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Deze FOCUS kan niet anders dan in deze bizarre tijden nog even alle CORONAmaatregelen op een rijtje te plaatsen. Wij hopen in de eerste plaats dat jullie nog
gezond zijn en blijven. Diegenen onder u die toch geplaagd zijn door het Coronavirus wensen wij een snel en volledig herstel toe!
Bij de weerslag van COVID-19 op uw activiteiten en inkomen kan u voor een
aantal steunmaatregelen bij Multipen terecht.
Twijfels over uw rechten? Neem een kijkje op onze website. De schema’s en de
infonota’s zullen u al flink op weg helpen. Mocht het nog steeds niet duidelijk
zijn voor u, twijfel dan niet om ons te contacteren. Multipen is altijd maar 1
telefoontje of mail van u verwijderd.
Volg ons ook op onze pagina nieuwsberichten. Indien er bijkomende maatregelen
of wijzigingen zijn kan u het daar terugvinden.
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1) Uitstel van betaling voorlopige bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal van 2020
en de regularisatiebijdragen over 2018 voor alle categorieën van zelfstandigen
• Uitstel voor het 1ste kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal
Verzekeringsfonds vóór 15/06/2020 (de overheid heeft op 16/03 deze
termijn verlengd van 31/03 naar 15/06). Voor het 1ste kwartaal 2020 wordt
een automatische kwijtschelding voorzien voor de verhogingen. Ook voor
diegenen die geen uitstel hebben aangevraagd voor dit kwartaal
• Uitstel voor het 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal
Verzekeringsfonds vóór 15/06/2020
• Het 1ste kwartaal 2020 zal uitstel van betaling krijgen tot 31 maart 2021
en het 2de kwartaal zal betaald moeten worden vóór 30 juni 2021
• Uitstel voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen
op 31/03/2020, 30/06/2020 en 30/09/2020. De aanvraag moet uiterlijk
ingediend worden vóór 15/06/2020
• De regularisatiebijdragen die vervallen op 31/03/2020 moeten uiterlijk
betaald zijn tegen 31/03/2021. Die van 30/06/2020 en 30/09/2020
moeten uiterlijk betaald zijn tegen 30/06/2021
• Laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen
zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd
worden
• Uitstel van betaling geldt niet voor reeds betaalde bijdragen
• Het uitstel heeft geen invloed op het recht van uitkeringen
Hoe aanvragen? Voor de aanvraag tot uitstel is er geen speciaal aanvraagformulier
voorzien. De aanvraag moet aan het Sociaal Verzekeringsfonds gericht zijn en
mag per mail overgemaakt worden. De aanvraag moet duidelijk de vermelding
maken van het gewenste kwartaal, naam -voornaam en woonplaats van de
zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf, het ondernemingsnummer én een
MOTIVERING - link met Coronacrisis.
Belangrijk: Dit is een hulpmiddel om huidige financiële problemen te verzachten,
maar bedenk dat er in 2021 extra sociale bijdragen te betalen zullen zijn
(uitgestelde kwartalen van 2020 en de kwartalen van 2021). Ook het fiscaal
aftrekbaar bedrag van 2020 zal lager zijn. Wie dus kans ziet om nog in 2020 de
uitgestelde kwartalen te betalen voorkomt deze gevolgen.

