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Uw sociale bijdragen in 2018
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 2018 ten opzichte van 2017?
Ja, de tax shift wordt verder toegepast en het percentage verlaagd naar
20,5 %. Dit houdt in dat zowel voor de startende zelfstandigen als voor
de gevestigde zelfstandigen (> 3 jaar) de sociale bijdragen berekend
zullen worden aan 20,5 % (afgezien van de categorieën van zelfstandigen
die een berekening aan een verlaagd percentage hebben).
Voorlopig opeisbare bijdragen 2018
De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2018 worden berekend op uw
geïndexeerde inkomsten van 2015. De indexatie-coëfficiënt voor 2018 is
1,061097. Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar definitieve
bijdragen zodra de beroepsinkomsten van 2018 gekend zijn.
Voorlopige kwartaalbijdragen 2018 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.
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Hogere inkomsten in 2018 dan in 2015?
Dan kan u al betalen op de geschatte inkomsten van 2018: neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.
Lagere inkomsten in 2018 dan in 2015?
Dan kan u, onder bepaalde voorwaarden, een dossier voor vermindering
van bijdragen indienen: neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.

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

Bij de formulieren op onze website vind je het Barema sociale bijdragen
2018 samen met de drempels voor een eventuele vermindering van bijdragen.

Zelfstandigen krijgen sneller recht
op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf 01/01/2018
Vanaf 1 januari 2018 hebben de zelfstandigen sneller recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Vanaf de vijftiende dag van hun arbeidsongeschiktheid kunnen zij voortaan
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen. De eerste niet vergoedbare
maand van arbeidsongeschiktheid, ook wel de “carenzmaand” genoemd, kort
dus in tot de eerste veertien dagen van arbeidsongeschiktheid.
De ongeschiktheid moet wel sneller aangegeven worden bij de adviserend
arts van uw ziekenfonds, ten laatste binnen een termijn van 14 kalenderdagen in plaats van 28 kalenderdagen.
Deze termijn gaat in op de eerste dag nadat de arbeidsongeschiktheid is
begonnen.
Wie komt er in aanmerking?
Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxistatuut openen recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering via de
betaling van de driemaandelijkse bijdragen.
Concreet maken zij in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak op de
ziekteuitkering die wordt aangevraagd en uitbetaald door het ziekenfonds.

Multipen - sociaal verzekeringsfonds
Hervorming m.b.t. het afkopen van studiejaren: wijzigingen
Sinds 1 december 2017 zijn de regels gewijzigd voor de “gelijkstelling van de studieperiodes” in het sociaal statuut van
de zelfstandigen.
De hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling van de afkoop van de studiejaren in de pensioenstelsels van
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
Opgelet: De nieuwe regeling voor de gelijkstelling van de studieperiodes geldt voor de pensioenen die daadwerkelijk
ten vroegste ingaan op 1 december 2018.
Enkele belangrijke wijzigingen voor de zelfstandigen
1.

Zelfstandigen moeten de aanvraag tot gelijkstelling van de studieperiodes altijd indienen bij het sociaal verzekeringsfonds.

De aanvraag wordt voortaan immers ingediend in het stelsel waar de aanvrager (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) op dat moment actief is.
2.

De studieperiodes die kunnen worden gelijkgesteld:
a. universitair hoger onderwijs;
b. niet-universitair hoger onderwijs;
c. hoger technisch onderwijs;
d. hoger beroepsonderwijs;
e. hoger zeevaartonderwijs;
f. hoger kunstonderwijs.

3.

Studies kunnen enkel gelijkgesteld worden op voorwaarde dat er na de voltooiing een diploma van het toepasselijke onderwijsniveau wordt behaald.

4.

De gelijkstelling is slechts mogelijk voor één enkel diploma van het hoger onderwijs.

5.

Tot 1 december 2020 betaalt iedereen 1.500 euro per jaar. Na die datum geldt dat bedrag enkel voor aanvragen
binnen de tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen, (zal een actuariële bijdrage) indien de aanvraag
werd ingediend meer dan 10 jaar na het einde van de studieperiode, berekend worden.

6.

Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen er ook voor kiezen om gelijk te stellen volgens de oude regels.

Een simulatie van uw situatie? Ja, dat zal mogelijk zijn vanaf maart 2018 op de website van de FPD, maar momenteel
dus nog niet. Ons advies: wacht tot u het resultaat van uw afkoop kan simuleren om zo een correcte beslissing te kunnen nemen.

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.

Uw fiscaal attest 2017 en een overzicht van uw verrichtingen over 2017
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2017 betaalde, zal u bezorgd worden in de loop van het tweede
kwartaal van 2018. U kan uw fiscaal attest 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.

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. Sinds 2017 bieden wij deze berichten
ook elektronisch aan. 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.

Al uw rechten
als zelfstandigen: www.multipen.be

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

Multipen deed mee met de Warmathon in Brussel tijdens de Warmste week van StuBru

Regelmatig nieuwigheden lezen: volg Multipen op
Vergeet niet regelmatig onze linkedin pagina te checken, of volg ons gewoon! Op de linkedin pagina van Multipen
vind je regelmatig nieuwsitems en interessante weetjes voor jou als ondernemer en ook voor jouw netwerk.
Wil je niets missen en die kennis delen met anderen? Volg Multipen dan zodat u steeds op de hoogte bent.
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