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• Beschikbaarheid van onze klantendienst

• Raadpleeg uw gegevens online via ‘E-Service’

• Gepensioneerd en 45 jaar gewerkt? Dit zal u 

interesseren

• Sociale bijdragen 2015

GEPENSIONEERD EN 45 JAAR GEWERKT? 
DIT ZAL U INTERESSEREN
U bent 65 jaar en gepensioneerd, of jonger dan 65 maar u heeft 45 jaar 
gewerkt? Dan mag u voortaan onbeperkt blijven werken.

Sinds dit jaar is er geen limiet meer op het inkomen uit uw zelfstandige 
activiteit, als u 45 jaar heeft gewerkt of de leeftijd van 65 heeft bereikt. 
Vroeger gold dat enkel voor gepensioneerden die 65 
jaar waren én minstens 42 jaar hadden gewerkt. 

Uw kwartaalbijdrage wordt nog steeds berekend 
op basis van uw inkomen van drie jaar geleden 
(behalve als u een starter bent). Maar vanaf het 
1ste kwartaal van 2015 is die bijdrage niet meer 
geplafonneerd op het bedrag van het toegestane 
inkomen van een gepensioneerde.

Verlaagde bijdrage?
Als uw inkomen van 2012 (basis voor de 
bijdrageberekening in 2015) hoger is dan 
toegestaan voor gepensioneerden in 2014 (€17.835 
zonder kinderen ten laste of €21.694 met kinderen 
ten laste) en als u denkt dat uw inkomen van dit 
jaar lager zal zijn dan de nieuwe drempels toegestaan door de wet
(€2847,81 of €6742,06 of €12.870,43 of €25.740,86), dan kunt u een 
verlaging van de sociale bijdrage aanvragen. Wij onderzoeken uw 
aanvraag binnen de grenzen van het wettelijke kader. 

Meer informatie? Neem contact op met ons of raadpleeg onze website 
www.partena-professional.be.

BESCHIKBAARHEID VAN ONZE 
KLANTENDIENST

Uitgebreide openingsuren: Om u nog beter van dienst te zijn, kunt u 
voortaan telefonisch bij ons terecht van 8u ’s morgens tot 17u ‘s avonds. 
U vindt ons telefoonnummer op uw vervaldagbericht.

Buiten deze uren > web: Indien u buiten deze uren een dringende vraag 
heeft, stuur ons dan een bericht via de rubriek ‘Contacteer ons’ op  
www.partena-professional.be. We antwoorden u zo snel mogelijk.

VINGER AAN DE POLS

Bij Partena Compass hechten we veel belang aan een goede 
communicatie met onze klanten en aan de modernisering van 
onze dienstverlening. 
Als u ons uw e-mailadres doorstuurt via compass@partena.be 
dan kunnen wij u, op een ecologisch verantwoorde manier, steeds 
actuele informatie sturen.

RAADPLEEG UW GEGEVENS 
ONLINE VIA ‘E-SERVICE’
Bij uw vervaldagbericht van het 1ste kwartaal 
van 2015 vindt u uw fiscaal attest voor 2014. 

Verlies het niet. Uw boekhouder heeft het nodig om uw fiscale 
aangifte voor 2015 (inkomsten van 2014) op te maken en om de 
bijdragen van het vorige jaar af te trekken van uw beroepskosten.

Weet u dat u uw dossier altijd kunt inkijken? Raadpleeg uw 
gegevens online via onze E-service

Daar kunt u alle gegevens van uw dossier terugvinden: 
• 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

We doen er alles aan om de functionaliteiten van het E-service 
portaal nog verder uit te breiden. Zo kunt u zich concentreren 
op uw activiteiten en verliest u geen tijd met administratieve 
formaliteiten.

Raadpleeg uw gegevens en fiscale attesten online via E-service 
op www.partena-professional.be



Voor informatie over uw dossier 
U kan terecht bij uw consulent via onze rubriek ‘Contacteer ons’ op 
onze website www.partena-professional.be.

SOCIALE BIJDRAGEN 2015
Het is zover. De aangekondigde, herziene berekeningswijze van uw sociale bijdragen is een feit. Vanaf dit jaar worden de 
sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op de inkomsten van het lopende jaar en niet langer op uw inkomsten van 
drie jaar geleden. U vindt bij deze Newsletter uw eerste vernieuwde kwartaalbericht, uw rekeningoverzicht voor 2015 en de 
basisprincipes voor de nieuwe berekening van uw driemaandelijkse sociale bijdragen. We nodigen u uit om deze documenten 
aandachtig te lezen, zodat u vertrouwd raakt met de nieuwe modaliteiten.  

