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Binnenkort sociale bijdragen betalen via POM?
Vanaf het 1ste kwartaal 2020 introduceren we de nieuwe betaalmethode.
Via POM zal je dan snel, eenvoudig en in alle veiligheid je sociale bijdragen kunnen betalen.
•
•

In de betaaluitnodiging die via e-mail verstuurd wordt*,
zal dan een POM-betaalknop te zien zijn.
Wie nog een papieren factuur ontvangt zal binnenkort ook via een
QR-code met POM kunnen betalen.

*Elektronische (vervaldag)berichten
Sinds 2017 bieden wij deze berichten ook elektronisch aan. Indien je deze
momenteel nog niet via deze weg ontvangen hebt, beschikken wij hiervoor waarschijnlijk nog niet over de correcte contactgegevens. Wil je in de
toekomst je berichten en rekeningen toch elektronisch ontvangen, geef
dan je e-mail adres door aan je dossierbeheerder.

Overzicht van je verrichtingen over 2019
Je kan al je verrichtingen raadplegen via je elektronisch dossier bij
Multipen. Je vindt er op welke inkomsten je betaalde en de reserve(s)
die je eventueel al opbouwde. Je hebt daarvoor een kaartlezer en je
identiteitskaart nodig. Je surft naar www.multipen.be en op de homepage
vind je de link naar het E-loket zelfstandigen (e-dossier).
Volg de instructies op het scherm en raadpleeg je volledige dossier (basis
berekeningen, betaalde en onbetaalde bijdragen, reserves, je stortingen,
terugbetalingen,…). Via dit e-dossier kan je 24/24 – 7/7 je attesten en
andere documenten raadplegen, downloaden en afdrukken.
Je kan ook een volmacht geven aan je boekhouder of accountant om je
gegevens via het e-loket voor boekhouders te raadplegen. Dat maakt het
e-loket extra handig.

Je hebt nu een beter zicht op je inkomsten van 2019?
Enkele redenen waarom je best tot actie overgaat:
Het inkomen waarop je gedurende 2019 sociale bijdragen betaalt is lager
dan je raming van 2019. Om een hoge regularisatie in 2021 te voorkomen
betaal je best wat bij. Gewoon spontaan of je vraagt een herberekening
aan je dossierbeheerder. Je kan dit ook zelf aanpassen in je digitaal
dossier via het e-loket (zie link Aanvraag vermindering of vermeerdering).
Je aangepaste rekening vind je dadelijk onder de tab documenten.
Het inkomen van 2019 lijkt hoger uit te vallen dan de vermindering die
je vroeg en kreeg. Je hebt er alle belang bij om bij te storten: je vermijdt
een hoge regularisatie in 2021 én een beboeting omdat je ten onrechte
verminderde sociale bijdragen betaalde in 2019. Ook dit kan je zelf via
het e-loket regelen.

Je inkomen van 2019 lijkt veel lager uit te vallen dan waarop je betaalt. Je kan nog steeds een gemotiveerde
vermindering aanvragen, beperkt tot bepaalde drempels. Je dossierbeheerder bij Multipen onderzoekt je dossier en
keurt je aanvraag al dan niet goed.
Als je geen volledig jaar (4 kwartalen) als zelfstandige aan de slag was in het betrokken jaar, wordt je inkomen bij
de regularisatie omgerekend naar een inkomen op jaarbasis. Hou hiermee zeker rekening bij je bijbetaling of je
eventuele aanvraag vermindering. VOORBEELD: je start als zelfstandige op 01/04/2019, je belastbaar inkomen
bedraagt 21.000 euro. Het geproratiseerd inkomen bedraagt 28.000 euro ((21.000 : 3)x4).

Registratie in het UBO-register – gedoogbeleid tot 31 december.
De eindtermijn voor de registratie van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen in het UBO-register
verviel op 30 september. De administratie constateert echter dat ondanks de verlening van de eindtermijn van 31
maart tot 30 september slechts 42% van deze doelgroep zich registreerde. Daarop wordt beslist door de fiscale
administratie om een gedoogbeleid te voeren en geen sancties op te leggen en tolerant te zijn bij foutieve of
onvolledige registraties tot 31 december 2019.
Hoe breng je de registratie in het UBO-register in orde ?
Via de toepassing op MyMinfin.be. Een YouTube filmpje toont je hoe je de registratie vlot in orde kan brengen.
Als je een mandaat aan je boekhouder/accountant bezorgt kan deze de registratie in jouw plaats uitvoeren.
In de toekomst zullen ook wijzigingen tijdig doorgegeven moeten worden aan het UBO-register én elk jaar moeten
de gegevens in het UBO-register bevestigd worden.
Via het nieuwe elektronisch-effectenregister (eStox) stromen de wijzigingen automatisch door naar het UBO-register.
Dit is een belangrijk hulpmiddel aangezien een vergetelheid boetes kan opleveren van 250 tot 50.000 euro. Wie van
eStox gebruik wil maken kan hiervoor terecht bij zijn accountant of notaris. Zij zorgen voor de digitalisering van het
papieren effectenregister (aandelenregister).

