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Hoe vraag ik een vermindering van  
de sociale bijdragen 2020 aan?  

1 Inleiding 

Zoals je wellicht wel weet, worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van datzelfde jaar. Ben je 
al meer dan 3 jaar zelfstandige? Dan ontvang je een voorstel tot betaling van je sociale bijdrage op basis van 
het inkomen dat je drie jaar voordien genoten hebt.  
 
Ben je pas gestart als zelfstandige? Dan stellen we je een voorlopige bijdrage voor, berekend op een fictief 
inkomen. Deze wettelijke voorlopige bijdrage wordt nadien echter herberekend op basis van de inkomsten van 
het jaar zelf.  

Het kan dus zijn dat we je een voorstel van bijdrage doen berekend op een inkomen dat (veel) hoger ligt dan 
het inkomen waarop we je definitieve sociale bijdragen, berekenen. In deze situatie kan je - binnen bepaalde 
grenzen en afhankelijk van de manier waarop je aangesloten bent (hoofdberoep, bijberoep, student-
zelfstandige, gepensioneerd met toegelaten activiteit) - vragen om je voorlopige bijdrage te verminderen. In 
wat volgt lees je wat je precies moet doen om je voorlopige bijdragen te verminderen.  

2 Aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen. Wat moet je precies 
doen?  

Wie aan de hand van concrete bewijsstukken (zie verder) aannemelijk kan maken dat zijn beroepsinkomen 
in het bijdragejaar onder één van de wettelijk vastgelegde drempels zal liggen, kan een vermindering van 
de voorlopige sociale bijdragen aanvragen.  

Let op! De vermindering dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. 

De aanvraag tot vermindering van de sociale bijdragen dient ofwel aangetekend per post te gebeuren ofwel 
persoonlijk in één van de Liantis kantoren afgegeven te worden. Enkel een aanvraag ingediend aan de hand 
van het daarvoor bestemde aanvraagformulier kan aanvaard worden. Het juiste aanvraagformulier kan je 
bekomen bij je klantenadviseur. 

2.1. Tot welk bedrag kan je verminderen? 

Afhankelijk van de bijdragecategorie die voor jou van toepassing is, zijn er verschillende drempels waarop je 
verminderde voorlopige bijdrage kan berekend worden. In functie van het inkomen (= netto belastbaar 
inkomen) dat je op jaarbasis zal verdienen in 2020 kan je kiezen uit wettelijk vastgelegde drempels. Hierbij 
dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de algemene drempels die op iedereen van toepassing 
zijn en specifieke drempels eigen aan de bijdragecategorie.  

Algemene inkomstendrempels 

• 13.993,78 euro 

• 17.631,06 euro 

• 22.213,74 euro 

• 27.987,56 euro 

• 39.580,39 euro 

• 55.975,11 euro 



 VERMINDERING VAN SOCIALE BIJDRAGEN 

 

 

Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw 2 / 4 

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel  •  KBO-nr. 0409.088.689, RPR Brussel 

info@liantis.be  •  liantis.be 

Specifieke inkomstendrempels 

• Startende zelfstandigen* in hoofdberoep:       

• 7.226,46 euro 

• 9.329,19 euro 

* Deze inkomstendrempels zijn van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en dit voor de eerste 4 
opeenvolgende kwartalen van aansluiting in hoofdberoep. 

• Meewerkende echtgeno(o)t(e) maxi-statuut:  

• Minimumdrempel meewerkende echtgeno(o)t(e) = 6.147,47 euro 

• Bijberoep en gelijkstelling bijberoep (artikel 37):  

• De drempel art. 37 = 7.330,52 euro 

• De vrijstelling = minder dan 1.548,18 euro 

• Student-zelfstandige: 

• De tussendrempel student-zelfstandige = 10.495,32 euro 

• De vrijstelling = minder dan 6.996,89 euro 

• Gepensioneerden (65+):  

• De drempel art. 37 = 7.330,52 euro 

• De vrijstelling = minder dan 3.096,37 euro 

• Gepensioneerden met een toegelaten activiteit:  

• De drempel toegelaten activiteit voor jou van toepassing 

• De drempel art. 37 = 7.330,52 euro 

• De vrijstelling = minder dan 3.096,37 euro 
 

2.2. Hoe motiveer ik mijn aanvraag en welke bewijsstukken moet ik toevoegen? 

Je dient je aanvraag tot vermindering steeds te motiveren: je vertelt ons kort hoe het komt dat je inkomsten 
gedaald zijn. Het is belangrijk dat je uitlegt hoe je beroepsinkomen hierdoor beïnvloed wordt. Enkele veel 
voorkomende oorzaken zijn ziekte, het opnemen van je pensioen, het faillissement van een belangrijke klant, 
langdurige werken in de straat, de omschakeling van hoofdberoep naar bijberoep,… 
 
Bovendien hebben we ook cijfermateriaal nodig waaruit blijkt dat je inkomen van dit jaar vermindert ten 
opzichte van het referte-inkomen van drie jaar voordien én het onder de gekozen drempel valt. Je moet alle 
bewijsstukken van de nodige toelichting voorzien. 

Let op! Louter een ereverklaring of attest van de boekhouder volstaat niet als bewijs. 

