
 Automatische kwijtschelding van een btw-boete bij een eerste inbreuk? 

 

In het regeerakkoord van 2014 werd bepaald dat het btw-boetesysteem zou hervormd worden met de 
goede trouw van de belastingplichtige als uitgangspunt. Eind juni 2018 kondigde de minister van 
Financiën in een persmededeling aan dat er een administratieve instructie werd uitgevaardigd. Deze 
nieuwe instructie betekent dat een kwijtschelding of vermindering van een btw-boete mogelijk wordt bij 
een eerste inbreuk. 

Hiermee wordt in de praktijk een einde gesteld aan de maatregelen van de regering Di Rupo, waarbij 
in 2012 een aantal niet-proportionele btw-boeten werden verhoogd, in de meeste gevallen verdubbeld 
(met een plafond van € 5.000,00) en waarbij de mogelijkheden voor een kwijtschelding of 
vermindering van de boete drastisch werden ingeperkt. 

Het boetesysteem wordt hierdoor rechtvaardiger en efficiënter, waarbij de principes van 
proportionaliteit (ook inbreuken naar aanleiding van een controle) en de goede trouw (wordt vermoed) 
moeten worden gerespecteerd. 

Deze administratieve instructie moet door de administratie worden toegepast voor alle 
verzoekschriften die behandeld worden na 1 april 2018 voor boeten opgelegd na 1 januari 2018. Het 
nieuwe boetebeleid voorziet dat de boete automatisch volledig zal worden kwijtgescholden, maar geldt 
spijtig genoeg niet voor alle begane overtredingen. 

Deze nieuwe regeling biedt dus duidelijk een kader voor de administratie om milder te zijn in de 
toepassing van de btw-boeten en maakt een duidelijker onderscheid tussen de belastingplichtigen die 
te goeder trouw dan wel te kwader trouw handelen. 

van die vergoeding. 

Btw-boetes: nu sneller kwijtschelding? 

Wanneer kunt u nu ‘automatisch’ de kwijtschelding van een btw-boete verkrijgen? Voor welke boetes 

geldt de nieuwe regeling en voor welke niet? Wat kunt u dan ondernemen als u een boete krijgt 

waarvoor het nieuwe beleid niet geldt? 

NIEUW BELEID 

Principes 

De hervorming van het btw-boetesysteem vertrekt van twee algemene uitgangspunten. Ten eerste 

wordt er vanaf nu uitgegaan van de goede trouw van de belastingplichtige. Ten tweede zal een boete 

volledig en ‘automatisch’ kwijtgescholden worden bij een eerste overtreding te goeder trouw, mits 

voldaan is aan vijf cumulatieve voorwaarden. 

Vijf cumulatieve voorwaarden 

De volledige kwijtschelding van de boete is dus enkel mogelijk als u voldoet aan vijf voorwaarden. In 

de eerste plaats moet het gaan om de eerste overtreding van dezelfde aard binnen de 

referentieperiode. Die referentieperiode is gelijk aan een periode van vier jaar voorafgaand aan het 

tijdstip waarop de overtreding begaan is (zie KB nr. 44, art. 3) . Als er tijdens een btw-controle 

meerdere overtredingen tegelijk en van eenzelfde aard vastgesteld worden, dan worden deze 

overtredingen beschouwd als één enkele overtreding. 



Verder moet de overtreding te goeder trouw begaan zijn. Die goede trouw wordt nu dus verondersteld. 

Het is dan aan de Btw om de kwade trouw van de btw-plichtige aan te tonen door middel van een 

geheel van bewijskrachtige elementen. 

Gemotiveerd verzoekschrift 

Om een opgelegde boete kwijtgescholden te krijgen, moet u daarnaast een gemotiveerd 

verzoekschrift indienen. Bij gebrek aan motivering zal het verzoekschrift onontvankelijk zijn en 

afgewezen worden. Zorg er dus voor dat u in uw verzoekschrift aangeeft waarom u de kwijtschelding 

van de boete vraagt. Geef m.a.w. aan waarom u voldoet aan de voorwaarden die we hier bespreken. 

