
RAADPLEEG UW GEGEVENS 
ONLINE VIA ‘E-SERVICE’
Via de homepagina www.partena-professional.be 
kunt u zich aanmelden met uw vertrouwde login en 
paswoord op uw persoonlijke portaal ‘E-Service’ 
via het onderdeel ‘Meld je aan’.

• een financieel overzicht van uw rekening

• uw fiscaal attest

• uw loopbaanattest

• uw vervaldagbericht

• de verschillende regularisaties die u 

werden toegestuurd

• de mogelijkheid om het bedrag van de 

sociale bijdragen te berekenen volgens een 

geschat inkomen

Daar kunt u alle gegevens van uw dossier 
terugvinden: 

Binnenkort nog meer mogelijkheden!

We doen er alles aan om de functionaliteiten die u 
kunnen helpen, nog verder uit te breiden. Zo kunt 
u zich concentreren op uw activiteit en verliest u 
geen tijd met administratieve formaliteiten. 

Altijd up-to-date

Onze diensten en de communicatie naar onze 
klanten continu verbeteren, daar hechten we 
bijzonder veel belang aan.  
Geef ons via de contactpagina op  
www.partena-professional.be even uw 
e-mailadres door. Dan kunnen we 
u nog meer actuele informatie 
toesturen, in een milieuvriendelijk 
formaat.
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DE 5 GROOTSTE ZORGEN 
VAN ZELFSTANDIGEN EN DE 
OPLOSSINGEN VAN IZEO
Volgens de studie van de Universiteit van Luik over 
“Stress & Gezondheid van de zelfstandigen – Wat is de 
realiteit, welke oplossingen zijn er?”, bestaat de top 5 van 
problemen waarover zelfstandigen zich zorgen maken uit:

1. Administratieve last en werklast

2. Onbetaalde facturen en cash flow problemen

3. Betwistingen met klanten of leveranciers

4. Ongevallen of gezondheidsproblemen
5. Toestand van het orderboek

ZEO is de groepering voor bescherming en verdediging van 
de zelfstandigen, die Partena oprichtte.

Deze groepering wil concrete oplossingen bieden voor 
problemen die gevoelig liggen bij zelfstandigen. Uw jaarlijkse IZEO-bijdrage 
(slechts 99 EUR per jaar en aftrekbaar) geeft u gratis toegang tot volgende 
diensten:

• Juridische en administratieve bijstand

• Invordering van onbetaalde facturen

• Bemiddeling ingeval van betwisting

• Verzekering Ongevallen en coaching 

gezondheid

• Relatievorming en netwerken

en nog veel meer andere voordelen (o.a. tankkaart, kortingen bij handelaars…).

Wilt u hier meer over weten of wilt u graag lid worden?   
Kijk even op www.izeo.be of stel uw vragen via info@izeo.be.

EEN NIEUW PARTENA. 
EEN NIEUWE WEBSITE. 
Partena Ondernemingsloket, Partena Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, Partena 
Sociaal Secretariaat, Partena Kinderbijslagfonds… Al onze diensten zullen vanaf nu onder 
één koepel opereren. 

Partena wil namelijk nog een stap verder gaan in het aanmoedigen en ondersteunen van 
succesvol ondernemen in België. Daarom bundelen we de krachten van onze entiteiten in 
één sterke groep: Partena Professional.

Ook uw Partena sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen krijgt een nieuwe naam: 
Partena Compass. 

Eén website voor al onze diensten: alle informatie op één plek

Die koerswijziging zetten we kracht bij met een volledig vernieuwde website met 
uitgebreide zoekmachine:  www.partena-professional.be 

Op deze overzichtelijke site hebben we enkele nieuwigheden geïntegreerd:

• Gratis formulieren

U kunt alle formulieren van Partena Compass gratis online downloaden in de 
rubriek ‘Documenten & Publicaties’.

• Gratis ‘Memento van de Werkgever’

Voortaan kunt u ons magazine met sociale en fiscale informatie gratis 
online lezen in de rubriek ‘Documenten & Publicaties’. Of neem een betalend 
abonnement en ontvang de publicatie elke maand in uw brievenbus.



SOCIALE BIJDRAGEN: GRONDIGE AANPASSING VAN DE 
BEREKENING OP 1 JANUARI 2015
In de vorige editie van deze Newsletter hadden we het al over de nieuwe berekeningswijze van uw 
sociale bijdragen vanaf 1 januari 2015. We komen even terug op de grote lijnen van deze fundamentele 
verandering.
De grootste wijziging bestaat erin dat de bijdragen van een bepaald bijdragejaar voortaan worden berekend op basis van 
de beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar. Voorheen werden de sociale bijdragen berekend op basis van de 
inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor ze verschuldigd waren. Er blijven enkele uitzonderingen 
bestaan, bijvoorbeeld wanneer u start met een activiteit.

Deze wijziging heeft voor gevolg dat de berekening van de sociale bijdragen voortaan in twee fases gebeurt:

1. In het bijdragejaar zelf wordt een voorlopige bijdrage geïnd op basis van de beroepsinkomsten als 

zelfstandige van drie jaar voordien.

