
OKTOBER
2021

DIXIT

Steunmaatregelen
van de overheid

my avixi: 
jouw persoonlijk 
digitaal dossier

Vermijd regularisaties 
en boetes

VAPZ: een uitstekende 
investering

dixit_magazine_oktober_v2.indd   1 1/10/21   11:39



JE VENNOOTSCHAP DIGITAAL STARTEN? VANAF NU KAN HET.

Ondernemers die hun bedrijfsactiviteit willen 
onderbrengen in een vennootschap hoeven zich 
voortaan niet meer te verplaatsen naar een notaris-
kantoor. De oprichtingsakte kan getekend worden 
via een videoconferentie met de notaris. Dit geldt 
voor alle rechtspersonen. Deze digitalisering kost 
de ondernemer niets extra.

Startmybusiness 
De Federatie van het Notariaat (Fednot) ontwik-
kelde een platform (https://startmybusiness.be/) 
waar je voortaan je bedrijf gemakkelijk online 
kan oprichten.

Inloggen doe je met je eID of met itsme. Via het 
platform kan je de gegevens invullen die de notaris 
en zijn medewerkers nodig hebben om de op rich-
tingsakte op te stellen.

Dit online platform sluit de tussenkomst van de 
notaris niet uit. Zijn aanwezigheid als onafhankelijk 
tussenpersoon is nog steeds vereist. Hij adviseert 

en begeleidt de oprichters bij het kiezen van de 
meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van 
de statuten.

De vennootschap aansluiten bij avixi
Na de oprichting ben je verplicht je vennootschap 
binnen de 3 maanden aan te sluiten bij een sociaal 
verzekeringsfonds en zal je één keer per jaar een 
vennootschapsbijdrage moeten betalen. Hoeveel je 
moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van 
het voorafgaande afgesloten boekjaar. Het bedrag 
ligt tussen € 347,50 en € 868.

avixi brengt de vennootschapsbijdrage voor 
jou in orde, neem hiervoor contact op met 
je klantenbeheerder.
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VERLENGING STEUNMAATREGELEN

Het crisis-overbruggingsrecht wordt onder 
volgende voorwaarden verlengd van 1 oktober 2021 
tot en met 31 december 2021:

 · Het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling: 
er moet vanaf 1 oktober een omzetdaling 
be wezen worden van 65% in plaats van 40%.

 · Het crisis-overbruggingsrecht quarantaine/
zorgen voor een kind blijft ongewijzigd 
van toepassing.

 · Het crisis-overbruggingsrecht gedwongen 
sluiting is, bij gebrek aan sluitingsmaatregelen, 
nu niet meer van toepassing. Indien er toch 
gedwongen sluitingsmaatregelen zouden 
komen dan kan dit overbruggingsrecht 
geactiveerd worden.

De dubbele financiële uitkering wordt niet verlengd 
na 30 september 2021, de versoepelingen van het 
klassiek overbruggingsrecht evenmin. 

Overstromingen 
Zelfstandigen die getroffen werden door de over-
stromingen van juli 2021 kunnen genieten van 
het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling tot en 
met 31 december 2021. Van zodra meer concrete 
informatie beschikbaar is, zal die op onze website 
gepubliceerd worden.

MY AVIXI: JOUW PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

MEER OF MINDER BIJDRAGEN BETALEN? VERMIJD REGULARISATIES 
OF BOETES.

WELKE AANVRAAGDATUM VOOR 
STEUNMAATREGELEN VERSTRIJKT 
IN DECEMBER 2021?

In december 2021 verstrijken opnieuw enkele 
aanvraagdata voor corona steunmaatregelen.
Hierna vind je een overzicht.

 · Overbruggingsrecht gedwongen sluiting 

Aanvraag voor april, mei en juni 2021: 
uiterlijk op 31 december 2021.

 · Overbruggingsrecht omzetdaling 

Aanvraag voor april, mei en juni 2021: 
uiterlijk op 31 december 2021.

 · Overbruggingsrecht quarantaine/zorgen voor 
een kind 

Aanvraag voor april, mei en juni 2021: 
uiterlijk op 31 december 2021.

