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VERLAGING VAN DE BIJDRAGEDREMPEL VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN
Zelfstandigen die hun activiteit starten in hoofdberoep, betalen 
momenteel een forfaitaire voorlopige minimumbijdrage van € 723,97  
per kwartaal, berekend op basis van een inkomen van € 13.550,49. 
Vroeger was voor een starter in hoofdberoep het toekennen van een 
bijdragevermindering onder deze drempel niet mogelijk.

Sinds 1 april 2018 kan een zelfstandige die zijn activiteit start in 
hoofdberoep een vermindering van zijn sociale bijdragen bekomen!

De belangrijkste voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van 
deze maatregel te genieten, zijn de volgende:
• Geen zelfstandige in hoofdberoep OF gelijkgesteld met een 

zelfstandige in bijberoep geweest zijn gedurende de 20 
kalenderkwartalen (5 jaren) die voorafgaan aan het begin of de 
herneming van de zelfstandige activiteit.

• Bijzonderheid: zelfstandige studenten die in 2017 een zelfstandige 
activiteit hebben uitgeoefend onder het nieuwe statuut van 
student-zelfstandige, hebben recht op deze maatregel. Studenten 
die vóór 2017 een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend in de 
categorie « artikel 37 » (= gelijkgesteld met een bijberoep) hebben 
daarentegen geen recht op deze maatregel.

• De uitoefening van een bijberoep in de 5 voorafgaande jaren OF de 
uitoefening van een activiteit als hoofdberoep of gelijkgesteld met 
bijberoep, nog voor deze 5 jaren, vormt dus geen beletsel om van 
deze maatregel te genieten.

• Zelfstandigen die hun activiteit hebben gestart vóór het 3e kwartaal 
van 2017, kunnen niet van deze maatregel genieten aangezien deze 
maatregel voor hen ingaat in het 5e kwartaal van onderwerping.

• Deze maatregel is enkel geldig tijdens de eerste 4 opeenvolgende 
kalenderkwartalen van zelfstandige activiteit.

Twee verminderingsdrempels zijn mogelijk:
• Indien het inkomen als zelfstandige lager is dan € 6.997,55, 

bedraagt de verschuldigde kwartaalbijdrage € 373,86 
(beheerskosten inbegrepen).

• Indien het inkomen als zelfstandige lager is dan € 9.033,67 
, bedraagt de verschuldigde kwartaalbijdrage € 482,66 
(beheerskosten inbegrepen).

Het is belangrijk te vermelden dat alle socialezekerheidsrechten 
(pensioen, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, 
kinderbijslag) behouden blijven, ook indien de zelfstandige een 
verminderde kwartaalbijdrage betaalt binnen het kader van deze 
specifieke maatregel. Vanaf het 5e kwartaal van activiteit zal de 
forfaitaire voorlopige bijdrage opnieuw berekend worden op basis van 
een inkomen van €13.550,49.

Deze bijdragen zullen later herzien en aangepast worden op basis 
van de werkelijke inkomsten die als zelfstandige verworven werden 
voor de betrokken jaren. Opgelet, deze vermindering gebeurt 
niet automatisch! Er moet een aanvraag ingediend worden en er 
moet aangetoond worden dat de zelfstandige inkomsten van het 
bijdragejaar dat betrekking heeft op één of meerdere van deze eerste 
4 kalenderkwartalen, de vastgestelde drempel niet overschrijden.

Het specifieke document hiervoor kan u terugvinden op onze 
website: www.partena-professional.be/nl/categorie/documenten-
publicaties/documenten-formulieren.
Contacteer ons gerust via zelfstandige@partena.be voor 
bijkomende informatie.
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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? Doe een gratis simulatie op
www.partena-professional.be/myfleet/zelfstandigen

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET NIEUWE 
BEREKENINGSSYSTEEM VAN DE SOCIALE 
BIJDRAGEN
Zoals u weet, werd in 2015 een belangrijke hervorming van het 
berekeningssysteem van de sociale bijdragen ingevoerd.
Binnen dit kader staat er, op initiatief van onze 
toezichthoudende instantie en de verschillende actoren binnen 
de sociale zekerheid, een enquête online :
www.happyindependentsyear.be/nl/zoom/enquete

Mogen wij u vriendelijk vragen hieraan deel te nemen?
Uw mening is van essentieel belang om dit nieuwe systeem nog 
verder te laten evolueren.
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VEVIBA-CRISIS: EEN MAATREGEL OM DE 
ZELFSTANDIGEN TE STEUNEN WERD INGEVOERD 
Deze maatregel voor uitstel van de betaling van de bijdragen van 
2018, richt zich tot de zelfstandigen die actief zijn in de vleessector, 
zoals de landbouwsector, de voedingssector of de handelssector, die 
rechtstreekse en financiële schade hebben geleden ten gevolge van de 
VEVIBA-crisis.

