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Berekeningswijze verschuldigde sociale bijdragen in 2023 
Als u een zelfstandige activiteit uitoefent, hebt u allerlei dingen aan uw hoofd, maar op de eerste plaats uw project 

doen slagen. Daarom moet u er ook voor zorgen dat uw sociale bijdragen altijd en tijdig betaald zijn. Als u de juiste 

bijdrage betaalt, kunt u niet alleen hoge aanpassingen vermijden, maar ook uw sociale en fiscale lasten 

optimaliseren.  
 

1| Berekeningsprincipes 
 

Wanneer een zelfstandige zijn activiteit start, vordert zijn 

sociaal verzekeringsfonds forfaitaire en voorlopige 

bijdragen van hem gedurende de eerste 12 tot 15 

burgerlijke kwartalen van zijn activiteit. 

 

Vanaf het vierde volledige burgerlijk jaar van activiteit, 

worden de voorlopige bijdragen van een bepaald jaar 

berekend op basis van de geïnde beroepsinkomsten als 

zelfstandige in het derde jaar dat dit jaar voorafgaat. 

 

De zelfstandige kan beslissen om hogere bijdragen te 

betalen, naargelang zijn geraamde inkomsten. 

 

Als de bijdragen berekend worden op basis van de 

inkomsten van drie jaar geleden, kan de zelfstandige een 

vermindering van de bijdragen vragen, als hij aan 

bepaalde voorwaarden voldoet. 

 

Zodra het sociaal verzekeringsfonds op de hoogte is van 

de werkelijke inkomsten van het betrokken jaar, zal het 

de bijdragen herberekenen en ofwel toeslagen vorderen 

of terugstorten wat te veel werd betaald. 

 

2|Voorlopige bijdragen bij de start van de 

activiteit 
 

Deze bedragen worden gevorderd in de eerste jaren van 

de activiteit en wisselen naargelang de categorie van 

de bijdrager en het jaar activiteit in kwestie. 

 

Uitgeoefende activiteit vóór de pensioenleeftijd 

 

In hoofdberoep wordt uw bijdrage berekend op een 

forfaitair jaarinkomen van 16.409,20 €. 

De driemaandelijkse bijdrage beloopt 875,03 €. 
 

De eerste vier kwartalen kan de starter in hoofdberoep, 

onder bepaalde voorwaarden, een vermindering van 

sociale bijdragen krijgen. 
 

In bijberoep wordt uw bijdrage berekend op een 

forfaitair jaarinkomen van 1.815,41 €.De driemaandelijkse 

bijdrage beloopt 96,81 € 
 

Als meewerkende partner die onderworpen is aan het 

volledig statuut, wordt uw bijdrage berekend op een 

forfaitair jaarinkomen van 7.208,56 €. 

De driemaandelijkse bijdrage beloopt 384,40 €. 

 

Bent u geboren voor 1 januari 1956 en koos u voor 

het ministatuut van meewerkende partner, dan 

beloopt de minimale en forfaitaire bijdrage 33,72 € 

per kwartaal op basis van een inkomen van 

16.409,20 €. 

 

Activiteit uitgeoefend na de pensioenleeftijd  

 

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar in het 

zelfstandigenstelsel. 

 

Uw bijdrage wordt berekend op een forfaitair 

jaarinkomen van 3.630,82 €. 

 

Krijgt u een pensioen, dan zal uw driemaandelijkse 

bijdrage 138,83 € belopen. 

 

Hebt u de pensioenleeftijd bereikt, maar krijgt u 

geen pensioen, dan zal uw driemaandelijkse 

bijdrage 193,62 € belopen. 

 

Gehuwde of weduwe/weduwnaar 

 

Raamt u uw inkomen op minder dan 1.815,41 € ** of 

tussen 1.815,41 €** en 8.595,81 € **, dan kunt u 

voorlopig en respectievelijk ofwel een vrijstelling of 

een vermindering van de betaling van sociale 

bijdrage krijgen. 

 
** Deze referentiebedragen zijn enkel van toepassing voor de 

volledige burgerlijke jaren van activiteit. Bij een onvolledig jaar van 

activiteit, worden deze bedragen herberekend naar rato van het 

aantal kwartalen van activiteit. 

Het bedrag van de verminderde voorlopige 

bijdragen zal dan berekend worden op een 

forfaitair jaarinkomen tussen 1.815,41 €** en 8.595,81 

€ . 

 

3|Voorlopige bijdragen vanaf het vierde 

volledige jaar van activiteit 
 

De basis voor de voorlopige berekening van de 

bijdragen van een bepaald jaar wordt gevormd 

door de beroepsinkomsten die als zelfstandige 

werden geïnd in de loop van het derde jaar dat dit 

jaar voorafgaat. 

