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SPECIFIEK AANDACHTSPUNT IN HET 
KADER VAN DE HERVORMING VAN 
DE BEREKENING VAN DE SOCIALE 
BIJ DRAGEN
Sinds 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend 
op basis van hun netto belastbare inkomsten van het jaar zelf (in 
plaats van deze van 3 jaar terug). 

Voorbeelden: 

1. U bent uw activiteit gestart op 1 juli 2015. Uw reële inkomsten 
voor het jaar 2015 bedragen €25.000. Uw defi nitieve sociale 
bijdragen zullen worden berekend alsof u uw activiteit 
gedurende 4 trimesters hebt uitgeoefend, namelijk op basis 
van een inkomen van €50.000. 

2. Indien u uw activiteit hebt uitgeoefend van 1 januari 2015 tot 
30 juni 2015, namelijk gedurende 2 trimesters, en dat u een 
inkomen ontvangen heeft van €15.000, zullen uw defi nitieve 
sociale bijdragen berekend worden alsof u uw activiteit 
gedurende 4 trimesters hebt uitgeoefend, namelijk op basis 
van een inkomen van €30.000.

Voor zelfstandigen die een onvolledig kalenderjaar werken – starters 
bijvoorbeeld – wordt het inkomen omgerekend naar een volledig 
jaar. Deze zogeheten ‘proratisering’ gebeurt automatisch door 
onze diensten bij het bekendmaken van uw inkomsten door de 
belastingen. 

U kunt anticiperen op een eventuele regularisatie door ons te 
vragen om vrijwillig uw sociale bijdragen aan te passen. Graag 
meer info? Neem contact op met uw Customer Advisor bij 
Compass.

HULP BIJ  MOEDERSCHAP
Hoera, een baby! Fantastisch natuurlijk, maar als kersverse mama 
maakt u niet alleen kennis met de leuke en schattige kantjes van 
het moederschap. 

Om u na de geboorte van een kindje te ondersteunen, heeft u 
als zelfstandige mama daarom voortaan recht op 105 gratis 
dienstencheques. Die kunt u gebruiken voor hulp bij het 
huishouden. Denk bijvoorbeeld maar aan strijken, het bereiden van 
maaltijden of boodschappen doen. 

De aanvraag kunt u indienen vanaf de 6e maand van de 
zwangerschap tot de laatste dag van de 15e week na de bevalling.

Meer informatie over deze moederschapshulp en de 
toekenningsvoorwaarden? Contacteer ons via 
zelfstandige@partena.be.

BEZORG ONS UW E-MAILADRES
Bij Compass hechten we veel belang aan een goede communicatie 
en aan de versterking van onze dienstverlening. Zo kunnen wij 
voortaan uw documenten en belangrijke informatie ook via e-mail 
toesturen. 

Om deze dienst te kunnen genieten, volstaat het om uw 
e-mailadres en uw nationaal nummer door te sturen naar 
zelfstandige@partena.be.

RAADPLEEG UW DOSSIER ONLINE VIA 
‘E-SERVICE’
Het digitaal platform ‘E-Service’ is een gratis tool die u toegang geeft 
tot uw dossier bij Compass.

Wilt u uw dossier raadplegen of uw formulieren afdrukken? 

1. Surf naar www.partena-professional.be
2. Klik rechts op ‘E-Service voor zelfstandigen’

3. Log in met uw eID of elektronische vreemdelingenkaart

Volg uw dossiergegevens online op

• uw rekeningoverzicht

• uw fiscaal attest

• uw loopbaanattest

• uw vervaldagbericht

• uw sociale bijdragen berekenen

• ...

ERKENNING AANNEMER IN OPENBARE 
WERKEN: OOK VERPLICHT VOOR 
ONDERAANNEMERS
De aannemer die een openbare aanbesteding tot een goed einde 
wil brengen, moet beschikken over een erkenning van aannemer 
in openbare werken.

Sinds 1 juli 2017 moet ook een onderaannemer een erkenning 
hebben als hij werken uitvoert voor een erkende aannemer in 
openbare werken. Bent u een aannemer en werkt u regelmatig 
met onderaannemers, ga dan zeker na of deze beschikken over 
een erkenning. Indien dit niet het geval is, nodig ze dan zeker uit 
om zo snel mogelijk een aanvraag tot erkenning in te dienen.

Wenst u als aannemer of onderaannemer deze erkenning 
te verkrijgen? Laat u dan begeleiden door SmartStart, het 
ondernemingsloket van Partena Professional, via 
back.offi  ce.eol@start.partena.be.

Wat zijn de voordelen van de erkenning ?