2) Vermindering van voorlopige bijdragen
De berekening van de sociale bijdragen laat het toe, mits aanvoer van objectieve bewijzen, vermindering van de voorlopige
bijdragen aan te vragen voor het lopende jaar. In dit geval geldt de weerslag van de corona-epidemie als aanvaardbaar bewijs
voor de aanvraag. De vermindering kan toegestaan worden voor de wettelijke drempels van de beroepsinkomsten.
Hoe aanvragen? Meld aan Multipen dat je vermindering van sociale bijdragen wil aanvragen. Je dossierbeheerder bezorgt je
het aanvraagformulier met de inkomstendrempels die voor jou van toepassing zijn.
Belangrijk: Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de uiteindelijke beroepsinkomsten. Indien deze inkomsten
uiteindelijk toch boven de aangevraagde drempel vallen is het noodzakelijk een bijbetaling te doen voor het einde van het
jaar, zo niet zal de verhoging op ten onrechte bekomen vermindering toegepast moeten worden (3% en 7%).
3) Aanvraag vrijstelling van bijdragen
Zelfstandigen die in zeer zware financiële problemen terecht komen kunnen ook gebruik maken van de aanvraag tot vrijstelling
van bijdragen. Hiervoor komen het 1ste en 2de kwartaal van 2020 in aanmerking maar ook de regularisatiebijdragen van
2018 met vervaldag 31/3/2020, 30/06/2020 en 30/09/2020. Voor de aanvraag vrijstelling komen volgende zelfstandigen
in aanmerking: hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e), primo-starter, student-zelfstandige die de minimum bijdragen
hoofdberoep betaalt, gepensioneerde met of zonder pensioen, starters.
Belangrijk: de vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor de opbouw van pensioenrechten. Binnen een periode
van 5 jaar kunnen deze kwartalen nog wel bijbetaald worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.
Hoe aanvragen? Vrijstelling naar aanleiding van het Coronavirus kan met het specifieke document te vinden op:
https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/04/Formulier-vrijstelling-bijdragen-Corona-N-april-2020.pdf?x97516
Deze “Corona” aanvraag vrijstelling mag per e-mail of gewone post ingediend worden aan het sociaal verzekeringsfonds
op info@multipen.be of aan Multipen vzw, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen. Dit in tegenstelling tot de gewone aanvragen
vrijstelling (voor andere periodes en andere omstandigheden) die per aangetekende post of ter plaatse moeten bezorgd
worden.

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.

Uitkeringen en premies
Uitkeringen via het sociaal verzekeringsfonds:
1) Tijdelijk Volledig Overbruggingsrecht – Corona
Voor wie:
Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, zelfstandigen in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep (art.37), student-zelfstandigen of helpers die bij de start van de onderbreking van de activiteiten de minimum sociale bijdragen hoofdberoep
verschuldigd zijn (745,15 €). Ook zelfstandigen in bijberoep die hieraan voldoen kunnen van deze maatregel gebruik maken.
Het feit dat déze zelfstandigen in bijberoep een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen, is geen belemmering voor het
recht op de overbruggingsvergoeding. Ook starters en primostarters komen in aanmerking.
LET WEL: Betaalde sociale bijdragen die op basis van een verhoogd geraamd inkomen gelijk zijn aan de minimum
bijdragen hoofdberoep komen niet in aanmerking.
De beoogde zelfstandigen moeten sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.
Voorwaarden:
Voor sectoren die getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid zal de betrokkene recht hebben op
de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei 2020. Het speelt hier geen rol of de
onderbreking volledig of gedeeltelijk is en er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
Voor de sectoren die niet door de sluitingsmaatregelen getroffen worden moet de zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken worden in de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering zal uitgekeerd kunnen
worden. De onderbreking moet volledig zijn.
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Uitkeringen:
Voor maart, april en mei 2020 gelden volgende maanduitkeringen:
Zonder gezinslast (bij de mutualiteit)

Met gezinslast (bij de mutualiteit)

1.291,69 €/maand

1.614,10 €/maand

Hoe aanvragen? Mail het specifieke aanvraagformulier (te downloaden van
onze website https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/03/Formulier-aanvraag-overbruggingsrecht-COVID-N-25032020.pdf?x97516 ) naar info@
multipen.be of verzend het per gewone post aan Multipen vzw, Zeutestraat 2B,
2800 Mechelen.
Zelfstandigen die hun aanvraag al in maart of april deden, moeten geen
nieuwe aanvraag doen voor april en/of mei. Op basis van de gegevens die we
van u hebben, betalen we april en mei ook uit. Enkel als er wijzigingen zijn of u
voldoet niet meer aan de voorwaarden, moet u ons dit laten weten (bv. in het
geval u geen 7 opeenvolgende dagen meer gesloten zal zijn in mei).
2) Tijdelijk Gedeeltelijk Overbruggingsrecht – Corona
Momenteel is deze uitkering nog niet in een KB bevestigd maar de registratie
hiervoor kan al wel gebeuren.
Voor wie:
Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen met een geïndexeerd
inkomen van 2017 tussen 6.996,89 € en 13.993,77 €, actief gepensioneerden
met een geïndexeerd inkomen van 2017 boven 6.669,89 €, zelfstandigen met
gelijkstelling bijberoep (art.37) met een geïndexeerd inkomen van 2017 tussen
6.996,89 € en 7.330,52 €.
Opgelet: als u denkt dat uw inkomen in 2020 toch de 6.996,89 € zal
bereiken, kan u toch een aanvraag doen en zal de uitkering bij ontvangst van uw
definitief inkomen 2020 van de fiscus, alsnog uitgekeerd worden door
Multipen (ten vroegste in 2022). U doet best een aanvraag als u effectief een
hoger inkomen verwacht en betaalt ook best uw bijdrage op dit verhoogd
inkomen, anders heeft deze aanvraag weinig zin.
Uitkeringen:
De maximale maandelijkse uitkering van het gedeeltelijk overbruggingsrecht
voor maart, april en mei bedraagt de helft van het gewone Coronaoverbruggingsrecht:
Zonder gezinslast (bij de mutualiteit)