De zelfstandigen die beoogd worden, zijn zelfstandigen in hoofdberoep 
en meewerkende partners die in de vleessector werken.
Binnen dit kader zullen de bijdragen 2018 als volgt moeten betaald 
worden (zonder berekening van verhogingen van 3% en 7%):
• De bijdrage van het eerste kwartaal 2018 zal moeten betaald worden 

tegen 31 maart 2019
• De bijdrage van het tweede kwartaal 2018 zal moeten betaald 

worden tegen 30 juni 2019
• De bijdrage van het derde kwartaal 2018 zal moeten betaald worden 

tegen 30 september 2019
• De bijdrage van het vierde kwartaal 2018 zal moeten betaald worden 

tegen 15 december 2019

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van verstreken periodes, 
noch voor reeds betaalde bijdragen.

De zelfstandige moet vóór 30 juni 2018 een schriftelijke aanvraag 
indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds, met vermelding van de 
bedrijfsnaam en de exploitatiezetel, het ondernemingsnummer en 
documenten die aantonen dat zijn activiteit schade heeft geleden door 
de VEVIBA-crisis (bijvoorbeeld: verlies omzetcijfer, vernietiging van 
rundsvlees…).

Contacteer ons gerust via zelfstandige@partena.be voor bijkomende 
informatie.

PARTENA PROFESSIONAL SLUIT PARTNERSCHAP 
MET P&V VERZEKERINGEN OM HAAR KLANTEN 
EEN POZ AAN TE BIEDEN
Partena Professional beroept zich op de expertise en ervaring van 
P&V Verzekeringen om een nieuw pensioenproduct aan te bieden 
aan zelfstandigen zonder vennootschap: de Pensioenovereenkomst 
voor Zelfstandigen (POZ). De mogelijkheden voor een aanvullend 
pensioen worden immers uitgebreid voor deze beroepsklasse. In 
februari keurde de overheid een wet goed waardoor zelfstandigen 
zonder vennootschap via de POZ hun bovenwettelijk pensioen uit de 2e 
pijler kunnen aanvullen, net als zelfstandigen met een vennootschap. 
Dit aanvullend pensioen kan worden opgebouwd aan voordelige fiscale 
voorwaarden.

POZ: extra mogelijkheid om fiscaal voordelig een pensioen 
op te bouwen 

Naast hun wettelijk pensioen kunnen alle zelfstandigen een pensioen 
opbouwen in de tweede pijler via een Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen (VAPZ). Daarentegen hadden enkel zelfstandigen met 
een vennootschap en bedrijfsleiders nog een extra optie om hun 
pensioen aan te vullen: de Individuele Pensioentoezegging (IPT).
Met de invoering van de POZ valt die discriminatie weg. Ten 
eerste wordt sparen aangemoedigd door de overheid via een 
belastingvermindering. Daarnaast zorgen de jaarlijks gestorte premies 
voor een mooie spaarpot waar de zelfstandige zonder vennootschap 
later van kan genieten in de vorm van een pensioenkapitaal. Als kers 
op de taart zijn de premies niet alleen fiscaal aftrekbaar, maar kunnen 
ze ook het VAPZ van de zelfstandige aanvullen. Die spaart dus meer, en 
betaalt minder.

Interesse ?

De commercialisering van dit nieuwe verzekeringsproduct is gepland 
voor volgende maand. Bent u zelfstandige zonder vennootschap, 
minstens 3 jaar actief en in orde met uw sociale bijdragen? En hebt u 
een inkomen hoger of gelijk aan € 35.000? Dan kan de POZ interessant 
zijn voor u. 

Vul het webformulier in op www.partena-professional.be/poz. 
Een P&V-adviseur zal zo snel mogelijk contact met u opnemen en 
u een vrijblijvende offerte aanbieden op maat van uw persoonlijke 
situatie.

Twijfel niet en profiteer van de voordelen van dit nieuwe 
spaarproduct!
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HOE ONDERNEMEND BENT U?
Hoe goed bent u op de hoogte van alles wat er komt kijken bij het 
starten en leiden van een eigen zaak? Test uw inzicht en kennis dankzij 
de ondernemerstest van Hunchup en Partena Professional.

Deze test laat u kennismaken met de verschillende uitdagingen die 
ondernemers ondervinden. Aan de hand van de simulatie ontdekt u uw 
eigen potentieel om een succesvolle(re) ondernemer te worden.

Surf snel naar www.partena-professional.be/ondernemerstest en 
ontdek wat uw sterke en minder sterke ondernemerscompetenties 
en -eigenschappen zijn.

U KUNT VRIJGESTELDE 
KWARTALEN AFKOPEN
Indien uw financiële toestand verbetert na 
het bekomen van de vrijstelling van sociale 
bijdragen, kan u, teneinde uw pensioen te 
laten herwaarderen, de vrijgestelde periodes 
afkopen.

U doet de aanvraag bij ons en u betaalt 
vervolgens de sociale bijdragen in kwestie. 
Deze afkoop moet plaatsvinden binnen de 5 
jaar na de beslissing van toekenning van de 
vrijstelling.

Bent u geïnteresseerd? Contacteer ons gerust 
via zelfstandige@partena.be voor bijkomende 
informatie.
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