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Een overzicht van alle Corona steunmaatregelen
via jouw sociaal verzekeringsfonds Multipen
Vermoedelijk heb je recht op één of meerdere van onderstaande uitkeringen, premies
of steunmaatregelen. Hier geven we je een overzicht.
Ga wel verstandig om met je aanvragen. De overheid voorziet doorgedreven controles. Indien je je activiteiten kan
uitoefenen, doe het dan. Laat de premie voor die zelfstandigen die het meer nodig hebben. Voorkom dat je een onterecht
gekregen premie moet terugbetalen.

Ook belangrijk: Corona-uitkeringen (overbruggingsrecht, ouderschapsuitkering,
relancepremie) zijn vervangingsinkomsten. Zij komen bij de belastbare grondslag.
Op de premies werd nog geen bedrijfsvoorheffing afgehouden waardoor er nog
belastingen op moeten betaald worden.
A. UITKERINGEN EN PREMIES
1. Ondersteuning bij heropstart - relancepremie
De nieuwe steunmaatregel bij heropstart (heropstart- of relancepremie) voorziet een
financiële ondersteuning voor de zelfstandigen die in de eerste fase van COVID-19
verplicht werden om te sluiten gedurende meer dan één kalendermaand en sinds
4 mei terug mochten opstarten, maar niet aan het ritme van voorheen en met
een verlies van omzet of bestellingen van minstens 10% gedurende het kwartaal
voorafgaand aan de maand waarvoor de aanvraag wordt ingediend in vergelijking
met hetzelfde kwartaal in 2019. Dit slaat dus op het 2de kwartaal en bij uitzondering
ook voor de aanvraag voor de maand juni.
Lees meer op de website of klik:
INFONOTA - Overbruggingsrecht voor juli-augustus en ondersteuning bij heropstart/
relancepremie

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

V.U.: Niki Luyten
Zeutestraat 2b
2800 Mechelen
www.multipen.be
info@multipen.be
t. 015451260

Download het aanvraagformulier van onze website of klik:
Aanvraag RELANCEPREMIE (steun bij heropstart)
2. Overbruggingsrecht (volledig/gedeeltelijk)
Zelfstandigen kunnen een premie (overbruggingsrecht) ontvangen voor de maanden
maart tot en met juni. De premie bedraagt 1291,69 EUR (zonder gezinslast) of 1614,10
EUR (met gezinslast) per maand. In een maand met gedwongen sluiting van uw zaak,
heb je recht op de premie, anders kan je vrijwillig sluiten en moet de sluiting per maand
minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zijn. De premie kan ook door zelfstandigen
in bijberoep of gepensioneerden aangevraagd worden als ze aan de voorwaarden
voldoen. De premie is dan de helft van de premie voor zelfstandigen in hoofdberoep.
Het tijdelijke Corona overbruggingsrecht (volledig of gedeeltelijk) werd nog verlengd
voor de maanden juli en augustus. De verlenging van het overbruggingsrecht zal
echter niet meer op dezelfde wijze van toepassing zijn en enkel de zelfstandige die
aan de nieuwe, strengere voorwaarden voldoet en zijn activiteit onderbreekt in juli en
augustus komt in aanmerking. Sinds 4 mei mochten een groot aantal zelfstandigen
hun activiteit weer uitoefenen waardoor in juli en augustus nog slechts een zeer
beperkt aantal activiteiten onder de gedwongen sluiting vallen: discotheken en
dancings, activiteiten en evenementen die georganiseerd worden voor meer dan 200
personen, de jacuzzi’s, stoomcabines en hammams. Deze sectoren en zij die afhankelijk
zijn van deze sectoren blijven recht hebben op het overbruggingsrecht. De duidelijke
opgave van de NACEBEL-code van de activiteiten is evenwel noodzakelijk.