Met gezinslast (bij de mutualiteit)

645,85 euro/maand

807,05 euro/maand

Multipen - sociaal verzekeringsfonds

Indien de rechthebbende zelfstandige een vervangingsinkomen heeft (pensioen, ziekte-uitkering, tijdelijke werkloosheid,…)
dan wordt de cumul van de financiële uitkering van het overbruggingsrecht gemaakt met het maandelijks vervangingsinkomen.
De volledige uitkering van het gedeeltelijk overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is slechts toegestaan op
voorwaarde dat de som van deze uitkering en het vervangingsinkomen per maand het bedrag van maximum 1.614,10 euro
niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van de financiële uitkering overbruggingsrecht
verminderd worden ten belope van deze overschrijding.
Het tijdelijke overbruggingsrecht Corona wordt niet in rekening gebracht met de andere periodes van het overbruggingsrecht.
De uitbetaling van het overbruggingsrecht Corona vermindert dus het ‘rugzakje’ van het overbruggingsrecht niet en wordt ook
nog toegekend, zelfs als het ‘rugzakje’ van het overbruggingsrecht al volledig opgebruikt is.
Hoe aanvragen? Mail het specifieke aanvraagformulier (te downloaden van onze website https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/04/Formulier-GEDEELTELIJK-overbruggingsrecht-09042020.pdf?x97516 ) naar info@multipen.be of
verzend het per gewone post aan Multipen vzw, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen.

Premies van de gewesten:
Deze premies kunnen NIET aangevraagd worden via uw sociaal verzekeringsfonds, zij zijn een initiatief van de gewesten en
vallen onder hun bevoegdheid.
Premie Vlaams Gewest
HINDERPREMIE - Voor ondernemingen met een fysieke locatie die moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn door deze sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Voor de dagen die onder een verplichte sluiting vallen na 5 april 2020 wordt een premie van 160 €/dag uitgekeerd. Meer info hierover op https://www.vlaio.
be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie. Meer info hierover op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie. Om je aanvraag in te dienen gebruik je de roze knop ‘Aanvragen’.
COMPENSATIEPREMIE - Voor ondernemers die een zwaar omzetverlies hebben en die niet onder de verplichte sluiting vallen
en geen recht hebben op de hinderpremie. Meer info hierover op https://www.vlaanderen.be/corona-compensatiepremie.
De aanvragen zullen ook via een online applicatie moeten gebeuren op de site van Vlaio. Deze toepassing zal vanaf 4 mei
beschikbaar zijn.
Premie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een eenmalige premie van 4.000 euro voor de
getroffen bedrijven . Wie heeft recht en hoe aanvragen. Bekijk hiervoor de website http://werk-economie-emploi.brussels/
nl_BE/-/la-prime-covid-est-disponible-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fnl_BE.
Premie Waals Gewest
De Waalse overheid voorziet een compensatievergoeding van 5.000 € voor kleine en micro-ondernemingen. Voor de voorwaarden en de aanvragen: https://indemnitecovid.wallonie.be/#/.

Uw fiscaal attest 2019
Bij deze zending vind je ook je fiscaal attest van de sociale bijdragen die je in 2019 betaalde. Je hebt dit nodig voor de
belastingaangifte van het inkomstenjaar 2019. Toch je exemplaar uit het oog verloren? Geen nood, je kan het altijd terug
vinden in je elektronisch dossier!

Je kent iemand die ook wil genieten van de superservice van Multipen?
U bent ondertussen wel vertrouwd met de snelle werking en de superbereikbare medewerkers van Multipen.
Voor de zelfstandigen in jouw omgeving die niet zo gelukkig zijn met de werking van hun sociaal verzekeringsfonds is het nu
het moment om daar vóór 30 juni verandering in te brengen. In de meeste gevallen kunnen zij dan vanaf 1 januari 2021 ook
van onze service genieten.
Gewoon even Gerd contacteren (015/45 12 64)
Zeg het hen snel!
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