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Wijziging in de vestigingswetgeving : toegang tot het zelfstandig
beroep wordt versoepeld.
De Vlaamse Regering schaft op 1 januari de vestigingswet af in een aantal
beroepssectoren.
Eerst even verduidelijken waarover het precies gaat:
•
•

Wie een onderneming opstart moet in de meeste gevallen bewijzen dat hij
over voldoende “basiskennis van bedrijfsbeheer” beschikt om een
bedrijf te kunnen leiden.
Wie activiteiten uitoefent in de sectoren bouw, voeding, personenverzorging
en motorvoertuigen, moe(s)t daar bovenop ook “beroepskennis”
bewijzen, dus de technische know-how van het beroep.

Zo’n bewijs kon je zelf of via een aangestelde leveren via een geschikt diploma, of
via een aantal jaren praktijkervaring.
De Vlaamse Regering heeft echter besloten om vanaf 1 januari 2018 geen beroepskennis meer te vereisen voor wie zelfstandig activiteiten opstart in de
sectoren voeding, personenverzorging en motorvoertuigen. Concreet, wie bijvoorbeeld bakker, restauranthouder, kapper of garagist wil worden, zal geen diploma of
praktijkervaring meer moeten bewijzen om dit beroep zelfstandig te beginnen.
De beroepskennis blijft voorlopig wel vereist voor de beroepen in de sector van de
bouw.
Belangrijk: Ook bedrijfsbeheer blijft nodig tot 01/09/2019
Bovendien geldt de afschaffing voorlopig enkel voor een bedrijfsvestiging in
Vlaanderen. In 2018 zal de reglementering in Brussel en Wallonië onverminderd
blijven gelden. Bij de jongste staatshervorming werd de vestigingswet geregionaliseerd; dit betekent dat elk gewest afzonderlijk kan beslissen of ze een vestigingsreglementering aanhoudt, en zo ja onder welke voorwaarden.
Er worden dus (tijdelijk?) andere vereisten opgelegd naargelang in welk
Gewest u een activiteit opstart.
Tot 1 januari 2018 moeten starters natuurlijk nog steeds beantwoorden aan de
huidige voorwaarden van de geldende vestigingsreglementering.
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Als mandataris in een vzw van bv. een sportclub, worden soms zitpenningen uitgekeerd. Tot voor kort was het standpunt daarin dat deze ontvangsten niet aanzien
werden als inkomsten van zelfstandigen. Sinds kort is het standpunt gewijzigd
en worden deze zitpenningen wel aanzien als zelfstandige inkomsten met een
verplichting tot aansluiting als zelfstandige tot gevolg.

Wie moet aansluiten?
Van vzw mandatarissen waarvan het inkomen dat doorstroomt van de fiscus
hoger is dan 1471,01 euro (in 2017) wordt aangenomen dat dit mandaat aanleiding geeft tot verzekeringsplicht als zelfstandige.

Het gaat hier om de netto inkomsten, dus na aftrek van bewezen of forfaitaire
kosten. De inkomsten van alle mandaten in verschillende vzw’s worden samengeteld.

Raadpleeg uw eigen
dossier:
www.multipen.be

Dit kan aansluiting met terugwerkende kracht tot gevolg hebben. De inkomsten
die doorgestroomd zijn vanaf 2015 en die hoger zijn dan 1.471,01 euro geven
aanlei-ding tot aansluiting vanaf die datum. Normaal gezien geeft een aansluiting
ná de start van de zelfstandige activiteit aanleiding tot beboeting. In dit geval
zullen de verhogingen kwijtgescholden worden als de aansluiting in orde
gebracht wordt vóór 31/12/2018.
Als je al een andere zelfstandige activiteit uitoefent, worden de inkomsten van het
vzw mandaat er gewoon bijgeteld en moet er niets veranderen aan je aansluiting
bij Multipen.

onder de link elektronisch dossier (voor
zelfstandigen)

Wil je meer informatie voor jezelf of iemand die je kent, neem dan contact op met
je dossierbeheerder.