De zelfstandigen die niet meer onder een gedwongen sluiting vallen maar vrijwillig de activiteiten stopzetten gedurende
minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen eventueel aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Dit zal enkel mogelijk zijn
mits het aantonen van een duidelijk oorzakelijk verband tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve
elementen.
De overheid voorziet doorgedreven controles op de gestelde voorwaarden en NACE-codes.
Lees meer op de website of klik:
INFONOTA - Steunmaatregelen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht/hoofdberoep, vermindering bijdragen, uitstel betaling,
vrijstelling,...)
INFONOTA - Gedeeltelijk overbruggingsrecht
INFONOTA - Overbruggingsrecht voor juli en augustus
Download het aanvraagformulier van onze website of klik:
Aanvraag VOLLEDIG OVERBRUGGINGSRECHT maart, april, mei, juni
Aanvraag GEDEELTELIJK OVERBRUGGINGSRECHT maart, april, mei, juni (bijberoep, actief gepensioneerden, ...)
Aanvraag volledig overbruggingsrecht GEDWONGEN SLUITING + AFHANKELIJKE SECTOR
Aanvraag volledig overbruggingsrecht VRIJWILLIGE ONDERBREKING
Aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht GEDWONGEN SLUITING + AFHANKELIJKE SECTOR
Aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht VRIJWILLIGE ONDERBREKING

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.

3. Ouderschapsverlof voor zelfstandigen
De Federale Overheid voorziet OUDERSCHAPSVERLOF voor zelfstandigen die door de gevolgen van het Coronavirus tijd
moeten maken voor de zorg voor hun kinderen jonger dan 12 jaar of voor kinderen met een beperking. Deze tijdelijke
ouderschapsuitkering staat los van andere voorzieningen voor de zorg van naasten en kinderen zoals voorzien in de rechten
op mantelzorg. Dit rugzakje wordt dus niet verminderd. De cumulatie van beide uitkeringen is echter niet mogelijk.
De aanvraag kan gedaan worden voor de maanden mei tot en met september en bedraagt 532,24 EUR per maand, voor
een 1-oudergezin 875 EUR. Vanaf juli is dit verhoogd naar 638,69 EUR per maand voor ouders van een kind met een
beperking en 1050 EUR voor een 1-oudergezin.
Lees meer op de website of klik:
INFONOTA - Ouderschapsverlof voor zelfstandigen mei, juni, juli, augustus en september
Download het aanvraagformulier van onze website of klik:
Aanvraag OUDERSCHAPSUITKERING mei, juni
Aanvraag OUDERSCHAPSUITKERING juli, augustus, september
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B. STEUNMAATREGELEN
1. Uitstel van betaling voorlopige bijdragen voor de kwartalen 1,2,3 en 4 van
2020 en de regularisatiebijdragen 2018 aangeboden in 2020.
De betaling van de aangevraagde kwartalen moet ten laatste gebeuren op
respectievelijk 31/3/21, 30/6/21, 30/9/21 en 15/12/21. Opgelet: 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 attest van 2020 dat ingebracht kan
worden zal lager zijn.
Lees meer op de website of klik:
INFONOTA STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN
Vraag aan: De aanvraag tot uitstel moet SCHRIFTELIJK gericht worden aan het
Sociaal Verzekeringsfonds met vermelding van het gewenste kwartaal, naam +
voornaam en woonplaats van de zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf, het
ondernemingsnummer én MOTIVERING-link met Coronacrisis. De aanvraag mag per
mail overgemaakt worden. Er is geen speciaal aanvraagformulier.
2. Vrijstelling van betaling voorlopige bijdragen voor de kwartalen 1, 2 en 3 en
regularisatiebijdragen 2018 aangeboden in 2020.
Zelfstandigen die in zeer zware financiële problemen terecht komen kunnen ook
gebruik maken van de aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Hiervoor komen het
1ste, 2de en 3de kwartaal van 2020 in aanmerking maar ook de regularisatiebijdragen
van 2018 met vervaldag 31/3/2020, 30/06/2020, 30/09/2020 en 31/12/2020. 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. De
aanvraag kan niet gebeuren voor bijdragen in de toekomst.
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.
Lees meer op de website of klik:
INFONOTA STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN
Vraag aan met het specifiek document dat u kan downloaden van de website of klik:
Aanvraag VRIJSTELLING CORONA

