
 

 

Aangetekend 

 
AANVRAAGFORMULIER VERMINDERDE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN 

VOOR HET JAAR 2022 

 
(aanvraag bedoeld in art. 11 §3 6e lid van KB nr. 38 van 27/07/1967) 

 

Met dit formulier vraagt u een vermindering van uw voorlopige bijdragen. U moet met bewijsstukken aantonen 
dat uw vermoedelijk inkomen dit jaar lager is dan het inkomen waarop de voorlopige bijdragen berekend 
werden. Uw voorlopige bijdragen worden dan berekend op basis van de door uzelf gekozen geraamde 
inkomsten voor dit jaar. Aarzel niet uw boekhouder te contacteren als u hulp nodig hebt bij het invullen van 
dit formulier.  

Persoonsgegevens 
Naam, voornaam1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ref: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uw Rijksregisternummer (op de achterkant van uw identiteitskaart)1: ……………………………………………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………… Telefoonnummer: +32……………………………… 

Contactadres - indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats: 

……..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………… Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bedrag van de verminderde bijdrage  
Ik vraag een vermindering van mijn voorlopige bijdragen voor het jaar 2022: 

mijn geschat netto beroepsinkomen van het jaar 2022 is …………………………………………………………………..  . 

OPGELET:  
In bepaalde categorieën dient u steeds wettelijke voorlopige bijdragen te betalen op basis van een 
minimuminkomen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, zijn de minimumbijdragen als volgt: 

• Hoofdberoep: wanneer uw geschat netto beroepsinkomen van het jaar 2022 lager is dan 14.658,44 EUR, 
betaalt u voor dit jaar voorlopig 782,80 EUR per kwartaal. 

• Primo-starter: wanneer uw geschat netto beroepsinkomen van het jaar 2022 lager is dan 7.569,70 EUR, 
betaalt u voor dit jaar voorlopig 404,24 EUR per kwartaal. 

• Meewerkende echtgeno(o)t(e) maxi-statuut: wanneer uw geschat netto beroepsinkomen van het jaar 2022 
lager is dan 6.439,45 EUR, betaalt u voor dit jaar voorlopig 343,88 EUR per kwartaal. 

Motivering 

Leg bondig uit waarom u een vermindering aanvraagt: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1  Om in te vullen door ons. Kijk uw identiteitsgegevens na en verbeter deze indien nodig. 

 

STEUNT ELKANDER – Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w.  

(erkend door K.B. van 23.10.1967)  - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. 

Kolonel Bourgstraat 113 – 1140 BRUSSEL 

TEL. 02/743.05.10 - FAX. 02/734.04.79 - www.steuntelkander.be – svk@steuntelkander.be 

 

http://www.steuntelkander.be/
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Bij te voegen bewijsstukken 

U moet uw aanvraag baseren op objectieve elementen. Voeg dus bewijsstukken bij uw aanvraag waaruit blijkt 
dat uw inkomen onder het door u gekozen bedrag valt. Licht elk stuk bondig toe.  
Als u geen stukken bijvoegt of ze niet toelicht, dan moeten wij uw aanvraag weigeren. 

Toelichting bij de stukken 

Stuk 1: ........................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

Stuk 2: ........................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

Stuk 3: ......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Wilt u meer bewijsstukken toevoegen? Licht ze dan toe op een apart blad. 
Totaal aantal bijgevoegde stukken: ………………….. 

Toelichting boekhoudkundige stukken  

Als u geen boekhouder heeft, moet u ze zelf toelichten. 

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Handtekening van uw boekhouder:  

Ondernemingsnummer van uw boekhouder:  .  .  

Hoe moet u uw aanvraag indienen? Wat gebeurt er daarna? 
Stuur ons dit formulier aangetekend terug of geef het persoonlijk af in ons kantoor. 
Wij sturen u binnen de maand een antwoord. 
Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan berekenen wij uw voorlopige bijdragen voor het volledige jaar 2022 op 
basis van het door u gekozen bedrag.  
Als blijkt dat u al te veel betaald hebt, dan houden wij het tegoed in reserve tot wij uw definitieve afrekening 
voor 2022 maken. 
Als wij uw aanvraag niet goedkeuren, dan moet u de voorgestelde voorlopige bijdragen betalen.  

Privacy toestemming 
In het kader van de Europese regelgeving over de gegevensbescherming zijn wij verplicht om uw uitdrukkelijke 
toestemming te vragen voor de verwerking en het gebruik van de volgende contactgegevens: uw e-mailadres, 
telefoonnummer en gsm-nummer. 
 Ik geef toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken voor het verdere beheer van mijn sociaal 

statuut. 
Voor het intrekken van uw toestemming kunt u terecht bij EASYPAY GROUP nv (via e-mail: GDPR-
INFO@easypay-group.com of per post: EASYPAY GROUP nv, Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke). 

Verklaring en handtekening 
Ik bevestig dat mijn sociale verzekeringsfonds mij volledig ingelicht heeft over de wettelijke voorwaarden en 
gevolgen van mijn aanvraag voor vermindering van de voorlopige bijdragen, en met name: 

- als de vermindering wordt toegestaan, dan geldt ze alleen voor het jaar 2022. 

- de bijdragen voor 2022 zullen definitief herberekend worden op basis van mijn werkelijk beroepsinkomen van 
2022, zodra dat vastgesteld wordt door de belastingdienst. 

- als bij die definitieve berekening blijkt dat de vermindering van de voorlopige bijdragen ten onrechte werd 
toegekend, dan moet ik niet alleen het verschil aan bijdragen bijbetalen, maar ook verhogingen van 3 % per 
kwartaal en een eenmalige verhoging van 7%. 

 
Handtekening :                                                                                     Datum : ............/…………/…………… 



 

REF.    
 

 

 
 

 

 

VERKLARING OP EREWOORD 

 (enkel voor gepensioneerden 

/bijberoepen / Art.37) 
 

 

Ondergetekende :  .........................................................................................................  

verklaart bij deze dat zijn(haar) jaarlijkse netto beroepsinkomsten als 

zelstandige / helper / vennootschapsleider, V.A.A. inbegrepen, voor het jaar 

2022 geraamd worden op ................................................... EUR. 

 

 

Ik verbind mij er toe alle wijzigingen van deze inlichtingen aan mijn sociaal 

verzekeringsfonds te melden. 

 

 

 

 

 

 Opgemaakt op : 

 

 Handtekening, 

 
 
 

 
 


