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Happy Independent’s Year
viert vijftig jaar sociaal statuut van de zelfstandigen
Nieuw vanaf 01/04/2018
(2de kwartaal 2018) – Verminderde bijdrage voor
startende zelfstandigen in
hoofdberoep of meewerkende partners met maxistatuut:
de Primostarters.

Happy Independent’s Year viert vijftig jaar sociaal statuut
van de zelfstandigen
50 jaar sociale bescherming
In 2018 blaast het sociaal statuut van de zelfstandigen vijftig kaarsjes uit.
50 jaar van evolutie en ontwikkelingen en dat wordt gevierd. Een heel
jaar.
Op woensdag 21 februari gaven de eerste minister Charles Michel, minister van zelfstandigen Denis Ducarme en administrateur-generaal van het
RSVZ Anne Vanderstappen, in aanwezigheid van Koning Filip de aftrap
voor de “Happy Independent’s Year”-campagne. Het wordt een jaar vol
informatie en evenementen voor de zelfstandige.

•

Vlaanderen - Premie voor
werkzoekende werklozen die
als zelfstandige willen starten: de TRANSITIEPREMIE

De “Happy Independent’s Year”-campagne is een initiatief van het RSVZ
en minister van zelfstandigen, Denis Ducarme, in samenwerking met de
zelfstandigenorganisaties UNIZO, UCM, NSZ, de FOD Sociale Zekerheid en
Synergie4.

•

Nieuwe steunmaatregel voor
werklozen die als zelfstandige willen starten in Brussel

•

31/03/2018 was de laatste
dag om syndici in de KBO
aan hun VME te linken

•

Nieuwe grenzen voor aanvraag vermindering bijdragen vanaf 2018

Op de website van de campagne vind je :
• het interactief platform #improver,
Via het platform kunnen bezoekers ideeën voorstellen om het sociaal
statuut verder te verbeteren. Het platform loopt tot 31 augustus. Alle
ideeën kunnen gedeeld en geliket worden. Minister Ducarme onderzoekt na afloop de haalbaarheid van de vijftien meest gelikete ideeën.
• een overzicht van alle verwezenlijkingen in een animatievideo,
• een agenda die alle evenementen bundelt die door alle partners voor
zelfstandigen georganiseerd worden. Dit biedt een totaaloverzicht
van het aanbod in België voor zelfstandigen.

•

Enquête over de sociale
bijdrageberekening voor
zelfstandigen.
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Ontdek meer op: happyindependentsyear.be

Raadpleeg uw eigen
dossier:
www.multipen.be
onder de link elektronisch dossier (voor
zelfstandigen)

Nieuw vanaf 01/04/2018 (2de kwartaal 2018) – Verminderde
bijdrage voor startende zelfstandigen in hoofdberoep of
meewerkende partners met maxistatuut: de Primostarters.
Vanaf 01/04/2018 wordt de mogelijkheid gegeven aan starters om onder
bepaalde voorwaarden verlaagde startersbijdragen te betalen gedurende
de eerste 4 kwartalen van de zelfstandige activiteit met behoud van rechten alsof er volwaardige minimumbijdragen hoofdberoep zouden betaald
zijn (ziekte- en invaliditeit, pensioen, …). Tot dan kon de starter enkel de
minimumbijdragen betalen berekend op een inkomen van 13.550,50 euro
(2018).
Wie is Primostarter ?
Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners in het maxistatuut die voldoen aan volgende vereisten:
• tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de start van de huidige
zelfstandige periode, geen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn,
• of tijdens deze periode geen zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep
geweest zijn,
• niet gestart vóór 01/07/2017,
• ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor
het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen ook als
Primostarter beschouwd worden.
Welke verminderde bijdragen zijn mogelijk ?
De minimumbijdragen voor een Primostarter worden in 2018 berekend op
een inkomen van 6.997,55 euro wat overeen komt met een kwartaalbijdrage van 373,69 euro.
Er wordt nog een tusseninkomen voorzien van 9.033,67 euro (2018) waarvoor een kwartaalbijdrage betaald wordt van 482,42 euro.

Wanneer worden de verminderde bijdragen toegepast ?
De Primostarter zal, net als bij de andere toepassingen voor een verminderde bijdrage, een aanvraagformulier moeten invullen voorzien van de gewenste drempel én motivatie voor het beperkte inkomen. Dit document moet samen
met de eventuele bewijsstukken overgemaakt worden aan zijn sociaal verzekeringsfonds.
Als u geen vermindering aanvraagt en uw bijdragen betaalt op het wettelijk minimum, maar bij ontvangst van uw
definitief inkomen van 2018 blijkt dat uw inkomen toch lager is, zal dit sowieso geregulariseerd worden, met als
minimum 6.997,55 euro.
Let op voor boetes!
Het gaat hier ook over een aanvraag vermindering van voorlopige bijdragen. Als bij het doorstromen van de reële
inkomsten over dit jaar blijkt dat de aanvraag vermindering niet geoorloofd was omdat de inkomsten hoger zijn
dan de aangevraagde vermindering, zal er een verhoging (boete) toegepast worden van 3% op het verschil tussen
de normale minimum bijdragen hoofdberoep en de betaalde verminderde bijdragen. Hierop kan nog geanticipeerd
worden door vóór het einde van het jaar met de aangevraagde vermindering nog een spontane bijstorting te doen
van het verschil. Hou ook rekening met de extrapolatie van het inkomen naar een jaarinkomen bij de berekening van
de inkomstendrempel.

