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Basisprincipes voor gevestigde zelfstandigen 
 
De sociale bijdrage voor zelfstandigen bedraagt op jaarbasis 20,5% van het netto belastbaar inkomen 
van het betrokken jaar (dit is uw winst na aftrek van al uw kosten), verdeeld over vier gelijke 
kwartaalbijdragen. Uw bijdragen voor 2020 zullen dus berekend worden op uw inkomen van 2020.  
Aangezien dit inkomen nog niet gekend is rekenen we een voorlopige bijdrage aan, berekend op uw 
inkomen van het jaar 2017. 
Eens we uw inkomen van dit jaar kennen (via de fiscus), sturen we daarna een regularisatie. Ofwel 
krijgt u terug, wanneer uw inkomen in 2019 lager was dan in 2016. Ofwel bent u een supplement 
verschuldigd, in het omgekeerde geval.  
 
Indien u ziet dat uw inkomen aanzienlijk daalt of stijgt in vergelijking met het inkomen van drie jaar 
geleden, kan u Steunt Elkander vragen om uw voorlopige bijdragen te laten berekenen op een lager 
of een hoger inkomen (vermindering of vermeerdering). Zo vermijdt u een flinke regularisatie later.  
 
U beschikt over 3 mogelijkheden : 
 

1. U aanvaard de wettelijke opeisbare bijdragen 
Indien u netto belastbaar inkomen niet of weinig verschilt t.o.v. 3 jaar terug of indien u 
starter bent en uw inkomsten niet goed kan inschatten   
In dat geval :  
Betaal de wettelijk voorlopige bijdrage, berekend op uw inkomen 2017. 
 

2. U vraagt een verminderde bijdrage aan 
Indien u netto belastbaar inkomen daalt t.o.v. 3 jaar terug of indien u starter bent en u 
moeilijkheden ondervindt : 
In dat geval : 

 Vraag een verminderde bijdrage aan (per mail of telefoon) of download de documenten 
via onze website.  
Opgelet ! de formulieren en inkomstendrempels verschillen naargelang de bijdragereeks. 
(Uw bijdragereeks is terug te vinden op uw vervaldagbericht) 

 U dient de aanvraag de motiveren met duidelijke bewijsstukken. 
3. U vraagt een verhoogde bijdrage 

Indien u netto belastbaar verhoogt t.o.v. 3 jaar terug of indien u starter bent en uw inkomen 
hoger is dan de wettelijk opeisbare bijdrage heeft u er alle belang bij een supplement te 
betalen. Vergeet niet dat uw verhoogde bijdrage fiscaal aftrekbaar is. 
In dat geval : 

 Vraag uw bijdrage te laten aanpassen volgens een geschat inkomen 

 Ofwel betaal vrijwillig doorheen het jaar bijdragesupplementen en gebruik als 
mededeling ‘supplement 2020 + uw dossiernummer’. 

 Ofwel vraag een verhoogde bijdrage via ons E-loket, te bereiken op volgend adres 

https://mysteuntelkander.easypay-group.com 

https://mysteuntelkander.easypay-group.com/

