SOCIALE BIJDRAGEN VAN ZELFSTANDIGEN VOOR 2021
voor de meest voorkomende bijdragereeksen
www.formalis.be - www.groups.be
Sociale bijdragen
berekend op (geraamde)
inkomsten 2021

Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen - STARTER

HOOFDBEROEP
Netto jaarlijks beroepsinkomen 2021

Kwartaalbijdrage

Gewoon VAPZ
jaarbijdrage 8,17%

Sociaal VAPZ
jaarbijdrage 9,40%

11.000,00

747,75

1.147,28

1.320,00

14.042,57 of minder (minimum)

747,75

1.147,28

1.320,00

17.692,54

942,10

1.445,48

1.663,10

22.291,20

1.186,97

1.821,19

2.095,37

28.085,15

1.495,50

2.294,56

2.640,00

39.718,41

2.114,96

3.244,99

3.733,53

45.000,00

2.396,19

3.302,77 (maximum)

3.800,01 (maximum)

56.170,30

2.991,00

3.302,77

3.800,01

60.000,00

3.194,93

3.302,77

3.800,01

70.000,00

3.573,25

3.302,77

3.800,01

89.361,89 en meer (maximum)

4.285,39

3.302,77

3.800,01

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2021

Kwartaalbijdrage

Gewoon VAPZ
jaarbijdrage 8,17%

Sociaal VAPZ
jaarbijdrage 9,40%

5.000,00

386,14

-

-

7.251,66

386,14

-

-

9.361,72

498,50

-

-

14.042,57 en meer

Zie hoofdberoep

Zie hoofdberoep

Zie hoofdberoep

Kwartaalbijdrage

Gewoon VAPZ
jaarbijdrage 8,17%

Sociaal VAPZ
jaarbijdrage 9,40%

5.000,00

328,49

504,00

579,88

6.168,90 of minder (minimum)

328,49

504,00

579,88

PRIMOSTARTER*

10.000,00

532,49

817,00

940,00

14.042,57 en meer

Zie hoofdberoep

Zie hoofdberoep

Zie hoofdberoep

GEPENSIONEERDEN VANAF 65 jaar
die onbeperkt mogen bijverdienen

BIJBEROEP
Netto jaarlijks beroepsinkomen 2021

Kwartaalbijdrage

1.300,00
1.553,58 (minimum)
4.000,00
7.356,08
10.000,00
14.042,57 en meer

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2021

Kwartaalbijdrage

82,73 (forfait)

2.500,00

118,64 (forfait)

82,73

3.107,17 (minimum)

118,64

213,00

4.000,00

152,73

391,70

7.356,08

280,88

532,49

10.000,00

381,83

Zie hoofdberoep

14.042,57

536,19

17.692,54

675,56

STUDENT-ZELFSTANDIGE
Netto jaarlijks beroepsinkomen 2021

Kwartaalbijdrage

1.553,58

82,73 (forfait)

lager dan 7.021,29

82,73 (forfait)

10.531,92

186,94

12.000,00

265,11

14.042,57 en meer

Zie hoofdberoep

*Primostarter: zie verso
De bedragen in vet zijn de verminderingsdrempels van de sociale bijdragen.

HEEFT U NOG VRAGEN? Contacteer dan zeker uw Client Advisor
of surf naar www.groups.be.

22.291,20

851,15

28.085,15

1.072,38

39.718,41

1.516,58

56.170,30

2.144,77

89.361,89 en meer (maximum)

3.371,84

VERVROEGD GEPENSIONEERDEN (60 tot 65 jaar)
met beperking van het toegelaten inkomen
Netto jaarlijks beroepsinkomen 2021

Kwartaalbijdrage

2.500,00

118,64 (forfait)

3.107,17 (minimum)

118,64

4.000,00

152,73

6.797,00

259,53

7.356,08

280,88

8.000,00

305,47

10.195,00

389,28
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Netto jaarlijks beroepsinkomen 2021

RPR : 0409.088.293

MEEWERKENDE PARTNER (MAXI-STATUUT)

ONDERNEMINGSLOKET FORMALIS
 Inschrijven onderneming in de KBO
 Informeren over toelating en vergunningen

PRIMOSTARTER

RECHTEN ALS ZELFSTANDIGE

Zelfstandigen in hoofdberoep betalen een

De zelfstandigen in hoofdberoep en de

minimale sociale bijdrage van € 747,75 per

meewerkende echtgenote(s)(n) in het maxi

kwartaal in 2021. Als primostarter betaalt u

statuut betalen sociale bijdragen die sociale

voor de eerste 4 kwartalen minder sociale

rechten openen inzake:

 Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds (+ aansluiting vennootschap)

bijdragen als uw inkomsten beperkt zijn.
Wie zijn de primostarters?

 Adviseren over uw rechten en plichten
als zelfstandige

 Pensioen

 De zelfstandige in hoofdberoep die voor
het eerst een activiteit opstart

 Moederschapshulp

 Eventueel zorgen voor de BTW-identificatie

 De zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige die voor de eerste
keer zelfstandige in hoofdberoep wordt

 Wijzigingen of de stopzetting van uw
activiteit in de KBO in orde brengen

 Ziekte-en invaliditeitsverzekering

 Overbruggingsrecht
 Mantelzorg

 De zelfstandige in hoofdberoep die
zijn activiteit hervat na minstens 5 jaar
onderbreking

Meer info

Meer info

Meer info

www.formalis.be | online.formalis.be

www.groups.be

www.groups.be

BEREKENINGSWIJZE VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN
De sociale bijdragen worden berekend in twee stappen:

 De eerste stap waarbij een voorlopige sociale bijdrage wordt gevorderd.
 De tweede stap waarbij de definitief verschuldigde sociale bijdrage wordt berekend op basis van het
door de fiscus vastgestelde beroepsinkomen als zelfstandige.
U kan vragen om uw voorlopige bijdrage aan te passen om te anticiperen op de tweede stap, de zoge-

VERANDEREN VAN
SOCIAAL
VERZEKERINGSFONDS
Bent u bij een ander sociaal
verzekeringsfonds aangesloten en wenst u over te komen
naar Group S SVZ ?

naamde regularisatiefase. Uw voorlopige sociale bijdragen kan u verhogen indien u uw inkomen hoger
inschat dan de voorlopige berekeningsbasis. Op deze manier vermijdt u onaangename verrassingen bij
de tweede stap, waar u een aanzienlijk bijdragesupplement zou kunnen worden gevorderd. U kan uw
voorlopige bijdragen ook verlagen als u kan aantonen dat uw inkomen lager zal zijn dan de voorlopige
berekeningsbasis. Hiervoor moet u een aanvraag indienen vergezeld van de nodige motivatie en
stavingsstukken.

Vraag dan nu al
uw overkomst aan!

Meer info
www.groups.be

U vindt het aanvraagformulier
op onze website

UW ELEKTRONISCH DOSSIER

www.groups.be,
of contacteer ons via het

Consulteer snel en eenvoudig uw dossier online. Via eLoket kunnen u en uw boekhouder op elk ogenblik

nummer

de stand van uw rekening raadplegen, uw bijdragen simuleren en/of aanpassen, duplicaten raadplegen,

+ 32 2 555 15 20

enz.
Ontdek zelf de voordelen van eLoket op www.groups.be.

De informatie op dit document is onderhevig aan wijzigingen.
Voor een actuele versie, surft u naar www.groups.be

