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Inruilactie leurkaarten
Omdat op de openbare markten vaak fraude werd vastgesteld met de papieren leurkaarten
heeft de sector zelf gevraagd om voortaan beveiligde plastic kaarten te gebruiken. Zij
bevatten een chip met de gegevens van de onderneming die in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen zijn opgenomen en zijn niet meer vervalsbaar.
Voor reeds actieve leurkaarten
Wie op 31 maart een ambulante kaart had die nog geldig is, krijgt een jaar de tijd (tot uiterlijk
31 maart 2014), om ze te komen omruilen voor een beveiligde kaart in plastic. Het
ondernemingsloket Eunomia doet het nodige om de beveiligde kaart aan te maken en bezorgt
ze uiterlijk een week later. Op het ogenblik dat de nieuwe kaart overhandigd wordt moet de
oude papieren kaart bij het loket ingeleverd worden. Voor deze omruiling heeft de overheid
een wettelijk tarief van 13 EUR per kaart vastgelegd. Wie zich niet makkelijk kan verplaatsen
kan contact opnemen met ondernemingsloket Eunomia en de nieuwe kaart per aangetekende
post laten versturen. Voor deze werkwijze wordt 10 EUR extra voor administratieve kosten
aangerekend.
Bij de omruiling van de bestaande kaart maakt Eunomia van de gelegenheid gebruik om alle
gegevens van de onderneming na te kijken op een correcte vermelding in de KBO en op de
leurkaart. Tegen betaling (tarief wijzigingen = 81,5 EUR) kunnen de wijzigingen onmiddellijk
doorgevoerd worden. Dit is de beste manier om problemen met de overheid te vermijden.
Nieuwe ambulante activiteit
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Wie vanaf nu met een nieuwe ambulante activiteit van start gaat, kan de beveiligde leurkaart
via het ondernemingsloket Eunomia verkrijgen. Na aanvraag van de nieuwe kaart bij het
loket, wordt ze bij een gespecialiseerde firma aangemaakt en uiterlijk één week later door het
loket aan de starter bezorgd. Dezelfde wettelijke tarieven als voorheen blijven van kracht.
Voor meer info: neem
peter.switsers@eunomia.be.
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Gratis dienstencheques voor vrouwelijke zelfstandigen
Vrouwelijke
zelfstandigen
of
meewerkende
echtgenotes
aangesloten
in
hoofdberoep/maxistatuut kunnen na de geboorte van hun kind genieten van dienstencheques,
die hen moeten toelaten hun zelfstandige beroepsactiviteiten gemakkelijker te hervatten na
de bevallingsrust.
In totaal kunnen 105 cheques van 8,50 euro per cheque aangewend worden voor hulp in het
huishouden zoals voor het bereiden van maaltijden, het doen van boodschappen,
schoonmaak, enz…
Om de cheques te kunnen krijgen moet het kind geboren zijn na 31 december 2005, moet het
in het gezin van de aanvraagster-zelfstandige verblijven en moeten de sociale bijdragen voor
de 2 kwartalen vóór het kwartaal van de bevalling betaald zijn.
De cheques kunnen enkel via e-mail of brief aangevraagd worden bij het sociaal
verzekeringsfonds van de mama (Multipen) en dit ten vroegste vanaf de 6de maand van de
zwangerschap en ten laatste 15 weken na de bevalling.
Dit geldt enkel voor zelfstandige moeders in hoofdberoep of maxistatuut. Ben je in bijberoep,
heb je rechten in het loontrekkende statuut. Als zelfstandige papa heb je jammer genoeg ook
geen recht op dienstencheques na de bevalling van je vrouw.
Voor meer info: neem contact op met je dossierbeheerder.

Vennootschapsbijdrage 2013
Voor 2013 wordt de nieuwe geïndexeerde drempel van het balanstotaal vastgesteld op
641.556,65 EUR (627.377,34 € in 2012). De bijdrage wijzigt niet tov 2012: het bedrag
van de bijdrage ten laste van de vennootschappen waarvan het balanstotaal meer dan
641.556,65 EUR bedraagt, is 868,00 EUR. Voor kleine bedrijven, blijft de bijdrage op 347,50
EUR. Dit bedrag is sinds 2005 niet veranderd.

