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•	 Moederschapshulp	voor	zelfstandigen:	wijziging	toekenningsvoorwaarden

•	 Meewerkende	echtgenoten	met	een	beperkte	persoonlijke	activiteit

•	 Kinderbijslagstelsel	identiek	voor	werknemers	en	zelfstandigen

•	 Sociale	bijdragen:	ingrijpende	wijziging	van	de	berekening	op	1	januari	2015

Meewerkende echtgenoten met een beperkte eigen zelfstandige activiteit
Vanaf nu kunnen meewerkende echtgenoten, naast hun activiteit als helper van hun partner, een beperkte eigen zelfstandige activiteit 
uitoefenen zonder verlies van hun specifiek sociaal statuut van meewerkende echtgenoot. De inkomsten uit deze persoonlijke 
zelfstandige activiteit mogen echter niet hoger zijn dan € 3.000 netto per jaar.

Kinderbijslagstelsel identiek voor werknemers en zelfstandigen
Sinds 1 juli 2014 zijn de kinderbijslagstelsels voor werknemers en zelfstandigen gelijkgeschakeld. Die harmonisering is goed 
nieuws voor gezinnen van zelfstandigen: voor de meeste zal de kinderbijslag lichtjes stijgen.

Het Kinderbijslagfonds Partena en uw kinderbijslag vanaf augustus 2014
Vanaf augustus is het Kinderbijslagfonds Partena bevoegd voor de betalingen, en niet langer het Sociaal Verzekeringfonds voor 
Zelfstandigen Partena. Zij betalen uw kinderbijslag voor het eerst uit rond 8 augustus 2014. 

Een automatische overgang, zonder zorgen
En nog meer goed nieuws: u hoeft hiervoor niets te doen!  De overgang tussen beide instellingen zal automatisch gebeuren, in 
alle transparantie (op vlak van dienstverlening en betaling zonder onderbreking). Bij veranderingen, zoals bijvoorbeeld

•	 een wijziging van de persoon aan wie de kinderbijslag moet worden uitbetaald (bijslagtrekkende)
•	 een wijziging van de opening van het recht voor gezinnen bestaande uit een werknemer en een zelfstandige

neemt het Kinderbijslagfonds na 1 juli 2014 zelf contact op met de betrokken gezinnen.

Moederschapshulp voor zelfstandigen: wijziging toekenningsvoorwaarden
8 weken verlof en 105 dienstencheques
Binnen het kader van het ‘Gezinsplan’ genieten zelfstandigen momenteel van een moederschapsverlof van 8 weken. 
Dit verlof wordt aangevuld met een maatregel voor moederschapshulp in de vorm van 105 dienstencheques. De 
combinatie van beide maatregelen biedt de zelfstandige moeder de nodige flexibiliteit voor haar beroepsactiviteit.

De voorwaarden voor deze 105 dienstencheques zijn momenteel echter niet dezelfde als die voor het recht 
op moederschapsverlof. Dit geeft situaties waarbij de moeder enkel van moederschapsverlof geniet en geen 
dienstencheques krijgt.

Soepelere voorwaarden voor toekenning van de dienstencheques
Twee belangrijke voorwaarden om te kunnen genieten van de dienstencheques worden geschrapt:

•	 De zelfstandige moeder hoeft niet meer minstens twee kwartalen aangesloten te zijn en de betreffende sociale bijdragen 
betaald te hebben

•	 De verplichte herneming van de zelfstandige activiteit wordt vervangen door de voorwaarde om een hoofdzakelijke 
beroepsactiviteit uit te oefenen in gelijk welke sector

Zo kan een zelfstandige moeder die een zelfstandige activiteit aanvangt voor de bevalling, toch genieten van de 105 dienstencheques 
bovenop haar moederschapsverlof. Bovendien kan een zelfstandige moeder die haar zelfstandige activiteit stopzet op het ogenblik van 
de bevalling om na haar moederschapsverlof van 8 weken werknemer te worden, toch genieten van de 105 dienstencheques.
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Sociale bijdragen: ingrijpende wijziging van de berekening op 1 januari 2015
Berekening op inkomsten van het lopende jaar
Om sociale bescherming te genieten (ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen, 
kinderbijslag...) betaalt u sociale bijdragen volgens de omvang van uw beroepsinkomsten. 
Vanaf 1 januari 2015 zullen de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend worden op 
hun inkomsten van het lopende jaar en niet langer op hun inkomsten van drie jaar geleden. 
Het principe is eenvoudig: zodra de zelfstandige minder verdient, betaalt hij ook minder.

Sociale bijdragen die beter aansluiten bij uw situatie
Die nieuwe berekeningswijze zorgt voor meer transparantie en flexibiliteit en zal ook beter 
aansluiten bij uw dagelijks leven, met name bij economische moeilijkheden, hospitalisatie 
of moederschapsrust. Maar let op: maak een juiste schatting van uw inkomsten om zware 
regularisaties en eventuele boetes te vermijden!