• Deze erkenning is een kwaliteitslabel

• Ze geeft aan de aanbesteders het nodige vertrouwen 

voor een goede uitvoering van de werken

• Ze wordt in principe afgeleverd voor 5 jaar, wat 

toelaat aan de aannemer om deel te nemen aan 

elke aanbesteding die gedurende die periode wordt 

opengesteld 

Welke voorwaarden moeten worden vervuld ?

De aannemer moet beantwoorden aan een bepaald aantal 
voorwaarden die betrekking hebben op zijn technische en 
fi nanciële capaciteiten en zijn professionele integriteit.
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HULP AAN LANDBOUWERS DIE MOEILIJKHEDEN 
ONDERVINDEN DOOR HET RUSSISCHE EMBARGO EN/OF DE 
KLIMAATOMSTANDIGHEDEN
Het Russische embargo, een koude winter en lente en daar bovenop een lange droogteperiode. De land- 
en tuinbouw heeft het niet altijd onder de markt. Ondervindt uw landbouw- of tuinbouwbedrijf door deze 
uitzonderlijke omstandigheden moeilijkheden? 

Dan kunt u soepelere betalingsmodaliteiten van de sociale bijdragen aanvragen bij ons sociaal 
verzekeringsfonds Compass. U kunt een schriftelijke aanvraag indienen tot 30 september 2017 bij uw 
sociaal verzekeringsfonds Compass.

Wat moet er worden vermeld in uw aanvraag?

• Uw naam, voornaam en woonplaats

• De naam en de zetel van uw bedrijf

• Uw ondernemingsnummer

Over welke bijdragen gaat het en op welke vervaldagen moeten ze worden betaald?

Dit uitstel betreft de betalingen van de sociale bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2016, evenals deze voor 
het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2017 op voorwaarde dat:

• De bijdrage voor het 3de kwartaal 2016 betaald is voor 30 september 2017

• De bijdrage voor het 4de kwartaal 2016 betaald is voor 15 december 2017

• De bijdrage voor het 1ste kwartaal 2017 betaald is voor 31 maart 2018

• De bijdrage voor het 2de kwartaal 2017 betaald is voor 30 juni 2018

• De bijdrage van het 3de kwartaal 2017 betaald is voor 30 september 2018

Deze maatregel is niet van toepassing op de sociale bijdragen die al zijn betaald.

Wat zijn de gevolgen van dit uitstel van betaling op uw sociale rechten?

Uw sociale rechten zijn gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald zijn binnen de verlengde termijn. 
Er zal u een automatische uitstel van verhoging worden toegekend.

In het tegenovergestelde geval, zal ons sociaal verzekeringsfonds Compass verplicht zijn om u verhogingen 
aan te rekenen. De sociale prestaties die eventueel werden toegekend, zullen dan moeten worden 
teruggevorderd.

Wij herinneren u eraan dat het ook steeds mogelijk is om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot 
vermindering in te dienen, evenals een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen bij uw sociaal verzekeringsfonds 
Compass.

Meer info? Contacteer meteen uw Customer Advisor bij Compass.

GOED NIEUWS VOOR UW ZELFSTANDIGENPENSIOEN: DE 
PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN
De regering heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot het aanvullend pensioen voor 
zelfstandigen die werken als natuurlijk persoon: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Een 
maatregel die nog dit jaar effectief zou moeten worden. Waarover gaat het? Een nieuwe vorm van aanvullend 
pensioen die fiscaal voordelig is.

Het voorontwerp bepaalt een sociaal kader dat de zelfstandigen die als natuurlijk persoon werken toelaat om 
op een fiscaalvriendelijk manier een aanvullend pensioen op te bouwen, bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen 
(VAP). 

Een beter evenwicht tussen zelfstandigen als natuurlijk persoon en bedrijfsleiders

Deze maatregel moet het verschil in behandeling wegwerken dat nog steeds bestaat tussen zelfstandigen als 
natuurlijk persoon en de zelfstandige bedrijfsleiders.

Een aanvulling op het VAP

Om uw fiscale en sociale voordelen te optimaliseren, moet eerst de maximale bijdrage voor het VAP worden 
gestort. Vervolgens kan dit worden aangevuld met een storting voor deze nieuwe vorm van aanvullend 
pensioen.

Compass staat klaar om u te helpen!

Net als voor het VAP, is het sociaal verzekeringsfonds Compass uw bevoorrechte partner die u het beste advies 
geeft en garandeert dat de af te trekken bedragen correct zijn. 

Van zodra we meer informatie hebben over dit onderwerp zullen we u zeker informeren.
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