bijdragen verlagen kan ook wanneer je verwacht
minder te verdienen. Om je wettelijke voorlopige sociale
bijdragen te kunnen verlagen moet je netto belastbare
jaarinkomen lager liggen dan de wettelijk bepaalde
drempelbedragen.
De drempels verschillen per categorie zelfstandige:
Zelfstandige in hoofdberoep
€ 13.847,39 - € 17.446,62 - € 21.981,36 - € 27.694,78 € 39.166,34 -€ 55.389,56
Zelfstandige in bijberoep en artikel 37
€ 1.531,99 - € 7.253,83 - € 13.847,39 - € 17.446,62 € 21.981,36 - € 27.694,78 - € 39.166,34 - € 55.389,56
Student-zelfstandige
€ 6.923,69 - € 10.385,53 - € 13.847,39 - € 17.446,62 € 21.981,36 - € 27.694,78 - € 39.166,34 - € 55.389,56
Meewerkende partner maxi statuut
€ 6.083,16 - € 13.847,39 - € 17.446,62 - € 21.981,36 € 27.694,78 - € 39.166,34 - € 55.389,56
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Werknemer,
andere
bezigheid,
mandaat,
ambt of post

Gepensioneerden
€ 3.063,98 - € 7.253,86 - € 13.847,39 - € 17.446,62 € 21.981,36 - € 27.694,78 - € 39.166,34 - € 55.389,56
Hou wel rekening dat wanneer je je bijdragen ten
onrechte hebt laten verlagen je een boete krijgt voor
de bijdragen die je te weinig betaalde!
Een vermindering moet je steeds aanvragen bij je
sociaal verzekeringsfonds.

Gepensioneerde die de wettelijke
pensioenleeftijd heeft bereikt
(65 jaar en ouder)

Vóór de wettelijke pensioenleeftijd (< 65 jaar)

Zelfstandige
(of mix
werknemerzelfstandige)

Gepensioneerde met
een rust- en/of een
overlevingspensioen

Gepensioneerde
met alleen
een overlevingspensioen

Gepensioneerde
met een rusten/of een overlevingspensioen

Gepensioneerde
met alleen
een overlevingspensioen 2

Loopbaan
< 45 jaar

Loopbaan
≥ 45 jaar

Zonder
kinderlast

€ 8.172,00

Onbegrensd

€ 19.027,00

Onbegrensd

€ 23.604,00

Met
kinderlast

€ 12.258,00

Onbegrensd

€ 23.784,00

Onbegrensd

€ 28.712,00

Zonder
kinderlast

€ 6.538, 00

Onbegrensd

€ 15.222,00

Onbegrensd

€ 18.883,00

Met
kinderlast

€ 9.807,00

Onbegrensd

€ 19.027,00

Onbegrensd

€ 22.969,00
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Indien de beroepsinkomsten deze bedragen overschrijden, wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken kalenderjaren geschorst naar rato van het percentage
van overschrijding van deze bedragen.
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Bedragen ook van toepassing op de gepensioneerde waarvan de echtgenoot een pensioen aan het gezinspercenage geniet.

STARTENDE ZELFSTANDIGE
De eerste drie volledige kalenderjaren als zelfstandige
word je beschouwd als een startende zelfstandige.
Omdat er geen voorlopige bijdragen kunnen worden
berekend op je inkomen van 3 jaar geleden zijn er 2
mogelijkheden. Ofwel betaal je de wettelijke minimumbijdragen ofwel betaal je bijdragen op je geschat
netto belastbaar inkomen. In beide gevallen worden je
voorlopige sociale bijdragen berekend op het inkomen
dat je koos (minimum of geschat).
Starterskorting
Start je voor het eerst in hoofdberoep dan kan je
sinds 1 april 2018 een starterskorting aanvragen. Een
zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal de minimumbijdrage van € 738,07 per kwartaal als voorlopige
bijdrage. Met de starterskorting betaal je de eerste 4
kwartalen verminderde sociale bijdragen. Wanneer je
inkomen lager is dan € 9.231,59 of € 7.150,87 neem dan
contact op met je klantenbeheerder van Incozina om
een starterskorting te vragen.

FISCAAL ATTEST
Je fiscaal attest is meegestuurd met de afrekening van
je sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2019.
Je kan dit attest ook raadplegen en downloaden in je
persoonlijk dossier in het eloket op www.incozina.be.

