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Multipen wil iedereen bedanken die gereageerd heeft op onze enquête van eind 2011.
Jullie respons was overweldigend! Vooral de grote tevredenheid over onze
dienstverlening stemt ons heel tevreden.
Blijkbaar wordt vooral het hebben van een persoonlijke klantenbeheerder, die het dossier
van A tot Z verwerkt, sterk geapprecieerd en is deze gemakkelijk te contacteren en snel
van reactie. Multipen daar echt het verschil in vergelijking met onze concurrenten!
Als u ook zo tevreden bent over Multipen mag u ons steeds aanbevelen bij uw vrienden en
kennissen die ook zelfstandig zijn of willen worden. Zelfs als ze al aangesloten zijn bij een
ander sociaal verzekeringsfonds kunnen ze eenvoudig overkomen naar Multipen en dit
zonder instap of opstartkosten. Bel, mail of fax ons de contactgegevens van de kandidaatklant en Multipen regelt verder alles zelf.
Bedankt voor jullie vertrouwen! Wij blijven ook in de toekomst verder werken om onze
service nog te verbeteren.

Hervorming sociale bijdragen: enquête
De sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen worden berekend op het inkomen,
gerealiseerd drie jaar terug. Dat is een berekeningswijze die al eens voor onaangename
verrassingen zorgt. Aan iemand die niet vertrouwd is met het zelfstandigenstatuut is het
bovendien niet zo eenvoudig uit te leggen waarom dat driejaarlijks traject per se nodig is.
Tenslotte is dergelijk lange termijn niet meer van deze tijd. We wisselen aan hoog tempo
databanken en informatiestromen uit. In onze digitale wereld moet die berekeningstijd
toch korter kunnen?
Minister van KMO’s en zelfstandigen, Sabine Laruelle, wil de berekening van de sociale
bijdragen voor zelfstandigen hervormen. Multipen en de andere sociaal
verzekeringsfondsen onderzoeken de voorstellen om te komen tot een berekeningswijze
op uw maat. U beslist mee over de hervorming. We hopen dat u de enquête invult die op
onze website te vinden is: www.multipen.be en doorklikken bij enquête hervorming
sociale bijdragen. Dit duurt enkele minuten. Alvast bedankt!

Vennootschapsbijdrage 2012
Voor 2012 wordt de nieuwe geïndexeerde drempel vastgesteld op 627.377,34 EUR
(604.112,25 € in 2011). Verder werd overeengekomen dat het bedrag van de bijdrage ten
laste van de vennootschappen waarvan het balanstotaal meer dan 627.377,34 EUR
bedraagt, wijzigt van 852,50 EUR naar 868,00 EUR. Voor kleine bedrijven, blijft de
bijdrage op 347,50 EUR, bedrag dat niet veranderd is sinds 2005.

Uw fiscaal attest 2011
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Uw fiscaal attest van de betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen van het jaar 2011,
vindt u in bijlage. U kon al vanaf eind februari 2012 uw fiscaal attest printen via het
Multipen e-loket.
U heeft daarvoor een e-id kaartlezer nodig. U surft naar www.multipen.be en klikt door
naar het e-loket voor zelfstandigen. Hier kan u uw fiscaal attest printen.
Uw gedrukt exemplaar is zoek geraakt? Geen nood, u kan even terug naar het e-loket
gaan en uw fiscaal attest opnieuw printen.
U kan ook volmacht geven aan uw boekhouder of accountant om uw gegevens via het eloket te raadplegen. Dat maakt het e-loket dubbel handig. Niet alleen u, maar ook uw
boekhouder of accountant, heeft dan toegang tot uw gegevens.

Ook een zoon of dochter met een vakantiejob? Hoe zit het met die 50 dagen?
En wat zijn de gevolgen voor de kinderbijslag?
Tijdens de vakantie doen heel wat jongeren een vakantiejob. Vanaf 01 januari 2012 is er heel wat veranderd in de
regelgeving, maar wat juist?
50 dagen?
Vanaf 1 januari 2012 heb je als student 50 kalenderdagen per jaar, waarin je mag werken tegen verminderde sociale
bijdragen. Die 50 dagen vormen je contingent. Hoe dit in zijn werk gaat, vind je terug op www.studentatwork.be. Vanuit
deze website heb je snel toegang tot de toepassing Student@work - 50days, waarin je kan nagaan hoeveel je nog mag
werken tegen verminderde sociale bijdragen
Op dezelfde website vind je meer informatie over werken als jobstudent. Wie is jobstudent? Hoeveel dagen mag je
werken als jobstudent? Wat zijn de gevolgen van werken als jobstudent op je loon, op de kinderbijslag of op de
belastingen? Deze site geeft je de antwoorden - of helpt je die te vinden.

Kinderbijslag
De bezorgdheid van de ouders is om te weten wat de gevolgen voor de kinderbijslag zijn.
• Kinderen geboren in 1994 en later
Voor deze kinderen zijn er geen voorwaarden. Het recht op de kinderbijslag is een absoluut recht tot 31 augustus van
het jaar waarin men 18 jaar wordt.
• Kinderen geboren voor 1994 die na de vakantie verder studeren
•
•

240 uren regel: Tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal mag een student maximum 240 uren per
kwartaal werken. Wordt die norm overschreden dan vervalt het recht op kinderbijslag in dat kwartaal.
Werken tijdens de zomervakantie: Het aantal uren van de tewerkstelling speelt geen rol tijdens het derde
kwartaal, dat is dus tijdens de maanden juli, augustus en september. De enige voorwaarde voor de verdere
betaling van de kinderbijslag is dat het kind na de vakantie verder studeert.

• Kinderen geboren voor 1994 die na de vakantie stoppen met studeren
•

•

Als de vakantiejob wordt uitgeoefend tijdens de laatste schoolvakantie, dus wanneer de jongere niet meer
verder studeert, gelden er andere regels. Indien het afstuderende kind zich niet laat inschrijven als
werkzoekende, is er recht op kinderbijslag tot het einde van de laatste schoolvakantie, op voorwaarde dat de
tewerkstelling niet meer dan 240 uren bedraagt, inclusief een eventueel studentencontract. Wanneer een kind
zich na de studies bij de VDAB inschrijft als werkzoekende, blijft dat kind recht geven op kinderbijslag
gedurende 270 dagen en wanneer het bruto maandloon beperkt blijft tot 509,87 EUR op grond van zijn
hoedanigheid als werkzoekende.
Voor de kinderen die hun studies beëindigen na het einde van het schooljaar begint de termijn van 270 dagen
te lopen op 1 juli indien zij op het ogenblik van hun inschrijving nog geen 18 jaar oud zijn of op 1 augustus als
de jongere reeds 18 jaar is. Voor andere kinderen begint de termijn te lopen op de dag na de herexamens of
tweede zittijd, op de dag na het indienen van de eindverhandeling, op de dag na de vroegtijdige beëindiging
van de studies of bij leercontract, de dag na het einde of de verbreking van het leercontract.

Agenda
Multipen en Eunomia organiseren regelmatig infosessies voor uw boekhouder of accountant om hen op de hoogte te
houden van wijzigingen in de wetgeving.
Daarnaast organiseren we ook regelmatig infosessies voor u als klant. Zo zijn er volgende informatie avonden
gepland:
•
•

Juni 2012: infosessie vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (Ondernemershuis in Mechelen en in Wommelgem)
September 2012: infosessie successieplanning (Ondernemershuis in Mechelen en in Wommelgem)

Hou onze website in het oog voor de juiste data!

