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Hoeveel sociale bijdragen betaal je in 2022?
In 2022 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis van het netto belastbaar jaarinkomen van 2019, rekening houdend met een 
herwaarderingscoëfficiënt van 1,0647315599. Ongeveer 2 jaar later worden deze sociale bijdragen definitief herberekend op het werkelijke inkomen 
van 2022 (zonder herwaardering).

Starter
De eerste drie volledige jaren als zelfstandige ben je starter. Je hebt dan de keuze. Of je betaalt de wettelijke minimumbijdragen. Of je geeft een 
schatting van je netto belastbaar inkomen als zelfstandige waarop wij je voorlopige bijdragen berekenen. Je ontvangt in beide gevallen een 
definitieve afrekening  zodra de FOD Financiën ons je definitieve inkomen van 2022 doorgeeft. Meestal is dat twee jaar later. In bijberoep betaal je 
een minimumbijdrage van 85,65 euro, berekend op een jaarinkomen van 1.621,72 euro. Als zelfstandige in hoofdberoep wordt de minimumbijdrage 
berekend op een jaarinkomen van 14.658,44 euro en bedraagt deze 774,16 euro. 

Start je voor het eerst in hoofdberoep dan kan je een starterskorting aanvragen. Dan betaal je de eerste 4 kwartalen verminderde sociale bijdragen. Je 
leest er alles over op www.xerius.be/starterskorting.

Gevestigde zelfstandige
Gevestigde zelfstandige ben je vanaf je vierde volledige jaar als zelfstandige. We berekenen je voorlopige bijdragen op je inkomen als zelfstandige van 2019.  
Je inkomen van 2022 geeft de FOD Financiën ons na ongeveer twee jaar door. Je ontvangt op dat moment een definitieve afrekening. Is je vermoedelijk 
jaarinkomen als zelfstandige in 2022 hoger dan dat van 2019? Pas dan je voorlopige bijdragen van 2022 aan via My Xerius. Zo vermijd je een grote 
herberekening. Bovendien is elke betaling 100% fiscaal aftrekbaar. Verdien je in 2022 minder dan in 2019? Dan kan je je bijdragen ook verlagen. 

Meewerkende partnerBijberoepHoofdberoep

Drempels starterskorting:
7.569,70
9.772,29

Rustpensioen3 Gehuwde & weduw(e)n(aar) (art.37)Student-zelfstandige

Jaarinkomen1 (€) Bijdragen

Inkomensschijven

≤ 14.658,44 = FMB2 € 774,16

14.658,44 - 63.297,86 20,50%

63.297,86 - 93.281,02 14,16%

> 93.281,02 0%

Maximumbijdrage € 4.436,74

Jaarinkomen1 (€) Bijdragen

Inkomensschijven

1.621,72 = FMB2 € 85,65

1.621,72 - 63.297,86 20,50%

63.297,86 - 93.281,02 14,16%

> 93.281,02 0%

Maximumbijdrage € 4.436,74

Jaarinkomen1 (€) Bijdragen

Inkomensschijven

≤ 6.439,45 = FMB2 € 340,09

6.439,45 - 63.297,86 20,50%

63.297,86 - 93.281,02 14,16%

> 93.281,02 0%

Maximumbijdrage € 4.436,74

Jaarinkomen1 (€) Bijdragen

Inkomensschijven

3.243,44 = FMB2 € 117,67

3.243,44 - 63.297,86 14,70%

63.297,86 - 93.281,02 14,16%

> 93.281,02 0%

Maximumbijdrage € 3.490,93

Jaarinkomen1 (€) Bijdragen

Inkomensschijven

1.621,72 = FMB2 € 85,65

1.621,72 - 7.678,69 20,50%

> 7.678,69 Zie hoofdberoep

Jaarinkomen1 (€) Bijdragen

Inkomensschijven

1.621,72 = FMB2 € 85,65

< 7.329,22 0

7.329,22- 14.658,44
20,50 % op schijf boven 

7.329,22

> 14.658,44 Zie hoofdberoep

Alle vermelde kwartaalbedragen zijn inclusief 3,05% beheerskosten, de laagste administratiekosten op de markt. Maximum VAPZ: € 3.447,62 per jaar en Sociaal VAPZ: € 3.966,67. Meer informatie op www.xerius.be/vapz. 
1  Jaarinkomen: de sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige: het inkomen na aftrek van de kosten en voor belastingen. 
2  FMB =  forfaitaire minimumbijdrage: deze bijdrage is voorlopig en wordt na twee jaar herzien. In principe kan je in hoofdberoep of als meewerkende partner niet minder dan dit bedrag betalen.
3   Vervroegd pensioen met loopbaan kleiner dan 45 jaar: toegelaten inkomen per jaar: € 6.907,00 (met kind ten laste: € 10.195,00 per jaar).  

Vervroegd pensioen met loopbaan groter dan of gelijk aan 45 jaar: onbeperkt bijverdienen als zelfstandige.
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Wat krijg je voor  
je sociale bijdragen in 2022?
Elk kwartaal betaal je sociale bijdragen. Zo 
bouw je als zelfstandige in hoofdberoep of 
meewerkende partner rechten op, die je op 
verschillende momenten in je leven de nodige 
ondersteuning bieden.

Overbruggingsrecht

Zonder gezinslast: € 1.343,87 per maand
Met gezinslast: € 1.679,31 per maand

Voor mama
Moederschapsuitkering: € 514,64 per week
Dienstencheques: 105 cheques voor de  
 zelfstandig werkende vrouw

Geboorte kindje (Eenmalige uitkering)

Uitbetaling van je startbedrag via je 
uitbetalingsactor

Voor kinderen  (Maandelijkse uitkering)

In België hanteert elke regio een eigen systeem 
van kinderbijslag, met zijn eigen bedragen en 
regels. Uitbetaling van je groeipakket via je 
uitbetalingsactor

Ziekte en ongeval
Terugbetaling van je medische kosten  
via je ziekenfonds Zorg voor zwaar ziek gezinslid

Volledige onderbreking: € 1.343,87 per maand
Gedeeltelijke  
onderbreking (≥50%): € 671,94 per maandArbeidsongeschiktheid

Uitkering via het ziekenfonds van  
€ 39,64 tot € 64,91 per werkdag

Pensioen  (Minimumpensioen op jaarbasis)

Gezin: € 20.686,27
Overlevende: € 16.333,00
Alleenstaande: € 16.554,23

Voor papa en mee-ouder
Geboorteverlof: 15 dagen of 8 aangevuld met 15 
dienstencheques

Uitkering: 85,77 euro per volledige dag


