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AVIXI & STEUNT ELKANDER SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR

Sinds 01/01/2023 telt avixi nu 37 000 zelfstandigen en 
17 000 vennootschappen en dit door de fusie met 
het sociaal verzekeringsfonds Steunt Elkander, dat 
nu ook avixi heet. Deze fusie verandert niets aan onze 
gekende werking en service maar zorgt voor een 
grotere ondersteuning in de digitale uitdagingen 
die zich in de toekomst meer en meer aanbieden. 

Bovendien heeft avixi nu extra vestigingen in Mechelen, 
Brugge, Hasselt, Brussel, Luik en Gent. Voor de zelf
standigen die voorheen aangesloten waren bij Steunt 
Elkander verandert er niets, zij blijven genieten van 

dezelfde diensten in onze kantoren in Brussel, Luik 
en Verviers met de gebruikelijke dossierbeheerders. 
Het telefoonummer blijft voor deze kantoren 
02 743 05 10 en het emailadres is voortaan svk@avixi.be.

De zelfstandigen die aangesloten waren bij exSteunt 
Elkander vinden voortaan al de informatie en 
documenten op de website van avixi: www.avixi.be. 
Het consulteren van hun dossier blijft nog een tijdje 
verder verlopen als voorheen via het e-loket ex-Steunt 
Elkander. Deze toegang vind je ook op de website 
van avixi.

INDEXERING SOCIALE UITKERINGEN

De sociale uitkeringen werden geïndexeerd op 1 december 2022. Je vindt de recente uitkeringen bij documenten 
op onze website.

WELKE AANVRAAGDATUM VOOR STEUNMAATREGELEN CORONA 
VERSTRIJKT IN MAART 2023? 

Voor een aantal coronasteunmaatregelen verstrijkt 
de aanvraagdatum op 31 maart 2023.  
Bekijk onze speciale Coronapagina op onze website 
https://avixi.be/corona/steunmaatregelen-2022/

Crisis overbruggingsrecht Quarantaine/ 
Zorg voor een kind
Aanvraag juli, augustus, september 2022:  
uiterlijk 31 maart 2023.

Uitstel van betaling
Betaling van de bijdrage voor het eerste kwartaal 2022 
en van de regularisatiebijdragen 2018, 2019 en 2020 die 
vervallen op 31 maart 2022: uiterlijk voor 31 maart 2023.

Aanvraag vrijstelling van de voorlopige bijdrage 
van het eerste kwartaal 2022 de regularisatie-
bijdragen van 2018 en/of 2019 en/of 2020 met 
vervaldag op 31 maart 2022:
uiterlijk voor 31 maart 2023.

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 btwnummer
• Vergunningen
• Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds
• Vennootschapsbijdrage

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

Brussel 02 743 05 10
olbrussel@avixi.be

http://www.avixi.be
https://mysteuntelkander.easypay-group.com/xhtml/com/easypaygroup/login/view/index.xhtml
https://mysteuntelkander.easypay-group.com/xhtml/com/easypaygroup/login/view/index.xhtml
https://avixi.be/wp-content/uploads/2021/03/sociale-uitkeringen-vanaf-01122022.pdf
https://avixi.be/corona/steunmaatregelen-2022/


3

HERVORMD OVERBRUGGINGSRECHT

Hervorming Overbruggingsrecht voor zelfstandigen sinds 01/01/2023 

• Het overbruggingsrecht heeft voortaan geen
4 pijlers meer maar wordt vereenvoudigd naar
2 toegangscriteria, met aangepaste en
geharmoniseerde voorwaarden:

• Gedwongen onderbreking wegens
• natuurramp
• brand
• beschadiging
• allergie
• beslissing van een derde actor

of een gebeurtenis met een
economische impact

• faillissement
• Officiële stopzetting omwille van economische

moeilijkheden. Voldoen aan één van volgende
limitatieve voorwaarden:

• ontvangst leefloon
• bijdragevrijstelling
• laag inkomen tijdens jaar van stop

zetting en het voorafgaande jaar.

• Het is nu mogelijk om het overbruggingsrecht
te cumuleren met een ander vervangingsinkomen
en/of een beroepsactiviteit, binnen welbepaalde
grenzen.

• Het overbruggingsrecht voorziet een basispakket
bestaande uit twaalf maanden financiële uitkering
en vier kwartalen met behoud van bepaalde sociale
rechten. Deze kunnen aangevuld worden met
bijkomende maanden en kwartalen, afhankelijk
van het aantal pensioenvormende kwartalen die
de betrokken zelfstandige heeft opgebouwd.

Meer informatie over het hervormde over
bruggings recht vind je op onze website:  
https://avixi.be/ik-ben-zelfstandige/gebeurtenis-
met-impact-op-mijn-activiteit-of-statuut/
gedwongen-stopzetting/

VADERSCHAPSVERLOF

20 DAGEN VADERSCHAPSVERLOF VANAF 1 JANUARI 2023
Vaders en “meemoeders” hebben onder bepaalde voorwaarden recht 
op geboorte verlof van 15 dagen, binnen een periode van 4 maanden 
na de bevalling. 

Dit wordt verhoogd tot 20 dagen vanaf 1 januari 2023.

ENERGIECRISIS

Steunmaatregelen energiecrisis aan zelfstandigen 
verlenging in 2023. Lees hierover meer op onze 
website https://avixi.be/ik-ben-zelfstandige/
gebeurtenis-met-impact-op-mijn-activiteit-of-
statuut/andere-steunmaatregelen/
steunmaatregelen-energiecrisis-2023/

• Uitstel van betaling ook van toepassing voor de
bijdragen van het 1ste kwartaal 2023: aanvraag
vóór 15 maart 2023 en betaling ten laatste op
31 maart 2024.

