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SYNDICUS VAN UW VERENIGING VAN 
MEDE-EIGENAARS INSCHRĲ VEN IN 
DE KBO 
Sinds 1 april moet de opdracht van syndicus uitgeoefend in 
een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) ingeschreven zijn 
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Daarvoor kunt terecht bij ons ondernemingsloket SmartStart. 

De inschrijvingsaanvraag moet ten laatste worden ingediend 
op de dag voor de datum waarop de syndicus start.

Indien de aanstelling van de syndicus minder dan 8 
werkdagen voor de aanvangsdatum van zijn opdracht gebeurt, 
bedraagt de inschrijvingstermijn 8 werkdagen volgend op de 
aanstelling.

Welke informatie heeft u nodig voor uw inschrijving in de 
KBO? Lees er alles over op 
www.partena-professional.be/syndicus-vme-kbo

REGULARISATIE VAN STUDIEJAREN 
VOOR UW PENSIOEN NU OOK VOOR 
ZELFSTANDIGEN 
Goed nieuws: naar analogie van wat al bestond voor 
werknemers en ambtenaren, heeft de Ministerraad nu ook 
de nieuwe voordelige regularisatie van studiejaren voor 
zelfstandigen goedgekeurd. 

Dankzij deze regel kunt u uw studiejaren regulariseren aan 
€ 1.500 per jaar. Elk geregulariseerd studiejaar levert een 
jaarlijkse pensioenopbrengst van € 266,66 op. 

De komende 3 jaar kunt u studiejaren regulariseren vanaf uw 
20e verjaardag. 

Vanaf 2020 verdwijnt deze grens van 20 jaar.

Meer info? www.partena-professional.be/studiejaren-
pensioen-zelfstandigen

LAAT TĲ DIG UW SOCIALE 
BĲ DRAGEN HERZIEN
Uw sociale bijdragen worden berekend op basis van een 
forfait indien u starter bent, of op basis van uw inkomsten 
van 3 jaar geleden wanneer u reeds langer actief bent als 
zelfstandige. 

Deze bijdragen zijn bijgevolg niet noodzakelijk aangepast aan 
uw werkelijke beroepsinkomsten. Laat daarom uw bijdragen 
berekenen op basis van uw inkomsten van het lopende jaar. 

Zo vermijdt u een eventuele herziening en geniet u een fi scaal 
voordeel dat meestal groter is dan wat u in 2 of 3 jaar zou 
besparen. 

Bereken zelf uw werkelijke sociale bijdragen op
www.simulbijdragen.partena-professional.be

 OVERBRUGGINGSRECHT VOOR 
ZELFSTANDIGEN
Sinds 1 januari 2017 is het overbruggingsrecht voor 
zelfstandigen in moeilijkheden uitgebreid. Indien u voldoet 
aan de voorwaarden, geniet u een maandelijkse fi nanciële 
prestatie voor een maximale duur van 12 maanden. 

Het bedrag komt overeen met het minimumpensioen 
van een zelfstandige met het behoud van bepaalde 
sociale rechten zoals de terugbetaling van 
gezondheidskosten, arbeidsongeschiktheid-, invaliditeits- en 
zwangerschapsuitkeringen.

Lees alles over de algemene en specifi eke voorwaarden om 
overbruggingsrecht te genieten op 
www.partena-professional.be/overbruggingsrecht2017

MAALTĲ D- EN ECOCHEQUES VOOR 
BEDRĲ FSLEIDERS 
Als zelfstandig bedrijfsleider kunt u voortaan ook genieten van 
fi scaal aantrekkelijke maaltijdcheques en ecocheques.

Deze alternatieve manier van verloning betekent een 
besparing tot 56% in vergelijking met een loonsverhoging. 

Opgelet: indien uw bedrijf de restaurantkosten van de 
bedrijfsleider ook vergoedt via een onkostennota, kan dit 
worden geïnterpreteerd als een dubbel gebruik.

Meer informatie vindt u op www.sodexobenefi ts.be. 

Om maaltijd- en ecocheques te bestellen, kunt u contact 
opnemen met uw Customer Advisor bij Compass.

EEN WAGEN NODIG VOOR UW 
ACTIVITEITEN? DENK AAN MY FLEET
Al aan leasing via My Fleet gedacht? Snel en makkelijk: u 
kiest online uw wagen en uitrusting. In de maandelijkse prijs 
is alles inbegrepen: verzekering, belastingen, onderhoud… 
Bovendien krijgt u korting op uw brandstof.

Graag meer info? Maak een online simulatie op 
www.partena-professional.be/myfl eet/zelfstandigen

FISCAAL ATTEST 2016
U heeft uw fi scaal attest van het jaar 2016 per post ontvangen. 

Wist u dat uw fi scaal attest ook steeds beschikbaar is via uw 
‘E-service’ op onze website www.partena-professional.be?

Nieuwigheid: In de loop van de maand mei zullen de bedragen 
van uw fi scaal attest ook consulteerbaar zijn in ‘My Minfi n’. 

Met uw ID-kaart kunt u zich aanmelden op ‘My Minfi n’ en 
surfen naar ‘Mijn documenten’ van uw fi scaal dossier.
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