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WILLY BORSUS LANCEERT NIEUWE  
REGELING VOOR ZELFSTANDIGE 
MANTELZORGERS
De minister had het beloofd en nu is het zover. Sinds 1 oktober 2015 
kunnen de zelfstandigen genieten van een volledig hervormd statuut 
als “zelfstandige mantelzorger”. De regeling die van toepassing is op 
de zelfstandigen, werd immers fundamenteel herzien en uitgebreid. 
Voortaan is zij toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk 
moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid of 
gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt, door gelijkstelling, ook 
uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere 
jonger dan 25 jaar moet zijn.

WILLY BORSUS, MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN EN 
KMO’S: “Het was essentieel om een nieuw kader voor te stellen aan de 
zelfstandigen die, nadat zij het risico hebben genomen om hun activiteit 
op te starten, geconfronteerd worden met tegenspoed en moeten 
zorgen voor een zwaar zieke naaste. Wij wilden ook een antwoord 
bieden op de situatie waar de zelfstandige bij zijn gehandicapt kind of 
jongere moet zijn. Het was onze plicht om onze aanpak van dergelijke 
situaties grondig te herzien. De interventievoorwaarden werden vandaag 
gewijzigd en de uitkering die zij kunnen genieten, alsook de lengte 
van de periode waarin zij geholpen kunnen worden, zijn nu aanzienlijk 
hoger.”

Voortaan voorziet de voorziening het volgende:

• een financiële uitkering van € 1.092,36 (gelijk aan het 

maandelijkse bedrag van het minimumpensioen van een 

alleenstaande zelfstandige, dit bedrag zal worden geïndexeerd)

• een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

• een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook 

pensioenrechten, tijdens de betrokken periode

• de voorziening is gedurende maximaal 6 maanden geldig 

per aanvraag (en het aantal toekenningen is beperkt tot 12 

maanden over de hele loopbaan)

• de mogelijkheid bestaat eveneens om de activiteit deeltijds stop 

te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling)

De vroegere maatregel gaf de zelfstandigen enkel:

• een vrijstelling van bijdragen gedurende maximaal 3 maanden 

om te zorgen voor een zwaar ziek kind

• een maandelijkse uitkering van €707,28 gedurende maximaal 

3 maanden, in de veronderstelling dat er palliatieve zorgen 

werden gegeven aan hun echtgenoot of kind

SOCIALE BIJDRAGEN 2015 : 
INKOMSTEN OP JAARBASIS
Indien u uw zelfstandige activiteit niet doorheen het 
gehele jaar uitvoert, worden uw (geschatte of reële) 
inkomsten toch doorgerekend voor een volledig 
kalenderjaar. Die nieuwe regeling kan belangrijk zijn 
wanneer u in de loop van het jaar start of stopt met uw 
zaak.

Twee voorbeelden:

U startte uw activiteit op 01/07/2015 en u hebt, 
voor het jaar 2015, een geschat inkomen van €25.000 
doorgegeven. Om uw voorlopige sociale bijdragen te 
berekenen voor het resterende 3e en 4e trimester, 
nemen we een inkomen van €50.000 (uw verondersteld 
jaarinkomen) als berekeningsbasis.

U startte uw activiteit op 01/01/2015 en beëindigde 
die op 15/05/2015. Uw reële inkomen komt op €30.000. 
Om uw definitieve sociale bijdragen voor het 1e en het 
2e trimester te berekenen, nemen we €60.000 (uw 
verondersteld jaarinkomen) als berekeningsbasis.

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? Online 
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.



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 begeleidt u efficiënt bij de ontwikkeling 
van uw onderneming en geeft u alle middelen om performanter en 
competitiever te worden.

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.

Meer informatie over 3 maanden gratis lidmaatschap bij de Kamer 

van Koophandel dankzij Partena Compass? 

Stuur een e-mail naar desk@beci.be

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN: DE BESTE FORMULE OP BELGISCHE MARKT 
Sinds de start van ons Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) in 2004, blijven we de voordelen en waarborgen van onze formule verbeteren. 
Dankzij het uitstekende beheer van het Solidariteitsfonds kunnen we al onze aangeslotenen continu nieuwe voordelen aanbieden. Zo heeft 
het Solidariteitsfonds alweer een extra troef: tot €1.000 gewaarborgd inkomen per maand.

We kunnen namelijk niet alles voorzien, soms overvalt er ons iets onverwacht en is een gewaarborgd minimuminkomen  
misschien welkom…

Teken in op deze formule bij Partena Compass en 

• haal het maximum uit uw aanvullend pensioenkapitaal

• kies voor een Gewaarborgd Inkomen zonder meerkost

• kies voor extra belastingvoordeel én lagere sociale lasten

UW VOORDELEN IN EEN NOTENDOP
• In geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u tot €1.000 gewaarborgd inkomen per maand (€900 + €100 als de  

arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een ongeval)

• Bij ernstige ziekte stort het Solidariteitsfonds het eerste half jaar €750 per maand

• Bij arbeidsongeschiktheid betaalt het Solidariteitsfonds uw premies voor uw Sociaal Vrij Aanvullend 

Pensioen, uw pensioenkapitaal wordt dus verder opgebouwd

• Bij moederschap ontvangt u een unieke som van €100 per pasgeboren baby

• Overlijdensdekking voor uw naasten

Bij Partena Compass bent u zeker van een professionele service. Verandert er iets aan uw contract, uw sociaal statuut of uw inkomen? Dan 
reageren we meteen. U bent dus zeker dat uw premie altijd correct is en u blijft steeds in orde met de belastingen. 

Wat nog anders is dan bij de meeste verzekeringen Gewaarborgd Inkomen: u hoeft geen enkele medische vragenlijst in te vullen.

VRAAG VANDAAG NOG UW PERSOONLIJKE OFFERTE AAN

• Bel 0800 850 86
• Mail naar plc-vap@start.partena.be 

• Surf naar www.partena-professional.be voor meer informatie

MEER INFO OVER DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN 
BRUSSEL ?

• Eén adres: Louizalaan 500 • 1050 Brussel

• Eén website: www.beci.be

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

1. Hun juristen helpen u om uw projecten veilig te 

stellen

2. Zij controleren de financiële gezondheid van uw 

klanten

BECI geeft uw onderneming een boost

3. 2.000 adressen voor uw commerciële prospectie

4. Toegang tot opportuniteiten op de internationale 

markt

5. Relaties met Brusselse ondernemers

6. Exclusieve tarieven voor al uw activiteiten, 

evenementen en opleidingen
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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.
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3 maanden gratis lidmaatschap bij de kamer van koophandel in BrusselAction BECI  cfr Newsletter 2015/3 à reprendre !

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.

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


