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Uw dossier vanaf nu online!
Vanaf nu kan u uw dossier online raadplegen! Met uw elektronische identiteitskaart, kan u
uw eigen gegevens op een veilige manier raadplegen en eventueel afdrukken:
• Fiscaal attest, andere attesten, uw vervaldagbericht
• Een overzicht van uw betalingen in het sociaal statuut en uw openstaande bedragen
• Uw gegevens
Wat heeft u nodig:
• Een pc met een internetverbinding en een kaartlezer
• Uw elektronische identiteitskaart of eID met uw pincode
Hoe starten:
• Verbindt uw kaartlezer met uw computer en installeer de kaartlezer en de software als
dit nog niet gebeurd is.
o De eID-software kan u gratis downloaden op http://eid.belgium.be
 Maak de keuze Nederlands of Frans
 Klik op “hoe installeer ik eID”
 Maak de keuze tussen Windows of Mac
 Volg de instructies op het scherm
• Installeer JAVA
o Java kan u gratis downloaden op www.java.com
o Volg de instructies op het scherm
• Ga naar www.multipen.be
o Ga naar e-loket voor zelfstandigen en klik op:
o Kies uw taal
o Volg de instructies op het scherm
o Uw naam verschijnt: dubbelklik op uw naam om uw gegevens te raadplegen
Nog vragen?
Onze helpdesk is beschikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 015/45.12.64 of via
info@multipen.be.

Zorg dat u niet te laat betaalt!
UW FISCAAL ATTEST
IN BIJLAGE!
OOK ONLINE
BESCHIKBAAR IN UW
DIGITAAL DOSSIER!

Nieuwe openingsuren:
Maandag tot donderdag:
9u-12u en 13u-16u
Vrijdag:
9u-12u

V.U.: Niki Luyten
Zeutestraat 2b
2800 Mechelen
www.multipen.be
t. 015451260
f. 015451268

We herhalen nog even onze tip voor zowel de voor- als tegenstanders van de domiciliëring
om zo uw sociale bijdragen tijdig te betalen voor het hele jaar 2011 zonder er
verder nog naar te moeten omkijken.
Waarschijnlijk betaalt u uw facturen via een internettoepassing van uw bank, waarbij u
toekomstige betalingen vandaag al kan ingeven met een memodatum. Uw sociale bijdragen
worden berekend op uw inkomen van 3 jaar geleden, wat betekent dat het bedrag van uw
bijdragen voor elk kwartaal van 2011 hetzelfde is. Het bedrag van de bijdrage dat u vandaag
op uw bijgevoegd vervaldagbericht vindt, wijzigt dus ook niet voor het 3de en 4de kwartaal
van 2011. Daarom kan u vandaag al 3 betalingen doorgeven met het bedrag en de
gestructureerde mededeling die vandaag op uw vervaldagbericht staan, met daarbij 3
memodata: 20/06/2011 - 20/09/2011 - 20/12/2011.
Gebruik ook het juiste rekeningnummer: BE30 2300 6205 0011.
Zo bent u zeker dat u de betaling van uw sociale bijdragen niet vergeet en zijn ze
tijdig bij Multipen om zo verhogingen te vermijden. Dit komt op hetzelfde neer als een
domiciliëring, alleen heeft u het zo zelf in de hand!
Let wel: dit geldt enkel voor de normale kwartaalbijdragen als er geen wijzigingen zijn in de
basis voor de berekening van uw bijdragen. Regularisaties moet u nog apart betalen.
Betaal ook steeds op het juiste rekeningnummer. Wij hebben 2 aparte rekeningen
voor de inning van de bijdragen sociaal statuut en vennootschappen:
• Bijdragen sociaal statuut: BE30 2300 6205 0011 (BIC GEBABEBB)
• Vennootschapsbijdrage: BE90 2300 6270 2032 (BIC GEBABEBB)

Weet u hoeveel uw wettelijk pensioen zal zijn?
Een vraag waar veel zelfstandigen mee kampen: hoeveel ga ik nu
krijgen als ik met pensioen ga? Waar kan u terecht?
•
U bent nog geen 55 jaar:
o U kan op de website: www.kenuwpensioen.be zelf een
simulatie maken.
•
U wordt 55 jaar
o U hoeft niets te doen, de overheid zal u een raming bezorgen
van uw pensioen.
•
U bent ouder dan 55 jaar
o U kan op de website: www.kenuwpensioen.be zelf een
simulatie maken.
o U kan ook terecht bij uw gemeente of bij de Rijksdienst voor
Pensioenen voor uw werknemersloopbaan (0800/50601 of
www.onprvp.fgov.be) en/of de Rijksdienst voor Sociale
Verzekeringen voor Zelfstandigen voor uw zelfstandige
loopbaan (02/546.43.79 of www.rsvz.be) voor een simulatie.
Als klant van Multipen, kan u ook bij ons terecht voor een
pensioenraming. Een extra dienstverlening voor u als trouwe klant van
ons sociaal verzekeringsfonds!

U gaat met pensioen: niet meer
via het gemeentehuis, maar
online uw pensioen aanvragen
Of u nu zelfstandige of loontrekkende bent,
voortaan kunt u uw pensioen aanvragen op
de website www.pensioenaanvraag.be.
Met deze mogelijkheid vermijdt u een
tijdrovend bezoek aan het gemeentehuis of
dat u zich moet wenden tot de bevoegde
pensioeninstelling.
Voor een vervroegd pensioen tussen 60 en 64
jaar, of na 65 jaar, is een aanvraag
noodzakelijk en moet ten vroegste 1 jaar op
voorhand worden ingediend.
Iemand die zijn pensioen op 65 jaar neemt,
moet niets doen want het recht zal
ambtshalve onderzocht worden door de
federale overheid.
U kunt alle nodige uitleg vinden op de
federale website: www.pensioenaanvraag.be.

Vennootschapsbijdrage 2011
De vennootschapsbijdrage 2011 (zowel de basisbijdrage als de verhoogde) blijft onveranderd op het peil van 2010.
• Basisbijdrage: 347,50 EUR voor vennootschappen met een balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar
dat niet hoger is dan 604.112,25 EUR.
• Verhoogde bijdrage: 852,50 EUR
Deze bijdrage moet vereffend worden voor 1 juli 2011 op BE90 2300 6270 2032 (BIC GEBABEBB).

Samen met onze partners proberen we u als klant een optimale dienstverlening te bieden in uw
sociale zekerheid! Graag stellen we u in dit Bulletin één van onze partners voor:

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS
-

dynamisch en ongebonden ziekenfonds
met 45 kantoren en een 100-tal
brievenbussen over heel Vlaanderen
telt intussen bijna 90.000 verzekerden
beschikt over diverse formules
hospitalisatieverzekeringen
voorhuwelijkssparen met intresten tot
170 % en premies tot 310 euro
en is partner van Multipen!

Benieuwd naar onze vele andere
voordelen: aarzel niet om ons te
contacteren via 0800-179 75 of
www.vnz.be