Geen impact op btw-bedrag 

U moet op het ogenblik waarop u het verzoekschrift indient ook voldaan hebben aan de 

gesanctioneerde verplichting. U moet de gesanctioneerde inbreuk dus rechtgezet hebben. Vereist is 

verder ook dat u alle periodieke btw-aangiften ingediend heeft. 

Ten slotte mag de begane inbreuk geen impact hebben op het bedrag van de uiteindelijk te betalen of 

terug te krijgen btw. De overtreding mag m.a.w. geen invloed hebben op de roosters 71 en 72 van uw 

periodieke btw-aangifte. 

Toepassingsgebied 

Het nieuwe boetebeleid heeft niet alleen betrekking op niet-proportionele geldboetes wegens 

inbreuken inzake de niet-naleving van bepaalde btw-formaliteiten en verplichtingen (KB nr. 44) , bv. de 

niet- of laattijdige indiening van de jaarlijkse klantenlisting en de intracommunautaire opgaven of het 

niet in acht nemen van de vormvereisten bij het uitreiken van facturen en het houden van boeken, 

journalen of registers. 

Het nieuwe beleid is ook van toepassing op proportionele geldboetes wegens inbreuken die naar 

aanleiding van een controle vastgesteld zijn (KB nr. 41) . Denk daarbij o.m. aan het niet toepassen 

van de verlegging van heffing bij de afname van werk in onroerende staat door een btw-plichtige met 

een volledig recht op aftrek, een uitgaande handeling die ten onrechte opgenomen werd in rooster 44 

in plaats van in rooster 47 of vice versa of het vermelden van het aankoopbedrag in rooster 82 in 

plaats van in rooster 81 of 83. 

De laattijdige of niet-indiening van periodieke of bijzondere btw-aangiften en van MOSS-aangiften valt 

niet onder het nieuwe boetebeleid. 

Vanaf wanneer? 

Het nieuwe boetebeleid (Instructie 2018/I/41 van 13.05.2018, niet gepubliceerd) moet verplicht 

toegepast worden voor alle verzoekschriften die behandeld worden na 1 april 2018 en dit voor boetes 

die opgelegd werden na 1 januari 2018. 

ANDERE BOETES 

Kwijtschelding of vermindering 

Ook al gaat het om een boete waarop het nieuwe boetebeleid niet toegepast kan worden, dan nog 

kunt u altijd een gemotiveerd verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering van de boete indienen. 



In het nieuwe systeem wordt de boete automatisch kwijtgescholden als aan de vijf voorwaarden 

voldaan is. Geldt het nieuwe systeem niet, dan zal de boete niet automatisch kwijtgescholden worden, 

maar zal er door de Btw nagegaan worden of er sprake is van overmacht dan wel of er andere 

elementen in het concrete geval meespelen om te besluiten tot een vermindering of kwijtschelding van 

de boete. 

Overmacht of andere redenen? 

Overmacht is een onvoorzienbare en onvoorkombare gebeurtenis, zoals het overlijden van de btw-

plichtige, brand, diefstal van documenten, enz. De inbeslagname van de boekhouding of een gebrek 

aan kennis van de fiscale wetgeving, wordt niet aanvaard als overmacht. 

Wordt overmacht aanvaard, dan zal de opgelegde boete volledig kwijtgescholden worden. 

Andere elementen kunnen gaan om de financiële toestand, de wijze waarop de btw-plichtige aan zijn 

fiscale verplichtingen voldaan heeft, verzachtende omstandigheden en redenen van sociale of andere 

aard. 

o Btw-boetes die opgelegd werden sinds 1 januari 2018 kunt u nu veel gemakkelijker laten 

kwijtschelden. 

o De Btw moet daarbij nu uitgaan van de goede trouw van de btw-plichtige. 

o Als het om een eerste gelijkaardige overtreding binnen de vier jaar gaat en als u die overtreding 

zelf rechtgezet heeft, dan kunt u via een gemotiveerd verzoekschrift de kwijtschelding vragen. 

o Voor boetes die niet onder de nieuwe regeling vallen, kunt u zich desgevallend eventueel 

beroepen op overmacht of op de financiële toestand van de btw-plichtige, of op verzachtende 

omstandigheden van sociale of andere aard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uw bezoldiging verhogen om minder belastingen te betalen? 

