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OVERZICHT
• Aanvraag bijdragevermindering voor zelfstandigen die een 

activiteit uitoefenen in een crisissector

• Bezorg ons uw e-mailadres

• KMO-Plan: enkele maatregelen onder de loep

AANVRAAG BĲ DRAGEVERMINDERING VOOR ZELFSTANDIGEN DIE 
EEN ACTIVITEIT UITOEFENEN IN EEN CRISISSECTOR
Oefent u een activiteit uit in een sector die erkend is als crisissector, zoals de land- en tuinbouwsector, de 
HORECA-sector of de handel? Waarvan de exploitatiezetel zich bevindt in één van de 19 gemeenten van 
Brussel-Hoofdstad, Vilvoorde of Zaventem? En heeft u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? 

Dan kunt u bijdragevermindering aanvragen. De erkende crisis in een bepaalde sector is in feite al een objectief 
element dat de vermindering van uw inkomsten aantoont. 

Opgelet: wij herinneren u eraan dat indien u de vermindering van uw sociale bijdragen aanvraagt, u altijd moet 
aantonen, op basis van objectieve elementen, dat uw inkomsten als zelfstandige lager zijn dan uw inkomsten 
van het jaar N-3 en dat uw inkomsten lager zullen zijn dan de wettelijk bepaalde drempel.

Deze bewijselementen kunnen de BTW-aangiftes zijn van het jaar N-3 en het jaar N, indien u belastingplichtig 
bent en voor zover er minstens één kwartaal in het jaar N voltooid is. 

Indien u geen boekhouding bijhoudt en u een forfaitair belastingstelsel geniet, mag u uw inkomsten van het 
jaar N schatten. Dat kan door ons bijvoorbeeld een attest over te maken van de koper(s) van uw producten met 
betrekking tot de prijzen in het jaar N, in vergelijking met de prijzen in het jaar N-3.

U bent onderworpen aan het forfaitair belastingstelsel en u heeft een aanvraag tot vermindering ingediend in 
een sector die erkend is als crisissector? Het is mogelijk dat uw defi nitief inkomen, opgemaakt op basis van de 
forfaitaire fi scale bedragen, de wettelijke drempels overschrijdt. Bij de regularisatie op basis van uw werkelijke 
inkomsten, zullen u verhogingen aangerekend worden wegens een verminderingsaanvraag die ten onrechte 
werd ingediend. In dat geval kan u een verzaking aan de verhogingen aanvragen bij onze diensten.

Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren via ondernemen@partena.be.

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 
mail.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
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KMO-PLAN: ENKELE MAATREGELEN ONDER DE LOEP

VERBETERING VAN HET SOCIAAL STATUUT EN BEVORDERING VAN HET ONDERNEMERSCHAP

Voorziening ‘mantelzorg zelfstandigen’

Liberalisering van de toegelaten activiteit voor gepensioneerden na 65 jaar

Hervorming en vereenvoudiging van het systeem van toegelaten activiteit voor zelfstandigen in 
arbeidsongeschiktheid of invaliditeit

Aanpassing van het minimumpensioen van zelfstandigen aan het minimumpensioen van loontrekkenden

Aanpassing van het systeem van verhogingen van sociale bijdragen

Invoering van een echt statuut van student-ondernemer

Verbetering van de procedure voor de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Toegang verlenen tot de 2e pensioenpijler

MAATREGELEN PER SECTOR

Horeca

Defi scalisatie van overuren

Bijkomende fi scale lastenverlaging op overuren

Hervorming van gelegenheidsarbeid

Een nieuwe vorm van tewerkstelling: de fl exi-jobs

Invoering van een charter over controles

Ambachtsman Invoering van een label ‘Ambachtsman’

E-Commerce
Invoering van een e-commerce platform

Steun voor de handelssector

TAXSHIFT
Vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

Vermindering ‘Eerste aanwervingen’

Vermindering van sociale werkgeversbijdragen

Maatregel reeds van kracht Toekomstige maatregel

Bereken de impact van de taxshift op uw loonkosten dankzij onze  
Taxshift Simulator: www.partena-professional.be/taxshiftsimulator
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