 · Uitstel betaling bijdragen

 · Voorlopige bijdrage vierde kwartaal 2021: 
aanvragen uiterlijk voor 15 december 2021.

 · Regularisatiebijdragen 2018, 2019 en/of 
2020 die vervallen op 31 december 2021: 
aanvragen uiterlijk voor 15 december 2021.

 · Vrijstelling bijdragen

 · Voorlopige bijdrage vierde kwartaal 2020: 
aanvragen uiterlijk op 31 december 2021.

 · Regularisatiebijdragen 2018, 2019 en/of 
2020 die vervallen op 31 december 2021: 
aanvragen uiterlijk op 31 december 2021.
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MY AVIXI: JOUW PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

Als avixi-klant heb je toegang tot jouw digitaal 
klantendossier via my avixi. Hier vind je details over 
jouw sociaal statuut, maar ook verschillende be re-
keningstools, documenten en attesten. In my avixi 
kan je:

 · je persoonlijke gegevens raadplegen.

 · je klantenbeheerder contacteren.

 · de historiek van je betalingen raadplegen.

 · je opgebouwde reserves opvolgen. 

 · een overzicht van de aangevraagde 
corona maatregelen raadplegen.

 · een duplicaat van je fiscaal attest downloaden.

 · een loopbaanattest opvragen.

 · je sociale bijdragen simuleren.

 · een vermindering van je voorlopige 
bijdragen aanvragen.

 · een verhoging van je voorlopige 
bijdragen aanvragen.

 · een aanvraag vrijstelling van je sociale 
bijdragen indienen.

Om toegang te krijgen tot my avixi heb je een 
kaartlezer en je eID-kaart nodig of kan je inloggen 
met itsme. Neem een kijkje en ontdek de voordelen.

Voor meer info kan je contact opnemen met 
je klantenbeheerder.

VERMIJD VERHOGINGEN VAN 10%

De overheid is streng als het aankomt op laattijdige 
betalingen van de sociale bijdragen. Wij zijn als 
sociaal verzekeringsfonds wettelijk verplicht om per 
kwartaal 3% verhoging aan te rekenen vanaf de eer-
ste dag van het volgende kwartaal. Bovendien wordt 
nog een bijkomende verhoging aan gerekend van 

7% op het totaal openstaande saldo op het einde 
van het jaar. Wie vergeet op tijd de bijdragen te 
betalen kan dus geconfronteerd worden met 
10% verhogingen. 

Gelet op de eindejaarperiode adviseren wij om de 
betaling uit te voeren ten laatste voor 24 december. 

Betaal je bijdragen met domiciliëring

Voor een stipte betaling van je sociale bijdragen 
kan je eenvoudig werken met een domiciliërings-
opdracht bij je bank. De betaling van je bijdragen 
gebeurt dan altijd automatisch, geen werk meer 
voor jou dus. Bovendien betaal je zo altijd op tijd en 
vermijd je boetes. 

De betaling gebeurt rond de 20ste van de laatste 
maand van het kwartaal. Zo betaal je precies op tijd, 
maar ook niet veel te vroeg. 

Wil je werken met een domiciliëringsopdracht voor 
je bijdragen? Neem contact op met je klanten-
beheerder, hij/zij helpt je graag verder.

MEER OF MINDER BIJDRAGEN BETALEN? VERMIJD REGULARISATIES 
OF BOETES.

Nu het einde van het jaar nadert heb je een beter 
zicht op je inkomsten van 2021. Het is nuttig om 
te kijken of het inkomen waarop je voorlopige bij-
dragen betaalt (berekend op het inkomen van 3 jaar 
geleden) overeenstemt met je werkelijke inkomsten 
van dit jaar. Je kan je voorlopige bijdragen verhogen 
of verminderen zodat ze beter overeenkomen met 
het verwachte inkomen van dit jaar. 

 · Als je weet dat je inkomen dit jaar hoger zal 
liggen dan dit van drie jaar geleden dan betaal 
je best verhoogde bijdragen. Dan vermijd 
je een regularisatie over 2 jaar en kan je je 
hogere bijdrage ook onmiddellijk aftrekken als 
beroepskost. Je kan een hogere bijdrage beta-
len door spontaan meer te betalen of je vraagt 

een herberekening aan je klantenbeheerder. 
Je kan ook een aanvraag doen via my avixi.

