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Aanvraagformulier verlaging wettelijke
voorlopige bijdragen
Voornaam 			

Naam 

Geboortedatum 			

Rijksregisternummer 

Telefoon 			

GSM 

E-mail 
Straat 					

Nummer

Postcode

Land 

Plaats 			

Bus 

Bedrag verminderde bijdrage
Ik wens een vermindering aan te vragen van mijn wettelijke voorlopige bijdragen van het jaar 

(bijdragejaar)

mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar           (bijdragejaar) blijft onder
de grens van           (toepasselijk grensbedrag) euro en ik betaal voor dit jaar
voorlopig           euro per kwartaal.1

Motivering
Motiveer bondig waarom u een vermindering aanvraagt:






Bij te voegen rechtvaardigingsstukken2
Uw aanvraag tot vermindering moet verplicht aangevuld worden met objectieve elementen rechtvaardigingsstukken)
waaruit we kunnen afleiden dat uw inkomen onder de door u gekozen drempel daalt. Ieder stuk moet bondig toegelicht
worden (zie verder). Indien het boekhoudkundige documenten betreft, is een correcte toelichting door uw boekhouder
noodzakelijk. Indien u geen boekhouder heeft dan moet u dit zelf toelichten.
Laat u na om stukken bij te voegen, toe te lichten of te nummeren, dan kunnen wij niet nagaan of uw motivatie terecht
is. Daardoor zouden we ons verplicht zien om in overeenstemming met de wet uw aanvraag te weigeren omdat ze
onvoldoende gemotiveerd is.

Toelichting bij de genummerde stukken (door u in te vullen)
Stuk 1





1
2

U vindt de drempelbedragen en de daarmee overeenstemmende kwartaalbijdragen op xerius.be/drempelbedragen
Zie pagina 3 van dit formulier voor een overzicht van de mogelijke oorzaken van de inkomensdaling waarvan u de bewijzen moet bezorgen.
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Stuk 2





Stuk 3





Totaal aantal bijgevoegde stukken

Verklaring
Ik bevestig dat Xerius Sociaal Verzekeringsfonds mij volledig ingelicht heeft over de wettelijke voorwaarden en gevolgen
van mijn aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen, zoals voorzien in het koninklijke besluit nr. 38 van 27 juli
1967 en het koninklijke besluit van 19 december 1967, en inzonderheid:

• dat de eventuele vermindering alleen betrekking heeft op het bedrag van mijn voorlopige bijdragen
• voor        (bijdragejaar)
• dat mijn sociale bijdragen voor        (bijdragejaar) definitief zullen berekend worden op basis van mijn
werkelijk beroepsinkomen van        (bijdragejaar) (eventueel herzien op jaarbasis), zoals vastgesteld door de
fiscale administratie

• dat, indien bij de definitieve berekening blijkt dat de vermindering van de voorlopige bedragen onterecht werd
toegestaan, ik het tekort aan sociale bijdragen zal moeten bijbetalen, vermeerderd met de wettelijke trimestriële
verhogingen van 3% en de wettelijke eenmalige verhoging van 7%.
Datum 			

Handtekening

Noodzakelijke toelichting boekhoudkundige stukken:




Handtekening boekhouder/accountant				
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Overzicht van mogelijke bewijsstukken om uw aanvraag om vermindering te staven:
Om een vermindering van uw wettelijke voorlopige sociale bijdragen te krijgen, moet u Xerius de nodige bewijzen
bezorgen van de oorzaken van de gevoelige daling van uw beroepsinkomen. Hieronder vindt u een opsomming van een
aantal mogelijke oorzaken, deze lijst is niet exhaustief. Overleg met uw boekhouder of accountant en stuur ons zoveel
mogelijk bewijsstukken en motiveer deze grondig op uw aanvraagformulier.
Mogelijke oorzaken van de daling van uw beroepsinkomen:

• bevalling
• ziekte, ongeval of handicap
• u geniet OCMW-steun
• persoonlijk faillissement binnen de afgelopen drie jaar
• collectieve schuldenregeling
• faillissement van een belangrijke klant
• daling van aantal werknemers of vennoten in uw bedrijf
• sluiting van een vestiging
• afbetalingsfaciliteiten bij btw, belastingen, RSZ
• daling van de btw-inkomsten in overeenstemming met de gevraagde vermindering
• procedures tegen klanten of leveranciers
• erkende crisis in uw beroepssector
• afbetalingen die u doet voor investeringen in het bedrijf
• afbetalingen die u doet voor zware schulden
• ongevallen, rampen enzovoort die uw beroepsactiviteiten hinderen
Voor meer info surf naar www.xerius.be/bijdrageberekening.
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