• Vrijstelling van bijdragen ook van toepassing voor
de bijdragen van het 1ste kwartaal 2023:
vereenvoudigde aanvraag vrijstelling energiecrisis
indienen vóór 15 maart 2023.

• Klassiek overbruggingsrecht: bij voorlegging van
stavingstukken (voorschot)facturen van 2022 en/of
2023 die een sterke stijging aangeven ten aanzien
van 2021 kan er ook in het 1ste kwartaal van 2023
een aanvraag gedaan worden.

STEUNMAATREGELEN 
FRUITTEELT

Steunmaatregel aan zelfstandigen uit 
de fruit teelt sector met zware financiële 
moeilijkheden ingevolge een aanzienlijke 
directe impact van de energiecrisis op de 
stijgende productiekosten en/of andere 
structurele of conjuncturele factoren die 
momenteel wegen op de fruitteeltsector: 

• Uitstel van betaling van de voorlopige
sociale bij dragen van de 4 kwartalen van
2023: aanvraag vóór 15 maart 2023 en
betaling ten laatste op 31 maart 2024.

• Vereenvoudigde aanvraag vrijstelling van
de voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen
van 2023.

https://avixi.be/ik-ben-zelfstandige/gebeurtenis-met-impact-op-mijn-activiteit-of-statuut/gedwongen-stopzetting/
https://avixi.be/ik-ben-zelfstandige/gebeurtenis-met-impact-op-mijn-activiteit-of-statuut/gedwongen-stopzetting/
https://avixi.be/ik-ben-zelfstandige/gebeurtenis-met-impact-op-mijn-activiteit-of-statuut/gedwongen-stopzetting/
https://avixi.be/ik-ben-zelfstandige/gebeurtenis-met-impact-op-mijn-activiteit-of-statuut/andere-steunmaatregelen/steunmaatregelen-energiecrisis-2023/
https://avixi.be/wp-content/uploads/2022/12/20221229-Formulier-vrijst-bijdr-energiecrisis-N-2023-1.pdf
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SOCIALE BIJDRAGEN IN 2023

BIJDRAGEBEREKENING 2023

Voorlopige bijdragen 2023
In 2023 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis 
van je netto belastbaar inkomen van 3 jaar terug 
(= je inkomen van 2020). Voor de berekening van je 
voorlopige sociale bijdragen worden je inkomsten 
van 2020 geïndexeerd (vermenigvuldigd met 1,183138). 
In 2025 worden deze sociale bijdragen definitief 
herberekend op je werkelijke inkomen van 2023 
(zonder indexering).

Voor zowel de startende zelfstandige in 2023 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 2023 een 
beheerskost van 4 %.

De barema’s van de sociale bijdragen 2023 vind je 
op onze website: https://avixi.be/documenten/

Hogere inkomsten in 2023 dan in 2020
Je kan je sociale bijdragen laten aanpassen naar 
je geschatte inkomen, zo voorkom je een zware 
regularisatie in de toekomst. Daarnaast kan je wat 
je meer betaalde voor 2023 fiscaal inbrengen op 
voorwaarde dat het bedrag ten laatste op 31/12/2023 
op de rekening van avixi staat. 

Neem contact op met je klantenbeheerder. Indien je 
je dossier kan consulteren via my avixi kan je de 
aanpassing zelf doen. 
Klanten van exSteunt Elkander geven een aanvraag 
voor verhoogde inkomsten door via het eloket van 
exSteunt Elkander  
https://avixi.be/e-loket-ex-steunt-elkander/ 

Lagere inkomsten in 2023 dan in 2020
Je kan een aanvraag doen tot vermindering van sociale 
bijdragen. Je kan vrij kiezen op welk inkomen je je 
voorlopige sociale bijdragen wil laten berekenen. 
De wettelijke minimumdrempels voor de zelfstandigen 
in hoofdberoep, starters en op meewerkende echt
genoten 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 contact op met je klantenbeheerder. 
Indien je je dossier kan consulteren via my avixi kan je 
de aanpassing zelf doen. Klanten van exSteunt 
Elkander geven een aanvraag voor verminderde 
inkomsten door via het eloket van exSteunt Elkander  
https://avixi.be/e-loket-ex-steunt-elkander/

JE FISCAAL ATTEST 2022 EN EEN OVERZICHT  
VAN JE VERRICHTINGEN OVER 2022

Je fiscaal attest van de sociale bijdragen die je in 2022 
betaalde, zal je bezorgd worden in de loop van het 
tweede kwartaal van 2023. 

Je kan je fiscaal attest raadplegen en afdrukken 
ten vroegste op het einde van het eerste kwartaal via 
je elektronisch dossier. Je hebt daarvoor een kaartlezer 
en je identiteitskaart nodig of je logt in via itsme.

 
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. 

https://avixi.be/documenten/
https://avixi.be/e-loket-ex-steunt-elkander/
https://avixi.be/e-loket-ex-steunt-elkander/
https://be.linkedin.com/company/avixi-sociaal-verzekeringsfonds-en-ondernemingsloket
https://www.facebook.com/avixisociaalverzekeringsfonds
https://www.facebook.com/avixisociaalverzekeringsfonds
https://be.linkedin.com/company/avixi-sociaal-verzekeringsfonds-en-ondernemingsloket

