
Aanvraag vermindering in 5 stappen
VOORLOPIGE SOCIALE BIJDRAGEN 2019

Uw voorlopige sociale bijdrage voor 2019 wordt berekend op uw beroepsinkomen van 2016 (of een vroeger jaartal, als uw inkomen van 2016 niet 
gekend was op 1 januari 2019). Als uw beroepsinkomen in 2019 daalt, kunt u eventueel een vermindering van uw voorlopige bijdragen aanvragen. Voor 
deze aanvraag gelden strikte wettelijke voorwaarden. Hoe gaat u te werk?

Stap 1: schat uw beroepsinkomen nauwkeurig in

Uw definitieve sociale bijdragen voor 2019 zullen berekend worden op 
basis van uw netto beroepsinkomen van 2019. Dat is nu uiteraard nog 
niet gekend, u zult het pas aangeven in 2020. Toch is het de bedoeling 
dat u dit inkomen nu al zo goed mogelijk inschat en ook aannemelijk 
maakt met bewijsstukken (zie stap 3).

Stap 2: valt uw geschat inkomen onder de wettelijke grens?

U kunt maar een bijdragevermindering aanvragen als uw geschat 
inkomen onder de wettelijke grenzen valt. In tabel 1 vindt u de toepas-
selijke grenzen per bijdragecategorie. U kruist in uw aanvraagformulier 
de juiste inkomensgrens aan (zie stap 4). Acerta zal dan de voorlopige 
bijdrage aanrekenen die u terugvindt in de tabel. Een voorbeeld: als u 
als zelfstandige in hoofdberoep  aannemelijk maakt dat uw beroeps- 
inkomen van 2019 lager zal liggen dan 13 847,40 euro, zal Acerta uw 
voorlopige bijdrage verminderen naar 731,33 euro per kwartaal. 

Stap 3: stel een dossier samen

U moet een dossier indienen met minstens 2 ‘objectieve elementen’ (be-
wijstukken), die aannemelijk maken dat uw inkomen in 2019 zal dalen 
onder één van de wettelijke grenzen. Een eerste objectief element kan 
bijvoorbeeld de reden van de inkomensdaling zijn: ziekte, economische 
crisis, verlies van een belangrijke klant, ramp, achterstal van betaling, 
werken in de straat, mislukte oogst, … Als tweede objectief element 
voegt u een document bij dat een duidelijke indicatie geeft over uw con-

creet inkomen in 2019: uw lopende btw-aangiften, verklaring zaakvoer- 
der vennootschap, verklaring opdrachtgever, … Als u boekhoudkundige
stukken bij uw aanvraag voegt, moet u ook een bespreking van die  
stukken door uw boekhouder of accountant toevoegen. 
Op de keerzijde vindt u, ter inspiratie, nog een aantal mogelijke objec-
tieve elementen. 

Stap 4: vul het verplichte aanvraagformulier in 

U moet het wettelijk voorgeschreven aanvraagformulier gebruiken.  
De vlotste en goedkoopste werkwijze is om met uw elektronische iden- 
titeitskaart in te loggen in onze webtoepassing acerta.be/klantenportaal. 
Het klantenportaal presenteert u het juiste aanvraagformulier (volgens 
uw bijdragecategorie),  waarin al een aantal gegevens ingevuld zijn.  
U moet het formulier alleen nog vervolledigen. En u kunt meteen ook uw 
bewijsstukken uploaden en uw aanvraag online indienen. Of printen en 
via de gewone post versturen (zie stap 5).
Vul het formulier volledig in en vergeet niet uw stukken te bespreken en 
te nummeren. Anders moeten we uw aanvraag afwijzen.

Stap 5: dien uw aanvraag met stukken in

U kunt uw dossier indienen op twee manieren:

• online: acerta.be/klantenportaal (zie stap 4)
• per aangetekende brief aan Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw,  
  Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk.

Tabel 1: inkomensgrenzen en verminderde voorlopige bijdragen

SZB-003-1901

Inkomen 2019 lager dan > 55 389,57 39 166,35 27 694,79 21 981,37 17 446,63 13 847,40 7 253,83 6 923,70 6 083,17 3 063,98 1 531,99

Hoofdberoep 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 - - - - -

Bijberoep 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 383,10 - - - 0,00

Meewerkende partner 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 - - 321,27 - -

Student-zelfstandige 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 - 0,00 - - -

Na 65 jaar zonder pensioen 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 383,10 - - 0,00 -

Na 65 jaar met pensioen 2 097,65 1 483,26 1 048,82 832,45 660,72 524,41 274,71 - - 0,00 -

Inkomen 2019 lager dan > 19 027,01 15 222,01 13 847,40 9 807,01 6 538,01 3 063,98

Vervroegd pensioen zonder 
kinderlast - - - - 247,60 0,00

Vervroegd pensioen  
met kinderlast - - - 371,40 - 0,00

Overlevingspensioen zonder 
kinderlast - 803,92 731,33 - - -

Overlevingspensioen  
met kinderlast 1 004,87 - 731,33 - - -

Starterskorting 
Startende zelfstandigen in hoofdberoep betalen in principe een voorlopige bijdrage van 731,31 euro per kwartaal, 
maar ze kunnen die voor de eerste vier kwartalen laten verminderen naar 487,55 euro (inkomen lager dan 9 231,60 
euro) of 377,66 euro (inkomen lager dan 7 150,88 euro).



