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TIJDELIJKE CRISISSTEUNMAATREGELEN OVERBRUGGINGSRECHT CORONA
• De tijdelijke steunmaatregelen 

overbruggingsrecht voor gedwongen sluiting  
en omzetdaling worden niet verder verlengd na 
31 maart 2022.

• De tijdelijke steunmaatregel overbruggingsrecht 
wegens quarantaine-zorgen voor een kind wordt 
verlengd voor de periode van 1 april 2022 tot en 
met 30 juni 2022.

DIGITALE (VERVALDAG)BERICHTEN
Indien je onze berichten nog niet digitaal ontvangt 
beschikken wij waarschijnlijk hiervoor nog niet over de 
correcte contactgegevens. 

Wil je in de toekomst je berichten en rekeningen toch 
elektronisch ontvangen, geef dan je e-mail adres door 
aan je klantenbeheerder.

BTW-PARAMEDISCHE BEROEPEN
De BTW-vrijstellingsregels voor medische en paramedische 
prestaties werden begin dit jaar gewijzigd. Dit is van  
belang voor medische en paramedische beroepen zoals  
bijvoorbeeld: artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, 
vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen, 
orthopedagogen, apothekers(assistenten), audiologen, 
bandagisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, 
podologen, homeopaten, chiropractors, osteopaten, 
acupuncturisten, therapeuten, gespecialiseerd 
voetverzorgers, enz…

Samengevat komt het hierop neer: 
1. Als je enkel therapeutische handelingen /

ingrepen doet, ben je vrijgesteld van BTW.
2. Doe je echter naast de therapeutische 

handelingen ook niet-therapeutische 
handelingen, dan ben je voor de niet dat laatste 
wel BTW plichtig. Je bent dan een gemengde  
BTW plichtige. Bijvoorbeeld: een tandarts die 
naast de gewone tandartsbehandelingen ook  
 
 

tanden bleekt is gemengd BTW plichtig want  
tanden bleken is een esthetisch behandeling i.p.v. 
een therapeutische.

3. Doe je enkel niet-therapeutische handelingen 
dan ben je een gewone BTW plichtige. 

4. Als gevolg van de nieuwe regels zullen 
sommige (para)medische beroepen hun BTW-
hoedanigheid moeten activeren of een wijziging 
aan de btw-administratie moeten doorgeven.  
Ons ondernemingsloket brengt dit voor jou in 
orde. Je kan ons hiervoor contacteren:  
Kantoor Mechelen 015 45 12 48 of  
Kantoor Brugge 050 40 65 76.

Indien de omzet uit de BTW plichtige handelingen 
lager is dan 25000 euro kan je kiezen voor de 
vrijstellingsregeling als kleine onderneming. Je moet 
je in dit geval wél identificeren bij de BTW maar er 
moet geen BTW worden aangerekend en er moeten 
geen 3-maandelijkse BTW-aangiften gedaan worden.

BIJDRAGEKORTING VOOR PRIMOSTARTERS
In het kader van de maatregelen “vermindering van de 
lasten op arbeid” die genomen werden in het stelsel van 
de werknemers heeft de Ministerraad op 1 april 2022 een 
maatregel goedgekeurd die in een lastenvermindering 
voorziet voor bepaalde zelfstandigen, met name voor 
de “primostarters”. 

Een primostarter is elke zelfstandige starter die tijdens 
de 20 kalendermaanden vóór de aanvang of herneming 
van zijn zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik 
onderworpen was als zelfstandige in hoofdberoep noch 
als zelfstandige gelijkgesteld met een zelfstandige in 
bijberoep.

De primostarters met een aanvang van hun zelfstandige 
activiteit vanaf 1 april 2022 zullen een bijdragevermindering 
krijgen van 100 euro op de (voorlopige en definitieve) sociale 
bijdragen van het eerste kwartaal van aansluiting. 

Aangezien deze beslissing nog het verdere wetgevende 
proces moet doorlopen zal deze vermindering voor 
diegenen die in het tweede kwartaal 2022 van start  
gaan als primostarter pas toegepast kunnen worden  
bij de sociale bijdragen van het derde kwartaal 2022  
(hun tweede kwartaal van aansluiting).

