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Bijdragetabel 2018
In het kader van de taxshift heeft de regering een geleidelijke verlaging voorzien van de sociale bijdragen 
voor zelfstandigen. Vanaf 2018 betaal je als zelfstandige nog maximum 20,5% van je netto belastbaar 
inkomen aan sociale bijdragen. Verder worden in 2018 extra drempels voor een aanvraag van verminderde 
bijdragen ingevoerd, zodat zelfstandigen over een grotere flexibiliteit beschikken. Ten slotte zullen 
startende zelfstandigen in hoofdberoep vanaf het tweede kwartaal van 2018 kunnen vragen om een 
verminderde voorlopige bijdrage te betalen. 

Basisprincipes voor elke zelfstandige
We berekenen de definitieve sociale bijdrage op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Je betaalt 
eerst een voorlopige bijdrage die 2 à 3 jaar later herberekend wordt, wanneer de belastingadministratie je 
werkelijke inkomen doorgeeft aan Zenito. Voor de betaling van je voorlopige sociale bijdragen kies je wat 
het best overeenstemt met je huidige beroepsinkomen:

KEUZE 1 KEUZE 2 KEUZE 3

Je aanvaardt de  
voorgestelde wettelijke 
voorlopige bijdragen
Je hebt vandaag geen uitzonderlijk  
hoger of lager beroepsinkomen in 
vergelijking met 3 jaar geleden? Je 
bent starter en je kan je inkomsten 
nog niet goed inschatten? Dan ga je 
best akkoord met de wettelijke  
voorlopige bijdrage, voorgesteld 
door Zenito.

Je vraagt verminderde  
voorlopige bijdragen aan
Je hebt een aanzienlijk lager 
beroepsinkomen in vergelijking met 
3 jaar geleden? Dan kan je vragen 
om een verminderde voorlopige 
bijdrage te betalen.

Wat moet ik doen?
1.  Vraag een verminderde 

voorlopige bijdrage aan bij je 
klantverantwoordelijke. De 
aanvraagformulieren vind je op 
de Zenito website.

2.  Geef een duidelijke motivatie,  
leg bewijsstukken voor en 
bezorg ze aangetekend aan de 
hoofdzetel van Zenito in Brussel.

Je betaalt verhoogde 
voorlopige bijdragen
Je hebt een hoger beroepsinkomen 
in vergelijking met 3 jaar geleden of 
je bent starter en verwacht hogere 
inkomsten dan die waarop je mini-
mumbijdrage berekend wordt? Dan 
betaal je best een verhoogde voorlo-
pige bijdrage om hoge afrekeningen 
na de herberekening te vermijden.

Wat moet ik doen?
1. Geef je geschatte netto belastbaar 

inkomen door aan Zenito.

2. Betaal de verhoogde bijdrage, of 
betaal doorheen het jaar vrijwillig 
bij, zonder vooraf een verhoogd 
inkomen door te geven.

Wat moet ik doen?
Betaal de voorlopige bijdrage 
voorgesteld door Zenito.

www.zenito.be/bijdragen



Definitieve kwartaalbijdrage 2018

Jaarinkomen* 
2018 (EUR)

Verminderde 
bijdrage

Hoofdberoep 

Meewerkende 
echtgeno(o)t(e) Bijberoep Art. 37 Student- 

zelfstandige 65+ zonder pensioen Pensioen met  
toegelaten activiteit **starter tijdens 

1e 4 kwartalen 
van aansluiting 

(van toepassing vanaf 
kwartaal 2018/2)

vanaf 5e 
kwartaal van 
aansluiting

Tot 1.499,13 Bijberoep / art. 37

372,79

721,89

317,13

vrijgesteld vrijgesteld

vrijgesteld

vrijgesteld vrijgesteld1.499,14 79,86 79,86

2.998,28 65+ zonder pensioen / 
gepensioneerd 159,73 159,73

2.998,29 159,73 159,73 159,73 114,54

4.000,00 213,10 213,10 213,10 152,81

5.000,00 266,37 266,37 266,37 191,01

5.952,74 Meewerkende 
echtgeno(o)t(e) 317,13 317,13 317,13 227,40

6.775,25 Student-zelfstandige 360,95 360,95 360,95 360,95 258,83

6.997,55

Hoofdberoep tijdens 
de 1e 4 kwartalen als 

starter (vanaf kwartaal 
2018/2)

372,79 372,79 372,79 11,84 372,79 267,32

7.098,30
Bijberoep / art. 37 / 

65+ zonder pensioen / 
gepensioneerd

378,16 378,16 378,16 378,16 17,21 378,16 271,16

7.098,31 378,16 378,16 378,16

721,89

17,21 378,16 271,16

8.000,00 426,20 426,20 426,20 65,25 426,20 305,61

9.033,67

Hoofdberoep tijdens 
de 1e 4 kwartalen als 

starter (vanaf kwartaal 
2018/2)

