
 

 

 
Betreft: aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen in toepassing van artikel 11 § 3, 6e lid 
 

 

Indienen van de aanvraag 

 Het aanvraagformulier moet aangetekend worden terug gestuurd, volledig ingevuld en ondertekend, 
vergezeld van de nodige genummerde bewijsstukken. 

 

Schatting van uw inkomsten 

 Op basis van objectieve elementen dient u enerzijds te bewijzen dat uw inkomsten van het 
bijdragejaar gedaald zijn ten opzichte van de inkomsten van drie jaar terug en anderzijds dient u te 
bewijzen dat uw inkomsten onder een bepaalde wettelijke drempel zullen vallen.  

 Bij de schatting van uw inkomsten dient u deze te bepalen op jaarbasis. Wanneer er dus geen 4 
kalenderkwartalen van onderwerping zijn moet het inkomen worden omgezet op jaarbasis (x 4 en 
delen door het aantal kwartalen onderwerping) om te bepalen of de maximum toegelaten drempel 

overschreden wordt. 

 Een vergoeding van de mutualiteit (vervangingsinkomen) voor een zelfstandige in hoofdberoep (vb. bij 
een gedeeltelijke herneming na ziekte) maakt deel uit van de berekeningsbasis van de bijdragen. 

 Een verkeerde schatting van uw inkomsten kan zware gevolgen hebben. Op de keerzijde verwijzen wij 
hieromtrent naar de berekeningswijze van verhogingen bij onterechte verkregen vermindering. 

 

Beslissing op basis van objectieve elementen 

 Op de keerzijde vindt u een overzicht van de objectieve elementen. 

In de meeste gevallen zal één enkel element niet voldoende zijn om de aanvraag om vermindering te 
aanvaarden. Elk element dient op een objectieve manier te worden gestaafd.  

 Bij gebrek aan de vereiste documenten en genummerde bewijsstukken zullen wij uw aanvraag moeten 
weigeren met als reden ‘onvoldoende gemotiveerd’. 

 Een aanvraag is enkel voor het betrokken jaar geldig. 

 Een positieve beslissing zal u schriftelijk worden meegedeeld, samen met een herzieningsbericht met 
vermelding van de verminderde bijdragen. 

 Een negatieve beslissing zal u aangetekend worden toegestuurd met motivering van de reden van 
weigering 

 
Aarzel niet ons te contacteren voor alle bijkomende gewenste inlichtingen. 
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VOORBEELDEN VAN OBJECTIEVE ELEMENTEN 

 
 

a) PERSOONLIJKE ELEMENTEN 

 

a. Ziekte, ongeval, handicap, … 

b. Zwangerschap (voor vrouwelijke zelfstandigen) 
c. Hulp van OCMW 

d. Fysieke of juridische ongeschiktheid (minstens 3 maanden) 
e. Collectieve schuldenregeling 

f. Persoonlijk faillissement 
g. Het voorwerp van een beslag hebben uitgemaakt 

 
 

b) ELEMENTEN VERBONDEN MET DE BEROEPSACTIVITEIT 

 

a. Faillissement van een belangrijke klant 

b. Daling BTW-inkomsten in verhouding met de gevraagde vermindering 
c. Inkomstentrend tijdens de laatste 3 jaar 

d. Faillissement van een vennootschap waarin de zelfstandige actief was 
e. Vermindering van tewerkgestelde arbeidskrachten 

f. Procedure tegen klanten of leveranciers 
g. Weigering of opzegging van bankkrediet 

h. Sluiting van vestiging 
i. Crisis in de sector 

j. Hangende procedures tegen de zelfstandige 
k. Ongevallen/rampen die uitoefening van activiteit belemmeren 

l. Afbetalingsplan bij RSZ 
m. Afbetalingsplan bij BTW 
n. Afbetalingsplan bij belastingen 

o. Vermindering van de persoonlijke activiteit 
p. Investeringen en eraan verbonden afbetalingen 

q. Betaling van zware schuld 

 
 

 

 

OPGELET! 

 
De definitieve bijdragen voor het betrokken bijdragejaar zullen geregulariseerd worden van zodra de 

werkelijke beroepsinkomsten worden meegedeeld door de belastingen. 
Indien blijkt dat de vermindering onterecht werd toegestaan zullen wij verplicht zijn 

verhogingen aan te rekenen in toepassing van artikel 11bis van het K.B. nr. 38 en zult u, 
naast het supplement aan bijdragen, verhogingen betalen op het onbetaald gebleven saldo 

op 31 december van het bijdragejaar, hetzij 3% per kwartaal tot de datum van herziening + 
een éénmalige verhoging van 7%. 
 

U hebt er dus alle belang bij ons zo snel mogelijk te contacteren indien later op het  jaar zou blijken dat 
uw inkomsten toch hoger zullen liggen dan de toegelaten drempel. In dit geval raden wij u aan spontaan 

een supplement aan bijdragen te betalen vóór 31 december van het bijdragejaar en niet expliciet aan uw 
aanvraag tot vermindering te verzaken. In dit laatste geval zullen wij verplicht zijn de bijdragen te herleiden 

tot de oorspronkelijke bijdrage en verhogingen aan te rekenen op het onbetaalde saldo. 
 

 


