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CONSOLIDEER DE KWALITEIT VAN UW SOCIALE 
DEKKING DANKZIJ DE SAMENWERKING TUSSEN 
PARTENA PROFESSIONAL EN P&V! 
De samenwerking tussen Partena Professional en de Belgische 
verzekeringsgroep P&V is uitstekend nieuws voor 
u en voor de kwaliteit van uw sociale dekking:  

• gericht advies op het gebied van 

verzekeringen die u aanbelangen

• bevoorrechte toegang tot een 

aanbod van professionele verzekeringen, waaronder 

beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongevallen, vrij aanvullend 

pensioen ... 

Wat uw dagelijks leven als zelfstandige gemakkelijker zal maken!

Wacht niet langer en profiteer ervan: 

• vraag een offerte voor de producten op
• maak een simulatie van uw persoonlijke dekking met onze 

online Compass-tool

DE AVG, HARMONISATIE VAN DE WETGEVING 
INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE 
LEVENSSFEER IN EUROPA
In de afgelopen weken bent u ongetwijfeld vaak gecontacteerd 
in verband met de GDPR (General Data Protection Regulation), 
of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het 
Nederlands, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.  

Maar wat betekent dit concreet voor u?  
Wanneer wij uw gegevens verwerken in het kader van het beheer van 
uw sociaal statuut:

• fungeren wij, het sociaal verzekeringsfonds, als 

verwerkingsverantwoordelijke;

• heeft deze verwerking als wettelijke basis de toepassing 

van de regelgeving inzake het sociaal statuut van de 

zelfstandigen;

• gebruiken wij persoonsgegevens zoals naam, adres, 

rijksregisternummer, bankgegevens, burgerlijke staat, 

ondernemingsnummer van een natuurlijke persoon, privé- of 

zakelijk e-mailadres, telefoonnummer, het inkomen op basis 

waarvan we de sociale bijdragen berekenen, ...;

• bewaren wij uw gegevens gedurende de tijd die nodig is voor 

de verwerking ervan met inachtneming van de wettelijke 

voorschriften inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen;

• hebt u als betrokkene ook rechten waarover u de volledige 

uitleg vindt op onze website. 

EEN JOBSTUDENT AANWERVEN? 
JA… MAAR HOE? 
Zoals de meeste bedrijven werft u 
waarschijnlijk slechts een of twee keer per 
jaar jobstudenten aan. De aanwerving van 
een jobstudent is echter onderworpen aan 
eigen regels.

Wat moet een jobstudent verdienen? Wat zijn de 
regels inzake sociale bijdragen? Welk contract moet ik 
opstellen? 

De Studentengids. Werf een jobstudent aan 
volgens de regels van de kunst.
Opdat het idee van een jobstudent aan te werven 
een goed idee blijft, heeft Partena Professional de 
Studentengids opgesteld.  

Deze laatste bevat:
• alle antwoorden op uw vragen

• een voorbeeldcontract voor jobstudenten

• een handige checklist om niets aan het toeval 

over te laten 

Download de Studentengids 

OM SUCCES TE HEBBEN IN 
DE HORECA MOET U OOK 
DE FORMALITEITEN GOED 
BEHEREN!
Het starten van een eigen horecazaak gaat gepaard met 
spannende uitdagingen: het zoeken van de juiste plek, 
geschikt personeel, de juiste formule…  

Maar uw succes staat of valt ook met een goede kennis 
van de wetgeving en de formaliteiten die u daarbij moet 
vervullen. Welke precies? Partena Professional heeft ze 
voor u gebundeld in een handige gids boordevol tips.  

De Horecagids bevat een tiental concrete thema’s 
• het starten van uw zaak voorbereiden

• het bewijs van vereiste kennis verstrekken

• uw ondernemingsnummer aanvragen

• uw btw-nummer activeren

• uw sociale zekerheid regelen

• werken met personeel

• aanvullende verzekeringen afsluiten

• …

Download onze Horecagids

U denkt eraan studenten aan te werven om tijdens de vakantie de continuïteit 

binnen uw bedrijf te verzekeren? En gelijk hebt u. Studenten tewerkstellen biedt 

trouwens ook interessante financiële voordelen. Maar let op, hiervoor moet aan 

bepaalde voorwaarden worden voldaan. Partena Professional zet in deze brochure 

voor u alle voorwaarden op een rijtje, aangevuld met een praktische checklist en 

een voorbeeldcontract.

