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OVERZICHT
• Nieuwe maatregel rond terugbetaling van geneeskundige 

zorgen voor startende zelfstandigen

• Extra moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen

• Erkenning statuut van ambachtsman

• Hulp aan landbouwers die moeilijkheden ondervinden door 

het Russisch embargo

NIEUWE MAATREGEL ROND 
TERUGBETALING VAN GENEESKUNDIGE 
ZORGEN VOOR STARTENDE 
ZELFSTANDIGEN
Tot voor kort was een beginnende zelfstandige van bij de aanvang 
van zijn activiteit verzekerd tegen kleine en grote risico’s.

Sedert 1 april 2016 wordt het recht op terugbetaling 
van gezondheidszorgen door het ziekenfonds enkel 
toegekend aan de startende zelfstandige indien hij zijn 
eerste kwartaalbijdrage heeft betaald aan zijn sociaal 
verzekeringsfonds of daarvan vrijgesteld is. 

De nieuwe maatregel geldt voor diegenen die een zelfstandige 
activiteit opstarten waarvoor zij onderworpen zijn aan de 
verplichte verzekering gezondheidszorgen en die als titularis een 
(her)inschrijving vragen bij een ziekenfonds.

Het gaat dus om zelfstandigen/helpers in hoofdberoep en 
meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.

Uitzondering

Een startende zelfstandige die op basis van zijn vorig statuut 
reeds een ziekteverzekering had, blijft dekking genieten. De 
betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige heeft pas 
uitwerking wanneer de rechten verlengd worden, namelijk 2 jaar 
later.

Voorbeeld:
• Peter is sedert 2010 actief als werknemer

• in februari 2016 neemt hij ontslag om op 15 april 2016 

als zelfstandige te starten

• Peter was als werknemer ingeschreven bij zijn 

ziekenfonds; die inschrijving blijft geldig

• Indien hij zijn sociale bijdragen als zelfstandige niet 

betaalt, zal dat pas invloed hebben op de verlenging van 

zijn rechten in 2018

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe maatregel betreft enkel de 
sector ‘gezondheidszorgen’ en niet de sector ‘uitkeringen’.

EXTRA MOEDERSCHAPSVERLOF VOOR 
VROUWELIJKE ZELFSTANDIGEN
Vanaf 1 januari 2017 kunnen vrouwelijke zelfstandigen 12 
weken moederschapsverlof opnemen in plaats van 8 weken. 

De nieuwe regeling houdt bovendien een grotere flexibiliteit in. Zo 
kan het verlof deeltijds worden opgenomen. In dat geval telt het 
flexibele deel 18 weken. Bovendien beschikken de vrouwelijke 
zelfstandigen dan over een periode van 39 weken om dat verlof 
op te nemen.

Een bijkomende ingreep zorgt ervoor dat de 105 
dienstencheques voor huishoudelijke taken waarop de 
zelfstandige vrouwen recht hebben na de bevalling, automatisch 
worden toegekend.

De uitbreiding van de moederschapsregeling maakt het mogelijk 
om voortaan een halftijdse beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens 
het zwangerschapsverlof. De nieuwe regeling komt daarmee 
tegemoet aan een vaak gehoorde klacht over de moeilijke 
combinatie tussen het werk- en gezinsleven. 

Ten slotte overweegt de overheid een vrijstelling van betaling van 
sociale bijdragen (met behoud van de rechten) voor het kwartaal 
dat volgt op de bevalling. Dat wetsontwerp zou ook nog in voege 
moeten treden op 1 januari 2017.

BEZORG ONS UW E-MAILADRES
Bij Compass hechten we veel belang aan een 
goede communicatie met onze klanten en aan de 
modernisering van onze dienstverlening. Zo kunnen wij 
u binnenkort uw vervaldagbericht per e-mail toesturen.

Om deze dienst te kunnen genieten, vragen wij u om uw 
e-mailadres en uw nationaal nummer door te geven via 
zelfstandige.compass@partena.be.

Op die manier versturen wij uw documenten en 
belangrijke informatie via een veilig kanaal en op een 
ecologisch verantwoorde manier.

www.partena-professional.be

mailto:mail.compass@partena.be


ERKENNING STATUUT VAN 
AMBACHTSMAN
Het statuut van ambachtsman wordt nu officieel erkend door 
de FOD Economie. Een mooi initiatief dat het authentiek karakter 
van deze ambachten wil vrijwaren én promoten.

Definitie van een ambachtsman

De wet definieert de ambachtsman voortaan als “Een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon, actief in de productie, de 
transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, 
de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie 
betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek 
karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op 
kwaliteit, traditie, creatie of innovatie”.

Wat zijn de voordelen van het statuut van ambachtsman? 

Een grotere zichtbaarheid bij het publiek dankzij:

• een logo ‘Erkende Ambacht’

• een officieel kwaliteitslabel

• inschrijving in het 

ambachtenregister 

• opvallende promoacties

Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 

• geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen

• minder dan 20 werknemers in dienst hebben

• een activiteit uitoefenen gekoppeld aan productie, 

transformatie, reparatie of restauratie van voorwerpen 

of het leveren van diensten 

De Commissie van Ambachtslieden houdt ook rekening met het 
handmatig en authentiek karakter van de activiteit alsook de 
kennis.

Hoe verloopt de erkenningsprocedure? 

Verstuur uw aanvraag via het formulier op de website van 
de FOD: www.economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_
onderneming/erkenning_ambachtsman/#.V3o1oq9f271

Vraag uw erkenning nu aan

SmartStart, het ondernemingsloket van Partena Professional 
stelt zijn expertise ter beschikking en kan u helpen met het 
invullen en indienen van uw officiële aanvraag. 

Meer informatie?  
Contacteer ons via ambachtsman@partena.be.

HULP AAN LANDBOUWERS DIE 
MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR 
HET RUSSISCHE EMBARGO
Runt u een landbouw- of tuinbouwbedrijf en ondervindt u 
moeilijkheden als gevolg van het Russisch embargo?

Dan kunt u uitstel van betaling van uw sociale bijdragen 
aanvragen bij ons sociaal verzekeringsfonds Compass. Die 
maatregel is van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep 
en voor meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.

Wat moet u doen? 
• een schriftelijke aanvraag indienen vóór 15 september 

2016 bij uw sociaal verzekeringsfonds Compass

Wat moet op uw aanvraag vermeld worden?

• uw naam, voornaam en woonplaats

• de naam en de zetel van de exploitatie

• uw ondernemingsnummer

Over welke bijdragen gaat het en tegen wanneer moeten deze 
betaald worden?

• het uitstel van betaling heeft betrekking op het 3e en 4e 

kwartaal 2016 en op het 1e en 2e kwartaal 2017

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale 
rechten?

• uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de 

sociale bijdragen betaald worden binnen de verlengde 

termijn 

• u geniet een automatische kwijtschelding van de 

verhogingen 

Voor meer inlichtingen kunt u steeds uw Customer Advisor bij 
Compass contacteren.
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