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INLOGGEN OP E-SERVICE 
MET EEN APPLE-
COMPUTER? UPGRADE 
NAAR MACOS HIGH SIERRA
Sinds begin oktober, kunnen macOS 
gebruikers upgraden naar macOS High Sierra 
(www.apple.com/benl/macos/high-sierra).

De confi guratieaanpassingen aan de FAS zijn 
reeds uitgevoerd.

Wegens een wijziging in het gebruik van 
certifi caten door Safari, raden wij onze 
klanten die een Apple-computer gebruiken 
om zich aan te melden met hun eID op ons 
E-Service portaal, aan om de laatste versie 
(v4.3.0) van de eID middleware voor Mac 
te downloaden: https://eid.belgium.be/nl/
toekomstige-versies-van-de-eid-software-
en-van-de-eid-viewereid-et-deid-viewer

ZOMERAKKOORD VAN DE FEDERALE REGERING : NIEUWE MAATREGELEN VOOR 
DE ZELFSTANDIGEN
Op 26 juli 2017 heeft de federale regering een aantal hervormingen goedgekeurd met betrekking tot het sociaal 
statuut van de zelfstandigen.

Welke zijn deze nieuwe maatregelen ?

1. Verkorting van de carensmaand

2. Verhoging van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan

3. Het principe van de eenheid van loopbaan zal geschrapt worden vanaf 1 januari 2019

4. Invoering van een gedeeltelijk pensioen vanaf 1 januari 2019

5. Invoering van een tweede pensioenpijler voor zelfstandigen als fysieke persoon

6. Verlaging van de drempel van de sociale bijdragen voor starters

In deze Newsletter Compass gaan we graag eerst dieper in op de 6e en laatste maatregel, aangezien die u het meeste aanbelangt. In 

onze volgende newsletters komen de andere maatregelen nog uitgebreid aan bod.

Verlaging van de drempel van de sociale bijdragen voor starters onder de loep

Momenteel worden de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep in het begin van de activiteit voorlopig berekend, op basis 
van een netto belastbaar minimuminkomen van €13.296,25 per jaar (in 2017).

Het regeringsakkoord voorziet om in 2018 twee nieuwe progressieve inkomstendrempels in te voeren voor de berekening 
van de minimum sociale bijdrage hoofdberoep, voor de eerste twee jaren van activiteit. Voor het eerste bijdragejaar zal deze 
drempel €4.432,08 bedragen en voor het tweede €8.864,17.

Huidige drempel :

Bijdragejaar – hoofdzakelijke 
activiteit

Actuele 
drempel

Voorlopige kwartaalbijdrage (met 
inbegrip van de beheerskosten)

Tot het einde van het 1ste jaar € 13.296,25 € 710,39

Tweede jaar € 13.296,25 € 727,72

Derde jaar € 13.296,25 € 727,72

Nieuwe drempels, voorgesteld voor 2018 :

Bijdragejaar – hoofdzakelijke 
activiteit

Voorgestelde 
drempels

Voorlopige kwartaalbijdrage (met 
inbegrip van de beheerskosten)

Tot het einde van het 1ste jaar € 4.432,08 € 236,79

Tweede jaar € 8.864,17 € 473,60

Derde jaar € 13.296,25 € 710,39 

Dit akkoord werd voorgelegd aan het Parlement en moet nog vertaald worden naar 
wetteksten. Deze maatregelen zullen in principe in voege treden in 2018.
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ONDERNEMEN ZONDER RISICO? EEN ONDERNEEMSTER GETUIGT
Emmanuelle Erhart is kostuummaakster. Voor eigen rekening werken leek haar te riskant. Dankzij JobYourself heeft ze 
de stap toch durven te zetten. Deze activiteitencoöperatie zorgt ervoor dat Emmanuelle kan genieten van een 
begeleiding van nabij en haar project kan uittesten zonder risico’s te nemen.

