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VERLAGING VAN HET 
BIJDRAGEPERCENTAGE IN HET 
KADER VAN DE TAXSHIFT
Binnen het kader van de taxshift voorziet de overheid een 
progressieve daling van het bijdragepercentage van uw sociale 
bijdragen als zelfstandige. Deze bijdragen zorgen ervoor dat 
u geniet van socialezekerheidsrechten zoals bijvoorbeeld 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, pensioen en 
geboortepremie.

Vorig jaar verlaagde het bijdragepercentage reeds van 22% 
naar 21,5%.

Voor 2017 verlaagt het percentage opnieuw met 0,5% tot 
21%. Het percentage daalt ook volgend jaar met 0,5% zodat in 
2018 het bijdragepercentage 20,5% bedraagt. 

Deze tarieven gelden zowel voor beginnende zelfstandigen als 
voor zelfstandigen na de periode van beginactiviteit.

NIEUW STATUUT VOOR DE STUDENT-
ONDERNEMER 
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige 
activiteit uitoefenen, het statuut als student-ondernemer 
aanvragen. Om dit statuut te genieten, moet de student tussen 18 
en 25 jaar oud zijn en op regelmatige basis zijn ingeschreven bij 
een erkende onderwijsinstelling.

NIEUWE MAATREGEL STEUNT ONDERNEMERSCHAP BIJ 
JONGEREN

• Een voordelig systeem van sociale bijdragen voor 

studenten met een inkomen lager dan de drempel van 

toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep  

(€ 13.296,25 in 2017)

• Vrijstelling van sociale bijdragen indien hun jaarlijks 

inkomen lager is dan € 6.648,12 (in 2017)

• Een tarief van 21% (in 2017) voor inkomsten tussen  

€ 6.648,12 en € 13.296,25 (in 2017)

DE STUDENT-ONDERNEMER MET EEN HOGER INKOMEN 
BETAALT SOCIALE BIJDRAGEN ZOALS ELKE ZELFSTANDIGE 
IN HOOFDBEROEP

• Het behoud van rechten inzake gezondheidszorg: als 

persoon ten laste indien de inkomsten lager zijn dan  

€ 13.296,25 en als titularis indien de student bijdragen 

betaalt zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

• De student-ondernemer die wettelijk geen bijdrage of 

enkel een verminderde bijdrage moet betalen, opent geen 

rechten inzake arbeidsongeschiktheid. De periodes 

waarvoor de student verminderde bijdragen als student-

ondernemer betaalt, tellen echter wel mee voor de 

wachttijd die moet vervuld worden voor de opening van 

rechten inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en 

moederschap.

• Een jobstudent en een student-ondernemer worden 

gelijk behandeld inzake de berekening van de personen 
ten laste. De eerste inkomstenschijf van student-

ondernemers wordt niet in rekening gebracht voor deze 

berekening.

• De inkomsten uit een alternerende opleiding tellen 

niet mee om op fiscaal vlak ten laste van hun ouders te 

blijven.

Dit statuut vervangt het bestaande stelsel van sociale bijdragen 
dat de studenten toeliet om bijdragen te betalen als zelfstandigen 
in bijberoep (artikel 37 voor studenten).

FISCAAL ATTEST
Uw fiscaal attest is nu reeds beschikbaar 
via uw ‘E-service’.

Wij bezorgen u het attest ook via de gewone post, samen 
met uw vervaldagbericht van het 2e kwartaal.

Wanneer u uw belastingformulier invult, zijn de bedragen 
hernomen op het fiscaal attest ook consulteerbaar in  
‘My Minfin’.



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.

Daarom vragen wij u om uw e-mailadres en uw 
rijksregisternummer door te geven via 
www.partena-professional.be/mail-compass

VROUWELIJKE ZELFSTANDIGEN KRIJGEN 
EXTRA MOEDERSCHAPSVERLOF 
Goed nieuws voor zelfstandige mama’s in spe: sinds 1 januari 2017 is 
het moederschapsverlof voor zelfstandigen met 4 weken uitgebreid. 
Het bevallingsverlof telt voortaan 12 weken en kan flexibel worden 
opgenomen. 