Vanaf het derde kwartaal 2022 zullen de primostarters 
de vermin dering dadelijk toegepast zien in hun eerste 
kwartaal van aansluiting.

mailto:olmechelen%40avixi.be?subject=
mailto:olbrugge%40avixi.be?subject=
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WELKE AANVRAAGDATUM VOOR 
STEUNMAATREGELEN VERSTRIJKT IN 
JUNI 2022?
In juni 2022 verstrijken opnieuw enkele 
aanvraagdata voor corona steunmaatregelen.

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting. 
• Aanvraag voor november en december 2021:

uiterlijk op 30 juni 2022 (in oktober 2021 was er 
geen overbruggingsrecht gedwongen sluiting)

Overbruggingsrecht omzetdaling 
• Aanvraag voor oktober, november en

december 2021: uiterlijk op 30 juni 2022

Overbruggingsrecht quarantaine / zorgen voor 
een kind 

• Aanvraag voor oktober, november
en december 2021: uiterlijk op 30 juni 2022

NIEUWE TIJDELIJKE CRISISMAATREGEL OVERBRUGGINGSRECHT – CONFLICT 
RUSLAND-OEKRAÏNE

Deze tijdelijke maatregel is ter ondersteuning van alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die, 
als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van 
hun omzetcijfer (minstens 40%) ongeacht de sector waarin de zelfstandigen actief zijn.

Wat zijn de voorwaarden?
Om aanspraak te kunnen maken op deze tijdelijke 
steunmaatregel moeten 3 voorwaarden cumulatief 
voldaan zijn:

• Er moet een omzetdaling zijn van minstens
40% tussen de omzet van de kalendermaand 
voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor 
de financiële uitkering wordt aangevraagd en 
dezelfde maand tijdens het refertejaar 2019. 
De motivatie moet een duidelijk en rechtstreeks 
verband aantonen tussen het omzetverlies en het 
conflict. De omzetdaling moet bewezen worden 
met objectieve bewijsstukken.

• De wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen
moeten daadwerkelijk betaald zijn gedurende 
minstens vier van de zestien kwartalen 
voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op 
het kwartaal van de kalendermaand waarop 
de aanvraag betrekking heeft. Voor startende 
zelfstandigen die nog maar twaalf kwartalen of 
minder aangesloten zijn, is het voldoende  

dat zij de wettelijk verschuldigde voorlopige 
sociale bijdragen daadwerkelijk betaald hebben 
gedurende ten minste 2 kwartalen.

• De zelfstandige mag voor de maand waarvoor
deze steunmaatregel gevraagd wordt nog geen 
andere financiële uitkering ontvangen in de 
toepassing van de tijdelijke crisismaatregelen van 
de covid-19-crisis of het klassiek overbruggingsrecht.

Hoeveel bedraagt de financiële uitkering?
Zelfstandigen met een volledige uitkering 

• met gezinslast: 1.747,16 euro
• zonder gezinslast: 1.398,17 euro

Zelfstandigen met een halve uitkering
• met gezinslast: 873,58 euro
• zonder gezinslast: 699,06 euro

Hoe aanvragen?
Het online aanvraagformulier vind je op de website 
van avixi bij documenten / andere steunmaatregelen.

JE FISCAAL ATTEST 2021
Bij je vervaldagbericht en dixit vind je ook je fiscaal 
attest van de sociale bijdragen die je in 2021 betaalde. 
Je hebt dit nodig voor je belastingaangifte van het 
inkomstenjaar 2021. 

Toch je exemplaar uit het oog verloren? Geen nood, je 
kan het altijd terug vinden in je elektronisch dossier 
my avixi.

VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE 2022
Bij het verschijnen van deze dixit zijn de drempels van 
de balanstotalen voor de berekening van de vennoot-
schapsbijdragen 2022 nog niet bekend. 

In de loop van de maand mei zullen de 
vennootschappen die niet vrijgesteld zijn van de 
vennootschapsbijdrage een rekening ontvangen.