Wat blijft er hetzelfde?

• Als zelfstandige betaalt u per kwartaal sociale bijdragen. 

• De hervorming verandert niets aan de barema’s.

• U ontvangt ieder kwartaal een vervaldagbericht waarin uw sociaal verzekeringsfonds Partena Compass u het bedrag van 

de verschuldigde kwartaalbijdrage meedeelt. Dat bedrag is gebaseerd op uw geïndexeerde beroepsinkomsten van drie 

jaar geleden.

Wat verandert er concreet?
Vanaf 1 januari 2015 worden uw sociale bijdragen berekend op basis van uw professionele inkomsten van het lopende jaar. De 
berekening gebeurt in twee fasen:

• In het lopende jaar betaalt u voorlopige kwartaalbijdragen, gebaseerd op uw inkomsten als zelfstandige van drie jaar 

geleden.

• Eens uw beroepsinkomen van het bijdragejaar definitief gekend is en doorgegeven werd door de fiscale instanties, wordt 

op basis daarvan een eindafrekening opgemaakt.

Schat zelf uw inkomen 
Op basis van het driemaandelijkse vervaldagbericht maakt u een inschatting van uw huidige 
inkomsten als zelfstandige, en die vergelijkt u met uw inkomen van drie jaar geleden. 

Er zijn dan drie mogelijkheden:  

• Stabiel inkomen: Als uw inkomsten min of meer ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte 

van drie jaar geleden, of als u de evolutie ervan moeilijk kunt inschatten, dan betaalt u 

gewoon de voorlopige kwartaalbijdrage zoals aangegeven op het vervaldagbericht.

• Hoger inkomen: Schat u dat uw huidige inkomen hoger zal zijn dan dat van drie jaar 

geleden, dan betaalt u best meer bijdragen (op voorwaarde dat u geen openstaande 

bijdragen meer heeft).

• Lager inkomen: Als u vaststelt dat u nu minder verdient dan drie jaar geleden (onder 

de wettelijk vastgelegde drempels), dan betaalt u minder bijdragen. U moet uw sociaal 

verzekeringsfonds Partena Compass er wel van overtuigen dat uw inkomsten gedaald 

zijn, want zij moeten akkoord gaan met de bijdrageverlaging. 

De eindafrekening
Zodra Partena Compass uw definitief jaarinkomen kent, sturen ze u een eindafrekening met 
het definitieve bedrag van uw bijdragen. 

• Als u te weinig heeft bijgedragen, moet u een supplement betalen. 

• Als u te veel heeft bijgedragen, krijgt u terugbetaald.

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

Let op voor onjuist verkregen verlagingen
Normaal worden er geen toeslagen toegepast op nog verschuldigde bijdragen. Maar er is een 
uitzondering voor een zelfstandige die onterecht een verlaging zou hebben verkregen. Hij 
moet dan de verschuldigde bijdragen én een toeslag betalen. 

Bijdragen betaald? Dan bent u beschermd
Als u de voorlopige sociale bijdragen voor een bepaald jaar heeft betaald, dan bent u gedekt 
door de sociale zekerheid (ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen, kinderbijslag...).

 

BAREMA SOCIALE BIJDRAGEN 2015 
(PER KWARTAAL)

AANVULLENDE ACTIVITEIT
 • 1ste volledige jaar : € 76,07
 • 2de jaar : € 77,93
 • 3de jaar : € 79,78
 
HOOFDACTIVITEIT
 • 1ste volledige jaar :  € 687,64
 • 2de jaar :   € 704,42
 • 3de jaar :   € 721,19
 
ACTIVITEIT NA DE PENSIOENLEEFTIJD 
 Zonder pensioen
 • 1ste volledige jaar :  € 152,15
 • 2de jaar :   € 155,86
 • 3de jaar :   € 159,58
 
 Met pensioen
 • 1ste tot 3de volledige jaar :  € 109,11
 
PARTNER 
 Maxi-statuut   
 • 1ste volledige jaar :  € 302,09
 • 2de jaar :   € 309,45
 • 3de jaar :   € 316,82
 
 Mini-statuut
 • 1ste tot 3de volledige jaar :   € 26,50