EEN STUDENT AANWERVEN? DOE HET SLIM EN DOORDACHT

Ondernemen met ondernemers

EEN OVERZICHT VAN ALLE SOCIAAL-JURIDISCHE ASPECTEN

EN WELZIJNSWEETJES VOOR DE HORECA-SECTOR.

HORECAGIDSEDITIE 2018

https://www2.partena.be/partenariat-pv
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TOEGANG TOT JURIDISCHE DOCUMENTEN ZONDER EEN ADVOCAAT TE RAADPLEGEN? DIE 
BELOFTE WORDT INGELOST DOOR LEGALSMART! 

Beheerscontract, privacybeleid, algemene verkoopvoorwaarden ... de juridische documenten die u als zelfstandige nodig hebt zijn 
talrijk.

LegalSmart, de online bibliotheek met juridische documenten
Vandaag vindt u met LegalSmart een hele reeks juridische documenten, voorbeelden van brieven en standaarddocumenten online:

• arbeidsovereenkomsten, ook voor jobstudenten

• handelscontracten

• algemene verkoopvoorwaarden

• handelsbrieven, bijvoorbeeld een ingebrekestelling

• handelshuurcontracten

• bijlagen bij de arbeidsovereenkomst

• …

Documenten om rechtstreeks online te personaliseren
Via een interactieve vragenlijst kunt u deze documenten rechtstreeks online personaliseren. U krijgt zo snel en goedkoop uw eigen 
juridische documenten.  

De zekerheid van over betrouwbare documenten te beschikken
Het gebruik van LegalSmart van Partena Professional is ook de garantie van een betrouwbaar en correct document te genereren. 
Temeer daar u na de aankoop van een document een beroep kunt doen op de experts van Partena Professional voor sociaal-
juridische documenten. En voor advies op een ander gebied? Daarvoor staan de advocaten van onze partner Lawbox tot uw dienst.  

Ontdek LegalSmart

MY COMPASS SERVICES: EEN PORTAL OM U VOORUIT TE HELPEN.
Dit nieuwe platform vervangt voordelig de oude E-services-toepassing.

Het is gebruikersvriendelijker, nog beter afgestemd op uw behoeften als ondernemer en biedt u toegang tot uw dossier wanneer u 
maar wilt om:

• al uw gegevens als zelfstandige die aangesloten is bij het sociale verzekeringsfonds Compass te bekijken

• uw vervalberichten, betalingsherinneringen, regularisaties, fiscaal attest te raadplegen

• een loopbaanattest te genereren

• uw financiële status (driemaandelijkse sociale bijdragen) na te gaan in real time 

• het bedrag van uw sociale bijdragen te simuleren en aan te passen op basis van uw inkomen

• een vraag te stellen aan onze diensten om binnen 24 uur een antwoord te krijgen

Hoe kunt u inloggen op MyCompass?

• Met uw eID 

• Met de itsme-app waarmee u toegang kunt hebben tot onze diensten via tablet of smartphone zonder een 

identiteitskaartlezer. 

Ga rechtstreeks naar My Compass Services

VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE HUN PENSIOEN OPNEMEN NA DE 
WETTELIJKE LEEFTIJD 
De Ministerraad heeft onlangs een wetsontwerp goedgekeurd dat bepaalt dat zelfstandigen die hun activiteit stopzetten na de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd niet langer bijdragen verschuldigd zijn voor het kwartaal waarin hun pensioen ingaat, op 
voorwaarde dat zij hun beroepsactiviteit stopzetten in de loop van dat kwartaal. Deze nieuwe maatregel zou in 2019 van toepassing 
zijn.

Momenteel zijn alleen de zelfstandigen die met vervroegd pensioen gaan of die hun activiteit stopzetten in het kwartaal waarin zij 
de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereiken, vrijgesteld van betaling van de bijdragen voor dat kwartaal. 

https://legalsmart.partena-professional.be
http://www.mycompassservices.partena.be

