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D I XI T

WELKE INVLOED HEEFT EEN JOB ALS ZELFSTANDIGE OP JOUW PENSIOENBEDRAG?
ONTDEK HET OP MYPENSION.BE
Voortaan kan je op mypension.be de impact van een job
als zelfstandige (in hoofdberoep) op je pensioenbedrag
simuleren.
Welke nieuwe simulaties vind je voortaan
ook op mypension.be?

Een simulatie van een combinatie van verschillende
parallelle beroepsactiviteiten (gemengde loopbaan) is
nog niet mogelijk, maar zal op termijn ook mogelijk
zijn. De simulaties houden geen rekening met eventuele
extra inkomsten als werknemer of ambtenaar in
bijberoep of eventuele sociale uitkeringen.

Dankzij deze nieuwe functionaliteit kan je voortaan
volgende scenario’s simuleren:

Welke simulaties kan je vandaag al uitvoeren
op mypension.be?

• Starten als zelfstandige in hoofdberoep 
(en stoppen met je huidige activiteit);
• Overstappen van zelfstandige in bijberoep
naar zelfstandige in hoofdberoep
(en stoppen met je niet-zelfstandige activiteit);
• Spelen met je inkomsten (meer of minder)
als zelfstandige in hoofdberoep.
Om de impact van deze simulaties op je pensioen
bedrag te meten, heb je enkel een inschatting
van je toekomstige netto beroepsinkomsten
en een ingangsdatum nodig.
Elke simulatie op mypension.be toont je telkens
de impact van je gewijzigde loopbaankeuze vanaf
de ingangsdatum tot aan je vroegste en wettelijke
pensioendatum.

• Je kan de impact van een nieuwe job als
werknemer of als zelfstandige op je pensioen
berekenen;
• Je kan de impact meten van een verandering
in je professionele situatie:
◊ jouw netto belastbaar inkomen
als zelfstandige wijzigt;
◊ jouw loon als werknemer wijzigt;
◊ je begint deeltijds te werken.
• Je kan de impact meten van een
vervroegd beëindigen van je loopbaan
(vóór je vroegste pensioendatum);
• Je kan het afkopen van je studiejaren
simuleren en uitvoeren.

WELKE AANVRAAGDATUM VOOR
STEUNMAATREGELEN VERSTRIJKT
IN SEPTEMBER 2022?
In september 2022 verstrijken opnieuw enkele
aanvraagdata voor corona steunmaatregelen.
Overbruggingsrecht gedwongen sluiting.
• Aanvraag voor januari, februari, maart
2022: uiterlijk op 30 september 2022
Overbruggingsrecht omzetdaling
• Aanvraag voor januari, februari, maart
2022: uiterlijk op 30 september 2022
Overbruggingsrecht quarantaine /
zorgen voor een kind
• Aanvraag voor januari, februari, maart
2022: uiterlijk op 30 september 2022

DE BEDRAGEN VOOR DE SOCIALE UITKERINGEN WERDEN GEÏNDEXEERD OP 1 MEI 2022
Voor een overzicht van de bedragen kan je op de website van avixi terecht.
Je kan een overzicht downloaden bij documenten.
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GEGEVENS OVER JOUW KLANTENBEHEERDER
Bij avixi zorgen we ervoor dat elke zelfstandige kan
rekenen op een persoonlijke verwerking van zijn
dossier door 1 klantenbeheerder.
Dit zorgt voor een snelle en zelfs pro-actieve opvolging
van jouw dossier. Omdat avixi nu over 3 kantoren
beschikt in Brugge, Mechelen en Hasselt hebben
wij het beheer van de dossiers van onze klanten
in het meest nabijgelegen kantoor geplaatst.

Mogelijk wordt jouw dossier nu door een andere
klantenbeheerder opgevolgd. Check even de
contactgegevens op bijgevoegd vervaldagbericht,
je kan daar ontdekken wie jouw persoonlijke
klantenbeheerder is. Wees gerust, je blijft genieten
van dezelfde kwalitatieve opvolging door iemand van
hetzelfde gedreven team en met de nodige ervaring.
Je vindt de contactgegevens van je klanten
beheerder ook altijd terug in je online dossier.

VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE 2022
In principe moet een vennootschap de jaarlijkse
vennootschapsbijdrage uiterlijk op 30 juni van elk jaar
betalen. De bedragen voor de vennootschapsbijdrage
van 2022 zijn nog niet bepaald door de overheid.
De deadline voor de betaling zal daardoor ook dit jaar

opschuiven naar een nog niet gekende datum in het
najaar. Zodra we de betaaldatum kennen wordt deze
meegedeeld en worden onze vervaldagberichten
overgemaakt aan de betrokken vennootschappen.