Liantis kan je aanvraag maar goedkeuren als ze voldoende gestaafd is. Bij het ontbreken van een degelijke 
motivatie, van bewijsstukken of van toelichting bij de bewijsstukken, zal de aanvraag geweigerd worden. Soms 
is het dan ook beter om je aanvraag niet te snel in te dienen, maar even te wachten totdat er al enig 
cijfermateriaal voorhanden is.  

  



 VERMINDERING VAN SOCIALE BIJDRAGEN 

 

 

Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw 3 / 4 

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel  •  KBO-nr. 0409.088.689, RPR Brussel 

info@liantis.be  •  liantis.be 

Welke bewijsstukken (“cijfermateriaal”) kan je ons onder meer bezorgen? 

Ik werk in een vennootschap 

• Recente loonfiches van het sociaal bureau 

• Aangifte van de bedrijfsvoorheffing van het afgelopen 

jaar of het jaar zelf 

• Verslag van de Algemene Vergadering waarin de 

bezoldiging wordt vastgelegd 

• Jaarrekening of balans van het afgelopen jaar en 

tussentijdse balans van het jaar zelf 

TIP: voeg hierbij altijd een toelichting door je boekhouder! 

Ik werk in een eenmanszaak 

Ik ben een startende zelfstandige 

Gedetailleerd businessplan 

TIP: als je pas gestart bent, is het moeilijk om op basis van 
concrete bewijsstukken hard te maken dat je inkomen onder een 
bepaalde drempel zal vallen. Het is daarom vaak beter om even 
te wachten om de vermindering te vragen, tot je al wat 
cijfermateriaal kan bezorgen. 

Ik ben een gevestigde zelfstandige 

• Laatste aanslagbiljet van de personenbelasting 

• Eigen raming van je inkomsten 

• Jaarrekening of balans van het afgelopen jaar of 

tussentijdse balans van het jaar zelf 

TIP: voeg hierbij altijd een toelichting door je boekhouder! 

Ik ben helper 

• Verklaring van de geholpen zelfstandige 

• Contract van aanstelling bedrijfsbeheer 
 

 
Als je vermindering vraagt omwille van een gebeurtenis die in de loop van het jaar heeft plaatsgevonden (bv. 
je gaat met pensioen op 1 april, je wordt zelfstandige in bijberoep vanaf 1 juli,…) is het belangrijk dat je ons 
ook cijfermateriaal bezorgt van de voorafgaande periode. Zo krijgen wij een beeld van je volledige 
‘jaarinkomen’, dat gebruikt wordt voor de berekening van de definitieve bijdrage. 

2.3. Je bent met pensioen en beperkt je inkomsten. Kan je een vermindering van je voorlopige 

bijdragen vragen? 

Als gepensioneerde moet je mogelijk je inkomsten beperken om je pensioen niet te verliezen. Verklaar je je 
aan de grenzen van toegelaten activiteit te houden, dan worden je voorlopige bijdragen automatisch 
beperkt overeenkomstig het bedrag van de toegelaten activiteit. Deze plafonnering gebeurt voor het jaar 
volgend op het jaar waarin je pensioen ingaat tot en met het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je 65 wordt. 
Ga je op 1 januari met pensioen, dan worden ook de voorlopige bijdragen van het jaar waarin je pensioen 
ingaat al geplafonneerd. Hiervoor hoef je dus geen aanvraag in te dienen! 
 
Wil je je voorlopige bijdrage verminderen tot een lagere drempel dan de drempel van toegelaten activiteit (zie 
2.1)? Of wil je je voorlopige bijdrage voor andere jaren verminderen? Dan doe je telkens een aanvraag zoals 
hierboven beschreven. 

3. Liantis neemt een beslissing 

Indien de beslissing van je aanvraag negatief is, zal je een aangetekend schrijven van ons ontvangen met 
daarin ook een motivatie van de weigering. Bij een positieve beslissing ontvang je van ons een schrijven met 
in bijlage een regularisatie van de sociale bijdragen. Dergelijke beslissing heeft geen gevolgen voor je sociale 
rechten. 
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Let op! 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. 

4. Welk risico loop je?  

Stel je vroeg en verkreeg een vermindering van je voorlopige bijdrage maar nu blijkt dat je werkelijke inkomen 
van dit jaar toch meer bedraagt dan het inkomen waarop je verminderde voorlopige bijdragen  berekend 
werden. Weet dan dat we je naast de herzieningsbijdragen ook nog verplicht een verhoging dienen aan te 
rekenen op de gevorderde supplementen omdat je je bijdragen onterecht verminderd hebt. Deze 
verhoging bestaat uit een eenmalige verhoging van 7% en een verhoging van 3% te rekenen vanaf 1/1/2021 
tot en met het kwartaal voorafgaand aan de regularisatie op basis van je werkelijk inkomen. 
 
Indien je in de loop van het jaar waarvoor de vermindering toegekend werd toch vaststelt dat je inkomsten 
hoger zullen zijn, kan je nog vrijwillig bijbetalen. Bij de berekening van de verhogingen zal in dat geval rekening 
gehouden worden met bijbetalingen tot en met 31 december van het bijdragejaar.  

5. Nog vragen?  

Voor bijkomende vragen kan je steeds je persoonlijke klantenadviseur contacteren. Je vindt zijn/haar 
gegevens terug op je vervaldagbericht.  
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