MOEDERSCHAP GEMAKKELIJKER COMBINEERBAAR MET 
ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT

• Zelfstandige vrouwen hebben voortaan recht op 12 weken 

bevallingsverlof 

• Het bevallingsverlof kan per week worden opgenomen, zowel 

voltijds als halftijds

• De termijn waarin het bevallingsverlof kan worden opgenomen, 

verhoogt van 21 naar 36 weken

• De moederschapsuitkering (uitbetaald door het ziekenfonds) 

bedraagt € 458,31 per voltijdse week en € 229,15 per halftijdse 

week

NU OOK VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN 

U bent zelfstandige en net bevallen? Dan kunt u rekenen op een 
vrijstelling van uw sociale bijdragen voor het kwartaal dat volgt op dat 
van de bevalling. Voorwaarde is wel dat u een moederschapsverzekering 
geniet in het stelsel van de zelfstandigen. Deze nieuwe maatregel geldt 
voor bevallingen vanaf 1 oktober 2016 en gaat in vanaf het eerste 
kwartaal van 2017.

Voor meer inlichtingen omtrent de nieuwe moederschapsregeling 
voor zelfstandigen kunt u steeds terecht bij uw Customer Advisor van 
Compass.

KWARTAALBIJDRAGEN SOCIALE 
BIJDRAGEN 2017
Afhankelijk van uw inkomen kunnen uw sociale 
bijdragen hoger zijn. Het is dus belangrijk om uw 
inkomsten goed in te schatten. 

Reken daarvoor op onze tool ‘Simulatie Sociale 
Bijdragen’ die u terugvindt op  
www.simulbijdragen.partena-professional.be.

LAAT TIJDIG UW SOCIALE BIJDRAGEN 
HERZIEN
Uw sociale bijdragen worden berekend op basis van een forfait 
(beginactiviteit) of op basis van uw inkomsten van 3 jaar geleden 
(buiten de periode van beginactiviteit). De bijdragen zijn bijgevolg niet 
noodzakelijk aangepast aan uw actuele beroepsinkomsten.

U kunt uw bijdragen echter laten berekenen op basis van uw inkomsten 
van het lopende jaar. Op die manier vermijdt u een hoge regularisatie 
achteraf. Bovendien doet u een fiscaal voordeel.

EEN DUBBEL VOORDEEL

• U geniet een fiscaal voordeel dat meestal groter is dan wat u in 

twee of drie jaar zou besparen

• U anticipeert op eventuele herzieningen of regularisaties die 

altijd ongelegen komen

LAAT UW SOCIALE BIJDRAGEN VANDAAG NOG HERBEREKENEN

• Om het bedrag van uw sociale bijdragen te berekenen in functie 

van uw geschatte inkomsten, kunt u onze applicatie ‘Simulatie 

Sociale Bijdragen’ gebruiken. U vindt deze handige tool op  

www.simulbijdragen.partena-professional.be.

• Wenst u vervolgens uw sociale bijdragen aan te passen op basis 

van deze berekening? Contacteer ons dan via onze website  

www.partena-professional.be: klik op ‘Contact’, vervolgens 

‘Compass’ en selecteer aansluitend het onderwerp ‘Bijdragen’.

KWARTAAL BIJDRAGEN 

BIJBEROEP 
 • 1ste volledige jaar: € 78,59
 • 2de jaar: € 80,51
 • 3de jaar: € 80,51
 

 HOOFDBEROEP
 • 1ste volledige jaar:  € 710,39
 • 2de jaar:   € 727,72
 • 3de jaar:   € 727,72
 

 ACTIVITEIT NA DE PENSIOENLEEFTIJD 
 Zonder pensioen 
 • 1ste volledige jaar:  € 157,19
 • 2de jaar:   € 161,02
 • 3de jaar:   € 161,02
 
 Met pensioen
 • 1ste tot 3de volledige jaar:   € 112,72
 

 PARTNER
 Maxi-statuut    
 • 1ste volledige jaar:  € 312,07
 • 2de jaar:   € 319,68
 • 3de jaar:   € 319,68
 

 MINI-STATUUT
 • 1ste tot 3de volledige jaar:  € 27,38