 

Zo worden de bijdragen van 2023 voorlopig 

bepaald op basis van de beroepsinkomsten van 

2020. 

Het gaat om de bruto-inkomsten, verminderd met 

de beroepskosten. 
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4|Uw bijdragen naar boven aanpassen 
 
Als u meent dat uw inkomsten van het lopende jaar 

hoger zijn dan deze waarop uw voorlopige 

bijdragen worden berekend, dan kunt uw sociaal 

verzekeringsfonds vragen om het bedrag van uw 

sociale bijdragen te verhogen. 

 

Dit kan enkel als u in orde bent met uw betalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom snel bijdragen op een vermoedelijk 

inkomen?  

 

◼ U loopt minder risico dat er later hoge 

bijkomende bijdragen van u worden gevorderd. 

 

◼ U legt beroepskosten aan die rechtstreeks 

verband houden met uw inkomen. 

 

Hoe de driemaandelijkse bijdrage bepalen die 

overeenkomt met het jaarinkomen dat u raamde? 

Om uw raming nauwkeuriger te maken, kunt u zich 

ofwel baseren op onderstaande tabellen ofwel vrij 

gebruikmaken van onze module voor de 

berekening van sociale lasten, die beschikbaar is 

op onze website ucm.be. 

 

 

Hoofdberoep 
 

Minimale en forfaitaire bijdrage: 

875,03 € per kwartaal 
 

Bijdragen op basis van een vermoedelijk jaarinkomen* 

 

Bijberoep 
 

Minimale en forfaitaire bijdrage: 

96,81 € per kwartaal. 
 

Bijdragen op basis van een vermoedelijk jaarinkomen*  

 

 
 

Inkomen  Driemaandelijkse 

bijdrage 

Van 0 € tot 

16.409,20 € 
875,03 € 

20.000 € 1.066,51 € 

25.000 € 1.333,14 € 

30.000 € 1.599,77 € 

35.000 € 1.866,40 € 

40.000 € 2.133,03 € 

45.000 € 2.399,65 € 

50.000 € 2.666,28 € 

55.000 € 2.932,91 € 

60.000 € 3.199,54 € 

65.000 € 3.466,17 € 

70.000 € 3.732,79 € 

75.000 € 3.931,11 € 

80.000 € 4.115,28 € 

104.422,24  € of + 5.014,85 € 

Inkomen Driemaandelijkse 

bijdrage 

Van 0 € tot 

1.815,41 € 
96,81 € 

2.000 € 106,65 € 

3.000 € 159,98 € 

4.000 € 213,30 € 

5.000 € 266,63 € 

6.000 €  319,95 € 

7.000 € 373,28 € 

8.000 € 426,61 € 

9.000 € 479,93 € 

10.000 € 533,26 € 

14.000 € 639,91 € 

Boven deze bedragen wordt het 

barema van de zelfstandigen in 

hoofdberoep toegepast.  

 

                   

(*) Bruto-inkomsten min beroepslasten 



 

3|4 

 

Starters en zelfstandigen 
NDA 01 23A 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5|Pas uw bijdragen naar beneden aan 
Wanneer de activiteit gedurende een bepaalde tijd 

uitgeoefend werd, gebeurt de berekening op basis 

van de inkomsten van het derde jaar dat het jaar 

van de bijdragen voorafgaat. In dat geval kunnen 

de bijdragen misschien niet beantwoorden aan de 

financiële toestand van het lopende jaar. 

 

Onder bepaalde voorwaarden kan de zelfstandige 

vragen om het bedrag van zijn bijdragen te 

verlagen.  Dan moet hij: 

 

◼ dit met redenen omkleed aanvragen bij zijn 

sociale verzekeringskas; 

◼ aantonen dat de inkomsten van het jaar zelf lager 

liggen dan deze van het derde voorafgaande jaar; 

 

De zelfstandige zal moeten aantonen dat aan de 

voorwaarden voldaan is, door middel van objectieve 

elementen (lagere BTW-inkomsten, afbetalingsplan bij 

de Belastingen, de RSZ, …). 

 

Wanneer het sociaal verzekeringsfonds een 

vermindering van bijdragen verleent, berekent het de 

nieuwe bijdrage op basis van het plafond waartoe de 

zelfstandige zich verbond om na te leven.  

