OUDERSCHAPSVERLOF VOOR ZELFSTANDIGEN
GETROFFEN DOOR HET CORONAVIRUS
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 mantelzorg. Dit pakket
wordt dus niet verminderd.

WIE HEEFT RECHT :
zelfstandige in hoofdberoep
helper in hoofdberoep
meewerkende partner
student-zelfstandige met sociale bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimum
bijdragen hoofdberoep
 bijberoep met sociale bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimum bijdragen
hoofdberoep
 actief gepensioneerden met sociale bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimum
bijdragen hoofdberoep





VOORWAARDEN:
 Voor de maanden mei en/of juni en/of juli en/of augustus en/of september
 Aanvraag voor de maanden mei, juni met het specifieke formulier dat op onze website
gedownload kan worden. Voor de maanden juli, augustus en september.
 Het aanvraagformulier moet per mail of aangetekende zending aan Multipen
overgemaakt worden: info@multipen.be of Multipen vzw, Zeutestraat 2 B, 2800
Mechelen.
 Zelfstandige activiteit is verminderd vanwege de opvang van minstens 1 kind jonger dan
12 jaar (of 12 jaar geworden is in 2020), of van een kind met een beperking tot de leeftijd
van 21 jaar en in bepaalde gevallen zonder leeftijdsbeperking.
 De periode waarvoor de ouderschapsuitkering aangevraagd wordt kan niet
gecombineerd worden met een andere uitkering vanuit het zelfstandigenstatuut, zoals
het overbruggingsrecht of de relance-premie. Dus de maanden waarvoor een
overbruggingsuitkering of relance-premie werd genoten komen niet in aanmerking voor
het ouderschapsverlof. De cumul met een uitkering uit het loontrekkende statuut kan
wel.
 De zelfstandige is gedurende de coronacrisis steeds actief gebleven of is heropgestart.
 De uitkering kan enkel uitbetaald worden voor elke VOLLEDIGE maand van gedeeltelijke
onderbreking van de zelfstandige activiteit. Als de gedeeltelijke onderbreking minder
dan een maand duurt is er geen recht op uitkering.
 De aanvraag MOET ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal
volgend op het kwartaal van het begin van de gedeeltelijke onderbreking. Voor de
maanden mei en juni wil dit dus zeggen dat de aanvraag ten laatste vóór 30 september
moet overgemaakt zijn.
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UITKERINGEN:
Uitkering per rechtgevende maand :
Meeroudergezin
532,24 euro/maand
Vanaf juli
532,24 euro/maand
ouders met een kind met een beperking
638,69 euro/maand

1-oudergezin
875 euro/maand
1.050 euro/maand

Het ouderschapsverlof kan door 2 zelfstandige ouders voor hetzelfde kind aangevraagd
worden.

AANVRAGEN
U vraagt de uitkering ouderschapsverlof aan met het specifiek document dat u kan
downloaden op : https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/05/Formulierouderschapsuitkering-CORONA-N.pdf (maanden mei, juni)
Document voor de maanden juli/augustus/september: https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/07/Formulier-ouderschapsuitkering-juli-augustus-september3.pdf?x97516
De aanvragen mogen aan Multipen gestuurd worden per mail (info@multipen.be) of
per aangetekende brief of aangetekende mail.
Meer informatie over het Coronavirus wordt aangeboden op de op de website van de FOD
Volksgezondheid https://www.info-coronavirus.be/nl/
Op vrijdag 6 maart 2020, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering verschillende
maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden
door de gevolgen van COVID-19.
Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in
staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden,
en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale
bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.
Meer informatie hierover is te vinden https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/hetcoronavirus-en-zijn --> zie informatie voor ondernemingen -> vermindering van de economische
verliezen.
Meer info over de Hinderpremie en de Compensatiepremie die door de Vlaamse overheid ter
ondersteuning wordt toegekend:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelenmbt-het-coronavirus/coronavirus
en op : https://www.multipen.be/nieuwsberichten/
De aanvragen voor Hinderpremie en Compensatiepremie konden uiterlijk tot 30 juni aangevraagd
worden.
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