3. Vermindering voorlopige sociale bijdragen op basis van verwacht inkomen in 2020.
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. Na contact
met het sociaal verzekeringsfonds bezorgt de dossierbeheerder het aanvraagformulier met de inkomstendrempels die voor
de aanvrager van toepassing zijn.
Let op als bijberoeper, actief gepensioneerde,...: indien er ná ontvangst van een uitkering tijdelijk overbruggingsrecht een
aanvraag vermindering gedaan wordt naar een inkomen minder dan wat als inkomensgrens gesteld wordt voor het recht op
overbruggingsrecht, dan vervalt dit recht opnieuw en zal de uitkering terug gevorderd worden.
Opgelet: Er moet wel 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% per kwartaal en 7% per
jaar).
Lees meer op de website of klik: INFONOTA STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN
Vraag aan: neem contact op met je dossierbeheerder bij Multipen, deze bezorgt u het aanvraagformulier met de
inkomstendrempels die voor u van toepassing zijn.

Multipen - sociaal verzekeringsfonds

En andere steunmaatregelen?
We geven hier een aantal maatregelen die op verschillende niveaus voorzien waren en zijn. Deze lijst is zeker niet volledig
maar kan u op weg helpen om bijkomende steun te zoeken als u daar nood aan heeft.
Federaal
• Fiscale maatregelen zoals belastingvrije coronareserve, verlaagd btw tarief in de horeca, versoepeling receptiekosten,
giften, …
• Voor personeel: vrijstelling belasting op vrijwillige overuren, versoepeling werktijden, tijdelijke werkloosheid,
consumptiecheque, tussenkomst in water- en energiefactuur. Uitstel van aangifte en betaling van verschillende federale
overheidsdiensten (bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting)
• Uitstel zomersolden tot 1/8
• Maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken
Vlaanderen
• Hinderpremie: 4000 EUR voor verplichte sluitingen + 160 EUR per dag vanaf 6/4, aanvragen voor 30/6 (zie Vlaio)
• Compensatiepremie: 3000 EUR voor niet verplichte sluitingen bij 60% omzetverlies tussen 14/3 en 30/4, aanvragen voor
30/6 (zie Vlaio)
• Ondersteuningspremie: 2000 EUR bij opstart bij 60% omzetdaling in doorstartperiode, aanvragen voor 15/8 (zie Vlaio)
• Een covid-19 toeslag aan het groeipakket, van 120 EUR per kind voor kwetsbare gezinnen
• Compensatie kinderopvang: ouders moeten de kinderopvang niet betalen en ook geen respijtdagen, compensatie voor de
kinderopvangdiensten (zie Kind & Gezin)
• Handelshuurlening voor 2 maanden op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtschelding voorziet (zie
Vlaio)
• Dagpremie voor marktkramers die sinds 18 mei niet (volledig) konden opstarten: 160 EUR per dag (zie Vlaio)
Brussel
• Eénmalige premie 4000 EUR voor sluiting ondernemingen, aanvragen tot 1 juni
• Compensatiepremie van 2000 EUR voor terugval activiteit, aanvragen voor 30/6
• Premie 4000 EUR voor dienstenchequesbedrijven met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via
Sodexo
• Premie van 3000 EUR voor taxidiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aanvragen voor 30/6
Wallonië
• Sluitingspremie van 5000 EUR, aanvragen voor 31/5
• Compensatiepremie voor niet verplichte sluitingen van 2500 EUR, aanvragen voor 30/6
• Bijkomende steun voor de medische en sociale sector en dienstenchequesbedrijven van 5000 EUR
Steden en gemeenten
Heel wat steden en gemeenten steunen hun ondernemers, neem contact op met jouw gemeente om je hierover te informeren
Sectorsteun
Verschillende sectoren voorzien steunmaatregelen voor hun ondernemers, neem hiervoor contact op met jouw sectorfederatie
Financiering, leningen
Neem contact op met uw bank om na te gaan hoe zij u kunnen helpen bij uitstel van betaling, verlenging van termijnen,
overbruggingskrediet onder staatswaarborg.

Op de hoogte blijven over de Corona-steunmaatregelen
Volg de Corona-steunmaatregelen op via de nieuwspagina op onze website: https://www.multipen.be/nieuwsberichten/
Alle informatie hebben we samengevat op handige infofiches en het overzicht hiervan en alle aanvraagformulieren vind je
terug op: https://www.multipen.be/coronasteunmaatregelen/
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