SOCIALE UITKERINGEN VANAF 1/09/2018
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
zonder gezinslast

met gezinslast

alleenstaande

geen

geen

geen

€ 36,47

€ 59,85

€ 47,89

vanaf de 13e maand zonder gelijkstelling

€ 36,47

€ 59,85

€ 47,89

vanaf de 13e maand met gelijkstelling

€ 40,78

€ 59,85

€ 47,89

tijdens de eerste 2 weken
vanaf de 3e week t/m de 12e maand

Moederschapsvergoeding
(eenmalig of gespreide betalingen)
voltijdse moederschapsrust

€ 484,90 per week

deelltijdse moederschapsrust

€ 242,45 per week

12 maanden (max)

zonder gezinslast

met gezinslast

€ 1 245,23

€ 1 556,05

Uitkeringen inzake rusten overlevingspensioen

Uitkering Mantelzorg

12 maanden (max)

Uitkering overbruggingsrecht
stopzetting per maand

volledige
onderbreking

gedeeltelijke
onderbreking

€ 1 245,23

€ 622,62

Minimumpensioen voor een volledige loopbaan
(=45/45) als zelfstandige en als werknemer
gezinspensioen

€ 18 672,57/jaar

€ 1 556,05/maand

rustpensioen voor
alleenstaande

€ 14 942,76/jaar

€ 1 245,23/maand

overlevingspensioen

€ 14 743,07/jaar

€ 1 228,59/maand
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SOCIALE BIJDRAGE 2019
STARTENDE ZELFSTANDIGEN: VOORLOPIGE BIJDRAGE (incl. beheerskosten)
NETTO BEROEPSINKOMEN

KWARTAALBIJDRAGE
1e jaar

HOOFDBEROEP
Voor de pensioenleeftijd

€ 13.847,39

€ 738,07

Na de pensioenleeftijd

€ 3.063,98

€ 163,31

Verwacht inkomen lager dan vrijstellingsgrens

€ 1.531,99

€0

Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens

€ 1.531,99

€ 81,65

BIJBEROEP

GELIJKSTELLING BIJBEROEP VOOR GEHUWDEN, WEDUW(EN)(NAARS)
Verwacht inkomen lager dan vrijstellingsgrens

€ 1.531,99

€0

Verwacht inkomen lager dan verminderingsgrens

€ 7.253,83

€ 386,63

Verwacht inkomen hoger dan verminderingsgrens

€ 13.847,39

€ 738,07

vóór en na 65 jaar

€ 3.063,98

€ 117,11

Ministatuut (= enkel arbeidsongeschiktheid)

€ 13.847,39

€ 28,44

Maxistatuut (=volledige verzekering)

€ 6.083,16

€ 324,23

MET PENSIOEN
MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

VOORLOPIG OPEISBARE BIJDRAGEN PER KWARTAAL (incl.beheerskosten)
GEÏNDEXEERD NETTO
BEROEPSINKOMEN VAN 2016

KWARTAALBIJDRAGE

HOOFDBEROEP
minder dan € 13.847,39
tussen € 13.847,39en € 88.119.80
hoger dan € 88.119.80

€ 738,07
tussen € 738,07 en € 4.229.89
€ 4.229,89

BIJBEROEP
minder dan € 1.531,99
tussen € 1531,99 en € 13.847,39
hoger dan € 13.847,39

€0
tussen € 81,65 en € 738,07
zie hoofdberoep
tussen € 81,66
en € 738,06

MEEWERKENDE ECHTGENOOT (M/V) ministatuut
minder dan € 13.847,39
tussen € 13.847,39en € 88.119.80

€ 28,44
tussen € 28,44 en € 160,38

hoger dan € 88.119.80

€ 160,38

minder dan € 6.083,16

€ 324,23

MEEWERKENDE ECHTGENOOT (M/V) maxistatuut
meer dan € 6.083,16

tussen € 324,23 en € 4.229,89

VERVROEGD GEPENSIONEERDEN
minder dan € 3,063,89
vanaf € 3,063,89

€0
tussen € 117,11 en € 3.328,17

GEPENSIONEERDEN VANAF DE NORMALE PENSIOEN LEEFTIJD (65 JAAR)
zonder pensioen

minder dan € 3.063,89
vanaf € 3.063,89

met pensioen

minder dan € 3.063,89
vanaf € 3.063,89

€0
tussen € 163,31 en € 4.229,89
€0
tussen € 117,11 en € 3.328,17
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