Waarom heb ik voor JobYourself gekozen?

“JobYourself stelt me in staat mijn project voor te bereiden en het vervolgens gedurende 18 maanden op de 
markt uit te testen, zonder daarbij mijn statuut en sociale uitkering te verliezen. Ik had nog nooit overwogen 
voor eigen rekening te werken, maar mij n beroep heeft me naartoe geleid. Dankzij de begeleiding van 
JobYourself heb ik ingezien dat er geen eenvormig ondernemersprofiel bestaat. Iedereen is een potentiële 
ondernemer en dit met elk soort project. De voorbereidingsfase van het project vindt plaats in een collectieve 
dynamiek. De blik van de anderen is zeer kostbaar en wanneer de twijfel toeslaat geeft het groepseffect 
nieuwe motivatie.”

Advies voor wie het er nog niet durft op te wagen?

“Het is pas wanneer je je project begint uit te voeren dat je je rekenschap geeft van de economische realiteit. Deze test 
vormt een springplank. Tijdens deze testfases factureer ik via de activiteitencoöperatie en zo geniet ik dus van een veilig 
kader om de levensvatbaarheid en rentabiliteit van mijn project na te gaan alvorens ik beslis voor eigen rekening te gaan 
werken.”

Meer info ? www.jobyourself.be

VANDAAG KIEST AL 1 OP 2 ZELFSTANDIGEN VOOR EEN VRĲ  
AANVULLEND PENSIOEN
Hebt u al met uw boekhouder over een Vrij Aanvullend Pensioen gepraat? Eigenlijk is het alleen maar logisch: een 
rendabele spaarformule én fi scaal de interessantste oplossing die je als zelfstandige kunt onderschrijven.

Minder logisch is dus dat nog altijd een kleine helft van de zelfstandigen nog geen Vrij Aanvullend Pensioen heeft. 
Zeker nu dat met Compass van Partena Professional kan. 

Met extra voordelen:

• Ons Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen is de beste formule van België, met bovenop uw belastingvoordeel 

ook nog een gewaarborgd inkomen.

• Uw premie is volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskost. In uw hoogste inkomensschijf, waarop u het 

zwaarst belast wordt. Daardoor daalt uw netto beroepsinkomen. U betaalt dus minder belastingen én 
minder sociale bijdragen: tot 2/3 van uw premie krijgt u gewoon terug.

• Als u langdurig arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een jaar lang tot 1.000 euro gewaarborgd inkomen per 

jaar.

• Als u ernstig ziek wordt, krijgt u het eerste half jaar tot 750 euro per maand om uw eerste facturen te 

kunnen betalen. Samen met uw gewaarborgd inkomen loopt dat dus op tot 1.750 euro per maand.

• Voor uw nabestaanden zit er ook een overlijdensdekking in uw contract.

• En voor uzelf bouwt u een extra pensioen op: voor u als zelfstandige is dat geen overbodige luxe om uw 

koopkracht te behouden na uw pensionering.

Kortom: praat er eens over met uw boekhouder. Het wordt misschien wel uw meest rendabele gesprek ooit. Zeker 
als u daarna kiest voor het interessantste product op de markt.

www.partena-professional.be

BETAALT U VANDAAG AL BIJDRAGEN VOOR EEN GEWOON VRIJ AANVULLEND PENSIOEN? 

U kunt meteen gratis overstappen naar het interessantere Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen met extra gewaarborgd 
inkomen. 

Kom gerust eens langs in een kantoor van Compass, bel 09/330.21.80 of mail naar zelfstandige@partena.be.  
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DEELECONOMIE: VANAF WANNEER MOET MEN ONDERWORPEN ZĲ N AAN 
HET SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN?
De programmawet van 1 juli 2016 bepaalt de regels van de deeleconomie. Dit is een systeem waar mensen onderling 
producten, diensten, kennis en geld consumeren, produceren en verkopen via online platformen.

