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VERMINDERINGSDREMPELS VERDWIJNEN VANAF 2022 

HET ROUWVERLOF VOOR ZELFSTANDIGEN

SOCIALE BIJDRAGEN 2022

Vanaf bijdragejaar 2022 worden de drempels voor 
vermindering van bijdragen afgeschaft. Tot nu toe was 
de keuze beperkt tot de wettelijke drempels. Voortaan 
kan je dus vrij kiezen op welk inkomen je de voorlopige 
bijdragen wil laten berekenen.

Hierdoor zal je zelf kunnen bepalen op welk inkomen 
je voorlopige sociale bijdrage wordt berekend als je 
verwacht dat je inkomen lager zal liggen dan drie jaar 
geleden. Opgelet: deze aanpassing zal enkel mogelijk 
zijn via een gemotiveerde aanvraag.

Alle drempels worden afgeschaft, met uitzondering  
van de wettelijke minimumdrempels die van 
toepassing zijn op zelfstandigen in hoofdberoep, 
op starters en op meewerkende echtgenoten. 
Zelfstandigen in hoofdberoep (primostarters 
inbegrepen) en meewerkende echtgenoten blijven 
dus wel steeds een wettelijke minimumbijdrage 
verschuldigd.

Hou er wel rekening mee dat wanneer je je bijdragen 
ten onrechte hebt laten verlagen je een boete krijgt 
voor de bijdragen die je te weinig betaalde!

Het rouwverlof is een uitkering die kan worden 
gevraagd door zelfstandigen die hun zelfstandige 
activiteit onderbreken naar aanleiding van het 
overlijden van een familielid. 

Voorwaarden

Het betreft een uitkering voor maximaal 10 dagen 
onderbreking die plaatsvinden binnen het jaar na  
het overlijden van een kind of een partner van 
de zelfstandige. De tien dagen moeten niet 

noodzakelijk opeenvolgend worden opgenomen. 
De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op 
de laatste dag van het jaar volgend op het overlijden.

Voorlopige bijdragen 2022

In 2022 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis 
van je netto belastbaar inkomen van 3 jaar terug 
(= je inkomen van 2019). Voor de berekening van je 
voorlopige sociale bijdragen worden je inkomsten van 
2019 geïndexeerd (vermenigvuldigd met 1,064732). 
In 2024 worden deze sociale bijdragen definitief 
herberekend op je werkelijke inkomen van 2022 
(zonder indexering).

Voor zowel de startende zelfstandige in 2022 als 
de gevestigde zelfstandige (> 3 jaar) blijven de sociale 
bijdragen berekend worden aan 20,5 % van het netto 
belastbaar inkomen (afgezien van de categorieën van 
zelfstandigen die een berekening aan een verlaagd 
percentage hebben). Avixi behoudt ook in 2022 
een beheerskost van 4 %.

Hogere inkomsten in 2022 dan in 2019

Je kan je sociale bijdragen laten aanpassen naar 
je geschatte inkomen, zo voorkom je een zware 
regularisatie in de toekomst. Neem contact op met  
je klantenbeheerder of pas dit zelf aan via my avixi.

Lagere inkomsten in 2022 dan in 2019

Je kan een aanvraag doen tot vermindering van 
sociale bijdragen. Vanaf 2022 zijn er geen drempels 
meer, je kan dus vrij kiezen op welk inkomen je je 
voorlopige sociale bijdragen wil laten berekenen.  
De wettelijke minimumdrempels voor de zelfstandigen  
in hoofdberoep, starters en meewerkende 
echtgenoten blijven van toepassing. De aanvraag 
moet nog steeds ingediend worden met een grondige 
motivatie. Hou er wel rekening mee dat wanneer je  
je bijdragen ten onrechte hebt laten verlagen  
je een boete krijgt voor de bijdragen die je te weinig 
betaalde! Neem hiervoor contact op met je 
klantenbeheerder of dien je aanvraag in via my avixi.

Je kan een aanvraag indienen via my avixi.

https://avixi.be/my-avixi/
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Voor welke zelfstandigen?

De zelfstandigen die kunnen genieten van  
de uitkering zijn:

• de zelfstandigen en helpers in hoofdberoep 
(inclusief primostarters)

• meewerkende echtgenoten (maxi-statuut)
• de zelfstandigen in bijberoep die minstens  

de minimumbijdrage van een zelfstandige  
in hoofdberoep betalen

• de zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben 
bereikt die minstens de minimumbijdrage van  
een zelfstandige in hoofdberoep betalen

Deze zelfstandigen moeten in orde zijn met  
de betaling van de wettelijk verschuldigde voorlopige 
sociale bijdragen voor de twee kwartalen die 
het kwartaal van het overlijden voorafgaan.

Een aanvraag indienen

Vanaf 10 januari 2022 kan je een aanvraag tot het 
bekomen van een rouw-uitkering indienen.  
Je kan een uitkering aanvragen voor maximaal 
10 dagen voor een overlijden vanaf 25 juli 2021.

De regering heeft beslist om het crisisoverbruggings-
recht corona te verlengen tot en met 31 maart 2022. 

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Het overbruggingsrecht geldt voor zelfstandigen 
die rechtstreeks onder de gedwongen sluitings-
maatregelen van de overheid vallen (bijvoorbeeld 
discotheken). Zelfstandigen wiens activiteiten  
hoofd     zakelijk afhankelijk zijn van een sector die 
verplicht gesloten is komen niet aanmerking. 
De zelfstandigen die een gedeelte van hun zelf-
standige activiteiten verderzetten, onder de vorm van 
take-away of click&collect, komen niet in aanmerking. 
Het bedrag van de uitkering hangt af van de duur van  
de gedwongen sluiting.

