STEUNMAATREGELEN VOOR
ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMERS
CORONA-SOCIALE BIJDRAGEN
IN DE FEITEN REEDS BESTAANDE MOGELIJKHEDEN VAN:
aanvraag uitstel of vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige
Voor wie?
Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen uitstel of vermindering of vrijstelling vragen voor
de betaling van sociale bijdragen bij hun sociale verzekeringskas. Zelfstandigen in bijberoep kunnen
enkel vermindering van sociale bijdragen vragen.
Deze mogelijkheden bestonden reeds voor het uitbreken van de CORONA-crisis.
Wanneer is uitstel mogelijk?
Indien de CORONA-crisis de oorzaak is voor het vragen van uitstel van betaling van sociale bijdragen
dan kan dit gevraagd worden voor het 1ste en het 2de kwartaal 2020 en wel voor een termijn van
één jaar. De uiterste termijn van betaling wordt dan respectievelijk 31 maart 2021 en 30 juni 2021.
De zelfstandige dient er uiteraard rekening mee te houden dat u dan in de eerste helft van 2021
dubbel betaalt, maar de maatregel biedt u nu extra liquiditeit en betalingsruimte.
Doet u aan fiscaal aftrekbaar Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ-sparen), hou er dan rekening mee dat
u uw stortingen moet afstemmen op uw sociale bijdragen. Vraagt u 2 kwartalen uitstel dan moet wat
u fiscaal stort worden verminderd.
Voor een regularisatiebericht, een herberekening van de sociale bijdragen wegens hoger inkomen
in het referentiejaar, die als vervaldag 31 maart 2020 hebben kan ook een jaar uitstel van betaling
gevraagd worden (tot 31 maart 2021).
Er worden geen verhogingen aangerekend gedurende het verleende uitstel. Hou er wel rekening
mee dat deze maatregel niet van toepassing is voor kwartalen uit het verleden die al betaald hadden
moeten zijn. Daarvoor kan geen uitstel meer aangevraagd worden.
Hoe uitstel aanvragen?
De aanvraag moet ingediend worden bij het Sociaal Verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is
aangesloten. Men zal vragen in welke sector de zelfstandige werkt en men moet expliciet (om de
verhogingen te vermijden) vermelden dat de reden voor de aanvraag de CORONA-crisis is.
Voor ieder betalingsuitstel moet de aanvraag ingediend worden voor 15 juni 2020.
De meeste van onze klanten zijn aangesloten bij Xerius als sociale verzekeringskas. U kan zelf een
verkorte “aanvraag uitstel betaling ingevolge het coronavirus” indienen via de link:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
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Kijk goed na dat u het juiste aanvraagformulier invult. U krijgt steeds een bevestiging per Email
welke u dan ons dan ook doorstuurt op het adres boekhouding@p-q.be
Uiteraard kan u met ons overleggen of vragen dat wij voor u uw aanvraag in orde
brengen.
Wie een aanvraag indient mag niet vergeten om tijdig zijn eventuele domiciliëring zelf
te annuleren, want anders gaan de betalingen gewoon door.
Wanneer kan vermindering worden aangevraagd?
Zelfstandigen kunnen altijd een vermindering aanvragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor
2020 als hun beroepsinkomen lager zal zijn dan in 2017. Wanneer het netto-inkomen voldoende
zakt, onder één van de wettelijke drempels, zijn minder voorlopige bijdragen verschuldigd.
De aanvraag tot vermindering van de sociale bijdragen moet terug gebeuren bij uw sociale
verzekeringskas. Ook hier zal het inkomstenverlies gemotiveerd moeten worden aan de hand van
rechtvaardigingsstukken en hulp van uw boekhouder.
Voor een bedrijfsleider met wedde uit de vennootschap die zijn wedde omwille van de CORONAcrisis aanpast is dit gemakkelijk te bepalen (hou wel met de voordelen van alle aard). Voor de
zelfstandige eenmanszaak is dit moeilijker. Komt er toch nog een omzetpiek dan zal, bij definitieve
afrekening, op de onterecht toegestane voorlopige verminderde bedragen een wettelijke verhoging
toegepast worden van 7% evenals een trimestriële verhoging van 3%….
Wij raden u dan ook aan om in geval van tijdelijke liquiditeitsproblemen eerst “uitstel van betaling”
te vragen en nadien eventueel de vermindering.
