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Vrijstelling van sociale bijdragen
Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen?

U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt:
1.

U bent zelfstandige en u verkeert in een staat van behoefte of in een toestand die de staat van behoefte
benadert. U kunt vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van uw bijdragen.
Het volstaat niet dat u denkt dat u veel kosten hebt of dat uw inkomsten lager blijken dan u had gehoopt. Alleen
als uw financiële toestand zodanig is dat u met moeite in uw normale levensbehoeften kunt voorzien, kunt u een
vrijstelling verkrijgen.
Bij het aanvragen van een vrijstelling, moet u ook bewijzen dat u zich in een staat van behoefte bevindt of in een
toestand die de staat van behoefte benadert. Hiervoor moet u alle nuttige en noodzakelijke bewijsstukken bij de
aanvraag voegen.

2. U bent erfgenaam van een zelfstandige die nog sociale bijdragen verschuldigd was. Het sociaal
verzekeringsfonds kan bij u de betaling ervan eisen. U kunt vragen om te worden vrijgesteld van de betaling van
deze bijdragen, als u in een staat van behoefte verkeert.
3. U bent zelfstandige en laat u bijstaan door een helper. Indien uw helper zijn bijdragen niet betaalt, kan het
sociaal verzekeringsfonds eisen dat u die betaalt. In dat geval kunt u, voor zover u zelf in een staat van behoefte
verkeert, vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van de bijdragen verschuldigd door uw helper.
4. U vertegenwoordigt een vennootschap. Wanneer één van de werkende vennoten of een mandataris van de
vennootschap zijn sociale bijdragen niet betaalt, kan het sociaal verzekeringsfonds eisen dat de vennootschap
die betaalt. In dit geval kan de vennootschap vragen om te worden vrijgesteld van het betalen van de bijdragen
van de werkende vennoot of de mandataris, wanneer ze zelf in financiële moeilijkheden verkeert.
U kunt echter geen vrijstelling krijgen, als u uw zelfstandige activiteit als bijberoep uitoefent
(bijvoorbeeld: u werkt voltijds als bediende en u werkt ‘s avonds als zelfstandige).

Van welke bijdragen kunt u worden vrijgesteld?

U kunt vrijstelling aanvragen voor voorlopige, definitieve en regularisatiebijdragen.
Aanvragen om vrijstelling van uw eigen sociale bijdragen zijn slechts geldig als ze worden ingediend:
Voorlopige en definitieve sociale bijdragen:
binnen de 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op datgene waarop de bijdragen
betrekking hebben.
Sociale bijdragen ingevolge een herziening:
binnen de 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op dat waarin de rekening door het
sociaal verzekeringsfonds werd verzonden aan de zelfstandige.
U vraagt vrijstelling omdat uzelf of uw vennootschap hoofdelijk aansprakelijk werd gesteld voor de betaling van de sociale
bijdragen van een derde? De aanvraag moet in dit geval ingediend worden binnen de twaalf maanden vanaf de eerste
dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de bijdragen voor het eerst aan u of uw vennootschap werden gevorderd.
Opgelet: starters kunnen pas vanaf hun vijfde ononderbroken kwartaal van aansluiting een vrijstelling aanvragen,
behalve als ze hun activiteiten voordien hebben stopgezet. De termijn van twaalf maanden voor het indienen van de
aanvraag tot vrijstelling vangt in dat geval aan vanaf de eerste dag van het vijfde kwartaal of vanaf de dag waarop
Xerius in kennis werd gesteld van de stopzetting.
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Hoe dient u een aanvraag in?

De informatiestroom tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en de sociale
verzekeringsfondsen bij aanvragen om vrijstelling loopt volledig elektronisch. Volg daarom de volgende
procedure om uw aanvraag snel en nauwkeurig te kunnen behandelen:

1.

Vul het aanvraagformulier (blz. 3) en het inlichtingsformulier A2 (vennootschappen) op de
volgende pagina’s elektronisch in en stuur ze per mail naar uw Xerius-kantoor. Opgelet: geen
ingevulde en nadien gescande documenten sturen.

2.

Print daarna deze formulieren, onderteken ze en stuur ze aangetekend naar uw Xerius-kantoor of
overhandig ze ter plaatse in één van onze kantoren.

Hoe verloopt de procedure?