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen
De vaderschaps- of geboorteuitkering is enkel van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep.
Voorwaarde om recht te hebben op deze uitkering: de zelfstandige activiteit moet minstens 2 kwartalen in hoofdberoep uitgeoefend worden vóór het kwartaal van de geboorte én tijdens de kwartalen waarin de activiteit onderbroken wordt.
Daarbij geldt nog dat de geboorte ná 01 mei 2019 moet plaats gehad hebben. De band met het kind moet bewezen
worden:
• wettelijke afstamming bewijzen
- gehuwd: automatisch in orde
- niet gehuwd: kind moet erkend worden
• geen wettelijke afstamming
- wettelijk samenwonen met de persoon met wie de afstamming wel vaststaat en waarbij het kind
- gedomicilieerd is
- minimum 3 jaar feitelijk samenwonen met de persoon met wie de band van wettelijke afstamming
- vaststaat op het moment van de geboorte
Hoe aanvragen?
• bij je sociaal verzekeringsfonds Multipen
• per aangetekend schrijven
• ten laatste voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte

De invloed van de BREXIT op de Belgische zelfstandige en KMO. In welke mate ben je betrokken en hoe bereid je je voor?
De deadline is dan wel uitgesteld naar 31 januari 2020 maar de Brexit komt er... Op de vraag hoe onze zelfstandigen
en KMO’s zich hierop moeten voorbereiden heeft de overheid een aantal instrumenten ter beschikking gesteld. Ongeacht of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat mét of zonder terugtrekkingsakkoord, moeten de ondernemers zo veel mogelijk anticiperen op deze gebeurtenis.
Omdat het Verenigd Koninkrijk een derde land zal worden na het vertrek uit de Europese Unie zullen er bijkomende
sanitaire controles uitgevoerd moeten worden op de import en de export van landbouwproducten. Het FAVV
(Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid) heeft hiervoor al 115 Full Time medewerkers in dienst.

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

Hieronder meer over de tools en instrumenten die de FOD Economie en het FAVV
ter beschikking stellen om de voorbereiding op de Brexit zo optimaal mogelijk te
laten verlopen.
•

•

•

De federale overheid heeft op de website van de eerste minister alle links
gecentraliseerd naar alle relevante pagina’s van de betrokken administraties:
https://www.belgium.be/nl/brexit/.
Op de website van de FOD Economie vind je de Brexit Impact Scan. Deze tool
is ontwikkeld om de Belgische ondernemer in staat te stellen te achterhalen
of en in welke mate de Brexit de werking van zijn bedrijf zal beïnvloeden en
advies op maat te krijgen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nieuwe
situatie.
De ondernemer die actief is in agrovoedingsproducten en importeert van of
exporteert naar het Verenigd Koninkrijk informeert zich best op de website van
het FAVV naar de sanitaire en fytosanitaire
controles: http://www.afsca.be/brexit/nl/. Er is rechtstreeks contact mogelijk
met het FAVV voor individuele vragen via het Contactcenter Brexit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en op woensdag van 13u tot
16u30 op het nummer 02/211 98 98 of per mail: brexit@favv.be.