• Zelfstandigen, die hun activiteit gedwongen 
moeten sluiten gedurende minstens 15 opeen-
volgende kalenderdagen per maand, krijgen een 
volledige uitkering. Vanaf december 2021 gaat 
het om een dubbele uitkering. 

• Zelfstandigen, die hun activiteit gedwongen 
moeten sluiten gedurende minder dan 15 opeen-
volgende kalenderdagen per maand, krijgen een 
halve uitkering. Vanaf december 2021 gaat het om 
een dubbele uitkering. 

Overbruggingsrecht omzetdaling

Zelfstandigen, die door de coronacrisis geconfronteerd 
worden met een aanzienlijk inkomensverlies, zonder dat 
zij verplicht zijn door de overheid hun zaak te sluiten, 
kunnen het crisis-overbruggingsrecht wegens omzet-
daling vragen. Het percentage van de omzetdaling 
voor de uitkering is sinds december 2021 verlaagd 
van 65% naar 40%. Er moet een omzetdaling zijn van 
minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan 
de maand van de uitkering in vergelijking met dezelfde 
refertemaand in 2019. Het refertejaar is altijd 2019.

Overbruggingsrecht quarantaine/zorg voor een kind

• Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun 
activiteit volledig te onderbreken omdat ze 
minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen  
in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn, 
kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.

• Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen 
volledig moeten onderbreken om een kind op 
te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen het 
overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met 
een handicap geldt geen leeftijdsgrens. 

Uitstel of vrijstelling bijdragen

Alleen zelfstandigen die nog actief zijn in een sector 
die verplicht gesloten is, of zelfstandigen met een 
groot omzetverlies, door maatregelen in de strijd 
tegen het coronavirus, kunnen uitstel of vrijstelling 
van bijdragen aanvragen. Het betreft de voorlopige 
bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 en de 
regularisatiebijdragen van 2018 en/of 2019 en/of 2020 
die vervallen op 31 maart 2022. 

CORONASTEUNMAATREGELEN 2022

Een aanvraag indienen 

Voor meer informatie of om een aanvraag in te 
dienen voor één van deze steunmaatregelen kan  
je terecht op onze website.

https://avixi.be/wp-content/uploads/2021/12/Aanvraagformulier-Rouwverlof.pdf
https://avixi.be/corona/formulieren/
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Voor meer info: neem contact op met  
je boekhouder.

In maart 2022 verstrijken opnieuw enkele 
aanvraagdata voor corona steunmaatregelen.

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting

• Aanvraag voor juli, augustus en september 
2021: uiterlijk op 31 maart 2022.

Overbruggingsrecht omzetdaling 

• Aanvraag voor juli, augustus en september 
2021: uiterlijk op 31 maart 2022.

Overbruggingsrecht quarantaine/zorgen 
voor een kind 

• Aanvraag voor juli, augustus en september 
2021: uiterlijk op 31 maart 2022.

Deze premie wordt niet meegenomen voor 
de berekening van de sociale bijdragen, maar is wel 
belastbaar voor de inkomstenbelasting en dit 
in hoofde van de zelfstandige, de helper of  
de meewerkende echtgenoot. 

Deze premie is afzonderlijk belast tegen 16,5%, tenzij 
globalisatie* voordeliger is voor de belastingplichtige. 

De zelfstandige ontvangt van zijn sociaal verzekerings-
fonds voor deze premie een fiscale fiche 281.18.  

De aangifte moet gebeuren in deel 1 van 
het belastingaangifteformulier, vak IV 
(Vervangingsinkomen), rubriek 4.

*Globalisatie: vervangingsinkomen 
In gevallen waarin globalisatie voordeliger is voor 
de belastingsplichtige, geeft de éénmalige premie 
recht op de in de artikelen 146 tot en met 154 
van WIB 92 bedoelde belastingverlagingen met 
betrekking tot de vervangingsinkomsten.

Je fiscaal attest van de sociale bijdragen die je in 2021 betaalde, zal je bezorgd worden in de loop van het tweede 
kwartaal van 2022. 

Je kan je fiscaal attest raadplegen en afdrukken ten vroegste op het einde van het eerste kwartaal  
via je elektronisch dossier op my avixi.

Als je boekhouder of accountant een volmacht heeft van jou dan kan ook hij je gegevens raadplegen  
via het e-loket voor boekhouders. Gaf je je boekhouder nog geen volmacht maar vind je dit toch wel handig,  
bezorg ons dan het ondertekende volmachtformulier. Wij zorgen ervoor dat je boekhouder jouw dossier bij ons  
ook kan opvolgen.

Op 1 januari 2022 werden een aantal bedragen voor de sociale uitkeringen geïndexeerd. 
Check de huidige bedragen via onze website.

FISCALE BEHANDELING  
EENMALIGE CORONAPREMIE 2021 WELKE AANVRAAGDATUM VOOR 

STEUNMAATREGELEN VERSTRIJKT IN 
MAART 2022?

JE FISCAAL ATTEST 2021 EN EEN OVERZICHT VAN JE VERRICHTINGEN OVER 2021

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN SOCIALE UITKERINGEN

Dixit in een 
oogopslag 
www.avixi.be.

https://avixi.be/wp-content/uploads/2021/03/volmacht-boekhouder-accountant-1.pdf
https://avixi.be/wp-content/uploads/2021/03/sociale-uitkeringen.pdf