SOCIALE UITKERINGEN GEÏNDEXEERD 
Voor een overzicht van de bedragen kan je op de 
website van avixi terecht. Je kan een overzicht 
downloaden bij documenten. 

https://avixi.be/documenten/
https://avixi.be/my-avixi/
http://www.avixi.be/
http://www.avixi.be/
https://avixi.be/wp-content/uploads/2021/03/sociale-uitkeringen.pdf
https://avixi.be/wp-content/uploads/2021/03/sociale-uitkeringen.pdf
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GEVOLGEN VOOR DE FISCALE AFTREKBAARHEID VAN DE VAPZ-PREMIES 2022  
BIJ UITSTEL VAN BETALING SOCIALE BIJDRAGEN.
De betaalde VAPZ-premies (op basis van de sociale 
bij dragen) zijn in principe volledig fiscaal aftrekbaar 
(100% aftrek als beroepskosten en aftrek van het netto-
inkomen en dus van de berekeningsgrondslag voor 
de sociale bijdragen). De voorwaarde is dat alle sociale 
bijdragen, die wettelijk verschuldigd zijn voor het 
betrokken jaar, betaald zijn.

Voor 2020 en 2021 heeft de fiscale administratie een 
eenmalige tolerantie toegestaan in geval van uitstel 
van betaling van sociale bijdragen, zodat de tijdens 
het betrokken jaar betaalde VAPZ-premies nog steeds 
fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten.

Voor het jaar 2022 is er beslist om een einde te stellen 
aan de fiscale tolerantie ten aanzien van de gevolgen 
van uitstel van betaling van sociale bijdragen wegens 
de Covid-19-crisis voor de fiscale aftrekbaarheid van 
VAPZ-premies.

Met andere woorden, alleen als alle in 2022 wettelijk 
verschuldigde sociale bijdragen vóór 31 december 
2022 zijn betaald, kunnen de in 2022 betaalde VAPZ-
premies als beroepskosten worden afgetrokken.
Als de zelfstandige de in 2022 wettelijke verschuldigde 
sociale bijdragen niet betaalt, heeft dat geen gevolgen 
voor de toegestane aftrek van de in 2021 betaalde 
VAPZ-premies.

VOLG ONS OP LINKED-IN OF FACEBOOK
Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
of interessante weetjes over zelfstandigen?  
Volg onze avixi Linked-in of Facebook pagina. 

2020 2021 2022

Alle bijdragen 
betaald 2020

Uitstel van betaling 
bijdragen 2020 naar 

2021

Alle bijdragen 
betaald in 2021

Uitstel van betaling 
bijdragen 2021  

naar 2022

Alle bijdragen 
betaald in 2020,  

2021 en 2022

Indien uitstel 
gekregen voor  

2020 of 2021

Premie VAPZ 
aftrekbaar voor  

AJ 2021  
inkomsten 2020

Premie VAPZ 
aftrekbaar voor  

AJ 2021  
inkomsten 2020

Premie VAPZ 
aftrekbaar voor  

AJ 2022  
inkomsten 2021

Premie VAPZ 
aftrekbaar voor  

AJ 2022  
inkomsten 2021

Premie VAPZ 
aftrekbaar voor  

AJ 2023  
inkomsten 2022

Zijn alle bijdragen 
2022 (inclusief 
regularisatie-
bijdragen) en  
uitgestelde  

bijdragen van 2020 
en 2021, verschuldigd 

in 2020, 2021 en 
2022 betaald?

Zijn niet alle bij-
dragen 2022  

(inclusief regularisatie-
bijdragen) en uit-

gestelde bijdragen 
van 2020 en 2021, 
verschuldigd in 

2020, 2021 en  
2022 betaald?

Premie VAPZ 
aftrekbaar voor  

AJ 2023  
inkomsten 2022

Premie VAPZ niet 
aftrekbaar voor  

AJ 2023  
inkomsten 2022

https://www.linkedin.com/company/avixi-sociaal-verzekeringsfonds-en-ondernemingsloket
https://www.facebook.com/avixisociaalverzekeringsfonds

