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Kwijtschelding van verhogingen 

Infoblad 
 

Wanneer je je sociale bijdragen te laat betaalt, ontvang je van Liantis een herinnering. De herinnering vermeldt 
niet alleen de onbetaalde sociale bijdragen, maar ook de wettelijke verhogingen. Wettelijke verhogingen 
worden aangerekend op te laat betaalde voorlopige sociale bijdragen of herzieningsbijdragen.  

Indien je vrijwillig je voorlopige sociale bijdragen in een bepaald kalenderjaar verhoogt, en het vrijwillig 
verhoogde deel van je sociale bijdragen niet op tijd betaalt, zal je geen verhogingen moeten betalen op het 
deel aan voorlopige sociale bijdragen dat je vrijwillig verhoogde.  

Wettelijke verhogingen kunnen ook aangerekend worden indien je in een bepaald jaar onterecht vraagt 
verminderde voorlopige sociale bijdragen te betalen. Je aanvraag om verminderde sociale bijdragen te betalen 
is in een bepaald jaar onterecht indien jouw inkomsten als zelfstandig de gekozen inkomstendrempel voor de 
vermindering overschrijden.  

Voor de aangerekende verhogingen kun je een aanvraag tot kwijtschelding indienen. Dit betekent dat je vraagt 
om de verhogingen te annuleren.  

1. Voorwaarde voor de aanvraag  

Een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen van een bepaald kwartaal is enkel mogelijk indien: 
 

▪ ofwel de hoofdsom volledig betaald is 
▪ ofwel de bijdrage via gerechtelijke weg of dwangbevel wordt ingevorderd 

 
De verhogingen moeten dus niet betaald zijn om een aanvraag te kunnen indienen.  

 

2. Wie kan de aanvraag indienen? 

Elke schuldenaar van de sociale bijdragen kan een aanvraag indienen tot kwijtschelding van de verhogingen. 
Behalve de zelfstandige zelf kan dus ook de hoofdelijke aansprakelijke schuldenaar een aanvraag indienen. 

Is jouw vennootschap aansprakelijk gesteld voor de onbetaalde sociale bijdragen van een mandataris van je 
vennootschap, ben je aansprakelijk voor onbetaalde sociale bijdragen van je helper in je eenmanszaak of word 
je als erfgenaam aangesproken om achterstallige bijdragen te betalen? Dan kan je dus ook een aanvraag 
indienen tot kwijtschelding van verhogingen. Bovenstaande voorwaarden gelden onverminderd. 

 

3. Hoe moet je de kwijtschelding aanvragen? 

Je stuurt Liantis sociaal verzekeringsfonds een brief of een e-mail waarin je uitlegt waarom je je sociale 
bijdragen te laat betaalde. De aanvraag is best goed gemotiveerd, d.w.z. dat je een omstandige uiteenzetting 
geeft waarom je meent in aanmerking te komen voor de kwijtschelding, eventueel gestaafd met bewijsstukken. 
Er zijn geen verdere formaliteiten. 
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4. Wie beslist en wanneer wordt de kwijtschelding toegekend?  
 
Na ontvangst van je gemotiveerde aanvraag maakt Liantis deze over aan het RSVZ (Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). Het RSVZ neemt een beslissing op basis van de voorgelegde 
motivering en stukken. Liantis beslist dus niet zelf. 
 
Een aanvraag tot kwijtschelding kan door het RSVZ toegekend worden in de volgende situaties: 
 

• Behartenswaardige gevallen 

• In geval van overmacht 

• Wanneer je te goeder trouw dacht dat je voor je activiteiten niet onderworpen was aan het sociaal statuut 
der zelfstandigen  
 

Hieronder vind je een paar voorbeelden waarbij de kwijtschelding door het RSVZ werd aanvaard. Dit zijn 
algemene voorbeelden, die geen garantie vormen op een toekenning van je aanvraag: 
 

• Wanneer je een grote som aan sociale bijdragen hebt moeten afbetalen die je niet in 1 keer kon betalen  
en je daarvoor een afbetalingsplan aanvroeg dat stipt gevolgd werd. Liantis is bereid om de stipte betaling 
te bevestigen. 

• Allerlei onverwachte gebeurtenissen die tot een laattijdige betaling leidden, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname waardoor je niet in de mogelijkheid was om de betaling tijdig uit te voeren. 

• Wanneer je een vrijstelling van bijdragen aanvroeg maar de aanvraag geweigerd werd. 

• Situaties waaruit blijkt dat je het financieel moeilijk hebt, bijvoorbeeld na een faillissement of wanneer je 
steun krijgt van het OCMW, bij ziekte, … 
 

In het algemeen is vergeten te betalen geen goede reden, zelfs niet wanneer het de bijdrage van je 1ste 
kwartaal van aansluiting is. Het niet ontvangen van een rekening of problemen met de post zijn voor het RSVZ 
ook geen goede redenen, je wordt geacht te weten dat je elk kwartaal een bijdrage moet betalen. 
 
Het RSVZ kan beslissen tot: 
 

- Een volledige kwijtschelding: je hoeft de verhogingen niet meer te betalen (indien je de verhogingen 
al betaald had worden ze terugbetaald) 

- Een gedeeltelijke kwijtschelding: je moet een aantal verhogingen niet betalen 
- Een weigering: je moet de verhogingen toch betalen 

 
Tegen een beslissing inzake de kwijtschelding van de verhogingen is geen beroep mogelijk. Vind je dat de 
weigering onterecht is, dan kan je een tweede aanvraag indienen waar je extra bewijs aan toevoegt of waarin 
je je situatie beter uitlegt. 
 
Opgelet, bij een gerechtelijke invordering heeft een positieve beslissing van het RSVZ geen effect op de 
gerechtelijke intresten! Deze blijven verschuldigd. 
 

5. Wat zijn de gevolgen voor je sociale zekerheid? 

Een positieve beslissing heeft geen enkel nadelig effect op je sociale rechten. 

 