Multipen - sociaal verzekeringsfonds
Wij verzenden onze berichten en kwartaalafrekeningen digitaal:
vanaf nu onder een nog grotere beveiliging!
Sinds begin dit jaar worden alle zendingen die te maken hebben met (terug)betalingen, ook elektronisch verzonden. Een 70 %
van onze klanten ontvangt de afrekeningen ondertussen via digitale weg.
Beveiliging van onze digitale documenten is onze grootste prioriteit. Daar waken wij constant over. Daarom hebben wij een
aantal wijzigingen aangebracht in onze IT-infrastructuur.
U moet zelf niets ondernemen. U zal gewoon constateren dat u, bij uw volgende raadpleging van de link naar uw digitaal document, doorverwezen wordt naar het gepersonaliseerd domein multipen.e-documents.company. De vorige link stuurde u naar
ids3.pyramid. Alle documenten blijven, net als voorheen, raadpleegbaar volgens de afgesproken termijnen. U zal geen enkel
praktisch gevolg ondervinden van de uitgevoerde security maatregelen.
Uw factuur komt nog steeds op papier toe en u wil liever ook digitaal ontvangen? Vermoedelijk beschikken wij nog niet over
een correct e-mail adres. Neem dan snel contact op met uw dossierbeheerder, zodat u voortaan ook alles onder elektronische
vorm kan ontvangen.

Multipen is MVO*, jij ook?
*maatschappelijk verantwoord ondernemen
Je leest elke dag wel ergens dat het noodzakelijk is om als
ondernemer ook iets terug te geven aan de maatschappij.
Grote ondernemingen doen dat door projecten op te zetten
of sponsordeals met ngo’s af te suiten.
Je hoort dan kleine ondernemingen zeggen, ja maar dat is
niets voor ons, we hebben daar geen budget voor. Maar ook
zonder veel kosten kan je maatschappelijk verantwoord ondernemen integreren in je onderneming, hoe klein ook.
Voorbeelden?
•

Aandacht voor je personeel, hun gezondheid, hun work-life balance:
- Neem samen eens deel aan een ludiek sportevent
- Wees flexibel als je werknemer eens naar de dokter moet met haar/zijn dochter
- Verwacht niet dat een mail om 9u ’s avonds nog door je werknemer wordt beantwoord.

•

Aandacht voor het milieu:
- Verminder je papierverbruik door
o De achterkant van een foute print als kladblad te gebruiken
o Print geen mails af
o Schakel over op elektronische verzending van je documenten
- Bij de aankoop of leasing van een volgende wagen : Leg een lagere CO² uitstoot op of kies voor hybride model

•

Aandacht voor armoede en uitbuiting in de wereld:
- Stel aan je leverancier eens de vraag wie je goedkope gadget maakt en waar het gemaakt wordt en wat de werkomstandigheden zijn. Durf een andere leverancier te kiezen als dit niet goed zit. Misschien iets duurder, maar wel
verantwoord!
- Bestel dat broodje of slaatje morgenmiddag bij een organisatie die haar overschotten niet weggooit maar aan een
hulporganisatie schenkt.
- De eindejaarsgeschenken komen eraan: misschien een deel van het budget aan een ngo schenken en dit ook aan je
klanten laten weten.

•

En nog zoveel meer …

Het hoeft niet veel te kosten (of zelfs minder), het vraagt maar een kleine inspanning en ja het zijn kleine dingen, maar alles te
samen maakt het toch een verschil.
En wat doet MULTIPEN?
•

Wij hebben ingezet op een verlaging van ons papierverbruik in 2017. Hoe doen we dat?
- Door er met allemaal oog voor te hebben dat we minder afprinten (mails ed)
- Door de overschakeling op elektronische verzending.
- Wij introduceerden een archief/scanningsysteem in onze werking waardoor alles gearchiveerd kan worden zonder dat
alles op papier moet afgedrukt worden.
Resultaat? Op dit moment is ons papierverbruik al meer dan 20% lager dan dezelfde periode vorig jaar. We gaan voor
30% op het einde van het jaar!

•

Samen naar de 10 miles. Bewegen is gezond en daarom
hebben enkele personeelsleden deelgenomen aan de 10
miles in Antwerpen op 23 april 2017.

•

Samen voor een betere wereld.
Wij doen mee aan de Warmste Week van StuBru door de
Warmathon mee te lopen/stappen. Zo steunen we veel
goede doelen voor een beetje een betere wereld voor
iedereen én we bewegen én we hebben samen een leuke
dag. Veel mvo-doelen in één pakketje!

En u? Wat gaat u doen?

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.

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.

Zoek niet verder: Wij zijn ook úw ondernemingsloket en hebben voor u de béste oplossing voor uw
loondossier en dat van uw werknemers. U bent slechts één telefoontje of één mailtje verwijderd van
de snelste oplossing.
Om onze adviserende en ondersteunde rol in de sociale wetgeving ten volle te kunnen vervullen maakten wij een selectie van
de meest kwaliteitsvolle partners.