 

De inkomensplafonds waar u niet onder mag zakken 

volgens uw bijdragecategorie 

 
Bijdragecategorie  Inkomensplafonds  

Hoofdberoep  

(vóór de pensioenleeftijd) 

16.409,20 € 

 

Bijberoep en gelijkgesteld 

(vóór de pensioenleeftijd) 

Geen minimum 

inkomensplafond 

Meewerkende partner  

(vóór de pensioenleeftijd) 
7.208,56 € 

 

Activiteit uitgeoefend 

 na 65 jaar  

Geen minimum 

inkomensplafond  

Begunstigde van een 

vervroegd pensioen  

Geen minimum 

inkomensplafond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6| Regularisatie van de bijdragen 
 

Zodra het sociaal verzekeringsfonds over de werkelijke 

beroepsinkomsten beschikt die de 

belastingadministratie meedeelde, herberekent het 

de verschuldigde bijdragen voor elk jaar van 

zelfstandige activiteit. 

 

Dit kan leiden tot een vordering van bijkomende 

bijdragen of tot de terugbetaling van wat te veel 

werd betaald. 

 

Als de inkomsten geen betrekking hebben op een 

volledig jaar van activiteit, moeten ze in verhouding 

worden berekend (omgerekend op jaarbasis). 

 

Opgelet: als de zelfstandige een vrijstelling of een 

vermindering van bijdragen kreeg en blijkt dat zijn 

werkelijke inkomsten boven het inkomensplafond 

gaan dat hij zich verbond om na te leven, moeten er 

verhogingen worden toegepast. 

 

Voorbeelden: 

 

- Een zelfstandige start zijn activiteit op 1 januari 2023. 

 

Zijn eerste volledige jaar van activiteit zal 2023 zijn en 

de periode waarin forfaitaire en voorlopige bijdragen 

van hem zullen gevorderd worden, zal aflopen op 

31 december 2025. 

 

Zijn voorlopige bijdragen van 2023 zullen 

geregulariseerd worden op zijn inkomsten van 2023. 

Deze van 2024 op zijn inkomsten van 2024. Deze van 

2025 op zijn inkomsten van 2025. 

 

In 2026 (het vierde volledige jaar van activiteit) zal hij 

voorlopige bijdragen betalen op basis van zijn 

inkomsten van het derde voorafgaande jaar, of dus 

2023. 

 

Deze bijdragen zullen daarna geregulariseerd worden 

op het in 2026 geïnde inkomen. 
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- Een zelfstandige start zijn activiteit op 

1 juli 2023. 

 

Zijn eerste volledige jaar van activiteit zal 2024 

zijn en de periode van het begin van activiteit 

zal eindigen op 31 december 2026. 

 

Zijn voorlopige bijdragen van 2023 zullen 

geregulariseerd worden op zijn inkomsten van 

2023. Deze van 2024 op zijn inkomsten van 2024. 

Deze van 2025 op zijn inkomsten van 2025, deze 

van 2026 op basis van de inkomsten van 2026. 

 

In 2027 (vierde volledige jaar van activiteit) zal 

hij voorlopige bijdragen betalen op basis van 

zijn inkomsten van het derde voorafgaande 

jaar, namelijk 2024. 

Daarna zullen deze bijdragen geregulariseerd 

worden op het in 2027 geïnde inkomen. 

 

In deze hypothese zal 2023 geen volledig jaar 

van activiteit zijn. 

 

Bij de regularisatie worden de inkomens pro rata 

berekend alsof ze over een volledig jaar zouden 

geïnd zijn. 

 

De activiteit wordt uitgeoefend tijdens de 

laatste twee kwartalen van 2023. Voor een 

inkomen van 10.000 € in 2023 wordt dit bij de 

regularisatie met twee vermenigvuldigd om het 

terug te brengen op een jaarbasis. De 

regularisatie van deze twee kwartalen gebeurt 

op basis van een inkomen van 20.000 €. 

 

Een dergelijke aanpassing, op basis van de 

werkelijk geïnde inkomsten, kan leiden tot de 

vordering van bijkomende bijdragen die soms 

erg hoog kunnen liggen. 

 

Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk bij 

te dragen op basis van een inkomen dat 

aangepast is het werkelijk overwogen inkomen 

(‘vermoedelijk inkomen’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedragen van de bijdragen in deze nota houden rekening met onze beheerkosten van 4,05%. 

Infonota|Zelfstandigen 

Dit is een informatieve nota die een beknopt overzicht  

geeft van de rechten en plichten van starters en zelfstandigen.  

V.U. : Jean-Benoît Le Boulengé |UCM – Sociaal Verzekeringsfonds 

Vereniging zonder winstoogmerk  

N° 0409089679 Chaussée de Marche, 637 - 5100 Namur  

Tel.: 081/32.06.11 | cas@ucm.be 

FSMA 18700A – RPM Namur 

ucm.be 

 
Al onze infonota’s worden geregeld geüpdatet en zijn te vinden op ucm.be 
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