Recht op geboortepremie (kraamgeld) of adoptiepremie
Voor elke geboorte of adoptie is er een eenmalig recht op een geboortepremie (of kraamgeld) of een adoptiepremie.
Voorwaarde is dat het gaat om een kind dat recht geeft op kinderbijslag. De premie kan al in de 6 de maand van de
zwangerschap aangevraagd worden met een uitbetaling ten vroegste 2 maanden voor de uitgerekende
bevallingsdatum. Als de zwangerschap vroegtijdig wordt afgebroken (miskraam of doodgeboren kind) is er toch recht
op de geboortepremie.
Voor een eerste kind bedraagt de geboortepremie 1223,11 EUR, voor elk volgend kind 920,25 EUR. De adoptiepremie is
voor elk kind 1223,11 EUR.
De uitbetaling van de premie gebeurt in het gezin bij voorrang in de werknemersregeling. Opgelet: u kan maar 1 keer
een geboortepremie krijgen voor hetzelfde kind. Als er rechten zijn bij de moeder of vader via een loontrekkende
activiteit, zal de geboortepremie altijd via die weg uitbetaald worden. Als mama en papa zelfstandige zijn, zal het
sociaal verzekeringsfonds van de papa de premie uitbetalen. Enkel in het geval de papa geen activiteit heeft en de
mama zelfstandige is, is er recht via het sociaal verzekeringsfonds van de net bevallen mama.
Waar u de rechten kan genieten, hangt dus af van uw eigen situatie, we zetten de mogelijkheden even op een rij.
o U bent loontrekkende en uw partner is zelfstandige: u heeft recht op een geboortepremie via uw werkgever. Vanaf
de 6de maand van de zwangerschap kan u de premie aanvragen bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Neem
contact op met uw werkgever of met het kinderbijslagfonds om de nodige documenten te bekomen om de aanvraag
te doen. U moet hen ook een bewijs van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum bezorgen.
o U bent zelfstandige en gehuwd met een loontrekkende: u heeft recht op een geboortepremie via de werkgever van
uw partner. Vanaf de zesde maand van uw zwangerschap kunt u de premie aanvragen bij het kinderbijslagfonds van
de werkgever van uw echtgenoot. Neem contact op met de werkgever van uw partner of met het kinderbijslagfonds
om de nodige documenten te bekomen om de aanvraag te doen. U moet hen ook een bewijs van de arts met de
vermoedelijke bevallingsdatum bezorgen.
o U bent zelfstandige of meewerkende echtgenote en gehuwd met een zelfstandige: u heeft recht op een
geboortepremie via het sociaal verzekeringsfonds van uw partner. Vanaf de zesde maand van uw zwangerschap
kunt u de premie aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds van uw echtgenoot. Neem contact op met het sociaal
verzekeringsfonds om de nodige documenten te bekomen om de aanvraag te doen. U moet hen ook een bewijs van
de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum bezorgen.
o U bent zelfstandige en alleenstaande: u heeft recht op een geboortepremie via uw eigen sociaal verzekeringsfonds
Multipen. Vanaf de zesde maand van uw zwangerschap kunt u de premie aanvragen bij Multipen. Neem contact op
met uw dossierbeheerder voor de nodige documenten. U moet ons ook een bewijs van de arts met de vermoedelijke
bevallingsdatum bezorgen.
Na de geboorte bezorgt u het kinderbijslagfonds of het sociaal verzekeringsfonds zo snel mogelijk een uittreksel van de
originele geboorteakte, te verkrijgen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar uw kindje geboren werd.

Loopbaanonderbreking voor zelfstandigen: palliatief verlof en zorg voor zwaar ziek kind
Invoering van palliatief verlof
Sinds 1 januari 2010 kan de zelfstandige (betaald) palliatief
verlof nemen voor de verzorging van zijn kind (dat recht
geeft op kinderbijslag en in het gezin verblijft) of partner
(echtgenoot of wettelijke samenwoonst).
De zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdens minstens
vier opeenvolgende weken tijdelijk stopzet om palliatieve
zorgen te geven aan zijn kind of aan zijn partner kan
aanspraak maken op een forfaitaire uitkering van 2095,69
EUR. De uitkering wordt in 3 schijven uitbetaald en
bedraagt globaal gezien het tweevoud van het
minimumpensioen. Daarnaast kan hij ook vrijstelling van
sociale bijdragen voor 1 kwartaal met behoud van
pensioenrechten krijgen.
De zelfstandige moet minstens tijdens de 2 voorafgaande
kwartalen onderworpen zijn geweest en met betrekking tot
die periode in orde zijn met zijn bijdragen (als
hoofdberoep). De zelfstandige die deze uitkering en
vrijstelling aanvraagt, moet een aanvraag indienen bij zijn
sociaal verzekeringsfonds Multipen binnen een termijn van
4 weken te rekenen vanaf de onderbreking van de
beroepsactiviteit, via een per post aangetekende brief of
door neerlegging van een verzoek ter plaatse tegen
ontvangstbewijs. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van
een attest dat uitgereikt is door de behandelende
geneesheer van de persoon die palliatieve zorgen behoeft

en waaruit blijkt dat de zelfstandige zich bereid verklaard
heeft deze palliatieve zorgen te geven. Dit attest dient de
identiteit van de persoon die palliatieve zorgen behoeft, te
vermelden.
Zorg voor een zwaar ziek kind
Wanneer u als zelfstandige geconfronteerd wordt met de
zorg voor een zwaar ziek kind, hebt u recht op een
vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van de
pensioenrechten. De vrijstelling van sociale bijdragen en
de gelijkstelling is eenmalig, zij kunnen dus slechts één
maal bekomen worden bij ziekte van hetzelfde kind. De
maatregel heeft betrekking op het kwartaal dat volgt op
het begin van de onderbreking.
De
zelfstandige
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gedurende
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opeenvolgende weken stoppen met werken om het kind te
verzorgen. Het ziek kind moet bij de zelfstandige inwonen
en recht geven op kinderbijslag. De zelfstandige moet
minstens tijdens de 2 voorafgaande kwartalen
onderworpen zijn geweest en met betrekking tot die
periode in orde zijn met zijn bijdragen (als hoofdberoep).
De aanvraag moet ingediend worden bij het sociaal
verzekeringsfonds voor het einde van het kwartaal
waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Bij de aanvraag
moet een verklaring op erewoord gevoegd worden waarin
bevestigd wordt dat de zelfstandige activiteit gedurende
ten minste vier weken wordt onderbroken evenals een
medisch attest dat de ernst van de aandoening bevestigt.

