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Werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen.
Uitbreiding Overbruggingsrecht – stopzetting wegens economische
omstandigheden
Het overbruggingsrecht is de nieuwe en correctere benaming van de
vroegere faillissementsverzekering die bovendien ook een uitbreiding
kreeg.
Sinds 01/01/2017 werd het “overbruggingsrecht” uitgebreid met een
4de pijler: stopzetting wegens “economische moeilijkheden”.
Het overbruggingsrecht vindt dus, onder voorwaarden, toepassing bij :
1. Faillissement van zelfstandigen en de zaakvoerders, bestuurders en
werkende vennoten van een failliet verklaarde handelsvennootschap (geen toepassing op helpers en meewerkende
echtgenoten), alsook niet-handelaren zoals landbouwers en vrije
beroepers.
2. Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die in een
positie van onvermogen zitten en een collectieve schuldenregeling.
3. Een tijdelijke of definitieve gedwongen stopzetting, door zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, buiten hun wil, door
een natuurramp, brand, vernieling door derden of allergie. Deze
situaties zijn beperkend.
4. Officiële stopzetting wegens “economische moeilijkheden”. De
specifieke toekenningsvoorwaarden moeten nog in een
uitvoeringsbesluit gepubliceerd worden. Zij zullen meer dan waarschijnlijk moeten bewezen worden met ontvangst leefloon, bijdragevrijstelling door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen
of een laag inkomen. Aanvragen blijven tot de publicatie van het
uitvoeringsbesluit nog in afwachting bij de sociaal verzekeringsfondsen.

Student ondernemer
Nieuw statuut vanaf 01/01/2017: student-ondernemer.
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De wet creëert een nieuw statuut voor de studenten-ondernemers
jonger dan 25 jaar en reglementair ingeschreven voor de lessen in
een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend is door
een bevoegde autoriteit in België. Het vervangt de toepassing van het
vroegere art. 37 voor studenten en opent een gunstiger stelsel van
sociale bijdragen.

Als student-ondernemer moeten er geen sociale bijdragen betaald
worden als het inkomen lager ligt dan de helft van de minimumdrempel hoofdberoep ( € 6.648,12 in 2017). Voorheen moesten er bijdragen
betaald worden vanaf € 1.471,01. Ligt het inkomen tussen € 6.648,12
en € 13.296,25 dan worden de bijdragen berekend op het stuk inkomen
dat € 6.648,12 overschrijdt aan 21% (20,5 % vanaf 2018).

Raadpleeg uw eigen
dossier:
www.multipen.be

Bovendien zal een eerste schijf van de inkomsten als student-ondernemer voortaan niet meer in aanmerking genomen worden voor de
berekening van de bestaansmiddelen. Daardoor zal het feit dat de student een inkomen verwerft als zelfstandige er minder snel toe leiden
dat deze student niet meer ten laste kan zijn van de ouders.
Een vergelijkbare regeling bestaat nu al voor jobstudenten (als loontrekkende).

onder de link elektronisch dossier (voor
zelfstandigen)

Multipen - sociaal verzekeringsfonds
Uitbreiding moederschapsrust vrouwelijke zelfstandigen vanaf 01/01/2017
Op 01/01/2017 wordt het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandige verlengd.
De wijziging houdt 3 belangrijke maatregelen in:
•
•
•

Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken. De regeling zal
voortaan bestaan uit 3 verplichte en 9 facultatieve weken. Daarbij komt nog de voortaan automatische
toekenning van 105 gratis dienstencheques.
Van 01/01/2017 zal het mogelijk zijn om dit verlof niet enkel per week op te nemen , maar ook voltijds of
halftijds.
Een derde maatregel houdt de vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van rechten in voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.

Concreet betekent dit dat de 9 facultatieve weken van het moederschapsverlof gedeeltelijk voltijds en
gedeeltelijk halftijds (maximaal 18 weken halftijds), naar keuze van de vrouwelijke zelfstandige, opgenomen
kunnen worden. Het hele facultatieve verlof zal opgenomen moeten worden over een periode van 36 weken
te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.
De uitkering bedraagt ongeveer 450 euro per week.
Aangezien de vrijstelling van sociale bijdragen ingaat op het eerste kwartaal na de geboorte, maakt dat de
vrouwelijke zelfstandigen die bevallen zijn in het vierde kwartaal van 2016, reeds recht hebben op de toepassing van deze 3de maatregel.

Uw sociale bijdragen in 2017
Sinds 1 januari 2015 werken we met de nieuwe bijdrageberekening voor zelfstandigen.
U betaalt niet langer sociale bijdragen op de inkomsten van 3 jaar terug, maar wel op de inkomsten van het
lopende jaar. Het probleem is dat we de inkomsten van het lopende jaar niet ter beschikking hebben en we
dus voorlopige bijdragen gaan innen - zoals vóór 2015 op de inkomsten van 3 jaar geleden - om dan bij ontvangst van de inkomsten van het lopende jaar, via de fiscus, te gaan regulariseren.
Is er iets nieuw in 2017 ten opzichte van 2016?
Ja, de tax shift wordt toegepast en het percentage wordt verlaagd naar 21%. Dit houdt in dat de startende
zelfstandigen 2017 nog een berekening van de sociale bijdragen zullen hebben aan 20,5 %. Vanaf het tweede
jaar als zelfstandige zullen de sociale bijdragen gelijk zijn voor iedereen en op 21% gebracht worden (in
2017) (afgezien van de categorieën van zelfstandigen die een berekening aan een verlaagd percentage hebben).

