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IMPACT VAN DE NIEUWE BEREKENING VAN 
SOCIALE BIJDRAGEN OP DE PREMIES  
VRIJ AANVULLEND PENSIOEN
Tot 2014 werd de berekening van uw VAPZ premies (Vrij Aanvullend Pensioen) 
uitgevoerd op dezelfde basis als die van uw sociale bijdragen. Met de 
hervorming van de berekening van de sociale bijdragen sinds 2015, zijn er 
echter bepaalde wijzigingen gebeurd.

De jaarlijkse premie van het VAPZ wordt niet langer berekend op basis van de 
kwartalen van het betreffende jaar

Indien u begint in het 3e kwartaal, kunt u vanaf nu uw volledige VAPZ premies 
betalen alsof u in het 1e kwartaal zou beginnen.

Uw VAPZ premies worden berekend op basis van uw professionele inkomsten 
van 3 jaar geleden

• Die referentie-inkomsten zijn niet gekend ? Partena Compass neemt de 

inkomsten van het meest recente jaar als berekeningsbasis.

• Er waren geen inkomsten? Het professionele inkomen waarop de 

minimale sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep worden 

berekend, wordt als basis genomen. Vanaf 2015 wordt het referentie-

inkomen vastgelegd op 1 januari van het desbetreffende jaar.

U stopt uw activiteit in de loop van het jaar? 

Er zal geen regularisatie zijn van uw VAPZ en u zult uw volledige jaarlijkse 
premie kunnen betalen indien u dat wenst.

Goed nieuws dus voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde premies, alsook 
voor de talrijke voordelen verbonden aan het VAPZ. 

En bij het begin van uw activiteit? 

Tijdens de 3 eerste volledige kalenderjaren van uw activiteit worden uw sociale 
bijdragen en VAPZ premies berekend ofwel op basis van een forfaitair inkomen, 
ofwel op basis van een geschat inkomen. Aan u de keuze, u kunt op ieder 
ogenblik de berekeningsbasis van uw bijdragen weer wijzigen.

Zelfstandige in bijberoep? 

U moet wachten tot uw 4de jaar van activiteit om in te schrijven op het VAPZ. 
Eén enkele voorwaarde: uw sociale bijdragen moeten gelijk zijn aan de minimale 
sociale bijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep (minimum sociale bijdragen 
2015 = €687,64)

Partena Compass garandeert u een kwaliteitsservice. Een wijziging van het 
sociaal statuut of van uw inkomsten? Uw adviseurs reageren onmiddellijk en 
zien erop toe dat uw premies steeds overeenstemmen met uw reële situatie. 
Meer info ? PLC_VAP@partena.be

ONZE SERVICE DESK IN 
BRUSSEL VOORTAAN OP 
AFSPRAAK
Voor specifieke informatie over uw dossier of om 
een afspraak te maken, kunt u ons bereiken :

• op 02 549 74 90 

• via BRU_1NL@partena.be

Wilt u ons per brief contacteren?  

Dat kan, via ons nieuwe postadres: 

Partena Compass • Postbus 21000 • 1000 Brussel

Opgelet, het adres van onze maatschappelijke zetel 
is veranderd naar: 

Kartuizersstraat 45 • 1000 Brussel

RAADPLEEG UW DOSSIER 
ONLINE VIA ‘E-SERVICE’
Uw formulieren liever zelf afdrukken? Dat kan 
via ons digitaal platform ‘E-Service’: 
 

• Surf naar www.partena-professional.be

• Klik rechts op ‘E-Service voor 

zelfstandigen’

• Log in met uw eID of elektronische 
vreemdelingenkaart

Win tijd: volg uw dossiergegevens online op

• uw rekeningoverzicht

• uw fiscaal attest

• uw loopbaanattest

• uw vervaldagbericht

• uw sociale bijdragen berekenen

• ...



PARTENA COMPASS EN PARTENA PAY’N PEOPLE: 
ONDERNEMEN MET ONDERNEMERS
U bent al aangesloten bij ons sociaal verzekeringsfonds Partena Compass. Wist u dat 

ons sociaal secretariaat Partena Pay’n People u kan helpen bij het berekenen van de 
bedrijfsvoorheffing op het loon dat u uitbetaalt aan uzelf als zaakvoerder?  
Zo bent u steeds wettelijk in orde bij controles door de fiscus op uw bedrijfsinkomsten.

Partena Pay’n People werkt namelijk nauw samen met Partena Compass. Onze Payroll 

Consultants nemen tijdrovende administratieve taken van u over en zorgen ervoor dat uw loon 
(en dat van uw personeel) steeds tijdig en correct wordt berekend en uitbetaald.

WAAROM U ALS WERKGEVER GOED ZIT BIJ PARTENA PAY’N PEOPLE:
• U krijgt één vast aanspreekpunt: uw persoonlijke Payroll Consultant
• Uw Payroll Consultant neemt alle personeelsadministratie voor zijn of haar rekening
• U krijgt toegang tot praktische online tools
• U geniet sociaal-juridische en fiscale ondersteuning van onze experts

• Ons erkend sociaal secretariaat helpt u bij het opzetten van een maximaal renderend  
personeelsbeleid

Contacteer ons voor een gratis simulatie om uw kosten voor een aanwerving in kaart te 
brengen via www.partena-professional.be/nl/payn-people-voor-compass

3 MAANDEN GRATIS LIDMAATSCHAP BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN BRUSSEL
Om u nog beter te begeleiden, biedt Partena Compass u 3 maanden gratis lidmaatschap aan bij de Kamer van Koophandel in 
Brussel. 

De Kamer van Koophandel BECI begeleidt u efficiënt bij de ontwikkeling van uw onderneming en  
geeft u alle sleutels om performanter en competitiever te worden. 

6 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN
BECI staat aan uw zijde

• Hun juristen helpen u om uw projecten veilig te stellen

• Zij controleren de financiële gezondheid van uw klanten

BECI geeft uw onderneming een boost

• 2.000 adressen voor uw commerciële prospectie

• Toegang tot opportuniteiten op de internationale markt

• Relaties met Brusselse ondernemers

• Exclusieve tarieven voor al uw activiteiten, evenementen en opleidingen

Meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap bij BECI? Stuur een e-mail naar desk@beci.be.

GEEF UW ACTIVITEIT EEN BOOST: GENIET EEN GRATIS KWARTAAL DANKZIJ PARTENA COMPASS 
Partena Compass heeft een kantoor in de lokalen van de Kamer van Koophandel van Brussel.  
Ontmoet onze ervaren Customer Advisors die u helpen bij alle formaliteiten en verplichtingen voor uw zelfstandige activiteit.

• Eén adres: Louizalaan 500 • 1050 Brussel

• Geen tijd om langs te komen? Surf naar onze website: www.beci.be

Meer informatie over 3 maanden gratis lidmaatschap bij de Kamer van Koophandel dankzij Partena Compass?  
Stuur een e-mail naar desk@beci.be

AANWERVEN IN  
10 STAPPEN
Wilt u een (eerste) personeelslid 
aannemen? Dan heeft u vast heel 
wat vragen:

• Welke kosten brengt dat met zich 

mee? 

• Wat zijn mijn verplichtingen als 

werkgever? 

• Hoe stel ik een 

arbeidsovereenkomst op?  

In de «Aanwervingsgids» van 

Partena Pay’n People vindt u in 10 

stappen antwoorden op deze en 

andere vragen.

Bestel deze online gids gratis via 
onze website. 

NIET OPGEWASSEN TEGEN 
PERSONEELSPAPERASSEN?