Voorbeelden van objectieve elementen

Om in aanmerking te komen voor een vermindering van uw voorlopige bijdragen moeten er minstens twee objectieve elementen (stavingsstukken) 
voorhanden zijn. Deze elementen moeten in principe uit twee van de 3 groepen hieronder komen. Gaandeweg zijn er wel enkele versoepelingen ge-
komen, zie onderaan.

Groep 1: voorafgaande  ervaringen

• Meer dan 1 invorderingsprocedure van minder dan 3 jaar geleden, 
  waarvan gedeeltelijk oninbaar
• Twee of meer kwartalen vrijstelling in 2018
• Het onbetaald saldo van 2018 bevat  minstens twee kwartalen uit 2018
• Daadwerkelijke betaling van een aanzienlijke regularisatie of van 
  achterstallige bijdragen
• …

Groep 2: persoonlijke elementen

• Ziekte, ongeval, handicap, ...
• Bevalling van de vrouwelijke zelfstandige
• Beslag door een gerechtsdeurwaarder
• Hulp OCMW
• Fysieke of juridische ongeschiktheid (duur = minstens 3 maanden)
• Faillissement of collectieve schuldenregeling sinds 2016, zonder  
 onderbreking van de activiteit
• …

Groep 3: de zelfstandige beroepsactiviteit

• Daling van de btw-aangifte(s) in 2019 in vergelijking met 2016
• Dalende inkomstentrend in de laatste 3 jaren
• Attest van de vennootschap waarin u werkt over uw vergoedingen in 2019
• Attest van uw opdrachtgevers(s) of afnemer(s) over uw dalende  
 omzet in 2019
• Overdracht of afstand van een (gedeelte van) de vennootschap of  
 sector waarin u actief was
• Faillissement van de vennootschap  waarin u actief was
• Vermindering van tewerkgestelde arbeidskrachten
• Afbouw van het aantal vennoten
• Procedure(s) tegen klanten  of leveranciers
• Bankkrediet is ‘geschokt’ (weigering krediet, opzegging van het  
 krediet, …)

• Sluiting van een vestiging (door werken, controles, …)
• Erkende crisis in de sector (vooral landbouwsector)
• Gerechtelijke procedure(s) tegen de zelfstandige 
• Ongeval of ramp die de normale uitoefening van de activiteit belemmeren
• Betalingsfaciliteiten bij de RSZ, btw, directe belastingen, …
• Vermindering van de omvang van de beroepsactiviteit
• Investeringen en ermee verbonden afbetalingen
• Daadwerkelijke betaling van een zware schuld
• …

Versoepelingen

In de volgende situaties aanvaarden we vereenvoudigde objectieve  
elementen.
• Bedrijfsleider vennootschap: een loonfiche of attest van de ven- 
 nootschap  over het verwachte inkomen volstaat op zich. 
 Deze dossiers worden wel opgevolgd in het najaar.
• Aangestelde ondernemingsvaardigheden: 
 verklaring ondernemer of vennootschap dat de vergoeding onder de  
 wettelijke grens zal liggen + verklaring aangestelde dat hij geen  
 andere zelfstandige activiteit uitoefent.
• Onthaalouder: 
 voor deze groep bestaat een speciaal formulier, vraag het aan.
• Startende zelfstandige in bijberoep of gelijkgestelde (art. 37): 
 - Als hij voor één opdrachtgever werkt: een attest van de opdracht- 
  gever dat het inkomen onder de wettelijke grens zal liggen + een  
  ereverklaring van de zelfstandige dat hij geen andere zelfstandige  
  activiteiten uitoefent.
 - Als hij niet voor één opdrachtgever werkt: een door de zelfstandi- 
  ge opgesteld ‘bedrijfsplannetje’ met bondige uitleg over de acti- 
  viteiten (aard, frequentie, …) + een overzicht van de verwachte  
  inkomsten en uitgaven.
• Gepensioneerde: 
 idem als startende zelfstandige in bijberoep hierboven.

Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.

Blijf  waakzaam en betaal tijdig bij 

Als u een vermindering van uw voorlopige bijdragen hebt gekregen, moet u de evolutie van uw beroepsinkomen in 2019 nauwgezet blijven opvol-
gen. Want als uw inkomen toch boven de toepasselijke grens uitkomt,  raden wij u aan om bijbetalingen te doen vóór het jaareinde. Doet u dat niet, 
dan is Acerta verplicht om op 1 januari 2020 een éénmalige verhoging van 10 % op het onbetaalde saldo aan te rekenen, plus eventueel 3 % per  
kwartaal achterstal in de betaling.

Voorbeeld

Acerta berekent uw voorlopige bijdrage voor 2019 op uw beroepsinkomen van 2016, meer bepaald 50 000 euro. Dat geeft een voorlopi-
ge bijdrage van (afgerond) 2 700 euro per kwartaal. U verwacht dat uw beroepsinkomen van 2019 lager zal uitvallen dan 27 694,79 euro.  
U vraagt en krijgt vermindering van uw voorlopige bijdrage naar (afgerond) 1 400 euro per kwartaal. Naar het jaareinde toe zit u samen met uw 
boekhouder en stelt u vast dat uw inkomen toch hoger zal uitvallen, ongeveer 40 000 euro. U doet dus best vóór 31 december een vrijwillige 
bijbetaling op het extra inkomen van 15 000 euro, afgerond 850 euro per kwartaal x 4 = 3 400 euro. Doet u dat niet, dan zal Acerta die 3 400 euro 
opvragen bij de definitieve berekening van uw sociale bijdragen, verhoogd met 10 % per 1 januari 2020 + 3 % op de vervaldag van ieder kwartaal 
nadien. In dit voorbeeld lopen de verhogingen dus snel op tot 25 % of 850 euro extra.