Voor dit jaar en volgend jaar wordt het standaardtarief vennootschapsbelasting verminderd tot 
29,58%. Kleine vennootschappen kunnen vanaf dan een tarief van 20,4% genieten op hun eerste 
schijf van € 100.000,00 aan fiscaal resultaat. Daarboven geldt steeds het standaardtarief. 
Vennootschappen die de minimumbezoldigingsvereiste niet respecteren, zien zich daarnaast 
geconfronteerd met een bijkomende (weliswaar aftrekbare) afzonderlijke aanslag gelijk aan 5,1% op 
het tekort aan bezoldiging. 

Voortaan zal aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) een bezoldiging van € 45.000,00 
(vroeger € 36.000,00) toegekend moeten worden om het tarief van 29,58% te kunnen genieten. Indien 
het belastbaar resultaat lager ligt dan € 45.000,00 volstaat het dat de bezoldiging minstens gelijk is 
aan het resultaat na aftrek van die bezoldiging. 

Is het nu interessant om in een vennootschap die een belastbaar resultaat heeft van bijvoorbeeld € 
100.000,00 de bezoldiging op te trekken van € 36.000,00 naar € 45.000,00? 

Het antwoord is duidelijk ja. Op het bedrag van € 9.000,00 bijkomend loon is € 1.500,00 extra sociale 
bijdragen en extra € 3.500,00 personenbelasting verschuldigd. Privé een totale meerkost van € 
5.000,00. Het nettoloon daarentegen stijgt met € 4.000,00 (9.000,00 – 5.000,00). De totale besparing 
in de vennootschapsbelasting bedraagt € 8.500,00, veel meer dus dan de fiscale en sociale privé-
meerkost van € 5.000,00. 

 Hoe kan ik minder belasting betalen aan de fiscus – eenmanszaak 
door Vincent De Backer | dec 23, 2016 | Belastingen, Boekhouden, Starters | 

Iedereen vraagt het zich wel af … hoe kan ik minder belasting betalen aan de fiscus? In België 
betalen we met zijn allen belastingen, helaas veel belastingen. De belastingkloof met de 
buurlanden wordt ook alsmaar groter. Een kinderloze, alleenstaande werknemer die een boven 
gemiddeld loon verdient heeft een gemiddelde belastingdruk van meer dan 55% in ons land. 
Afhankelijk van je sociaal statuut (werknemer, zelfstandige via éénmanszaak, ondernemer in 
vennootschap) zijn er verschillende dingen waar je op kan letten. Je kan er voor zorgen dat je 
belastbare basis kleiner wordt met als gevolg .. minder belasting betaling aan de fiscus. 
Het is waarschijnlijk de meest gestelde vraag door al mijn klanten. Iedereen ervaart belastingen 
als een pijnpunt waar ze liefst zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Nochtans heb je sommige 
dingen wel in de hand waardoor je de belasting kan “bijsturen” als het ware. Omdat fiscaliteit vrij 
complex is kunnen we dit best opsplitsen in verschillende kleine eenvoudige stukjes. Iemand die 
niets weet van fiscaliteit zal nog altijd kunnen volgen. Eenvoudig gaat ook, dat is waar het om draait 
bij ons. De zaken hoeven namelijk niet altijd nodeloos gecompliceerd te worden. In een eerste 
stukje delen wij reeds enkele tips voor de zelfstandige die werkt via éénmanszaak. 
  

 

De zelfstandige via éénmanszaak  
De meeste zelfstandigen beginnen onder het statuut van de éénmanszaak. Je werkt alle dagen 
keihard om de nodige inkomsten te verwerven zodat je alle rekeningen kan betalen op het eind 
van de dag. S’avonds loop je naar de brievenbus, de aanslagbrief van de overheid voor de 
personenbelasting is toegekomen. Nieuwsgierig als je bent maak je die onmiddellijk open en tot 
overmaat van ramp zie je daar een te betalen som van meer dan € 10.000, te betalen binnen een 
termijn van 2 maanden. Op je professionele bankrekening staat slechts € 12.000 … Het idee 
springt in je hoofd en klinkt als volgt “Ik ga alle dagen werken om uiteindelijk alles af te geven aan 
de fiscus“. Motiverend? Alles behalve! Daarom voorzien we jou graag van enkele tips en tricks.  