2. Eens de fiscus de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf vastgesteld heeft, wordt een eindafrekening 

gemaakt van de sociale bijdragen op basis van de beroepsinkomsten uit dat bijdragejaar.

In de praktijk
Als zelfstandige betaalt u nog altijd elk kwartaal bijdragen waaraan socialezekerheidsrechten verbonden zijn. De hervorming 
wijzigt de barema’s niet. 

U ontvangt ieder kwartaal een (informatief) vervaldagbericht waarin het sociaalverzekeringsfonds het bedrag van de 
verschuldigde voorlopige kwartaalbijdrage meedeelt. Dit bedrag is gebaseerd op uw geïndexeerde beroepsinkomsten als 
zelfstandige van drie jaar geleden.

Uw inkomsten inschatten

Mogelijk stemt het bedrag van uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden niet overeen met uw huidige beroepsinkomsten. 
Daarom moet u op basis van het vervaldagbericht een inschatting maken van uw huidige inkomsten als zelfstandige. Die 
vergelijkt u met uw inkomsten van drie jaar voordien.

Afhankelijk van het resultaat van deze afweging zijn er drie mogelijkheden:

• Uw inkomsten zijn ongeveer stabiel gebleven, of u kunt moeilijk inschatten hoe ze nog gaan evolueren? U 

betaalt de bijdrage zoals vermeld op het vervaldagbericht.

• U voorziet dat uw huidige inkomsten hoger zullen liggen dan die van drie jaar geleden? U betaalt meer 
bijdragen. Voorwaarde is dat u geen openstaande bijdrageschulden heeft.

• U stelt vast dat uw huidige inkomsten lager liggen dan die van drie jaar geleden? Bovendien zullen ze 

wellicht beneden bepaalde wettelijk vastgestelde drempels vallen? U betaalt minder bijdragen. U moet uw 

sociaalverzekeringsfonds er wel van overtuigen dat uw inkomsten gedaald zijn, want zij moeten akkoord gaan.

Opgelet: als bij de definitieve bijdrageafrekening blijkt dat uw 
inkomsten toch hoger liggen dan de toegepaste drempel, 
worden de bijdragen die u nog moet betalen, verhoogd. Als 
u in orde bent met uw voorlopige sociale bijdragen voor een 
bepaald jaar, bent u gedekt voor socialezekerheidsrechten 
zoals gezondheidszorgen, invaliditeit, enzovoort.

Voorbeeld: een zelfstandige in hoofdberoep heeft 
gewoonlijk ongeveer 20.000 EUR inkomsten. Zijn 
sociaalverzekeringsfonds vraagt hem een kwartaalbijdrage 
te betalen van 1.100 EUR, of 4.400 EUR op jaarbasis. Deze 
bijdrage is berekend op basis van de laatste inkomsten 
waarvan het sociaalverzekeringsfonds kennis heeft. 
In de loop van het jaar stelt de zelfstandige vast dat zijn 

activiteit inkomsten zal opleveren die 50% hoger liggen. Hij kan ervoor kiezen om een extra betaling uit te voeren van 2.200 
EUR. Zo vermijdt hij dat hij dit bedrag zal moeten betalen op het moment van de eindafrekening. Fiscaal wordt dit bedrag van 
2.200 EUR rechtstreeks afgetrokken van zijn jaarinkomsten.

Als hij na een hospitalisatie, het verlies van een klant of een crisis in de sector in de loop van het jaar vaststelt dat 
zijn inkomsten duidelijk lager liggen (bijvoorbeeld lager dan 13.000 EUR), kan hij tot een akkoord komen met zijn 
sociaalverzekeringsfonds. Zijn kwartaalbijdragen kunnen dan teruggebracht worden tot de minimumbijdrage van 700 EUR 
per kwartaal. Bij de eindafrekening gaat de fiscus definitief na of deze verminderde bijdragen voldoende waren.

Eindafrekening
Zodra het sociaalverzekeringsfonds de definitieve jaarinkomsten kent, bezorgt het u een eindafrekening. Daarin wordt het 
definitieve bedrag van de bijdragen bepaald. Hebt u minder betaald, dan moet u bijbetalen. Hebt u al teveel bijdragen 
betaald, dan krijgt u een terugbetaling.

Er wordt geen enkele verhoging toegepast op de bijdragen die u nog moet betalen. Alleen voor een zelfstandige die onterecht 
een vermindering heeft verkregen, wordt een uitzondering gemaakt. U moet dan de nog verschuldigde bijdragen betalen, 
plus een verhoging omdat u onterecht vermindering had aangevraagd. De zelfstandige die de mogelijkheid krijgt om minder 
bijdragen te betalen, wordt meteen geïnformeerd over het risico indien de verwachte inkomstendaling er toch niet komt.

Voor informatie over uw dossier 

U kant terecht bij uw raadgever via onze rubriek ‘Contacteer ons’ op 
onze website www.partena-professional.be!

Voor vragen over de reglementering

U kant contact opnemen met de Directie-Generaal Zelfstandigen van 
de FOD Sociale Zekerheid:

telefonisch : 02 528 64 50 
via e-mail : zelfindep@minsoc.fed.be


