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ÉÉNMALIGE PREMIE VAN 500 EURO VOOR ZELFSTANDIGEN DIE GETROFFEN
ZIJN DOOR DE CORONACRISIS
De minister van middenstand wil een éénmalige
premie van 500 euro netto betalen aan
zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door
de coronacrisis en die tijdelijke steunmaatregelen
hebben ontvangen over een bepaalde periode.
Enkel zelfstandigen, helpers en meewerkende
echtgenoten die sociale bijdragen verschuldigd zijn,
die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage voor
een hoofdberoep, zullen deze premie kunnen krijgen.
Om voor deze premie in aanmerking te komen,
moet de zelfstandige minstens 6 maanden een
crisis-overbruggingsrecht hebben gekregen
(met uitzondering van het crisis-overbruggingsrecht
quarantaine of zorg voor een kind) tijdens
de periode van 1 oktober 2020 tot 30 april 2021.
Het hoeven niet noodzakelijk opeenvolgende
maanden te zijn.

Wie één van de volgende uitkeringen heeft
gekregen komt in aanmerking:
·

het enkel en dubbel crisis-overbruggingsrecht
voor gedwongen sluiting;

·

het heropstart overbruggingsrecht
(relance-uitkering);

·

het crisis-overbruggingsrecht wegens
omzetdaling.

Na controle van de toekenningsvoorwaarden zal
avixi uiterlijk op 30 september 2021 de premie betalen.
Zodra er meer details gekend zijn, zullen we je
hierover informeren.

HOGER PENSIOEN VOOR DE ZELFSTANDIGEN
Het pensioen van zelfstandigen zal voortaan op
dezelfde manier berekend worden als dat van
werknemers. De Kamer van volksvertegenwoordigers
heeft de afschaffing van de “correctiecoëfficiënt”
goedgekeurd.
Waarover gaat het concreet? Sinds midden de jaren
80 wordt het pensioen van de zelfstandigen op
dezelfde manier berekend als dat van de werknemers,
op één verschil na: de correctiecoëfficiënt. Die werd
destijds ingevoerd als compensatie voor de lagere
sociale bijdragen die de zelfstandigen betalen voor
de opbouw van hun pensioen (de werkgever betaalt
ook sociale bijdragen voor zijn werknemers waardoor
het totaal bedrag aan sociale bijdragen voor de
pensioenopbouw hoger ligt dan bij de zelfstandige).
Het verschil werd dus gecorrigeerd.

Door de afschaffingen van de correctiecoëfficiënt
wordt vanaf 2021 het pensioen voor zelfstandigen
niet langer berekend op basis van 69% van het
beroepsinkomen, maar wel op basis van 100%.
Op een volledige loopbaan kan dat enkele honderden
euro’s pensioen per maand extra betekenen.
De nieuwe berekeningsmethode geldt voor de
toekomstige bijdragebetalingen en wordt dus niet
retroactief toegepast.
De pensioendiensten kijken automatisch na welke
zelfstandigen aan de voorwaarden voldoen, je hoeft
dus zelf niets te ondernemen.
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VERLENGING VAN DE STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE
GETROFFEN ZIJN DOOR DE CORONACRISIS
Uitstel van betaling van sociale bijdragen
De maatregel geldt voor:
·

de voorlopige bijdragen van het derde
en het vierde kwartaal van 2021;

·

de regularisatiebijdragen voor de kwartalen
van 2018 en/of 2019 en/of 2020 die vervallen op
30 september 2021 en/of op 31 december 2021.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:
·

·

voor de bijdrage van het derde kwartaal 2021
en van de regularisatiebijdragen 2018 en/of
2019 en/of 2020 die vervallen op 30 september
2021: uiterlijk te betalen vóór 30 september 2022.
voor de bijdrage van het vierde kwartaal 2021
en van de regularisatiebijdragen 2018 en/of
2019 en/of 2020 die vervallen op 31 december
2021: uiterlijk te betalen vóór 15 december 2022.

In die periodes zullen geen verhogingen
aangerekend worden en heeft dit geen invloed op
uitkeringen. Als de betrokken bijdragen niet volledig
betaald zijn binnen de voorziene termijn zullen
verhogingen aangerekend worden.

Vrijstelling sociale bijdragen wegens
de coronacrisis
Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep,
meewerkende echtgenoten (maxistatuut),
(primo)starters, student-zelfstandigen (met
minimumbijdragen hoofdberoep)
en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit
kunnen een vrijstelling aanvragen.
Startende zelfstandigen, die nog geen vier kwartalen
zelfstandige zijn, kunnen ook een vrijstelling aanvragen.
Je kan vrijstelling onder versoepelde voorwaarden
aanvragen voor:
·

de voorlopige bijdragen van het eerste,
tweede, derde en vierde kwartaal 2021;

·

de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019,
met vervaldag op 31 maart 2021 of 30 juni 2021;

·

de regularisatiebijdragen van 2018 en/of 2019
en/of 2020 met vervaldag op 30 september
2021 en/of 31 december 2021.