 · Als je weet dat je inkomen dit jaar lager zal 
liggen dan dit van drie jaar geleden, dan kan 
je ervoor kiezen om verminderde bijdragen 
te betalen. Je inkomen moet dan onder een 
bepaalde inkomensdrempel liggen en je zal 
je aanvraag moeten motiveren met objec-
tieve elementen. Je kan een aanvraag doen 
bij je klantenbeheerder of via my avixi. Er zit 
echter een addertje onder het gras: als je een 
ver mindering van je voorlopige bijdragen 
krijgt en je werkelijke inkomen is toch hoger, 
dan is avixi verplicht om verhogingen aan 
te rekenen!
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HEB JE ZELF WIJZIGINGEN TE MELDEN 
IN DE KBO? 

Ons ondernemingsloket Eunomia regelt dit voor jou.
Neem contact op met een van onze kantoren:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46
Of mail: info@avixi.be

REGULARISATIES 2020 

avixi kan voorlopig nog niet overgaan tot de ver-
werking van het ontvangen beroepsinkomen 2020 
voor de berekening van de definitieve bijdragen 
voor het jaar 2020. Dit komt omdat de ontvangen 
bedragen van het crisis-overbruggingsrecht door de 
zelfstandige niet mogen opgenomen worden in het 
inkomen dat ons door de fiscus wordt overgemaakt. 

avixi berekent als sociaal verzekeringsfonds de 
sociale bijdragen op basis van het netto belastbaar 
beroepsinkomen van de zelfstandige, dat is gelijk 
aan het bruto-beroepsinkomen min beroepskosten, 
betaalde sociale bijdragen, eventuele verliezen en 
bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen (VAPZ). 
Omdat het bruto-beroepsinkomen niet juist is, is 
er dus geen juiste berekeningsbasis voor de bere-
kening van de sociale bijdragen 2020. Van zodra er 
een rechtzetting is gebeurd door de fiscus zal avixi 
ook overgaan tot de regularisaties voor de sociale 
bijdragen 2020. Wij houden je verder op de hoogte.

ROUWVERLOF

Er is een regeling voor rouwverlof op komst voor 
zelfstandigen. De details en voorwaarden zijn 
echter nog niet bekend. Van zodra meer concrete 
informatie beschikbaar is zal die op onze website 
gepubliceerd worden.

avixi sociaal verzekeringsfonds vzw 

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

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

Dixit in een 
oogopslag 
www.avixi.be.

 · Sociaal verzekeringsfonds

 · Startcentrum voor zelfstandigen

 · Ondernemingsloket Eunomia

 · Aanvullende verzekeringen

KEN JE IEMAND DIE WIL STARTEN 
ALS ZELFSTANDIGE?

avixi helpt hen graag op weg. 

 · Startersadvies op maat. 
 · Flexibel en snel. 
 · Alles ineens geregeld

 · Inschrijving in de Kruispuntbank  
van Ondernemingen (KBO)

 · Activering btw-nummer
 · Vergunningen
 · Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds
 · Vennootschapsbijdrage 

VUL JE WETTELIJK PENSIOEN AAN MET EEN 
VRIJ AANVULLEND PENSIOEN (VAPZ)

Zelfstandigen kunnen extra bijdragen betalen 
voor een Vrij Aanvullend Pensioen. Dat is niet 
verplicht, maar fiscaal wel interessant: je premies 
gelden fiscaal als sociale bijdragen. 

Heb je nog geen VAPZ, dan laat je heel wat voor-
delen liggen. 

 · Je mag 8,17% van je inkomen sparen tot een 
maximum van € 3.302,77

 · Je trekt de betaalde premies af als 
beroepskost en je profiteert zo van 
een belastingvermindering

 · Het basisbedrag voor de berekening van je 
sociale bijdragen daalt. Daardoor betaal je 
minder sociale bijdragen.

 · Je bouwt voor je pensioen een mooi 
kapitaal op.

Voor meer info kan je contact opnemen met 
je klantenbeheerder.
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