Voorlopig opeisbare bijdragen 2017
De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2017 worden berekend op uw geïndexeerde inkomsten van 2014. De
indexatie-coëfficiënt voor 2017 is 1,047041. Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar definitieve
bijdragen zodra de beroepsinkomsten van 2017 gekend zijn.
Voorlopige kwartaalbijdragen 2017 voor beginnende zelfstandigen
•
•

Minimum: Bij aanvang van een zelfstandige activiteit ontbreken de netto beroepsinkomsten als zelfstandige. Daarom worden voorlopige bijdragen geïnd. Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar
definitieve bijdragen, zodra de beroepsinkomsten gekend zijn.
Geschatte inkomsten: als beginnend zelfstandige heeft u echter ook de mogelijkheid, zodra u uw inkomsten kan inschatten, om uw voorlopige (ook reeds betaalde) bijdragen te laten herzien. Zo kan u later een
onaangename aanpassing vermijden.

Hogere inkomsten in 2017 dan in 2014?
Dan kan u al betalen op de geschatte inkomsten van 2017: neem daarvoor contact op
met uw dossierbeheerder.
Lagere inkomsten in 2017 dan in 2014?
Dan kan u, onder bepaalde voorwaarden, een dossier voor vermindering van bijdragen indienen: neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.

Weet dat u bij Multipen ook terecht kan voor een aanvraag ondernemingsnummer,
alle verrichtingen in de KBO via ons eigen ondernemingsloket, vergunningsaanvragen,
BTW, loonberekeningen, personeelsadministratie, advies, oprichting en omvorming naar
vennootschap, VAPZ, enz.

Regularisaties op betaalde sociale bijdragen inkomstenjaar 2015 komen er binnenkort aan.
In 2015 trad de nieuwe bijdrageberekening voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen in werking.
Vanaf dan werden dus de gevorderde bijdragen voor 2015 berekend op basis van de inkomsten van 3 jaar tevoren met daarop volgend, een regularisatie van deze bijdragen eens het inkomen van 2015 definitief gekend
zal zijn.
Uw sociaal verzekeringsfonds ontvangt deze inkomsten van 2015 normaal in de loop van 2017 via de fiscus.
Op deze regularisaties heeft u in 2015 (en later) al pro-actief kunnen werken door opbouw van geraamde en
spontane reserves.
U kan alles nakijken in uw elektronisch dossier.
Het uiteindelijke verschil tussen de reeds betaalde voorlopige bijdragen aangevuld met opgebouwde reserves
en de werkelijke inkomsten kunnen aanleiding geven tot bijbetaling, terugbetaling of aanwending van een
bedrag. U ontvangt hiervoor van ons een regularisatiebericht.

Elektronische (vervaldag)berichten
De verschuldigde sociale bijdragen met betrekking tot uw verplichte aansluiting als zelfstandige bij uw sociaal verzekeringsfonds Multipen, worden u per kwartaal ter betaling aangeboden. Vanaf nu kunnen wij deze
berichten elektronisch aanbieden. Indien u deze momenteel nog niet via deze weg ontvangen hebt, beschikken wij waarschijnlijk hiervoor nog niet over de correcte contactgegevens. Wil u in de toekomst uw berichten
en rekeningen toch elektronisch ontvangen, geef dan uw e-mail adres door aan uw dossierbeheerder.

Vanaf het 2de kwartaal van 2017 zal Multipen u de mogelijkheid bieden om langs een beveiligde weg, via uw
smartphone, dadelijk tot betaling van de verschuldigde bijdragen over te gaan. Op deze manier willen wij u
helpen om uw betalingen tijdig uit te voeren. Wil u hierop intekenen ? Laat het ons weten via een mail aan
uw dossierbeheerder.

Al uw rechten
als zelfstandigen: www.multipen.be

openingsuren:
Ma,di,do: 9-12u, 13-16u
Wo,vr: 9-12u

Uw fiscaal attest 2016 en een overzicht van uw verrichtingen over 2016
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2016 betaalde, zal u bezorgd worden in de loop van het
tweede kwartaal van 2017. U kan uw fiscaal attest ook nu al raadplegen via uw elektronisch dossier bij
Multipen. U heeft daarvoor een kaartlezer en uw identiteitskaart nodig. U surft naar www.multipen.be en
op de home page vindt u de link naar het Elektronisch dossier voor zelfstandigen. Volg de instructies op het
scherm en raadpleeg uw volledig dossier (basis berekeningen, betaalde en onbetaalde bijdragen, reserves,…)
én print uw fiscaal attest.
U kan ook een volmacht geven aan uw boekhouder of accountant om uw gegevens via het e-loket voor
boekhouders te raadplegen. Dat maakt het e-loket dubbel handig. Niet alleen u, maar ook uw boekhouder of
accountant, heeft dan toegang tot uw gegevens.
Uw exemplaar kwijt?
Geen nood, u kan het altijd terug vinden in uw elektronisch dossier !
Nog vragen? Onze helpdesk is beschikbaar tijdens de kantooruren
op het nummer 015/45.12.64 of via info@multipen.be.
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