481,27 481,27 481,27 120,31 481,27 345,10

10.162,87 Student-zelfstandige 541,42 541,42 541,42 180,48 541,42 388,24

11.000,00 586,02 586,02 586,02 225,07 586,02 420,22

13.550,50 Elke zelfstandige 721,89 721,89 721,89 721,89 721,89 517,65

15.000,00 799,12 799,12 799,12 799,12 799,12 799,12 799,12 573,02

17.072,56 Elke zelfstandige 909,53 909,53 909,53 909,53 909,53 909,53 909,53 652,20

21.510,08 Elke zelfstandige 1.145,93 1.145,93 1.145,93 1.145,93 1.145,93 1.145,93 1.145,93 821,72

27.101,00 Elke zelfstandige 1.443,79 1.443,79 1.443,79 1.443,79 1.443,79 1.443,79 1.443,79 1.035,30

30.000,00 1.598,23 1.598,23 1.598,23 1.598,23 1.598,23 1.598,23 1.598,23 1.146,05

35.000,00 1.864,60 1.864,60 1.864,60 1.864,60 1.864,60 1.864,60 1.864,60 1.337,06

38.326,61 Elke zelfstandige 2.041,83 2.041,83 2.041,83 2.041,83 2.041,83 2.041,83 2.041,83 1.464,14

45.000,00 2.397,35 2.397,35 2.397,35 2.397,35 2.397,35 2.397,35 2.397,35 1.719,07

54.202,01 Elke zelfstandige 2.887,58 2.887,58 2.887,58 2.887,58 2.887,58 2.887,58 2.887,58 2.070,60

58.513,59 3.117,27 3.117,27 3.117,27 3.117,27 3.117,27 3.117,27 3.117,27 2.235,31

65.000,00 3.355,96 3.355,96 3.355,96 3.355,96 3.355,96 3.355,96 3.355,96 2.474,00

70.000,00 3.539,95 3.539,95 3.539,95 3.539,95 3.539,95 3.539,95 3.539,95 2.657,99

75.000,00 3.723,95 3.723,95 3.723,95 3.723,95 3.723,95 3.723,95 3.723,95 2.841,98

Vanaf  
86.230,52 4.137,21 4.137,21 4.137,21 4.137,21 4.137,21 4.137,21 4.137,21 3.255,25

 

Welke gegevens vind je terug in deze tabel?

Algemeen
De tabel hiernaast geeft een overzicht 
van de definitieve sociale bijdragen 
voor 2018, berekend op het inkomen 
van het jaar zelf. 

Verduidelijking van de kolommen
In de eerste kolom staan een aan-
tal voorbeelden van jaarinkomsten-
bedragen. De vetgedrukte bedragen 
geven de verschillende grensbedra-
gen weer waar je uit kan kiezen voor 
de aanvraag van de verminderde bij-
dragen. In de tweede kolom zie je 
voor welke categorie deze bedragen 
een optie zijn. In de volgende kolom-
men lees je de kwartaalbijdrage af die 
overeenstemt met een bepaald inko-
men, en dit respectievelijk voor zelf-
standigen in hoofdberoep, meewer-
kende echtgenoten, zelfstandigen in 
bijberoep of met gelijkstelling bijbe-
roep (art. 37), student-zelfstandigen  
en gepensioneerden.

Bijdragepercentages
Elke zelfstandige betaalt een jaar- 
bijdrage van 20,5%. Alleen gepensio-
neerden die nog als zelfstandige actief  
zijn, betalen een lagere sociale bij- 
drage van 14,7%.

Minimumbijdrage
Zelfstandigen in hoofdberoep 
betalen een minimumbijdrage zo-
lang het inkomen niet hoger is dan 
€ 13.550,50. Meewerkende echt-
genoten betalen een minimum- 
bijdrage tot en met een inkomen 
van € 5.952,74, zelfstandi  gen in  
bijberoep of met gelijkstelling  
bijberoep genieten een vrijstel -
ling van bijdragen tot en met een 
inkomen van € 1.499,13, student-
zelfstandigen zijn vrijgesteld van 
bijdragen tot en met een inkomen 
van € 6.775,24 en gepensioneerden  
zijn vrijgesteld tot en met een  
inkomen van € 2.998,28.

Maximumbijdrage 
Op de inkomstenschijf vanaf € 58.513,60 
is het bijdragepercentage voor alle 
zelfstandigen 14,16 %. Uiteindelijk be-
taal je geen bijdrage op de inkomsten-
schijf vanaf € 86.230,53.

** Gepensioneerden met een toegelaten activiteit, die jonger zijn dan 65 jaar, kunnen ook een vermindering  
aanvragen overeenkomstig de op hen toepasselijke inkomensgrens voor de toegelaten activiteit.