Het blijft mogelijk om een vrijstelling van bijdragen
aan te vragen zelfs als er in eerste instantie om
uitstel van betaling werd gevraagd.
Tot wanneer kan je een aanvraag indienen?

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.
Tot wanneer kan je een aanvraag indienen?
·

Vóór 15 september 2021 moet je een aanvraag
indienen voor het derde kwartaal 2021 en de
regularisatiebijdragen van 2018 en/of 2019 en/of
2020 die vervallen op 30 september 2021.

·

Vóór 15 december 2021 moet je een aanvraag
indienen voor het vierde kwartaal 2021 en de
regularisatiebijdragen van 2018 en/of 2019 en/of
2020 die vervallen op 31 december 2021.

De aanvraag moet ingediend worden binnen
de 12 maanden volgend op het einde van elk
betrokken kwartaal. Voor regularisatiebijdragen start
de termijn de eerste dag van het kwartaal dat volgt op
het kwartaal waarin je de regularisatie ontving.

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

het overbruggingsrecht met dubbele
financiële uitkering bij gedwongen sluiting;

·

het overbruggingsrecht omzetdaling bij een
omzetverlies van minstens 40%;

·

het overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg
voor een kind;

·

de versoepelingen van het klassiek
overbruggingsrecht.
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Aanvraag steunmaatregelen bij avixi
is eenvoudig
Je kan een aanvraag indienen voor één van de
steunmaatregelen via onze website:
https://avixi.be/corona/formulieren/.
Er is geen automatische verlenging van het dubbel
crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen
sluiting vanaf juli. Er moet vanaf juli terug elke
maand een aanvraag worden ingediend.

·

Voor januari, februari en maart 2021: uiterlijk
aanvragen op 30 september 2021.
·

Overbruggingsrecht quarantaine/zorgen
voor een kind
Voor januari, februari en maart 2021: uiterlijk
aanvragen op 30 september 2021.

·

Welke aanvraagdatum voor
steunmaatregelen verstrijkt in september
2021?
In september 2021 verstrijken opnieuw enkele
aanvraagdata voor steunmaatregelen sociaal statuut.
Hierna vind je een overzicht.

Overbruggingsrecht omzetdaling

Uitstel betaling bijdragen
·
·

·

Vrijstelling bijdragen
·

·

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting
Voor januari, februari en maart 2021: uiterlijk
aanvragen op 30 september 2021.

Voorlopige bijdrage derde kwartaal 2021:
uiterlijk aanvragen vóór 15 september 2021.
Regularisatiebijdrage van 2018 en/of 2019
en/of 2020 die vervalt op 30 september 2021:
uiterlijk aanvragen vóór 15 september 2021.

·

Voorlopige bijdrage derde kwartaal 2020:
uiterlijk aanvragen op 30 september 2021.
Regularisatiebijdragen 2018 en 2019 die
vervallen op 30 september 2020: uiterlijk op
30 september 2021.

WELVAARTSAANPASSING SOCIALE UITKERINGEN ZELFSTANDIGEN
Het bedrag van een aantal sociale uitkeringen voor zelfstandigen wordt verhoogd.
·

Vanaf 1 mei 2021 stijgt:
·

de uitkering voor vaderschaps- en geboorteverlof met 1%;

·

de uitkering voor mantelzorgers met 2%.

·

·

Vanaf 1 juli 2021 stijgen:
·

de uitkeringen voor het klassieke overbruggingsrecht en het crisis-overbruggingsrecht met 2%;

·

de uitkeringen van de pensioenen met 1,7% en de minimumpensioenen met 2%.
Er is ook een verhoging voorzien voor de ziekte- en moederschapsuitkeringen die door het ziekenfonds
worden betaald.

Dixit in een
oogopslag
www.avixi.be.
· Sociaal verzekeringsfonds
· Startcentrum voor zelfstandigen
avixi sociaal verzekeringsfonds vzw

· Ondernemingsloket Eunomia

Mechelen • Zeutestraat 2B • B-2800 Mechelen • T 015 45 12 60
Brugge • Torhoutsesteenweg 384 • B-8200 Brugge • T 050 40 65 65
Hasselt • Geraetsstraat 18 bus 2 • B-3500 Hasselt • T 011 22 27 46

· Aanvullende verzekeringen

info@avixi.be • www.avixi.be • ON/NE 0410268329 • RPR Antwerpen/RPM Anvers
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