
Sociale bijdragen  
berekend op (geraamde) 

inkomsten 2020
Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen - STARTER

HOOFDBEROEP

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2020 Kwartaalbijdrage Gewoon VAPZ  
jaarbijdrage 8,17% 

Sociaal VAPZ 
jaarbijdrage 9,40% 

11.000,00 745,15 1.143,29 1.315,42

13.993,78 of minder (minimum) 745,15 1.143,29 1.315,42

17.631,06 938,83 1.440,46 1.657,32

22.213,74 1.182,85 1.814,86 2.088,09

27.987,56 1.490,30 2.286,58 2.630,83

39.580,39 2.107,60 3.233,72 3.720,56

45.000,00 2.396,19 3.291,30 (maximum) 3.786,81  (maximum)

55.975,11 2.980,60 3.291,30 3.786,81

60.000,00 3.194,93 3.291,30 3.786,81

70.000,00 3.569,78 3.291,30 3.786,81

89.051,37 en meer (maximum) 4.270,50 3.291,30 3.786,81

PRIMOSTARTER*

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2020 Kwartaalbijdrage Gewoon VAPZ 
jaarbijdrage 8,17%

Sociaal VAPZ 
jaarbijdrage 9,40% 

5.000,00 384,80 - -

7.226,46 384,80 - -

9.329,19 496,77 - -

13.993,78 en meer Zie hoofdberoep Zie hoofdberoep Zie hoofdberoep

MEEWERKENDE PARTNER (MAXI-STATUUT)

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2020 Kwartaalbijdrage Gewoon VAPZ 
jaarbijdrage 8,17%

Sociaal VAPZ 
jaarbijdrage 9,40% 

5.000,00 327,35 502,25 577,86

6.147,47 of minder (minimum) 327,35 502,25 577,86

10.000,00 532,49 817,00 940,00

13.993,78 en meer Zie hoofdberoep Zie hoofdberoep Zie hoofdberoep

BIJBEROEP

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2020 Kwartaalbijdrage

1.300,00 82,43

1.548,18 (minimum) 82,43

4.000,00 213,00

7.330,52 390,34

10.000,00 532,49

13.993,78 en meer Zie hoofdberoep

STUDENT-ZELFSTANDIGE 

Netto jaarlijks beroepsinkomen  2020 Kwartaalbijdrage

1.548,18 82,43 (forfait)

lager dan 6.996,89 0,00

10.495,32 186,28

12.000,00 266,41

13.993,78  en meer Zie hoofdberoep

SOCIALE BIJDRAGEN VAN ZELFSTANDIGEN VOOR 2020
voor de meest voorkomende bijdragereeksen

Re
f N

-0
01

1/
bi

s 
(fe

br
ua

ri 
20

19
 ) 

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: G

. S
tu

bb
e 

- G
ro

up
 S

 - 
SV

Z 
VZ

W
 –

 F
on

sn
yl

aa
n 

40
 - 

10
60

 B
ru

ss
el

   
  R

PR
 : 

04
09

.0
88

.2
93

www.formalis.be - www.groups.be

*Primostarter: zie verso

De bedragen in vet zijn de verminderingsdrempels van de sociale bijdragen.

GEPENSIONEERDEN VANAF 65 jaar  
die onbeperkt mogen bijverdienen

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2020 Kwartaalbijdrage

2.500,00 0,00

3.096,37 (minimum) 118,23

4.000,00 152,73

7.330,52 279,91

10.000,00 381,83

13.993,78 534,33

17.631,06 673,21

22.213,74 848,19

27.987,56 1.068,65

39.580,39 1.511,31

55.975,11 2.137,32

89.051,37 en meer (maximum) 3.360,13

VERVROEGD GEPENSIONEERDEN (60 tot 65 jaar)  
met beperking van het toegelaten inkomen

Netto jaarlijks beroepsinkomen 2020 Kwartaalbijdrage

2.500,00 0,00

3.096,37 (minimum) 118,23

4.000,00 152,73

6.714,00 256,36

7.330,52 279,91

8.000,00 305,47

10.071,00 384,54

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



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

ONDERNEMINGSLOKET FORMALIS

	Inschrijven onderneming in de KBO

	Informeren over toelating en vergun- 
ningen

	Aansluiting bij het sociaal verzekerings-
fonds (+ aansluiting vennootschap)

	Adviseren over uw rechten en plichten 
als zelfstandige

	Eventueel zorgen voor de BTW-identifi-
catie

	Wijzigingen of de stopzetting van uw ac-
tiviteit in de KBO in orde brengen

Meer info
www.formalis.be | online.formalis.be

PRIMOSTARTER

Zelfstandigen in hoofdberoep betalen een 
minimale sociale bijdrage van € 745,15 per 
kwartaal in 2020.  Als primostarter betaalt 
u voor de eerste 4 kwartalen minder sociale 
bijdragen als uw inkomsten beperkt zijn.

Wie zijn de primostarters?

	De zelfstandige in hoofdberoep die voor 
het eerst een activiteit opstart

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

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

Meer info
www.groups.be

RECHTEN ALS ZELFSTANDIGE

De zelfstandigen in hoofdberoep en de 
meewerkende echtgenote(s)(n) in het maxi 
statuut betalen sociale bijdragen die sociale 
rechten openen inzake:

	Ziekte-en invaliditeitsverzekering

	Pensioen

	Moederschapshulp

	Overbruggingsrecht

	Mantelzorg

Meer info
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-
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.

Meer info
www.groups.be

UW ELEKTRONISCH DOSSIER

Consulteer snel en eenvoudig uw dossier online. Via eLoket kunnen u en uw boekhouder op elk ogenblik 
de stand van uw rekening raadplegen, uw bijdragen simuleren en/of aanpassen, duplicaten raadplegen, 
enz. 

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

VERANDEREN VAN  
SOCIAAL  

VERZEKERINGSFONDS

Bent u bij een ander sociaal 
verzekeringsfonds aangeslo-
ten en wenst u over te komen 

naar Group S SVZ ?  

Vraag dan nu al  
uw overkomst aan!

U vindt het aanvraagformulier 
op onze website  
www.groups.be,  

of contacteer ons via het 
nummer  

+ 32 2 555 15 20