WAT KAN ONS ONDERNEMINGSLOKET DOEN VOOR JOU ALS ZELFSTANDIGE?
Nieuw adres
Veranderen de adresgegevens van je uitbatingszetel?
Dan helpen we je graag om dat in de KBO aan te
passen. Als je onderneming een vennootschap is
en het adres van de maatschappelijke zetel wijzigt,
moet je nieuwe adres in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd worden. Je kunt dit in orde laten
brengen door ons ondernemingsloket.
Nieuwe handelsnaam
• Wil je je commerciële naam veranderen?
Dit kan je doorgeven aan de KBO via ons
ondernemingsloket.
• Wil je de maatschappelijke naam van je
vennootschap veranderen? Geef dit dan
door aan het Belgisch Staatsblad. Meestal
kan dit enkel via een notaris.
• Is je vennootschap echter een VOF of een
CommV dan kan ons ondernemingsloket
het voor je regelen.
Financiële gegevens aanpassen
Verander je van bankrekeningnummer? Dan moet
je het bankrekeningnummer van je onderneming
ook in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
aanpassen. Vergeet niet om dit ook te wijzigen bij
de BTW als je BTW-plichtig bent. Ook dit kan via
ons ondernemingsloket.
Wijziging/uitbreiding van je beroepsactiviteit
• Wijzig je je activiteiten of breid je ze uit? Laat
het in de KBO registreren, ten laatste op de dag
waarop jij je activiteit start.

• Bij rechtspersonen kan het nodig zijn ook het
doel van je vennootschap uit te breiden bij het
Belgisch Staatsblad. Je doel aanpassen doe je
via de notaris. Heb je een VOF of CommV, dan
kunnen wij dit voor je doen. De publicatie van
deze wijziging in het Belgisch Staatsblad is
verplicht.
Nieuwe verantwoordelijke die de nodige kennis
van het beroep of het bedrijfsbeheer bewijst
(Brussels gewest of Wallonië)
Verlaat de enige persoon die deze vaardigheden
bezit je onderneming? Dan moet je binnen de zes
maanden iemand aanstellen die deze vaardigheden
kan aantonen. Ook hiervoor is een aanpassing in de
KBO vereist. Dat regelen wij graag voor je via ons
ondernemingsloket.
Bijkomende vestigingsplaats, vestiging die
verhuist of die moet geschrapt worden
Open of sluit je vestigingen, dan moet je dat
in de KBO laten aanpassen.
En …
• Stopzetting van je zaak
• Uittreksel uit de Kruispuntbank
voor Ondernemingen
• Nieuwe vergunning
• Nieuwe of gewijzigde leurkaart
• Wijziging van de inschrijving bij de BTW/
Stopzetting van de inschrijving bij de BTW
Ons ondernemingsloket Eunomia regelt
deze wijzigingen voor jou.
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JE (VERVALDAG)BERICHTEN DIGITAAL ONTVANGEN
De verschuldigde sociale bijdragen met betrekking
tot je verplichte aansluiting als zelfstandige bij avixi
worden je per kwartaal ter betaling aangeboden.
Wij bieden deze berichten ook digitaal aan. Indien je
deze momenteel nog niet via deze weg ontvangen

hebt, beschikken wij waarschijnlijk nog niet over jouw
correcte contactgegevens. Wil je in de toekomst jouw
berichten en rekeningen toch elektronisch ontvangen,
bezorg dan je e-mail adres aan je klantenbeheerder.

MY AVIXI
Vond jij de weg al naar my avixi, je digitaal dossier bij
avixi? Je kan hier je eigen dossier raadplegen en allerlei
documenten downloaden. Je logt in met je e-id
en een kaartlezer of met itsme.
In my avixi vind je:
•
•
•
•
•

je persoonlijke gegevens
je klantenbeheerder
de kwartaalafrekeningen sociale bijdragen
diverse attesten
de staat van betalingen en overzicht
van de onbetaalde bijdragen
• simulatietool voor sociale bijdragen
• de aanvraag vermindering of
vermeerdering van sociale bijdragen
• de aanvraag vrijstelling

VOLG ONS OP LINKEDIN OF FACEBOOK
Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes
of interessante weetjes over zelfstandigen?
Volg onze avixi Linkedin of Facebook pagina.
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Check even of je persoonlijke gegevens volledig
en correct zijn. Beschikken we al over een correct
mailadres van jou? Als jouw mailadres niet correct
is dan kan je dit zelf wijzigen in my avixi.
Klik hiervoor op het potloodje. Contact tussen jou
en ons gaat zoveel sneller en directer als we jou per
mail kunnen bereiken. Bovendien kunnen we jou
je vervaldagberichten digitaal aanleveren. Sneller,
en een pro voor je klassement en boekhouding.

