#2
A p r i l

2019

Nieuwe regeling
kinderbijslag
Vrijstelling van
sociale bijdragen
Nieuw voor
zelfstandigen:
vaderschaps- en
geboorteverlof
Vennootschapsbijdrage
Sociale bijdragen
betalen met POM

Vragen over de nieuwe wetgeving?
Aarzel niet me te bellen!

startcentrum voor zelfstandigen
sociaal statuut
aanvullende verzekeringen

info@incozina.be
www.incozina.be
050 40 65 65

NIEUWE REGELING KINDERBIJSLAG IS VAN START GEGAAN
Vanaf 1 januari 2019 heeft elke gemeenschap in België zijn eigen systeem van kinderbijslag. Het
domicilie van het kind bepaalt welk regionaal systeem van toepassing is. We vatten het voor jou samen.

Vlaanderen
Het nieuwe model in Vlaanderen heet “Groeipakket”.
Het geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019.
In het pakket zitten de gezinsbijslagen en andere
financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind.
Het startbedrag bij geboorte of adoptie, het basisbedrag en de schoolbonus zijn er voor elk kind. Voor
wezen, pleegkinderen, kinderen met specifieke behoefte
is er extra ondersteuning onder de vorm van sociale
toeslag en/of zorgtoeslag.
Het Groeipakket stimuleert de deelname aan kinderopvang en onderwijs via participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag). Als je
er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend.
Voor kinderen geboren vóór 2019 blijft het oude
systeem van toepassing, namelijk de koppeling van
het basisbedrag aan de rangorde en aan de leeftijd.
Ze behouden dit tot ze hun studies beëindigen of tot ze
25 jaar zijn. Vanaf 2019 zullen ook de toekenningsregels
voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van
toepassing zijn. Deze gelden dan ook voor gezinnen
met een laag inkomen en niet enkel bij werkloosheid,
invaliditeit of voor éénoudergezinnen . Er komen ook
enkele toeslagen bij voor gezinnen die nu al kinderbijslag ontvangen: de nieuwe kinderopvang-, kleuteren schooltoeslagen.
Gezinnen zullen vanaf 2020 zelf kunnen kiezen welk
kinderbijslagfonds hun kinderbijslag zal uitbetalen.
Info Vlaanderen www.groeipakket.be

Brussel
In Brussel blijft tot en met 2019 het oude systeem van
kinderbijslag van toepassing. Het nieuwe systeem start
in 2020.
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Gezinnen zullen vanaf 2022 zelf kunnen kiezen welk
kinderbijslagfonds de kinderbijslag uitbetaalt.
Info Brussel www.iriscare.brussels

Wallonië
In Wallonië zal de overgang in twee stappen gebeuren.
De toekenningsregels voor de sociale toeslagen van
het nieuwe systeem zijn al van toepassing vanaf 2019.
Concreet betekent dit dat gezinnen met een laag
inkomen ook in aanmerking komen en dus niet enkel bij
werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen.
Ook behouden de studenten automatisch hun recht
op kinderbijslag tot 21 jaar, zonder schoolattest. De
wezenbijslag wordt toegekend ook als de overlevende
ouder samenwoont.
Het nieuwe model start volledig in 2020 en geldt
voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020. Kinderen
geboren vóór die datum blijven in het oude systeem en
genieten dus ook de oude bedragen tot ze hun studies
beëindigen of tot ze 25 jaar zijn.
Gezinnen zullen vanaf 2021 zelf kunnen kiezen welk
kinderbijslagfonds hun kinderbijslag uitbetaalt.
Info Wallonië www.aviq.be

Duitstalige Gemeenschap
In de Duitstalige Gemeenschap wordt het nieuwe
systeem van kinderbijslag beheerd door de
Overheidsdienst van de Duitstalige Gemeenschap.
Elke pasgeboren kind zal een vast basisbedrag krijgen,
aangevuld met enkele toeslagen.
Info Duitstalige Gemeenschap
www.ostbelgienlive.be/kindergeld

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN
Elk kwartaal sociale bijdragen betalen! Soms is het
een harde dobber door tijdelijke moeilijkheden, ziekte
of tegenslagen. Het sociaal statuut voor de zelfstandigen voorziet de mogelijkheid om onder bepaalde
voorwaarden vrijstelling van de bijdragen aan te vragen.
Als de vrijstelling toegekend wordt moeten de sociale
bijdragen niet betaald worden. Vanaf dit jaar zijn de
regels gewijzigd.