Zorg voor fiscaal interessante beroepskosten 
Voor inkomsten te verwerven moet je kosten maken, soms zijn die vast, soms zijn die variabel. Niet 
alle kosten zijn fiscaal aftrekbaar aan 100% … Dit wel zeggen dat niet elke € 100 die je betaalt aan 
je leverancier voor € 100 zal afgetrokken worden van je winst. Het is op die winst dat je dan 
uiteindelijk belast wordt. In dit artikel laten we even buiten beschouwing dat sommige kosten een 

https://www.deboekhouding.be/author/vincentdb/
https://www.deboekhouding.be/category/belastingen/
https://www.deboekhouding.be/category/boekhouden/
https://www.deboekhouding.be/category/starters/


gemengde beroepskost zijn, dit wil zeggen aankopen die deels gebruikt worden voor het 
zelfstandig beroep, deels gebruikt in de privé sfeer. Denk maar aan een laptop bijvoorbeeld. Bij 
een gemengde beroepskost daalt de aftrek nog verder tot het beroepsgebruik (%). 
Bij éénmanszaak liggen de fiscale regels anders dan in een vennootschap. Zo is het bijvoorbeeld 
minder interessant om een dure wagen te kopen gezien die beroepskost slechts fiscaal beperkt 
aftrekbaar is. Daarnaast zal je die dure wagen, indien zonder financiering, wel volledig moeten 
betalen wat óók nadelig is het voor het saldo op je bankrekening. 
Voor dat zelfde budget kan je op zoek gaan naar partners/dienstverleners die er voor zorgen dat jij 
meer inkomsten verwerft op termijn. Bijvoorbeeld inzetten op naamsbekendheid via 
marketing. Eventueel ook een verbetering van dienstverlening aan je vaste klanten of betere 
kwaliteit van je producten. Deze soort kosten zijn een win voor je klanten en tevens ook een win 
voor jou omdat deze wel volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Hoe sterker je de fiscale winst kan laten 
dalen door interessante beroepskosten te maken, hoe minder belasting je zal moeten betalen aan 
de fiscus. Vraag vandaag nog bij je boekhouder je gedetailleerd fiscaal resultaat op en je zal direct 
kunnen zien welke beroepsuitgaven voor welk percentage in aftrek worden gebracht van je winst. 
In deel twee van deze reeks geven we jou een gouden tip hoe je kan vermijden dat een grote, 
onbetaalbare belastingaanslag in de bus valt. In de fiscaliteit maken we hiervoor gebruik van 
voorafbetalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deboekhouding.be/boekhouden/minder-belasting-betalen-fiscus-ez-deel2/


Verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers: maatregel 500 euro 

bijverdienen treedt in werking vanaf 15 juli 2018 
 

In de media is eerder al veel verschenen over het onbelast bijverdienen via 
verenigingswerk of occasionele dienstverlening aan burgers. Hierbij bestond echter het 
gevaar van oneerlijke concurrentie met de professionele sector. De overheid heeft daarom 
de toegelaten activiteiten afgebakend in twee lijsten. Vanaf 15 juli 2018 treedt de 
maatregel effectief in werking. 

Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden 
komen vanaf 15 juli 2018 in aanmerking om tot 500 euro per maand (geïndexeerd 510 
euro) en 6.000 euro per jaar (geïndexeerd 6.130 euro) onbelast bij te verdienen. Indien 
deze grens overschreden wordt, zullen al de inkomsten als beroepsinkomsten beschouwd 
worden. 

Enerzijds gaat het om hulp in het verenigingsleven (sportcoaches, begeleiders…) en 
anderzijds om klusjes waarbij burgers elkaar helpen. 

