
HDP en Partena: de fusie is een feit
Sinds 1 januari 2014 is de juridische fusie van de Sociale Verzekeringen en de Ondernemingsloketten 
van HDP en Partena een feit. Sinds deze datum worden enkel de naam en het logo van Partena nog 
gebruikt. 

Met het oog daarop werden de vervaldagberichten al aangepast. Dat hebben de voormalige HDP-
klanten ongetwijfeld gemerkt. 

In december verhuisden ook de HDP-teams van de Sociale Verzekeringen van Brussel en Charleroi 
naar één locatie. 

De nieuwe adressen:

Partena Brussel - Anspachlaan 1 - 1000 Brussel
Partena Charleroi - Boulevard Thirou 130 - 6000 Charleroi

Ook de Kinderbijslagfondsen van HDP en Partena zijn gefusioneerd, de Sociale Secretariaten blijven 
voorlopig nog naast elkaar bestaan.

Welkom bij Partena aan alle voormalige HDP-leden. U vindt voortaan alle info via www.partena.be 
Meer praktische info over e-service van Partena vindt u in deze newsletter.

Hebt u toch vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
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Betaling van uw sociale bijdragen via Zoomit
Vanaf het eerste kwartaal van 2014 heeft u de mogelijkheid om uw sociale bijdragen te betalen via Zoomit.

Weet u dat er in België jaarlijks nog bijna één miljard papieren facturen 
worden uitgewisseld?  Dit neemt veel tijd in beslag en is duur voor de 
bestemmeling. Facturen behandelen is een vervelende taak waarbij gemak-
kelijk fouten begaan worden. Het is dus logisch dat de Sociale verzekerin-
gen voor zelfstandigen Partena u voorstellen om uw facturen elektronisch 
te ontvangen. Dit zal een positieve invloed hebben op uw werk en op uw 
papiermassa en u toelaten om u te concentreren op uw vakgebied. 

Wat is Zoomit?
Zoomit is een kosteloze dienstverlening in uw PC Banking waarmee u uw documenten, zoals facturen, credit-
nota’s en loonfiches, snel en eenvoudig kunt behandelen. U beslist zelf wanneer u betaalt en u verliest minder 
tijd. U bent verlost van de paperassen en u geeft een boost aan het milieu.

Uw rekeningnummer en uw adres
De documenten worden verstuurd naar uw rekeningnummer. Dankzij Zoomit kan u uw documenten recht-
streeks in uw PC Banking consulteren en behandelen.

Hoe werkt Zoomit?
1. U wordt via mail op de hoogte gebracht als er een nieuw document beschikbaar is.

2. U kan in uw PC Banking uw facturen met enkele muisklikken goedkeuren en betalen. Het  
overschrijvingsformulier is vooraf ingevuld.
3. Indien u de betaling vergeet, wordt u enkele dagen voor de vervaldag een herinnering gestuurd. U  
vermijdt administratieve kosten en onderbrekingen van dienstverlening door uw leveranciers.

Geen enkele handeling of inschrijving
Zoomit wordt in uw PC Banking voorgesteld en vraagt geen enkele inschrijving of activering. Zij die de 
facturen of loonfiches uitgeven beslissen om u de dienst Zoomit voor te stellen. U hoeft dus niets te  
vragen. U moet enkel voor elke uitgever bevestigen of u uw documenten via Zoomit wenst te ontvangen.

Meer info : www.partena.be en bij uw bankinstelling.

Ons sneller contacteren? www.partena.be (rubriek « Contacteer ons »)
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U vindt de berekeningswijze van uw sociale bijdragen 
op de keerzijde van het vervaldagbericht in bijlage.

Opmerking : de beheerkosten van Partena bedragen 
4,25%, berekend op het bedrag van de verschuldigde 
sociale bijdragen.

Samengevat : Aangezien de sociale bijdragen van 2014 
berekend worden op basis van de inkomsten van 2011, 
moet de verhoging van de kosten voor levensonderhoud 
tussen 2011 en 2014 gecompenseerd worden. Daarom 
voorziet de wet dat de inkomsten van 2011 geïndexeerd 
worden. Voor 2014 moet vermenigvuldigd worden met 
1,0574582.

Daarna past u het « barema » toe in functie van uw 
bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, enz.) en van 
uw inkomsten.