Op welke basis kan een zelfstandige
vrijstelling aanvragen?
Het criterium om een vrijstelling te kunnen aanvragen
is niet langer ‘behoefte of toestand die de staat
van behoefte benadert’. Het wordt vervangen door
‘tijdelijke financiële of economische moeilijkheden’.
Zo komt een zelfstandige nu ook in aanmerking voor
de vrijstelling van bijdragen als hij het tijdelijk moeilijk
heeft, door bijvoorbeeld een crisis in zijn sector, zonder
dat hij behoeftig is. Dat tijdelijke aspect is heel belangrijk: zodra de toestand van de zelfstandige verbetert,
kan hij geen aanspraak meer maken op de vrijstelling.
In een aantal gevallen is er een vermoeden van een
tijdelijk moeilijke financiële of economische situatie: als
je geniet van een leefloon of een inkomensgarantie voor
ouderen, als je slachtoffer bent van een natuurramp,
brand, vernieling van de zaak, …

Hoe verloopt de nieuwe procedure?
Voor het indienen van de aanvraag tot vrijstelling heb je
12 maanden de tijd.
De zelfstandige moet voor zijn aanvraag een vastgelegd aanvraagformulier invullen en aangetekend
opsturen naar Incozina. Wij sturen de aanvraag naar
het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering
der Zelfstandigen) dat de aanvraag onderzoekt én een
gemotiveerde beslissing neemt.
Nieuw is ook dat men bij het RSVZ binnen de 12
werkdagen in beroep kan gaan tegen de beslissing.
Binnen de maand zal de zelfstandige worden gehoord,
daarna neemt het RSVZ een definitieve beslissing.
De Commissie voor Vrijstelling van Bijdrage die vroeger
de beslissing nam, bestaat niet meer.

Wat gebeurt er met de sociale rechten
van de zelfstandige?
Met een vrijstelling van sociale bijdragen behoudt de
zelfstandige zijn sociale rechten, met uitzondering van
pensioen. Vrijgestelde kwartalen tellen niet mee als deel
van de pensioenloopbaan. De zelfstandige kan er wel
voor kiezen om de vrijgestelde bijdragen achteraf nog
te betalen, maar dat moet gebeuren binnen de 5 jaar na
de vrijstelling.

Als een vrijstelling van bijdragen wordt aangevraagd, moet eerst worden bekeken of een vermindering
van de voorlopige bijdragen geen mogelijkheid is. Als een zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor
vermindering van bijdragen, maar hij vroeg die vermindering niet aan, kan het RSVZ ervoor kiezen zijn
aanvraag tot vrijstelling niet in overweging te nemen.

NIEUW VOOR ZELFSTANDIGEN: VADERSCHAPS- EN GEBOORTEVERLOF
Vanaf 1 mei zullen ook vaders het recht hebben op vaderschaps- en geboorteverlof en daarvoor een vergoeding
ontvangen. Aan de uitvoering van deze wet wordt nog volop gewerkt maar we geven hier reeds de voornaamste
principes mee. In een volgend Klankbord zullen we ongetwijfeld meer informatie geven.
Principes
•

•
•
•

De zelfstandige moet tijdelijk elke activiteit onderbreken. Een tijdelijke onderbreking betekent niet dat de
zelfstandige zijn activiteit officieel moet stopzetten; hij moet geen ontslag nemen uit zijn mandaat, hij moet
zijn inschrijving bij de KBO niet schrappen, enz. Hij kan zich bovendien laten vervangen door een derde om
zijn zelfstandige activiteit uit te oefenen.
De periode van onderbreking kan maximaal 10 volledige dagen zijn, die kunnen opgesplitst worden in
20 halve dagen.
De 10 dagen of 20 halve dagen moeten niet noodzakelijk opeenvolgend worden opgenomen.
De zelfstandige moet een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.