En wat met de vrijstelling van sociale bijdragen omwille van “tijdelijke financiële
moeilijkheden” voor de sociale bijdragen van het 1e en 2e kwartaal 2020?
De vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen is voorzien voor zelfstandigen die tijdelijk financiële
en/of economische moeilijkheden ondervinden. Het gaat steeds gepaard met het indienen van een
gemotiveerde aanvraag.
Maar…. indien het dossier wordt goedgekeurd dan verliest de zelfstandige wel zijn pensioenrechten
à rato van de vrijgestelde kwartalen tenzij ze binnen de 5 jaar terug opgevist worden en toch betaald
worden. Er werd de beleidsmakers gevraagd toch de pensioenrechten te behouden maar er is nog
altijd geen positieve beslissing. De kans hiertoe lijkt eerder beperkt gezien de maatregel van het
overbruggingsrecht.
Tengevolge van de CORONA-crisis heeft men die mogelijkheid ook voorzien voor de eerste twee
kwartalen van 2020.
Hoe de vrijstelling aanvragen?
Intussen bestaat er een vereenvoudigde aanvraag, zij het alleen voor het 1e kwartaal 2020.
Dit formulier is te bekomen via de link:
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-enPRICE & QUALITY FIDUCIAIRE NV(*)
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publicaties/svz/nl/formulier-vrijstelling-bijdragen-corona-n.pdf
Een dergelijke aanvraag kan rechtstreeks ingediend worden bij de Sociale Zekerheid Zelfstandige
ondernemers. Men vraagt ook om uw aanvraag nog eens apart te melden door Email te versturen
naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
Indienen bij uw sociale verzekeringskas kan ook, al dan niet met tussenkomst van uw boekhouder,
en geniet onze voorkeur.
Hier raden wij aan nog af te wachten tot er duidelijkheid is omtrent de pensioenrechten. Wanneer
u als zelfstandige de afrekening krijgt van het 2e kwartaal kan er nog altijd een globale aanvraag
ingediend worden voor de 2 kwartalen ineens.
Ook hier dient de zelfstandige die gebruik zou maken van deze maatregel rekening te houden met zijn
fiscaal aftrekbaar Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ-sparen). De stortingen zullen moeten afgestemd
worden op de betaalde sociale bijdragen in 2020.
Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
Voor de volledigheid nog het volgende: Indien u als zelfstandige zelf besmet geraakt met het Covid-19
virus en arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan heeft u als zelfstandige recht op een uitkering vanaf
de eerste dag, op voorwaarde dat de ziekteperiode langer dan 7 dagen duurt. Vergeet in gebeurlijk
geval uiteraard niet tijdig (binnen de 7 kalenderdagen) via het passende medische attest de adviserend
geneesheer van uw ziekenfonds in te lichten.
In bepaalde gevallen kan u vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte,
maar waarbij u toch alle sociale zekerheidsrechten behoudt. “Gelijkstelling wegens ziekte” heet dit
in het vakjargon.
Slotbemerking
Aan de Zelfstandige geven wij ten overstaan van de maatregelen toch de raad mee: “Bezint eer ge
begint”.
Uitstel: als het echt niet anders kan.
Vermindering: voor bedrijfsleiders die hun wedde verminderen, andere zelfstandigen 		
toch goed becijferen gezien het risico op hoge verwijlinteresten.
Vrijstelling: gaat op vandaag gepaard met verlies voor pensioenrechten. En bovendien 		
moet u ook rekening houden met het fiscaal effect op uw lopend VAPZ-sparen.
Alle maatregelen rond uitstel moeten toch ooit betaald worden en de aanvragen gaan gepaard met de
(on)gekende verfoeilijke papierwinkel. Het risico op fouten, complexe afrekeningen, etc…is evident
aanwezig.
Indien u tijdig beroep kan doen op de kredietfaciliteiten welke banken in het kader van de CORONAcrisis zullen aanbieden is dit gezien de lage rente zonder twijfel een stuk eenvoudiger. Ook hier is het
wachten op de regelgeving en praktische modaliteiten die van bank tot bank verschillend kunnen
zijn.
Tot zover “zo goed als het kon” de stand van zaken op 24 maart 2020. We blijven het
volgen, pogen verder bij te sturen waar het moet en houden onze klanten via updatePRICE & QUALITY FIDUCIAIRE NV(*)
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flashes op de hoogte.
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