Het fonds stuurt uw dossier naar de griffie van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. De griffie kan
eventueel andere diensten contacteren (Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, Rijksdienst voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)) om het dossier te vervolledigen vooraleer het door te
sturen naar de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen.
Vooraleer uw dossier door de commissie behandeld wordt, kunt u de griffie verzoeken:
• om uw dossier te raadplegen
• om uw dossier te verdedigen voor de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. In dit geval zal de griffie
u datum en uur van de zitting van de commissie meedelen. U kunt dan uitleggen waarom uw aanvraag
u verantwoord lijkt. Zorg ervoor dat u alle documenten meebrengt die uw staat van behoefte kunnen
bewijzen (bijvoorbeeld: een OCMW-attest, boekhoudkundige stukken, documenten waaruit blijkt dat
u langdurig in het ziekenhuis verbleef). Want u bent het, die het bewijs moet leveren van uw staat van
behoefte. In ieder geval is het nuttig om de laatste afrekeningsstaat van uw sociaal verzekeringsfonds bij
te hebben.
U kunt persoonlijk verschijnen en u eventueel laten bijstaan door iemand anders (bijvoorbeeld: uw
advocaat, boekhouder of een familielid). U kunt u ook laten vertegenwoordigen door een advocaat of
door een andere persoon aan wie u een geschreven volmacht hebt gegeven. In dit laatste geval beslist de
voorzitter van de commissie of hij de volmacht al dan niet aanvaardt. De griffie zal u per aangetekende brief
de beslissing van de commissie meedelen. Uw fonds zal ook een afschrift krijgen van deze beslissing.

Welke zijn de gevolgen van een vrijstelling van bijdragen?

Als de beslissing van de commissie positief is, wordt u vrijgesteld van het betalen van de sociale bijdragen.
De beslissing vermeldt de kwartalen waarvoor u een vrijstelling kreeg.
Vrijstelling kan echter een vermindering van uw pensioen meebrengen, want de kwartalen waarvoor u
vrijstelling hebt verkregen, komen niet in aanmerking voor de berekening van uw pensioen. U behoudt
wel het recht om deze vrijgestelde bijdragen, zolang ze niet verjaard zijn, later toch nog te betalen om uw
pensioenrechten te vrijwaren.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw sociaal verzekeringsfonds.
Wel behoudt u gedurende de periode van uw vrijstelling uw rechten op gezondheidszorgen en kinderbijslag.

Wie kan u helpen?

• Bij het invullen van de documenten:
• uw sociaal verzekeringsfonds
• het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente.
• Om te weten te komen hoe ver de procedure gevorderd is:
• uw sociaal verzekeringsfonds
• de griffie van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, te bereiken op het volgende adres:
FOD Sociale Zekerheid
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 1 - 1000 Brussel
T 02 528 60 11
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Aanvraagformulier ontheffing hoofdelijke verantwoordelijkheid voor
vennootschappen

Vul dit aanvraagformulier en het inlichtingenformulier A (als bijlage) elektronisch in en stuur ze per mail naar
uw Xerius-kantoor. Opgelet: geen ingevulde en nadien gescande documenten sturen. Stuur deze formulieren
daarna, volledig ingevuld en ondertekend, per aangetekende brief naar uw Xerius-kantoor. Of overhandig ze
ter plaatse in één van onze kantoren.

Ik, ondergetekende,
Voornaam
Straat
Postcode
Plaats
Zaakvoerder van de vennootschap

Naam
Nummer

Bus

Land
Ondernemingsnummer

bevestig hierbij achterstallige sociale bijdragen verschuldigd te zijn over de periode,
van
tot
op naam van:
Voornaam
Naam
aangesloten bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen Brouwersvliet 4 Bus 2 onder referte:
Ik verzoek de commissie een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot vrijstelling van sociale
bijdragen in het kader van mijn sociaal statuut als zelfstandige. Ik wens een aanvraag tot vrijstelling in te
dienen voor de sociale bijdragen over de periode van
tot
.
Ik ben op de hoogte van het feit dat een vrijstelling van sociale bijdragen voor de kwartalen na 1980 geen
pensioenrechten opent.
Handtekening:

De gegevens die u op dit formulier invult, worden uitsluitend verzameld in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen. Ze worden
beschermd door de Wet ‘Verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992.’ Voor inzage of verbetering van uw gegevens kunt u terecht
in onze kantoren.
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Inlichtingsformulier A2 - vennootschappen

Gelieve een antwoord te geven op elke vraag of rubriek. Als een vraag niet van toepassing is op uw situatie,
vermeld dan ‘nihil’ of ‘0’ wanneer het antwoord een cijfer is. Wanneer er een antwoord ontbreekt op vragen in
delen 1 tot 4, zal uw aanvraag geacht worden niet te zijn ingediend en zal ze niet worden overgemaakt aan de
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen.

Deel 1: Gegevens betreffende de vennootschap
Benaming
Rechtsvorm
Ondernemingsnummer

Maatschappelijke zetel
Straat
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail

Nummer
.

Bus

Fax

Deel 2: Gegevens betreffende de ondertekenaar van de aanvraag

Voornaam
Rijksregisternummer

Woonplaats
Straat
Postcode
Land
Telefoonnummer werk

Naam

(zie achterkant identiteitskaart)

Nummer

Bus

Plaats
.