Via de website bijklussen.be moeten de prestaties geregistreerd worden. Bij 
dienstverlening aan verenigingen is het de vereniging die aangifte moet doen. Indien je 
echter klusjes wil opknappen voor burgers moet je zelf aangifte doen. 

Een uitgebreid overzicht van de voorwaarden en een overzicht van de toegelaten 
activiteiten is eveneens terug te vinden via deze site bijklussen.be 

 

WAT HOUDT HET NIEUWE STATUUT "VERENIGINGSWERK" IN? 

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli vergoed worden via 
een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand 
kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten 
betalen. Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer 
dan 500 euro per maand bedragen. 

Op 5 juli 2018 keurde het parlement een wettekst goed over het verenigingswerk. De Vlaamse 
Sportfederatie bestudeert momenteel de genomen beslissingen en wint informatie in, om vervolgens 
zo snel mogelijk de sportfederaties en -clubs verder te informeren over de modaliteiten van het nieuwe 
statuut.  
Hieronder vinden jullie de momenteel beschikbare informatie. 

Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen 

Volgende voorwaarden gelden om gebruik te kunnen maken van het statuut verenigingswerk. 

Voor werknemers: 

• minstens 4/5e tewerkgesteld. Hierbij wordt een referentiepunt van 3 kwartalen voordien genomen, en 
gelden studentenovereenkomsten niet. 

Voor zelfstandigen: 

• betaalt sociale bijdragen 

• referentiepunt 3 kwartalen voordien 

• activiteit van verenigingswerk mag niet in lijn liggen met beroepsmatige activiteit 

Voor gepensioneerden: 
 
geen bijzondere voorwaarden. 

Voor werklozen: 

https://bijklussen.be/


• kunnen in regel geen gebruik maken van het statuut verenigingswerk. Uitzonderingen zijn mogelijk, 
bijvoorbeeld wanneer de werkloosheid ontstaat tijdens een lopende overeenkomst voor 
verenigingswerk. 

Daarnaast gelden volgende beperkingen voor iedereen: 

• Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst. Mogelijks komt hiervoor nog een uitzondering voor personen die via de 25 
dagen-regel ingeschakeld werden. Hiervoor is eerst nog een wijziging van de wet vereist (stemming 
pas rond half september verwacht). 

• Verenigingswerk mag niet bij dezelfde vereniging waar je vrijwilligerswerk doet, tenzij voor het 
vrijwilligerswerk geen onkostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat 

• Verengingswerk mag niet ter vervanging van een personeelslid 

• Aangezien buitenlanders geen rijksregisternummer hebben, zullen ze niet automatisch gebruik 
kunnen maken van de online toepassing om verenigingswerk te melden. In heel wat gevallen zullen 
ze echter wel gebruik kunnen maken van het statuut, maar hiervoor dienen ze eerst contact op te 
nemen met het Contactcenter RSZ(externe link). 

• Men kan via verenigingswerk in de sportsector op jaarbasis maximum 6.000 euro en 
op maandbasis maximum 500 euro onbelast bijverdienen. Deze bedragen worden jaarlijks 
geïndexeerd. Klik hier voor de momenteel geldende maxima. Mogelijks wordt het maximumbedrag 
op maandbasis voor de sportsector opgetrokken naar 1.000 euro. Hiervoor is nog een wetswijziging 
nodig (stemming half september verwacht) en vervolgens een KB dat het nieuwe maximum voor de 
sportsector moet vaststellen. 

Om welke taken gaat het? 

Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies:  

• Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt 

• Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, 
terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; 

• Conciërge van sportinfrastructuur 

• Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief 
beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van 
organisaties actief in de sportsector 

• Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere 
publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van 
een groot publiek voor sportverenigingen 

• Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en 
maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen 

Bekijk de volledige lijst van activiteiten(externe link). De volledige lijst van activiteiten zal vermoedelijk 
binnenkort via een reparatiewet nog aangepast worden. 

Welke administratie en belasting? 

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, moeten dit voor aanvang van de 
prestaties aangeven via een online tool die vanaf 8 juli beschikbaar is op de website 
“bijklussen.be”(externe link) (en binnenkort ook via een mobiele app).  

