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AANGETEKEND

Aanvraagformulier  
tot vermindering van  
de wettelijke voorlopige  
bijdragen voor het jaar 2020
voor zelfstandigen in hoofdberoep 
(aanvraag bedoeld in art. 11 §3 6e lid van KB nr. 38 van 27/07/1967)

voornaam naam

geboortedatum rijksregister nr.

tel. gsm

e-mail

Bedrag verminderde bijdrage
Ik wens een vermindering aan te vragen van mijn wettelijke voorlopige bijdragen van het jaar 2020 en  
verklaar hierbij dat mijn  geraamd netto beroepsinkomen* van 2020 onder de grens blijft van (vink aan wat u verkiest):

 Optie 1 - 7.226,47 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 384,99 euro per kwartaal.

 Optie 2 - 9.329,20 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 497,01 euro per kwartaal.

 Opmerking: Opties 1 en 2 zijn slechts mogelijk voor de eerste vier kwartalen van aansluiting in hoofdberoep. Indien u kiest voor één 
van deze opties zal u voor de kwartalen die niet in aanmerking komen automatisch 745,51 euro per kwartaal verschuldigd zijn.

 Optie 3 - 13.993,79 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 745,51 euro per kwartaal.

 Optie 4 - 17.631,07 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 939,28 euro per kwartaal.

 Optie 5 - 22.213,75 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 1.183,42 euro per kwartaal.

 Optie 6 - 27.987,57 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 1.491,02 euro per kwartaal.

 Optie 7 - 39.580,40 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 2.108,62 euro per kwartaal.

 Optie 8 - 55.975,12 euro: ik betaal voor dit jaar voorlopig 2.982,03 euro per kwartaal.

Opgelet! Overschotten die ontstaan naar aanleiding van een goedgekeurde vermindering kunnen niet worden 
terugbetaald en worden steeds opgenomen in de reserve van het jaar van betaling tot het definitieve inkomen gekend is.

* Hou er rekening mee dat uw inkomen uit een onvolledig bijdragejaar wordt omgezet naar een volledig jaarinkomen.  
Zie kadertje op de volgende pagina voor meer info.
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Geen volledig jaar zelfstandige? Opgelet!

Wie zijn zelfstandige activiteit in de loop van het jaar start of stopzet, moet bij de aanvraag tot vermindering rekening  
houden met het feit dat het inkomen uit een onvolledig bijdragejaar omgezet wordt naar een volledig jaarinkomen  
(= proratiseren) alvorens de definitieve bijdrage berekend wordt.

Voorbeeld: 
U zet uw activiteit stop op 30 juni en zal dit jaar dus 2 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige. U hebt van uw sociaal  
verzekeringsfonds een voorstel voor een voorlopige bijdrage ontvangen berekend op een inkomen van 20.000 euro,  
terwijl u uw inkomsten voor deze 2 kwartalen schat op 12.000 euro. U doet daarom een aanvraag tot vermindering van  
de voorlopige bijdrage (optie 3).

Hou er wel rekening mee dat uw werkelijke inkomen geproratiseerd wordt:

12.000 euro

2 kwartalen aansluiting
× 4 kwartalen per kalenderjaar = 24.000 euro

Uw geproratiseerd inkomen (24.000 euro) zal dus een bijdrage opleveren die hoger is dan de minimumbijdrage én  
die hoger is dan de reeds aangerekende voorlopige bijdrage. Vraagt u desondanks een vermindering aan,  
dan zullen achteraf verhogingen wegens onterechte vermindering aangerekend worden.

Bij de aanvraag tot vermindering houdt u dus best rekening met het geproratiseerde inkomen! 

Ter controle voor uzelf: 
Uw geschat inkomen voor de periode van   /  /   (datum) tot en met   /  /   (datum)  
bedraagt   euro. 
Het geproratiseerde inkomen bedraagt dus:   euro.

. . . . . . . . . . . . . . .  euro

. . . . . . . . . . . . . . .  kwartalen aansluiting
× 4 kwartalen per kalenderjaar
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Motivering
Motiveer bondig waarom u een vermindering aanvraagt

Bij te voegen rechtvaardigingsstukken
Uw aanvraag tot vermindering moet verplicht aangevuld worden met objectieve elementen (rechtvaardigingsstukken) waaruit we 
kunnen afleiden dat uw inkomen onder de door u gekozen drempel daalt. Ieder stuk moet bondig toegelicht worden (zie verder).  
Indien het boekhoudkundige documenten betreft, is een concrete toelichting door uw boekhouder noodzakelijk.  
Indien u geen boekhouder hebt dan moet u dit zelf toelichten.

Laat u na om stukken bij te voegen, toe te lichten of te nummeren, dan kunnen wij niet nagaan of uw motivatie terecht is. Daardoor 
zouden we ons verplicht zien om in overeenstemming met de wet uw aanvraag te weigeren omdat ze onvoldoende gemotiveerd is.

Toelichting bij de genummerde stukken (door u in te vullen)

Stuk 1:  

Stuk 2:  

Stuk 3:  

Totaal aantal bijgevoegde stukken: 
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Verklaring
Ik bevestig dat mijn sociaal verzekeringsfonds mij volledig ingelicht heeft over de wettelijke voorwaarden en gevolgen  
van mijn aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen, zoals voorzien in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967  
en het koninklijk besluit van 19 december 1967, en inzonderheid:

• Dat de eventuele vermindering alleen betrekking heeft op het bedrag van mijn voorlopige bijdragen voor 2020.

• Dat mijn sociale bijdragen voor 2020 definitief zullen berekend worden op basis van mijn werkelijk beroepsinkomen van 2020,  
zoals vastgesteld door de fiscale administratie.

• Dat, indien bij de definitieve berekening blijkt dat de vermindering van de voorlopige bijdragen onterecht werd toegestaan,  
ik het tekort aan sociale bijdragen zal moeten bijbetalen, vermeerderd met de wettelijke trimestriële verhogingen van 3%  
en de wettelijke, eenmalige verhoging van 7%.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Meer informatie hierover vindt u op onze website, via www.liantis.be/nl/privacy.

datum  handtekening 

Noodzakelijke toelichting boekhoudkundige stukken

handtekening boekhouder of zelfstandige
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