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AVIXI, HET FUSIEFONDS VAN INCOZINA EN MULTIPEN

De sociale verzekeringsfondsen Incozina en Multipen zijn op 1 april gefusioneerd. Een belangrijke stap om de 
dienstverlening verder uit te bouwen. 

Bij avixi staat de klant centraal. 

Je bent als zelfstandige bezig met je zaak. 
Dat is wat voor jou het belangrijkste is. Wij 
helpen je daarbij graag om je administratieve 
verplichtingen uit handen te nemen.

We regelen je sociale zekerheid als zelfstandige 
zodat je pensioen, je kinderbijslag en je 
ziekteverzekering in orde zijn.

Daarnaast kan je bij ons ondernemingsloket 
terecht voor je wettelijke registratie en voor tal 
van vergunningen. 

We doen dit met een ploeg gedreven specialisten 
die kort op de bal speelt en die het persoonlijk 
contact met jou koestert. 

En we streven een efficiënte samenwerking na 
met uw boekhouder of accountant.

My avixi voor de klant

Als klant kan je op onze website inloggen bij 

my avixi. My avixi is je persoonlijk digitaal dossier. 
Het geeft je toegang tot alle documenten die 
betrekking hebben op je sociaal statuut en je 
bijdragen.

Je vindt er o.a. je kwartaalafrekeningen 
en je betalingen, een simulatietool 
en diverse attesten. Inloggen gaat 
eenvoudig met je e-ID of met itsme .

eLoket voor je boekhouder of accountant

Als je dat wenst kan je je boekhouder of 
accountant toegang geven tot je gegevens via 
het eLoket. Dat neemt voor jou een zorg weg 
want je boekhouder of accountant kan je dossier 
elektronisch opvolgen. 

Ondernemingsloket Eunomia 

In ons ondernemingsloket kan je alle 
verrichtingen in de KBO aanvragen, je BTW-
nummer activeren en allerlei vergunningen 
aanvragen. Je kan dit als starter maar ook als 
gevestigd ondernemer.

Meer weten?

Bezoek onze nieuwe website www.avixi.be. Heb je een vraag? Aarzel niet ons te mailen.

GRATIS PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING VOOR ZELFSTANDIGEN

De overheid heeft een project gelanceerd dat tot doel heeft om zelfstandigen die het mentaal moeilijk hebben als 
gevolg van de coronacrisis te ondersteunen met psychologische bijstand.

Wie nood heeft aan deze ondersteuning kan gebruik maken van 8 gratis sessies psychologische bijstand.

De hulp kan ingeroepen worden door:

 · de zelfstandige via de gratis hulplijn 0800/30025; 

 · een klinisch psycholoog of orthopedagoog.
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CORONA-STEUNMAATREGELEN

OVERBRUGGINGSRECHT VOOR DE ZORG VOOR EEN KIND

Zelfstandigen, die hun activiteit volledig onderbreken om voor hun kind te zorgen, kunnen het crisis-
overbruggingsrecht vragen. Er is geen recht op een uitkering als men van thuis uit kan werken. Er geldt 
een tijdelijke regeling voor volgende situaties:

1. Sluiting van de scholen (periode van 
29 maart tot en met 4 april 2021): 

deze 5 dagen (waarin de scholen gesloten 
zijn) worden beschouwd als een onderbreking 
van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende 
kalenderdagen. Indien deze dagen 
achtereenvolgend door de zelfstandige worden 
opgenomen om voor een kind te zorgen, dan 
heeft de zelfstandige recht op een uitkering 
ook al zijn het geen 7 kalenderdagen in één 
kalendermaand.

2. Kleuterscholen die openblijven (periode van 
29 maart tot en met 4 april 2021): 

de uitkering kan in deze periode worden 
toegekend aan zelfstandigen die een kind 
(dat met hen samenwoont) niet naar de 
kleuterschool laten gaan. Indien deze dagen 
na elkaar worden opgenomen heeft de 
zelfstandige recht op een uitkering ook 
al zijn het geen 7 kalenderdagen in één 
kalendermaand.

3. Kinderdagverblijven die openblijven (periode 
van 29 maart tot 18 april 2021): 

de uitkering kan worden betaald wanneer 
je als zelfstandige jouw kind (dat met jou 
samenwoont) niet naar het kinderdagverblijf 
laat gaan. Dit geldt alleen voor de dagen 
waarop jij zelf instaat voor de opvang van jouw 
kind én jouw kind normaal ingeschreven is in 
het kinderdagverblijf. 