*  Met ‘jaarinkomen’ bedoelen we het inkomen verdiend op 4 kwartalen. Als je geen volledig jaar aangesloten bent 
als zelfstandige, moet je hiermee rekening houden wanneer je je sociale bijdragen berekent op basis van de  
inkomsten vermeld in deze tabel. Je inkomen omzetten naar een jaarinkomen? Deel je inkomen verdiend tijdens  
de 1, 2 of 3 kwartalen van aansluiting door het aantal kwartalen van aansluiting en vermenigvuldig met 4.
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www.zenito.be/bijdragen

Enkele aandachtspunten per categorie

Bijberoep en gelijkstelling met bijberoep (art. 37)
• Startende zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstel-

ling bijberoep (art. 37) betalen standaard een voorlopige 
bijdrage berekend op een netto belastbaar jaarinkomen 
van € 1.499,14. Zijn je inkomsten lager? Vraag eventueel 
een vrijstelling van je voorlopige bijdragen aan. 

• Als je de wettelijke voorlopige bijdragen niet betaalt en 
er geen vrijstelling van voorlopige bijdragen werd toe-
gestaan, zal je verhogingen moeten betalen. Zelfs als 
nadien blijkt dat je op basis van je inkomsten van het 
bijdragejaar geen sociale bijdragen verschuldigd bent.

• Indien je de toepassing van art. 37 vraagt en je inkom-
sten blijken achteraf hoger te zijn dan € 7.098,30, dan zal 
je aansluiting automatisch omgeschakeld worden naar 
een aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep, met 
minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige  
in hoofdberoep tot gevolg. Bovendien zijn we wet- 
telijk verplicht verhogingen aan te rekenen omdat je de  
bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep niet tijdig  
betaald hebt!

Gepensioneerde zelfstandigen en zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereikt hebben
• De vrijstellingsgrens bedraagt € 2.998,28 en ligt dus  

hoger dan bij een zelfstandige in bijberoep.
• Je kunt als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen 

wanneer je ofwel 45 jaar gewerkt hebt ofwel vanaf  
1 januari van het jaar waarin je 65 jaar wordt. 

LET OP! 

Je inkomsten worden omgezet op jaarbasis als je in een bepaald bijdragejaar minder dan 4 kwartalen  
actief bent. Als je bijvoorbeeld aansluit van 1 januari t.e.m. 30 juni 2018 met een inkomen van € 20.000, 

berekenen we je sociale bijdragen voor die eerste 2 kwartalen op een netto belastbaar jaarinkomen van € 40.000. 
Sluit je bijvoorbeeld  aan op 1 april 2018 en blijf je de rest van het jaar 2018 zelfstandige, dan worden je sociale  
bijdragen van 2018 berekend op je inkomen van 2018, gedeeld door 3 maal 4.

Hoofdberoep en meewerkende echtgeno(o)t(e) maxistatuut en ministatuut
• Als startende zelfstandige in hoofdberoep of als mee-

werkende echtgeno(o)t(e) maxistatuut is je voorlopige  
bijdrage de eerste drie jaar gelijk aan de minimum- 
bijdrage in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e) 
maxistatuut.

• Het staat je vrij om een hogere voorlopige bijdrage te 
betalen. Vraag een verhoging van de sociale bijdragen 
aan of betaal spontaan bij. 

• De meewerkende echtgeno(o)t(e) ministatuut betaalt 
een beperkte bijdrage die berekend wordt op basis 
van het jaarinkomen van de geholpen zelfstandige. Een  
aanpassing van de berekeningsbasis van de hoofd-
zelfstandige heeft automatisch een aanpassing van de  
bijdrage van de meewerkende echtgeno(o)t(e) tot  
gevolg. 

Student-zelfstandige
• Studenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen  

kunnen het statuut van student-zelfstandige aanvragen.

• Student-zelfstandigen kunnen genieten van een voor-
delige bijdrageregeling: op de eerste inkomensschijf 
tot en met € 6.775,24 is geen enkele sociale bijdrage  
verschuldigd. Op het gedeelte van je netto-belastbaar 
jaarinkomen dat deze grens overschrijdt, betaal je het 
normale tarief van 20,5%.

• Als startende student-zelfstandige betaal je standaard 
een voorlopige bijdrage van € 79,86 per kwartaal, bere-
kend op een netto belastbaar inkomen van € 8.274,39. 
Zijn je inkomsten lager dan € 6.775,25? Vraag eventueel 
een vrijstelling van je voorlopige bijdragen aan.

• Verwacht je dat je inkomen hoger zal zijn? Vraag even-
tueel een verhoging van je voorlopige bijdragen aan.

Meer weten over de bijdrageberekening? 
Neem gerust een kijkje op www.zenito.be/bijdragen.

Een kantoor in jouw buurt? 
www.zenito.be/kantoren
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