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OVERZICHT
• Onze Service Desk in Gent voortaan op afspraak

• Raadpleeg uw dossier online via ‘E-Service’

• Taxshift voor zelfstandigen

• Ons advies: anticipeer op regularisaties, of u starter bent 

of niet

• Barema sociale bijdragen 2016 (per kwartaal)

• Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

ONZE SERVICE DESK IN GENT 
VOORTAAN OP AFSPRAAK
Bent u Compass-klant in Gent en zoekt u 
specifieke informatie over uw dossier?  
Of wilt u een afspraak maken?

Dan bereikt u ons voortaan op de volgende 
manieren:

• op het nummer 09/330.21.80 

• via zelfstandige.compass@partena.be

Ons postadres is: 

Partena Compass • Postbus 21000 • 1000 Brussel

Opgelet, het adres van onze maatschappelijke zetel is: 

Kartuizersstraat 45 • 1000 Brussel

TAXSHIFT VOOR ZELFSTANDIGEN
De veelbesproken taxshift van de regering bevat ook 
belangrijke 
maatregelen voor 
zelfstandigen. 

Zo worden vanaf dit jaar 
de sociale bijdragen 
tegen 2018 geleidelijk 
aan verlaagd (0,5% per 
jaar) van 22% naar 20,50% voor de inkomsten tot €55.579,94.

Ontdek op www.partena-professional.be/taxshift-voor-
zelfstandigen hoeveel ook uw koopkracht daardoor stijgt.

Opleidingen over de taxshift 

In februari 2016 organiseert Partena Professional opleidingen 
over de taxshift voor zelfstandigen en ondernemingen. 

Wilt u als eerste geïnformeerd worden over de data en de 
inhoud van onze opleidingen? Schrijf u dan in via  
www.partena-professional.be/opleidingen-taxshift.

Met onze nieuwsbrief blijft u altijd op de hoogte

Wat verandert er nu concreet dankzij de taxshift? Welke 
veranderingen heeft de regering nog voor u in petto? En welke 
aangekondigde maatregelen blijven dode letter?

Een antwoord op deze en andere vragen krijgt u in onze 
nieuwsbrief ‘Taxshift Facts’.

Schrijf u in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: 
www.partena-professional.be/taxshift-newsletter.

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

• ...



BAREMA SOCIALE BIJDRAGEN 
2016 (PER KWARTAAL)

De tabel hieronder geeft een overzicht van de sociale 
bijdragen voor het jaar 2016 (per kwartaal).

Afhankelijk van uw inkomsten, kunnen uw sociale 
bijdragen hoger liggen. Het is dus erg belangrijk dat 
u uw inkomsten goed inschat aan de hand van onze 
applicatie ‘E-Service voor zelfstandigen’ op  
www.partena-professional.be. 

Sociale bijdragen geven u recht op uw sociale 
zekerheid: ziekte- en invaliditeitsuitkering, 
kinderbijslag, pensioen, geboortepremie…

 AANVULLENDE ACTIVITEIT
 • 1ste volledige jaar : € 76,91
 • 2de jaar : € 78,78
 • 3de jaar : € 80,66
 
 HOOFDACTIVITEIT
 • 1ste volledige jaar :  € 695,14
 • 2de jaar :   € 712,09
 • 3de jaar :   € 729,04
 
 ACTIVITEIT NA DE PENSIOENLEEFTIJD 
 Zonder pensioen 
 • 1ste volledige jaar :  € 153,81
 • 2de jaar :   € 157,56
 • 3de jaar :   € 161,32
 
 Met pensioen
 • 1ste tot 3de volledige jaar :   € 110,30
 
 PARTNER
 Maxi-statuut    
 • 1ste volledige jaar :  € 305,37
 • 2de jaar :   € 312,82
 • 3de jaar :   € 320,27
 
 Mini-statuut
 • 1ste tot 3de volledige jaar :  € 26,79

ONS ADVIES: ANTICIPEER OP 
REGULARISATIES, OF U STARTER 
BENT OF NIET

Een fiscaal voordeel dat u niet mag laten liggen

Uw sociale bijdragen worden berekend op basis van een forfait 

(als u starter bent) of op basis van uw inkomsten van drie jaar 

geleden (als u geen starter meer bent). Ze zijn dus niet per se 

aangepast aan uw huidige situatie.

Verwacht u meer inkomsten in 2016? Dan kunt u uw bijdrage 

laten aanpassen om een hoge regularisatie te voorkomen.

Sinds 01/01/2015 kunt u het bedrag van uw sociale bijdragen 
op elk moment laten aanpassen. Zo profiteert u onmiddellijk 

van een fiscaal voordeel dat gewoonlijk hoger is dan wat u in 

twee of drie jaar zou besparen. Bovendien anticipeert u zo op 

toekomstige regularisaties.

Herberekenen loont de moeite

• Wilt u het bedrag van uw sociale bijdragen herberekenen 

in functie van uw geschatte inkomsten? Gebruik dan de 

applicatie ‘E-Service voor zelfstandigen’ op onze website 

www.partena-professional.be. 

• Wilt u uw sociale bijdrage vervolgens laten aanpassen, 

neem dan contact met ons op via onze website, klik 

bovenaan op ‘Contact’, daarna op de button ‘Compass’ en 

selecteer het thema ‘Bijdragen’.

OVERBRUGGINGSRECHT TEN GUNSTE VAN 
ZELFSTANDIGEN
Het Koninklijk Besluit van 18 november 1996 legde een sociale 
verzekering vast voor zelfstandigen in geval van faillissement, bij 
gelijkaardige situaties of bij gedwongen stopzetting. Dat KB werd 
gewijzigd door de wet van 16 december 2015 (gepubliceerd in het 
Staatsblad op 8 januari 2016).

In de wet wordt de sociale verzekering bij faillissement vervangen 
door het ‘Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen’. 

Dit overbruggingsrecht is van toepassing op 3 situaties:

• Sociale verzekering bij faillissement
• Gedwongen stopzetting wegens allergie, natuurrampen, 

brand, of vernietiging van werktuigen of het gebouw van de 

werkzaamheden

• Nieuw: stopzetting van de zelfstandige activiteit wegens 

economische moeilijkheden.

De precieze voorwaarden en de werkwijze voor deze derde toelage, 
worden binnenkort nog bepaald door een Koninklijk Besluit.