Er moet verplicht een geschreven overeenkomst (een modelovereenkomst vind je hier) opgesteld 
worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat. 

Daarnaast moet er door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten eveneens vermeld worden 
in de overeenkomst.  

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze 
bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale 
zekerheidsbijdragen moeten betalen.  

https://www.bijklussen.be/nl/contact.html
https://www.dynamoproject.be/node/13970
https://www.verenigingswerk.be/nl/verenigingswerk.html
http://www.bijklussen.be/
http://www.bijklussen.be/
https://www.dynamoproject.be/node/13960


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociale bijdragen: aanvraag tot vermindering mogelijk 
 

De voorlopige sociale bijdragen van 2018 worden berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, dus 
dat van 2015. Indien je kan aantonen dat je inkomen van 2018 aanzienlijk lager zal zijn dan dat van 
2015, kan er onder bepaalde voorwaarden een vermindering van sociale bijdragen aangevraagd 
worden. Dit kan onder meer het geval zijn bij een gewijzigde situatie zoals omschakeling van hoofd- 
naar bijberoep, uitzonderlijke opbrengsten in 2015, verminderde activiteit omwille van 
ziekte/arbeidsongeschiktheid, … Indien je hiervoor in aanmerking denkt te komen, neem dan contact 



met ons op zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. De aanvraag tot vermindering gebeurt 
best voordat de bijdrage van het eerste kwartaal 2018 betaald wordt. 

Voor zelfstandigen in hoofdberoep waren er tot vorig jaar slechts twee wettelijke 
verminderingsdrempels (geïndexeerd voor 2018 komen deze twee drempels neer op 13.550,50 euro 
en 27.101,00 euro). Aangezien deze drempels in de praktijk ontoereikend bleken te zijn, heeft de 
nieuwe wet vanaf 1 januari 2018 voor alle categorieën van zelfstandigen vier nieuwe 
verminderingsdrempels toegevoegd nl. 17.072,56 euro, 21.510,08 euro, 38.326,61 euro en 54.202,01 
euro. In totaal bestaan er nu dus zes verminderingsdrempels. 

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen een vermindering van de voorlopige bijdragen aanvragen. 
Wanneer ze kunnen aantonen dat hun beroepsinkomsten lager zullen uitvallen dan 1.499,14 euro 
(minimumdrempel) moeten ze geen voorlopige bijdragen betalen. De volgende verminderingsdrempel 
is vastgesteld op 7.098,31 euro. Voor het overige gelden dezelfde verminderingsdrempels als voor 
zelfstandigen in hoofdberoep. 

Nieuwe drempels aanvraag vermindering vanaf 2018 

Vanaf 2018 zullen meer zelfstandigen in aanmerking komen om hun voorlopige sociale bijdrage te 

laten verminderen. De ministerraad keurde daarover een wetsontwerp goed op 23 november 2017. 

Sinds de bijdragehervorming in 2015 betaalt de zelfstandige eerst een voorlopige bijdrage op zijn 

inkomsten van drie jaar geleden. Van zodra het inkomen van het jaar zelf gekend is, krijgt hij een 

eindafrekening. In afwachting daarvan, kan de zelfstandige zijn voorlopige bijdragen laten aanpassen 

aan zijn geschatte inkomen. 

De zelfstandige in hoofdberoep die zijn voorlopige bijdragen wil laten verminderen, kan op dit moment 

maar kiezen uit twee verminderingsdrempels. Het wetsontwerp verhoogt dit aantal naar zes. 

Hieronder een overzicht: 

  

Huidige 

drempels 

Drempels vanaf 

2018 

13 296,25 13 296,25 

  16 752,22 

  21 106,47 

26 592,49 26 592,49 

  37 607,47 

  53 184,98 

Via deze weg kunnen meer zelfstandigen hun voorlopige bijdragen afstemmen op de realiteit. De 

inwerkingtreding van deze nieuwe drempels is voorzien voor de bijdragen vanaf het eerste kwartaal 

van 2018.  

 