Het bedrag van de uitkering
De uitkering is een equivalent van de moederschapsuitkering, omgerekend naar een dagbedrag: € 80,82 voor
een volledige dag of € 40,41 voor een halve dag.
De geboortehulp
Wie zijn activiteit slechts voor maximaal 8 volledige dagen of 16 halve dagen onderbreekt kan ‘geboortehulp’
aanvragen. Deze bestaat uit de toekenning van 15 dienstencheques. De geboortehulp kan niet apart aangevraagd
worden, maar gaat gepaard met de vaderschaps- en geboorteuitkering.
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VENNOOTSCHAPSBIJDRAGEN 2019
Vennootschappen betalen jaarlijks een eenmalige
vennootschapsbijdrage bestemd voor het sociaal
statuut der zelfstandigen. Vennootschappen zullen
in mei een uitnodiging tot betaling ontvangen.
De bijdrage moet betaald worden voor 1 juli 2019.
Een vennootschap is in 2019 de gewone bijdrage van
€ 347,50 verschuldigd indien haar balanstotaal van
het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer is dan
€ 700.247,09.

De verhoogde bijdrage van € 868,00 wordt aangerekend indien het balanstotaal hoger is dan € 700.247,09.
Voor het eerst zullen de facturen voor de vennootschapsbijdrage digitaal verstuurd worden. Incozina
gebruikt voor de verzending hetzelfde principe als bij
de facturen voor het sociaal statuut: wie geen digitale
factuur wenst te ontvangen kan zich uitschrijven en zal
de volgende keer een papieren factuur ontvangen.

BETAAL JE BINNENKORT OOK
JE SOCIALE BIJDRAGEN VIA POM?
In het derde kwartaal introduceren we een nieuwe betaalmethode om snel, eenvoudig en in alle veiligheid de afrekening
van je sociale bijdragen te betalen. In de betaaluitnodiging die
via e-mail verstuurd wordt, zal je namelijk een POM-betaalknop
zien verschijnen.
Wie nog een papieren factuur ontvangt zal binnenkort ook
via een QR-code met POM kunnen betalen.

Wat is POM?
POM is een Belgisch bedrijf dat betaaloplossingen ontwikkelt om de verwerking van facturen te vereenvoudigen.
POM staat voor Peace Of Mind en dat is niet gelogen…

Hoe werkt betalen via POM?
Op je elektronische factuur zal een digitale knop staan en
even doorklikken op de betaalknop in de e-mail volstaat
om de betaling uit te voeren. De betaalgegevens zijn reeds
vooraf ingevuld. Zo verlies je geen tijd met het overtypen
van het bedrag, de gestructureerde mededeling.
Je registreren of inloggen is ook niet nodig.
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POM voorziet twee mogelijkheden: ofwel
betaal je uitgesteld (voor de vervaldag)
ofwel betaal je onmiddellijk.
In het eerste geval kan je de betaling met
één druk op de knop op de vervaldag
inplannen. Je hoeft enkel je rekeningnummer te bevestigen. Extra handig als je
het te betalen bedrag zo lang mogelijk op
je rekening wil houden.
Met de tweede mogelijkheid kan je er voor
kiezen om de betaling onmiddellijk uit
te voeren via de integratie van POM met
andere betaalproviders zoals Bancontact.
Een betaling via Bancontact kan zowel via
de Payconiq by Bancontact app (of via één
van de banking apps die deze functionaliteit geïntegreerd hebben) of via kaart en
kaartlezer.
Meer informatie over POM vind je op
www.pom.be