Multipen - sociaal verzekeringsfonds

Voorbeeld: start op 01/04/2018, inkomen gedurende 9 maanden (3 kwartalen) : 7.000 euro. Dit inkomen valt niet onder de drempel voor aanvraag vermindering want het inkomen zal geëxtrapoleerd worden naar 1 jaar en wordt dan
een referentiejaarinkomen van 9.333,33 euro ((7000:9)x12) wat hoger is dan de drempel van 9.033,67 euro (2018).
Meer info: kijk op de website bij onze Nieuwsberichten of klik door.

Vlaanderen-Premie voor werkzoekende werklozen die als zelfstandige willen starten:
de TRANSITIEPREMIE
Na Brussel volgt ook Vlaanderen met een ondersteuning van de werkzoekende werkloze die de stap naar
een zelfstandige onderneming wil zetten . Minister
Philippe Muyters werkte hiervoor een premie uit.
Deze maatregel is van toepassing sinds 15 maart 2018
en richt zich op de categorie van de 45+.
Het gaat om een financiële ondersteuning gedurende twee jaar die in grootte afneemt over de 8 kwartalen. De beoogde kandidaten kunnen enkel van deze
premie genieten als zij met succes een
ondernemerschapstraject hebben doorlopen.

Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt de slaagkansen van de onderneming. Tijdens
deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van het businessplan onder de loep genomen. De transitiepremie
bedraagt 1.000,00 euro/maand in het 1ste kwartaal en daalt tot 300,00 euro/maand in het laatste (8ste) kwartaal.
Het gaat om een brutopremie. Bij ziekte wordt de premie opgeschort en de resterende termijn wordt later toegevoegd aan de 2 jaar. Voor de voorwaarden, wie in aanmerking komt en de aanvraagmodaliteiten lees je meer bij de
nieuwsberichten op de website van Multipen.

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

Nieuwe steunmaatregel voor werklozen die als zelfstandige willen starten in Brussel
Minister Didier Gosuin van de Brusselse regering wil werklozen stimuleren om de stap naar een zelfstandige onderneming te zetten. Sinds januari 2018 wordt er een specifieke premie toegekend aan niet-werkende werkzoekenden
die zich als zelfstandige vestigen. Het gaat om een degressieve financiële steun gedurende maximaal 6 maanden die
1.250,00 euro in de eerste maand bedraagt en 250,00 euro in de laatste of 6de maand.
Voor de voorwaarden, wie in aanmerking komt en de aanvraagmodaliteiten lees je meer bij de nieuwsberichten op
de website van Multipen.

31/03/2018 was de laatste dag om syndici in de KBO aan hun VME te linken
De verlenging van deze einddatum met een jaar is tenslotte niet goedgekeurd door FOD Financiën en FOD Justitie.
De ondernemingsloketten pleitten voor de verlenging van deze einddatum aangezien het merendeel van de gekende
VME’s nog niet tot actie overgegaan was, maar dit advies werd niet gevolgd.

De overheid wil zich wel soepel opstellen en waar tevoren bepaald werd dat na 31/03/2018 de laattijdige regularisering geweigerd zou worden, mag de inschrijving ná 31/03/2018 alsnog doorgevoerd worden.
Het blijft echter aan te raden om zo snel mogelijk de inschrijving in orde te brengen omdat bepaalde instellingen
(o.a. sommige banken) medewerking weigeren aan VME’s die niet correct ingeschreven zijn.

Al uw rechten
als zelfstandigen: www.multipen.be

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

Nieuwe grenzen voor aanvraag vermindering bijdragen vanaf 2018
Sinds de nieuwe bijdrageberekening van 2015 had een zelfstandige in hoofdberoep die een vermindering van
zijn voorlopige bijdragen wenste, de keuze tussen twee drempels. Voor 2018 zouden dat volgende drempels zijn:
13.550,50 EUR et 27.101,00 EUR.
Als gevolg van het beperkt aantal drempels, hadden een aantal zelfstandigen niet de mogelijkheid om hun voorlopige bijdragen te verlagen ingeval van lagere inkomsten. De ministerraad voegde 4 nieuwe verminderingsdrempels
toe aan de 2 bestaande. Op die manier krijgen meer zelfstandigen de kans om hun voorlopige sociale bijdragen aan
te passen aan hun werkelijke inkomsten van het lopende jaar.
Vanaf 1 januari 2018 zijn de 6 drempels :
• 13.550,50 EUR
• 17.072,56 EUR
• 21.510,08 EUR
• 27.101,00 EUR
• 38.326,61 EUR
• 54.202,01 EUR
De aanvraag vermindering verloopt op dezelfde manier als
de vorige jaren. Neem hiervoor contact op met uw
dossierbeheerder bij Multipen.

Enquête over de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen.
Sinds 2015 gebeurt de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen op een andere manier. Momenteel evalueert
het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (1) (ABC) deze nieuwe manier van bijdrageberekening. In het kader van zijn evaluatie lanceert het ABC een korte vragenlijst die peilt naar de ervaring van de
zelfstandige met de nieuwe berekeningswijze. De resultaten van deze anonieme enquête zullen gebruikt worden om
na te gaan of het nieuwe systeem kan worden verbeterd.
Wij nodigen u uit om de vragenlijst in te vullen. Dit neemt 10 minuten van uw tijd in beslag. Met eventuele vragen
over de enquête kan u terecht op MailABC@rsvz-inasti.fgov.be .
Ga naar onze website om de enquête te starten. Alvast erg bedankt voor uw medewerking!
(1) In dit Comité zetelen vertegenwoordigers van de minister van zelfstandigen, de zelfstandigenorganisaties, de
sociale verzekeringsfondsen en de administratie. Het buigt zich over alle aspecten van het sociaal statuut en brengt
hierover adviezen uit. Meer informatie over het Algemeen Beheerscomité kan u vinden op http://www.rsvz.be/nl/algemeen-beheerscomite-abc
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