•

Het ondernemingsloket EUNOMIA, dé start voor iedere zelfstandige die een ondernemingsnummer of btw-nummer moet
aanvragen, is partner van Multipen. Eunomia is de koppeling naar de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) om alle
oprichtingen, wijzigingen en stopzettingen van natuurlijke personen en rechtspersonen correct door te geven. U moet
uw opgestarte vennootschap inschrijven: een simpel telefoontje of mailtje en alles komt in orde langs de reeds lang
gekende wegen bij Multipen/Eunomia. Op dezelfde manier kunnen ook de aanvragen voor uw vergunningen en neerleggingen gebeuren.

•

Je hebt nood aan Sociaal Secretariaat?
- Je hebt een stap gezet naar een vennootschap en gaat jezelf een loon uitkeren.
- Je bekijkt de mogelijkheden om met personeel te starten en je hebt hierover vragen, of je bent van start gegaan
met personeel maar het hele pakket aan wettelijke verplichtingen is niet combineerbaar met jouw dagelijkse
activiteiten. Contacteer MULTIPEN info@multipen.be of 015/45 12 64. Wij hebben de perfecte partner voor u!

•

Fiscaal optimaliseren? Pensioenplanning? Gewaarborgd inkomen?
Ook hier bent u bij uw vertrouwde sociaal verzekeringsfonds aan het beste adres. Onze partner LIFE PLAN denkt met u
mee, analyseert uw situatie, adviseert en zit door de binding met Multipen aan de bron voor al de noodzakelijke gegevens
qua inkomsten en mogelijkheden binnen uw statuut.

Denk nog voor het einde van het jaar aan uw pensioen!
U las het allicht al in de pers! Maar hier zijn de details van het nieuwe POZ ( PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen):
Vanaf 2018 kan een zelfstandige zonder vennootschap ook, naast het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen,
een extra aanvullend pensioen opbouwen.
Voordelen POZ

Waarom kiezen voor Multipen – Life Plan

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

30% fiscaal voordeel
Een extra aanvullend pensioen
Enkel voor zelfstandigen niet-bedrijfsleiders
Te combineren met VAPZ
10% eindbelasting

GEEN instapkosten** (bij online inschrijven)
Geen jaarlijkse beheerskosten
Kapitaalsgarantie
Hoog rendement ( nu 0,75% plus bonus )
Permanente opvolging
**enkel 0,5% administratiekosten verzekeraar

Uiteraard kan Multipen, beter dan wie ook, uw maximaal aftrekbare premie berekenen. Zo betaalt u nooit teveel, en bent u
fiscaal geoptimaliseerd. De premie wordt bepaald volgens de 80% regel, gelijk aan de IPT of Individuele Pensioen Toepassing
voor zelfstandige bedrijfsleiders, met hier en daar een andere nuance. Deze is afhankelijk van de inkomsten van de afgelopen
3 jaar.
VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Ook in 2018 blijft het VAPZ veruit het meest interessante pensioenplan voor elke zelfstandige in hoofdberoep. Bouw uw VAPZ
nog op in 2017 en laat deze kans niet ontsnappen. Bereken zelf uw voordeel via onze website www. multipen.be . Klik voor
meer info en uw voordeel op de blauwe button.

Voor het einde van het jaar OOK nog van groot belang voor jou!
Anticipeer op de komende regulariseringen. Je kent vandaag je exact netto belastbaar inkomen van 2016? Dan kan je de
betaalde sociale bijdragen voor 2016 nog steeds aanpassen! Je hebt nu een beter zicht op je inkomsten van 2017? Je kreeg
een vermindering van sociale bijdragen in 2017? Bekijk dan hoe je best je sociale bijdragen nog optimaliseert. Lees hierover
de nieuwsberichten op onze website www.multipen.be.

Betaal tijdig uw sociale bijdragen en vermijd een verhoging van 10%!!!
Hou rekening met de feestdagen en de sluiting van de financiële instellingen! De wet verplicht ons de zelfstandige die zijn
kwartaalbijdrage niet tijdig betaalt, te sanctioneren met een verhoging van 3% per kwartaal. Wie deze verplichting niet nakomt voor het einde van het jaar wordt bovendien nogmaals beboet met een éénmalige bijkomende verhoging van 7% op de
onbetaalde bijdragen die voor het eerst opgevorderd werden (en betaald moesten worden) in 2017. 10% in totaal dus!
Hou rekening met de sluitingsdagen van de financiële instellingen als gevolg van de feestdagen. De betalingen dienen
immers uiterlijk op 31 december 2017 op onze rekening te staan. Gelieve er ook op te letten dat u de gestructureerde mededeling gebruikt die op uw vervaldagbericht vermeld wordt en dat u op de juiste rekening betaalt.
Stel uw betaling niet uit tot de laatste week van december, maar betaal vóór 20 december 2017 en vermijd verhogingen.
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