Uw rechten als zelfstandige

Bewaarexemplaar

Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut, betaalt u sociale bijdragen. Deze bijdragen leveren u heel
wat rechten op. Verschillende organisaties staan klaar om u alle informatie te verstrekken over uw rechten, de voorwaarden waaraan u moet
voldoen enz. Er bestaan ook oplossingen om u te helpen bij een tegenslag, van financiële of van andere aard. Dit document geeft u een algemeen
overzicht van uw rechten en maatregelen om u bij te staan en ook de gegevens van de organisaties waar u terecht kunt voor meer informatie.
Recht

Wat/waarom?

Waar?

Contact

Kraamgeld
Moederschapsverlof + uitkering
Moederschapshulp
Adoptiepremie
Adoptieverlof

Uitkering bij geboorte
Max. 12 weken + premie
105 gratis dienstencheques na de bevalling
Uitkering bij adoptie
Max. 6 weken + premie

Xerius
Uw ziekenfonds
Xerius
Xerius
Uw ziekenfonds

www.xerius.be/kinderbijslag/kind-op-komst

Kinderbijslag

Maandelijkse uitkering

Xerius

Medische kosten
Ziekte of ongeval

Terugbetaling gezondheidszorgen, inclusief kleine risico’s
Uitkering vanaf de 2de maand

Uw ziekenfonds
Uw ziekenfonds

Mantelzorg bij ernstig zieke
naaste, palliatieve zorgen aan
een naaste of als je zorgt voor
je gehandicapt kind (<25 jaar)

Volledige/halve uitkering (in geval van gehele (100%)/gedeeltelijke (minstens 50%) onderbreking beroepsactiviteit)
gedurende max. 12 maanden + waarborgen van sociale rechten
zonder bijdragebetaling gedurende max. 4 kwartalen

Xerius

www.xerius.be/uw-rechten

Gelijkstelling wegens ziekte

Sociale rechten zonder betaling bij volledige stopzetting

Xerius

www.xerius.be/uw-rechten

Vervanging bij tijdelijke stopzetting: vrijwillig of door ziekte

FOD Economie

www.vervangendeondernemer.be

Xerius
of
RSVZ
of
Groen nummer:

www.xerius.be/zelfstandigen/pensioen
www.rsvz-inasti.fgov.be of 02 546 42 11

Xerius

www.xerius.be/vapz

Xerius

www.xerius.be/betalingsmoeilijkheden

Uw gezin
www.xerius.be/uw-rechten
www.xerius.be/kinderbijslag/kind-op-komst
www.xerius.be/kinderbijslag/recht-op-kinderbijslag

Uw gezondheid

Tijd voor uzelf
Vervangende ondernemer

Uw pensioen
Voor al uw vragen

Overlevingspensioen en
overgangsuitkering

Aanvraag, berekening, minimum, vervroegd enz.
≥ 45 jaar en 6 maanden bij het overlijden van de echtgenoot en
1 jaar huwelijk : overlevingspensioen berekend op de loopbaan
van de overleden echtgenoot
< 45 jaar en 6 maanden bij het overlijden van de echtgenoot en
1 jaar huwelijk : overgangsuitkering van 12 maanden of van 24
maanden met kinderlast

Werken na pensioen

65 jaar en eigen rustpensioen: onbeperkt bijverdienen

Vrij aanvullend pensioen

Extra bij uw wettelijk pensioen: fiscaal interessant!

1765

Uw openstaande sociale bijdragen
Hulp bij tijdelijke financiële
problemen

Afbetalingsplan, aanvraag vrijstelling, kwijtschelding verhogingen, vermindering voorlopige bijdragen

Stopzetting van uw zelfstandige activiteit
Overbruggingsrecht

Faillissement, collectieve schuldenregeling en gedwongen
stopzetting (door brand, natuurramp, vernieling of allergie) :
max. 12 maanden uitkering + max. 4 kwartalen recht op gezondheidszorg en kinderbijslag

Xerius

www.xerius.be/uw-rechten

Voortgezette verzekering

Behoud sociaal statuut met verminderde bijdrage

Xerius

www.xerius.be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/
voortgezette-verzekering

Werkloosheidsuitkering

Onder bepaalde voorwaarden voor gewezen werknemers

RVA

www.rva.be

www.sowalfin.be of 04 237 07 70

Brussel

Sowalfin
PMV of
Agentschap
Innoveren en
Ondernemen
GIMB

Wallonië

Sowalfin

www.sowalfin.be of 04 237 07 70

Vlaanderen

Agentschap
Innoveren en
Ondernemen

www.vlaamsekredietbemiddelaar.be of
0800 20 555

Brussel

GIMB

www.gimb.be of 02 548 22 11

Permanente bijdragen-vermindering voor eerste aanwerving.
Eerste 3 aanwervingen, oudere werknemers enz

SD Worx

www.sdworx.be of 03 220 21 11

Specifieke reglementering
per regio/sector

Openingsuren, solden enz.

FOD Economie

www.economie.fgov.be

Wijziging/stopzetting activiteit

Verplichte administratie via uw ondernemingsloket

Xerius

www.xerius.be

Hinder door openbare werken
(bij financiële moeilijkheden)

Vanaf de 8ste dag: vergoeding gedurende
maximum 30 dagen (enkel in Vlaams gewest)

Agentschap
Innoveren en
Ondernemen

www.vlaio.be of 0800 20 555

Inkomenscompensatievergoeding (bij financiële moeilijkheden
door openbare werken)

Vanaf de 8ste dag : vergoeding gedurende max. 30 dagen
(enkel in Vlaams gewest)

Participatiefonds

www.openbarewerken-zelfstandigen.be of
02 210 87 54

Financiering van uw zelfstandige activiteit
Wallonië
Hulp bij uw zoektocht naar
financiering van uw project

Moeilijke relatie met banken
Bemiddeling tussen u en bank

Vlaanderen

www.pmv.eu of 02 229 53 10
www.vlaio.be of 0800 20 555
www.gimb.be of 02 548 22 11

Uw personeel
Allerhande sociale
verminderingen

En ook…

Contacteer Xerius bij de start of wijziging van uw zelfstandige activiteit. Versie april 2016. Actuele versie op www.xerius.be.