4. Geannuleerde sport- en vakantiekampen 
tijdens de paasvakantie: 

de zelfstandige die, als gevolg van de 
volledige of gedeeltelijke annulatie van 
een vakantiekamp of een georganiseerde 
buitenschoolse opvang, tijdens de 
paasvakantie een minderjarig kind dat met 
hem samenwoont zelf moet opvangen, kan 
voor de dagen waarop hij instaat voor de 
opvang aanspraak maken op de uitkering zorg 
voor een kind. Hier geldt wel de voorwaarde 
dat het kind ten laatste op 18 maart 2021 
ingeschreven was voor het kamp of voor de 
georganiseerde buitenschoolse opvang die 
werd geannuleerd.

VERLENGING VAN HET CRISIS-
OVERBRUGGINGSRECHT. 

De verschillende types crisis-overbruggingsrecht zijn 
verlengd tot en met 30 juni 2021. Concreet gaat het 
over de volgende steunmaatregelen:

 · overbruggingsrecht met dubbele financiële 
uitkering bij gedwongen sluiting;

 · overbruggingsrecht omzetdaling bij een 
omzetverlies van minstens 40%;

 · overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg 
voor een kind;

 · versoepelingen van het klassiek 
overbruggingsrecht.

Op onze website vind je steeds een volledig overzicht 
van de steunmaatregelen, inclusief de bedragen: 
https://avixi.be/corona/steunmaatregelen-2021/
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DUBBEL OVERBRUGGINGSRECHT VOOR DE 
HORECA EN REISBUREAUS IN DE MAAND MEI 

Horeca

Zelfstandigen in de horeca, die toestemming 
krijgen om op 8 mei hun activiteiten gedeeltelijk te 
hervatten met de heropening van de terrassen, zullen 
voor de maand mei recht hebben op het dubbele 
overbruggingsrecht. Het gaat om een bedrag van 
3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast 
en 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige. 
Bovendien kan dit dubbele bedrag worden 
gecombineerd met take-away en click & collect. 

Reisbureaus

De reisbureaus zullen, zelfs met de opheffing 
van het reisverbod voor niet-essentiële reizen 
vanaf 19 april, ook nog voor de maand mei recht 
hebben op de dubbele financiële uitkering. 
Voor de maand juni zal de situatie opnieuw 
geëvalueerd worden voor de horeca en de 
reisbureaus.

WELKE AANVRAAGDATUM VOOR STEUNMAAT-
REGELEN VERSTRIJKT IN JUNI? EEN OVERZICHT. 

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Aanvraag voor oktober, november, december 2020: 
uiterlijk 30 juni 2021

Overbruggingsrecht heropstart 

Aanvraag voor oktober, november en december: 
uiterlijk 30 juni 2021

Toepassing klassiek overbruggingsrecht bij 
quarantaine - sluiting van klassen, scholen en 
kinderopvang

Aanvraag voor oktober, november en december: 
uiterlijk 30 juni 2021

Uitstel bijdragen

Voorlopige bijdrage 2de kwartaal 2021: voor 15 juni 2021
Regularisatiebijdragen 2018 en 2019 die vervallen op  
30 juni 2021: voor 15 juni 2021

Vrijstelling bijdragen

Regularisatiebijdragen 2018 en 2019 die vervallen op 
30 juni 2020: uiterlijk 30 juni 2021

Voorlopige bijdrage 2de kwartaal 2020: uiterlijk   
30 juni 2021

UITSTEL BETALING VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE 2021 TOT HET EINDE VAN HET JAAR

Vennootschappen moeten een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen die dient voor de financiering van 
de sociale zekerheid. Hoeveel die bedraagt, hangt af van het balanstotaal van de vennootschap. 

Voor de bijdrage 2021 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2019.

De bijdrage 2021 moet, wegens de coronacrisis, pas betaald worden voor 1 januari 2022. Dit betekent dus 
een uitstel met zes maanden.

BALANSTOTAAL 2019 BIJDRAGE 2021

Kleiner dan of gelijk aan 706.579,60 euro 347,50 euro

Groter dan  706.579,60 euro 868,00 euro

JE FISCAAL ATTEST

Je fiscaal attest is ter beschikking op my avixi: 
https:// avixi.be/my-avixi/ 

5 ETENTJES VOOR BEZOEKERS VAN ONZE 
NIEUWE WEBSITE

Onze klanten konden ter gelegenheid van de fusie 
onze nieuwe website bezoeken en ze maakten kans 
om een van de vijf etentjes in een sterrenrestaurant te 
winnen. De winnaars werden uitgeloot en ze werden 
persoonlijk verwittigd. 

Van zodra de restaurants open zijn kunnen de winnaars 
plannen maken voor een heerlijke lunch of diner.

Veel plezier. 

Dixit in een 
oogopslag 
www.avixi.be.


