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U kan bij ons voor veel meer terecht dan u denkt!
Naast de service van een sociaal verzekeringsfonds biedt Multipen nog een aantal
belangrijke extra diensten:
 een eigen ondernemingsloket Eunomia, waar zowel leden als niet-leden terecht
kunnen voor het regelen van zaken met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO):
o de aanvraag van een ondernemingsnummer;
o wijzigingen van adres, activiteiten, naam en ondernemingsvaardigheden in de
KBO;
o de registratie van de stopzetting van de zaak in de KBO;
o de oprichting en overgang van éénmanszaak naar vennootschap;
o het aanvragen van vergunningen;
o de activatie, wijziging of stopzetting van de BTW.
 weet ook dat u bij ons terecht kan wanneer u personeel in dienst neemt, voor
loonberekening of wanneer u uzelf als mandataris van de vennootschap een loon uit
de vennootschap wil uitkeren.
Neem contact met ons op op het nummer 015/45.12.60 of via info@multipen.be.

Laten we het eens NIET over het VAPZ hebben…
Vandaag hebben we het eens niet over het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen
(VAPZ), want als zelfstandige weet u maar al te goed dat het VAPZ de interessantste
manier is om een pensioen op te bouwen.
Di Rupo I heeft trouwens niets gewijzigd aan het vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen. Het blijft fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage en u bespaart dus
belastingen in de hoogste schijf. Neem daar nog de verminderde sociale bijdrage bij en u
begrijpt dat VAPZ het Nec Plus Ultra is in de aanvullende pensioenwereld.
Wat wijzigt er dan wel in de wereld van de aanvullende pensioenen:
1. Het fiscaal voordeel voor pensioensparen wordt voor iedereen gelijkgetrokken naar
30%. Vroeger lag dat tussen 30% en 40% al naar gelang uw inkomen. Het maximale
verschil bedraagt 91 euro op jaarbasis. Te verwaarlozen zeker?
2. Uitkeringen van aanvullende bedrijfspensioenen op 60 jarige leeftijd worden belast aan
20% en op 61 jarige leeftijd aan 18%. Vanaf 62 jarige leeftijd blijft het 16,5%. Indien
u actief blijft ( lees sociale bijdrage betaalt als zelfstandige in hoofdberoep ) tot 65 jaar
bedraagt de eindbelasting 10%.
3. Eénmalige belasting van 1,75% of 3x 0,6% op de interne pensioenvoorzieningen zoals
opgenomen in de boeken op afsluiting van het boekjaar in 2011.
4. Afschaffing van de interne pensioen pensioenvoorzieningen vanaf 1 januari 2012.
5. Mogelijkheid om deze interne pensioenvoorzieningen te externaliseren naar een
verzekeraar. Dit is geen verplichting en kan gefaseerd gebeuren. Geëxternaliseerde
bedragen zijn vrijgesteld van de 4,4% taks die geheven wordt op normale externe
pensioenverzekeringen.
6. Verhoogde sociale bijdrage voor hoge pensioenpremies. Vanaf een premie van meer
dan 30.000 euro wordt er op het premiegedeelte boven dit bedrag een sociale bijdrage
aangerekend van 1,5%
Voor meer info over deze maatregelen, en meer zekerheid of deze eventueel ook voor u
van toepassing zijn, kan u ons contacteren op: vapz@multipen.be of bellen naar
015/45.12.57. Wij komen ook graag bij u langs om deze maatregelen toe te lichten.
En als u nog geen VAPZ contract heeft, brengen wij dat uiteraard ook graag nog dit jaar
voor u in orde!

Hervorming sociale bijdragen: enquête
U heeft misschien ook deelgenomen aan de enquête i.v.m. de hervorming van de sociale bijdragen waarvoor we u
uitnodigden in ons Bulletin van april van dit jaar. Alvast bedankt voor uw inbreng als u dat gedaan heeft. Vandaag
worden de resultaten verwerkt en wordt gezocht naar een nieuwe bijdrageberekening die zo veel mogelijk rekening
houdt met de bezorgdheden en noden van de zelfstandigen. Welke richting we zullen uitgaan is nog niet gekend, maar u
zal hierover wellicht meer lezen in de komende maanden in de pers.

Uitbreiding faillissementsverzekering
Sinds 1 oktober 2012 werd er een nieuw recht ‘verzekering bij gedwongen stopzetting’ in het sociaal statuut
van de zelfstandige ingevoerd. U kan hierop beroep doen als u:
1. zelfstandige bent in hoofdberoep (minstens 4 kwartalen);
2. de activiteiten volledig stopzet (tijdelijk of definitief);
3. omwille van een brand, vernieling, natuurramp of landbouwramp die heeft plaatsgevonden na 30
september 2012;
4. waardoor uw beroepsgebouwen en/of uw beroepsmateriaal beschadigd werd.
5. Een stopzetting genoodzaakt door een allergie kan ook in aanmerking komen.
Door die uitbreiding kunnen deze ondernemers een tijdelijke uitkering gedurende maximum 12 maanden krijgen :
1.027,28 EUR zonder personen ten laste of 1.336,54 EUR met personen ten laste. In bepaalde gevallen is er ook recht
op een verzekering zonder betaling van sociale bijdragen met vrijwaring van de rechten in de ziekteverzekering en de
kinderbijslag, maar niet voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.
Hoe aanvragen?
U moet ter plaatse of per aangetekende brief een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Voorlopig zijn er
nog geen standaardformulieren beschikbaar. De overheid moet ook nog bepalen welke bewijsstukken er geldig zijn voor
elk specifiek geval. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op
dat van de stopzetting.
De stopzetting moet gedurende ten minste één volledige kalendermaand doorlopen en aanvangen op de dag van de
gebeurtenis of de dag van de erkenning als beroepsziekte.
In tegenstelling tot de verzekering bij faillissement bent u niet verplicht uw activiteiten formeel stop te zetten maar
wordt ze ook toegekend bij een tijdelijke onderbreking. Dit betekent dat u uw ondernemingsnummer niet hoeft te
schrappen en u ook geen ontslag moet nemen als zaakvoerder of bestuurder. Een controle van de stopzetting is
mogelijk aan de hand van bijvoorbeeld de BTW-aangifte of door een inspectie van de dienst onderwerping van het RSVZ
(Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).
Verder werd ook de gewone faillissementsverzekering versoepeld (falingen uitgesproken NA 01/10/2012):
 De aanvraagtermijn werd eveneens verlengd tot het 2e kwartaal volgend op dat van het faillissement;
 Er mogen meerdere aanvragen ingediend worden gedurende de volledige beroepsloopbaan. De uitkering zelf is
echter beperkt tot 12 maanden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de genoten uitkeringen bij gedwongen
stopzetting.
Als u denkt van deze nieuwe maatregel te kunnen genieten, raden we u aan om, ondanks het feit dat nog niet alle
modaliteiten vastliggen, toch al een aanvraag in te dienen bij Multipen. Wanneer alle uitvoeringsprincipes gekend zijn,
kan uw dossier dan snel behandeld worden.

FLASH:
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 2012. Hou dus rekening met de sluitingsdagen van de financiële instellingen als gevolg van de
feestdagen. De betalingen dienen immers uiterlijk op 31 december 2012 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 19 december 2012 en vermijd verhogingen.