Functie in de vennootschap

GSM
sinds
tot

/
/

/
/

nog steeds in functie

Wenst u uitgenodigd te worden om gehoord te worden door de Commissie?*
Neen
Ja, ik zal persoonlijk verschijnen (eventueel bijgestaan door een ander persoon).
Ja, ik zal mij laten vertegenwoordigen door de volgende gevolmachtigde:
Voornaam
Straat
Postcode
Land

Naam
Nummer

Bus

Plaats

* Het passende vakje aankruisen. In alle gevallen het formulier gedetailleerd invullen.
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Deel 3: Onderwerp van de aanvraag

1. Het sociaal verzekeringsfonds vraagt aan de vennootschap de betaling van de bijdragen van een van
haar vennoten of mandatarissen. De vennootschap vraagt vrijstelling hiervan (aanvraag voor ontheffing
van de hoofdelijke aansprakelijkheid). Gelieve hieronder de gegevens te verstrekken in verband met
deze vennootschap of mandataris.
Voornaam
Rijksregisternummer
Woonplaats
Straat
Postcode
Land

Naam
(zie achterkant identiteitskaart)

Nummer

Bus

Plaats

Mandaat of bezit van aandelen in de venootschap
Begindatum
/
/
Einddatum
/
/
(indien van toepassing)
2. De vennootschap vraagt de opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid
Duid in onderstaande tabel de bijdragen van die vennoot of mandataris aan waarvoor de vennootschap
ontheffing van haar hoofdelijke aansprakelijkheid vraagt. Het jaar opgeven en de kwartalen aankruisen.
De Commissie zal niet beslissen over de kwartalen die verstreken zijn op het ogenblik van de aanvraag
als u die niet aangekruist hebt. De verschuldigde bijdragen zijn vermeld op de laatste afrekening die
verzonden werd door het fonds.
Voorlopige en definitieve bijdragen
Jaren

kw. 1

kw. 2

kw. 3

Regularisatiebijdragen
kw. 4

Jaren

kw. 1

kw. 2

kw. 3

kw. 4

Deel 4: Verantwoording

Omschrijf de financiële moeilijkheden van de vennootschap en hun oorzaken. De elementen die u hieronder
beschrijft, zullen enkel in aanmerking kunnen worden genomen als u de bewijsstukken bij de aanvraag
voegt.

Deel 5: Bijlagen

1. Ik voeg bij dit formulier
• een kopie van de statuten van de vennootschap
• een kopie van de twee laatste jaarrekeningen van de vennootschap
• als het niet krachtens de statuten is, een kopie van de akte op basis waarvan u een volmacht heeft
om deze aanvraag in te dienen in naam van en voor rekening van de vennootschap
• een kopie van elk ander document dat de financiële moeilijkheden van de vennootschap bewijst.
Totaal aantal bijlagen =

Ondernemingsloket

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Aanvullende sociale verzekeringen

Deel 6: Bijwerking van de aanvraag

Vergeet niet om dit formulier binnen de termijn naar Xerius Sociaal Verzekeringsfonds te versturen en een
kopie van het ingevulde formulier voor uzelf te bewaren. Gelieve elke adreswijziging, elke evolutie van de
financiële situatie van de vennootschap en elk nieuw element dat nuttig is voor de beoordeling van uw aanvraag
voor ontheffing en die zich zou voordoen tijdens de procedure, aan Xerius Sociaal Verzekeringsfonds mee
te delen.
Als u niet gevraagd hebt om te worden uitgenodigd, moet deze aanvullende informatie zo snel mogelijk
schriftelijk worden overgemaakt en in elk geval binnen een termijn die het fonds toelaat om de informatie aan
de griffie te bezorgen vóór de zitting.
Als u gevraagd hebt om te worden uitgenodigd, moet deze aanvullende informatie ten laatste op het ogenblik
van de zitting worden overgemaakt. Elk nieuw element dat buiten die termijn wordt meegedeeld, zal niet in
aanmerking worden genomen.

Deel 7: Verklaring

Ik, ondergetekende,
Voornaam .
Naam
Hoedanigheid (zaakvoerder, bestuurder, mandataris van de vennootschap, ...)
verklaar op eer dat de gegevens van dit formulier oprecht en volledig zijn.
Opgemaakt te
Handtekening

op

De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is
van toepassing op de verwerking van de inlichtingen die de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen via dit formulier verkregen heeft.
Overeenkomstig artikel 10 van deze wet kunt u, op eigen verzoek, in ons bestand kennis komen nemen van de gegevens die u aanbelangen
en de verbetering van eventuele fouten verkrijgen. De gegevens opgenomen in het bestand worden enkel gebruikt bij de behandeling van
uw aanvraag tot vrijstelling van bijdragen en bij het verwerken van anonieme statistische gegevens.
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