Onderzoek gevolgen kanker op het beroepsleven van de
zelfstandige ondernemer
Vanuit het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), de Stichting
tegen Kanker en de Vrije Universiteit Brussel is een onderzoek gestart naar zelfstandigen, kanker en werk. De doelstelling van dit onderzoek is om beleidsaanbevelingen te kunnen opstellen en de situatie van de zelfstandige te verbeteren op
vlak van sociaal statuut, werkhervatting na ziekte en algemene levenskwaliteit. Dit
onderzoek focust zich op zelfstandigen in hoofdberoep die geconfronteerd zijn met
kanker en gaat in op aspecten van de ziekte, het werk en het traject van de zelfstandige na geconfronteerd te zijn met kanker.
Multipen engageert zich als partner in dit onderzoek, aangezien Multipen er steeds naar streeft een adviserende
en begeleidende partner te zijn voor zijn zelfstandigen. Vanuit dit onderzoek zou er in de toekomst aan zelfstandigen
in een gelijkaardige situatie, informatie en ondersteuning verstrekt moeten kunnen worden wanneer zij geconfronteerd worden met kanker. De lancering van een online platform met correcte en volledige informatie
met toegang voor de zelfstandigen ligt ook binnen de betrachtingen van dit onderzoek.
Waar kan je meewerken ?
Ben je:
• Zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e) in een zelfstandige zaak,
of helper in een zelfstandige zaak
• Tussen de 18 en 60 jaar
• Nu of max. 5 jaar geleden geconfronteerd met de diagnose van kanker,
die een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid tot gevolg had
dan nodigt de VUB, in samenwerking met het RIZIV en de Stichting Tegen Kanker, je graag uit om mee te werken aan
dit baanbrekend onderzoek dat poogt de beleving van zelfstandigen die geconfronteerd werden met kanker in kaart
te brengen.
Het onderzoek naar de belevingen en gevolgen naar het beroepsleven verloopt via interviews en vragenlijsten.
Indien je interesse hebt om deel te nemen aan de interviews om je persoonlijk verhaal te delen, kan dit door een
mail te sturen naar kankerzelfstandigen@vub.be. Indien je graag deelneemt aan de vragenlijsten, kan dit via:
https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDidSgg3C2QJu2p
Meer informatie vind je op volgende website: http://www.vub.ac.be/onderzoek/klep/zelfstandigenkanker

Multipen - sociaal verzekeringsfonds

Vanaf 1 juli mogelijk ook ziekteuitkering vanaf dag 1 voor de zelfstandige.
Vóór 1 juli 2019 kon de zelfstandige in hoofdberoep enkel aanspraak maken op een ziekteuitkering van het ziekenfonds bij een ziekte van minstens 14 dagen. Vanaf de 15de dag werd een dagvergoeding uitbetaald. Vanaf 1 juli
2019 verdwijnt de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 opeenvolgende
dagen arbeidsongeschikt is. De zelfstandige heeft dan recht op een dagvergoeding van 60,86 euro/als gezinshoofd
of 48,71 euro/als alleenstaande van het ziekenfonds.
Bovenstaande is enkel van toepassing als de zelfstandige in regel is met de betaling van de sociale bijdragen die
binnen de referentieperiode voor het ziekenfonds. Bij een ziekteperiode van maar 7 dagen kan er nog steeds geen
aanspraak gemaakt worden op de uitkering. De datum van ondertekening door uw arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte. Ga dus bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar
de dokter. Dit attest moet binnen de 7 dagen na de start van je arbeidsongeschiktheid aan jouw ziekenfonds afgeleverd worden. Bij laattijdige aflevering verlies je een deel van de uitkering.

Pensioenoptimalisatie!
Via mypension.be krijg je een zicht op je toekomstige pensioensituatie. Je kan daar je geschat pensioen raadplegen
en de datum wanneer je (vervroegd) op pensioen kan gaan.
Sinds kort vind je er ook een overzicht van je aanvullend pensioen uit de 2de pijler. Dit wil zeggen groepsverzekeringen, IPT ( individuele pensioentoezegging ) en VAPZ ( vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen).
Heb je nog geen VAPZ, dan laat je heel wat voordelen liggen. Je mag 8,17% van je inkomen sparen en dat zorgt voor:
• een mooi fiscaal voordeel ( tot 50% )
• verminderde sociale bijdragen ( voor lonen tussen 13.847,39 euro en 88.119,80 euro )
• en je ontvangt bij je pensioen een aanzienlijk kapitaal.
Je wint dus 3 x.
Sluit het vandaag nog af, want je moet sparen vóór 31/12 om in 2019 van deze voordelen te kunnen genieten.
Mail naar vapz@multipen.be met vermelding van je rijksregisternummer en de code GO VAPZ en wij starten je
VAPZ op.

Betaal tijdig je 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 2019.
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 2019 op onze rekening te staan. Gelieve er ook op te letten dat je de
gestructureerde mededeling gebruikt die op jouw vervaldagbericht vermeld wordt en dat je op de juiste rekening
betaalt.
Stel je betaling niet uit tot de laatste week van december, maar betaal vóór 20 december 2019 en vermijd
verhogingen.

Vanaf 2020 zullen verhogingen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Alle verhogingen die in 2020
betaald worden, zullen dus niet mogen opgenomen worden als aftrekbare kosten op de
inkomsten van 2020. Verhogingen die dus op 1/1/2020 berekend worden en in 2020 worden
betaald, zijn niet langer fiscaal aftrekbaar.
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