Deze platformen brengen derhalve vraag en aanbod samen en worden ontwikkeld en onderhouden door derden.

Er wordt een specifi ek belastingstelsel voorzien voor inkomsten uit prestaties van diensten die een particulier via een 
online platform levert aan een andere particulier, zoals bijvoorbeeld tuinonderhoud, herstelling van kleding, gitaarlessen, 
maaltijdbereiding om af te halen of om aan huis te leveren.
Er wordt een gunstig belastingstelsel voorzien voor inkomsten die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

Het moet gaan om inkomsten uit het leveren van diensten:

• De diensten worden enkel verstrekt tussen particulieren (fysieke personen) die niet handelen binnen het kader 
van hun beroepsactiviteit. De diensten die voorgesteld worden via het platform moeten dus losstaan van de 
zelfstandige activiteit of de activiteit van de vennootschap waarvan de persoon bedrijfsleider is;

• De diensten worden enkel geleverd binnen het kader van overeenkomsten afgesloten via een erkend elektronisch 
platform of een elektronisch platform georganiseerd door de overheid. Om een erkenning te verkrijgen moet 

het elektronisch platform voldoen aan een aantal voorwaarden en moet een aanvraag tot erkenning worden 

ingediend bij de FOD Financiën;

• De vergoedingen voor de diensten worden enkel uitbetaald of toegekend aan de dienstverlener via het 
platform of door tussenkomst van dit platform. De klant betaalt dus aan het platform of door tussenkomst van 

het platform;

• De inkomsten uit deze activiteit zijn niet hoger dan €5.100 bruto per jaar (bedrag geïndexeerd in 2017)

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden de inkomsten beschouwd als diverse inkomsten die onderworpen 
zijn aan een gunstig belastingtarief. Dit gunstig belastingstelsel is van toepassing aangezien de helft van de bruto-
inkomsten beschouwd wordt als forfaitaire kosten en dus vrijgesteld is van belastingen en de andere helft belast wordt 
aan het tarief van 20%.

Indien inkomsten uit deeleconomie hoger zijn dan €5.100 in 2017, worden alle inkomsten uit deze diensten (en niet enkel 
de inkomsten die boven dit plafond liggen) beschouwd als beroepsinkomsten die niet uit het specifieke stelsel van de 
deeleconomie komen, behoudens bewijs van het tegendeel, en dit niet enkel voor het betrokken jaar maar ook voor het 
volgende jaar, ongeacht het bedrag van deze inkomsten.

Onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen

Deze personen worden niet als zelfstandige beschouwd en moeten niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de 
zelfstandigen. De vrijstelling van onderwerping geldt enkel voor de activiteiten waarvoor het belastingstelsel van de 
deeleconomie van toepassing is.

Invoegetreding

De fiscale en sociale maatregelen moesten in voege treden op 1 juli 2016. De reglementaire 
bepalingen die de erkenning van de platformen mogelijk maken, werden evenwel vastgelegd in 
januari 2017, met ingang op 24 januari 2017.

Bijgevolg kunnen het specifieke belastingstelsel en het nieuwe artikel 5ter van het KB nr. 38, dat 
nauw verbonden is met dit belastingstelsel, paseffectief toegepast worden vanaf de datum van 
erkenning van het elektronisch platform, waar de overeenkomsten met betrekking tot de diensten 
van de deeleconomie afgesloten worden.

www.partena-professional.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.

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

U bent een ondernemer.
Een zelfstandige, een manager, een coach. 
U ziet kansen waar anderen tegenkantingen 
zien. U hebt oog voor talent en motiveert 
mensen als geen ander. U weet ook 
wat hard werken is. Net als in het zand bijten. 
Maar nog méér wat rechtkrabbelen, 
volharden en er weer 100% voor gaan is. 
En wij, wij zijn de grootste fan van uw ambitie. 
Laat ons de drempels wegnemen.
Zo kan u voluit ondernemen.

www.partena-professional.be
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