Hierbij komen de beheerkosten van de Sociale verzeke-
ringen voor zelfstandigen Partena.
Het resultaat van deze verschillende verrichtingen is het 
bedrag van de sociale bijdragen dat aan het einde van 
elk kwartaal moet betaald worden.

Sociale bijdragen tijdens de periode van begin activiteit

De periode van begin activiteit vangt aan bij de start 
van uw zelfstandige activiteit (of van de wijziging van 
uw bijdragecategorie) en loopt tot het einde van het 
derde volledige kalenderjaar van activiteit. Gedurende 
deze periode worden de sociale bijdragen die u betaalt 
berekend op basis van een forfaitair inkomen (jaarlijks 
vastgesteld door de wetgever) of op basis van een door 
u geschat inkomen. Op het ogenblik dat de inkomsten 
gekend zijn (via de Belastingadministratie), zullen de 
sociale bijdragen geregulariseerd worden.

In 2014 bedragen de forfaitaire inkomsten voor begin ac-
tiviteit € 12.870,43 voor een hoofdberoep en € 1.423,90 
voor een bijberoep.

Onze raad : Anticipeer op toekomstige regularisaties

Een niet te verwaarlozen 
fiscaal voordeel !

Om een aanzienlijke 
regularisatie te vermijden, 
kan u bijdragen betalen op 
een inkomen dat hoger is 
dan het wettelijke forfait, 
en dit gedurende de vol-
ledige periode van begin 
activiteit.

Tijdens deze periode wor-
den uw sociale bijdragen 
berekend op basis van 
een forfaitair inkomen van 
begin activiteit. Uw bij-
dragen zijn dus niet altijd 
aangepast aan uw situatie.

Dit systeem zal u toelaten 
om onmiddellijk te genie-
ten van een belastingvoor-
deel dat meestal groter 
is dan dit waarop u kunt 
rekenen binnen twee of 
drie jaar. Bovendien geniet 
u met dit systeem van een 
bonificatie.
Om al deze redenen raden 
wij u aan om uw sociale 
bijdragen op tijd te laten 
herberekenen !

Een dergelijke regularisatie loont zeker de moeite !

U wenst het bedrag van uw sociale bijdragen aan te pas-
sen in functie van uw geschat inkomen ?

Maak nu uw berekening via het simulatieprogramma op 
www.svz.partena.be. U vindt de banner waarop u dient 
te klikken helemaal onderaan de homepagina.

Wilt u het bedrag van uw sociale bijdrage aanpassen op 
basis van deze berekening? Neem dan contact met ons 
op door onderaan op “Ons contacteren” te klikken
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De sociale bijdragen van het jaar 2014 worden berekend op het netto belastbaar beroeps- 
inkomen van 2011. Dit geldt voor elke zelfstandige die zijn activiteit reeds meer dan drie  
volledige kalenderjaren uitoefent.

Sociale bijdragen 2014

Een blik op uw dossier! 

Consulteer uw gegevens online via E-Service! 

Enkele klikken volstaan om u te identificeren op onze site. U vindt er al uw dossiergegevens terug op dezelfde locatie.

Op deze pagina vindt u:
•	 een financieel overzicht van uw rekening 
•	 uw fiscaal attest 
•	 uw loopbaanattest 
•	 uw vervaldagberichten
•	 de verschillende regularisaties die u werden toegestuurd

De functionaliteiten van e-Service worden naar de toekomst nog verder uitgebreid, zodat u zich volledig kan toeleggen 
op uw activiteit en geen tijd hoeft te verliezen met administratieve formaliteiten!

Reflex WEB? www.partena.be! 

 
Bijdragen begin activiteit in 2014

(per kwartaal)

Bijberoep
 o eerste volledig jaar: 76,07 €
 o tweede jaar: 77,93 €
 o derde jaar:  79,78 €
  
Hoofdberoep
 o eerste volledig jaar:  687,54 €
 o tweede jaar:   704,42 €
 o derde jaar:    721,19 €
  
Activiteit na de pensioenleeftijd
 
 Zonder pensioen:
 o eerste volledig jaar:  152,15 €
 o tweede jaar:   155,86 €
 o derde jaar:    159,58 €
 
 Met pensioen
 o eerste en derde volledig jaar:  109,11 €
 
Meewerkende echtgenoot

 Maxi-statuut    
 o eerste volledig jaar:  302,09 €
 o tweede jaar:   309,45 €
 o derde jaar:    316,82 €
 
 Mini-statuut
 o eerste en derde volledig jaar: 26,50 €
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