Voorlopige en definitieve bijdragen
Tijdens het jaar betaalt u een voorlopige bijdrage die gebaseerd is op de inkomsten van de vorige drie jaren. Die kunt u naar boven 
of naar beneden aanpassen op basis van de geschatte inkomsten. Eenmaal de definitieve belastbare inkomsten gekend zijn, volgt 
een regularisatie tussen de voorlopige en definitieve bijdragen.

IN DE PRAKTIJK 

In 2015 vraagt Partena u de voorlopige bijdragen te betalen die automatisch berekend worden op de beroepsinkomsten van 2012. U 
zal evenwel deze voorlopige bijdragen voortaan naar boven of naar beneden kunnen aanpassen naargelang uw verwachte inkomsten 
in 2015. Zodra de inkomsten van 2015 gekend zijn (in principe in 2017) gebeurt er een regularisatie. Dan krijgt u geld terug of moet 
u bijbetalen, afhankelijk van het verschil met de voorlopige bijdragen. 

Waarom zou u de voorlopige bijdragen verhogen?
U kan vragen om uw voorlopige bijdragen te verhogen indien u denkt dat uw beroepsinkomsten van het huidige jaar hoger zullen 
liggen dan 3 jaar geleden. Dat gebeurt op eenvoudig verzoek of via een spontane overschrijving. Zo kan u de gevolgen van een latere 
regularisatie vermijden en ook de hogere bijdragen in uw belastingaangifte onmiddellijk aftrekken.

Uw voorlopige bijdragen verlagen
De vermindering van de voorlopige bijdragen gebeurt niet pro rata, maar via drempels. Daarom volstaat het niet dat uw inkomsten 
gedaald zijn om een vermindering te krijgen. Uw inkomsten moeten lager zijn dan de vastgestelde drempels en die kunnen verschillen 
per categorie van bijdragen. 

Verder moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen aan de hand van ‘objectieve elementen’ 
dat uw beroepsinkomsten in 2015 lager zullen zijn dan die van 2012. Partena kan de voorlopige bijdragen in dat geval als volgt 
verminderen:

•	 tot de minimale bijdragen van € 729,46 per kwartaal indien de beroepsinkomsten van 2015 lager zijn dan € 12.870,43
•	 tot het dubbele van de minimale bijdragen, namelijk € 1.458,92 per kwartaal, indien de beroepsinkomsten lager zijn dan  

€ 25.740,86

Uw inkomsten slecht ingeschat?
U heeft gevraagd om uw bijdragen te verminderen maar heeft uw inkomsten te laag ingeschat? Dan moet u een toeslag betalen. De 
vermeerderingen op het saldo worden voor het eerst berekend op 31 december van het betreffende jaar en nadien elk kwartaal. Indien u 
uw voorlopige bijdragen te veel verhoogd heeft, wordt het saldo aan u terugbetaald maar dan wel zonder vermeerdering.

Onvolledig jaar, wijziging activiteit, stopzetting of vrijstelling: de nieuwste wijzigingen
•	 Vanaf 2015 komen de beroepsinkomsten van een onvolledig jaar eveneens in aanmerking voor de berekening van de sociale 

bijdragen. Dit omdat de inkomsten geëxtrapoleerd zullen worden op jaarbasis.
•	 In geval van wijziging van een activiteit (van hoofdberoep naar bijberoep of omgekeerd) in de loop van het jaar, wordt u 

niet meer beschouwd als ‘starter’. De bijdragen worden dus berekend op de totale beroepsinkomsten van dat jaar die zowel 
in hoofdberoep als in bijberoep verworven zijn.  

•	 U kan nog altijd vrijstelling van uw sociale bijdragen aanvragen bij het bevoegde comité van de 
FOD Sociale Zekerheid, indien u dit nodig vindt. Maar vanaf 2015 kan deze aanvraag enkel nog 
betrekking hebben op de minimumbijdrage voor een activiteit in hoofdberoep. U kunt ook een 
vrijstelling vragen voor het gedeelte dat de minimumbijdrage overschrijdt, op voorwaarde dat de 
belastbare beroepsinkomsten van het lopende jaar niet meer bedragen dan ± € 25.000 .

•	 Tenslotte ontvangt u vanaf 2015 nog regularisaties na de stopzetting van uw activiteit. Om dit 
op te vangen kunnen zelfstandigen die met pensioen gaan en hun activiteiten stopzetten ervoor 
kiezen om hun bijdragen niet te regulariseren voor het jaar waarin ze met pensioen gaan, en de 
drie voorgaande jaren. Dit uitzonderingssysteem loopt tot 1 januari 2019 maar kan bij Koninklijk 
Besluit verlengd of opgeschort worden.

Ons contacteren? www.partena.be (rubriek « Contacteer ons »)


