
Primo Starters - Toelichting 

 U start als zelfstandige in hoofdberoep en uw inkomen is nog laag? 

• De zelfstandige die start in hoofdberoep 

• De zelfstandige in bijberoep die zelfstandige in hoofdberoep wordt 

• De student-zelfstandige die zelfstandige in hoofdberoep wordt  

• Geen zelfstandige in hoofdberoep of artikel 37 geweest zijn in de 20 kwartalen die 
voorafgaan aan de nieuwe aansluiting of de categoriewijziging. 

• De inkomsten mogen niet hoger zijn dan 7.569,70 euro (bedrag 2022) 

• Een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds Partena Professional 

U kan van deze vermindering genieten gedurende maximum 4 opeenvolgende kwartalen. 

Indien u start op 1 juli 2022, zal u van deze vermindering kunnen genieten voor het 3e en 4e kwartaal 

van 2022 en voor het 1e en 2e kwartaal van 2023. 

Aangezien deze maatregel van toepassing is sedert 1 april 2018, is het niet mogelijk om voor vroegere 

kwartalen vermindering te bekomen. 

In 2022 betaalt een zelfstandige in hoofdberoep een voorlopige kwartaalbijdrage van 783,18 euro, 

berekend op een inkomen van 14.658,44 euro. 

Indien u aan de voorwaarden voldoet, zal uw voorlopige bijdrage als primostarter 404,44 euro (bedrag 

2022) bedragen. 

Belangrijk: Indien de zelfstandige activiteit niet gedurende een volledig kalenderjaar wordt 

uitgeoefend, zullen de definitieve bijdragen berekend worden op basis van het geproratiseerd 

inkomen van het jaar in kwestie, met name op basis van het inkomen, gedeeld door het aantal 

gewerkte kwartalen, maal 4. 

Voorbeeld: Begin activiteit op 1 juli 2022. Inkomen 2022 = 5.000 euro. De definitieve bijdragen zullen 

berekend worden op 5.000 euro, gedeeld door 2, maal 4 = 10.000 euro. Hier is de vermindering voor 

primostarters dus niet van toepassing! 

1. Wie komt in aanmerking? 

 

 Wist u dat u van een vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen kan genieten en toch  

uw sociale rechten kan behouden? 

2. Voorwaarden 

3. Duurtijd van de maatregel 

4. Bedrag van de vermindering 



Primostarters – Eenmalige vermindering van 100 € 

Dit zijn beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die, op geen enkel moment tijdens de 5 jaar die 

voorafgaan aan het begin of de herneming van hun zelfstandige activiteit, onderworpen waren als 

zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige die wordt gelijkgesteld met een zelfstandige in 

bijberoep (art. 37). 

Voor meer informatie kan u onze toelichting ‘Primostarters’ raadplegen. 

Bij de regularisatie van de sociale bijdragen zal rekening gehouden worden met de vermindering van 

100 euro.  Deze blijft dus behouden. 

U moet geen enkele aanvraag indienen, deze vermindering wordt automatisch toegepast. 

De vermindering wordt toegekend aan primostarters die ten vroegste in het 2e kwartaal van 2022 of 
in de loop van een later kwartaal, hun activiteit aanvangen in hoofdberoep. 

Indien u de activiteit aanvangt in dit 2e kwartaal van 2022, zal de vermindering u ten laatste worden 
toegekend bij het vervaldagbericht van het 3e kwartaal van 2022. 

Neem rechtstreeks contact op met één van onze experten om uw vragen telefonisch (02/549.79.40) 
of per mail (zelfstandige@partena.be) voor te leggen. 

 

1. Wie is primostarter?   

Sinds 1 april 2022 kunnen beginnende zelfstandigen genieten van een vermindering van 100 

euro, op hun voorlopige sociale bijdrage van het 1e kalenderkwartaal van onderwerping 

4. Heeft u nog vragen?  

2. Wat ingeval van regularisatie?  

3. Hoe kan u van deze vermindering genieten?  

mailto:zelfstandige@partena.be

