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Ziekte of een ongeval voor een zelfstandige:
Ben ik wel verzekerd?
Een ziekte of een ongeval kan voor een zelfstandige verstrekkende gevolgen hebben. U kan
uw zelfstandige activiteit tijdelijk of gedurende een langere periode niet meer uitoefenen.
Welke mogelijkheden biedt het sociaal statuut van de zelfstandigen u om u te helpen tijdens
deze periode?
Ziektekosten
Bij een bezoek aan uw huisarts, tandarts, kinesist,… krijgt u een deel van de medische kosten
terugbetaald. Ook voor de aankoop van geneesmiddelen of behandelingen in het ziekenhuis
krijgt u een terugbetaling van uw medische kosten (met uitzondering van het remgeld). De
terugbetalingen van de ziektekosten verlopen via uw mutualiteit. Deze verzekering geldt ook
voor de personen die u ten laste heeft.
Arbeidsongeschiktheid
Wanneer u door een ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u van uw
mutualiteit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om een uitkering te ontvangen moet u
volledig arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat u niet in staat bent uw activiteit verder te
zetten. De adviserende arts van uw ziekenfonds oordeelt hierover. Om recht te hebben op de
volledige uitkering, moet de arbeidsongeschiktheid tijdig en correct worden aangegeven.
Het bedrag dat u zal krijgen hangt af van de uw gezinssituatie en de duur van uw
arbeidsongeschiktheid.
 eerste maand: wachttijd, u krijgt geen vergoeding.
 11 daaropvolgende maanden (primaire arbeidsongeschiktheid): u kan een vergoeding
krijgen. Opgelet: deze vergoeding wordt uitgekeerd voor elke dag dat u ziek bent, met
uitzondering van zondagen.
 vanaf het tweede jaar (invaliditeit): u kan een verhoogde vergoeding krijgen.
Gelijkstelling wegens ziekte
Bent u zelfstandige in hoofdberoep en hebt u uw activiteit stopgezet door ziekte of invaliditeit,
dan kunt u uw rechten in het sociaal statuut van de zelfstandigen behouden door een
gelijkstelling wegens ziekte aan te vragen. De gelijkstelling wegens ziekte zorgt ervoor dat u
tijdens uw kwartalen van arbeidsongeschiktheid uw recht behoudt op een pensioen,
gezinsbijslag, en ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Om in aanmerking te komen voor gelijkstelling wegens ziekte moet u al minstens 90 dagen
zelfstandige geweest zijn, minstens 66% arbeidsongeschikt zijn en uw activiteit omwille van
die reden stopgezet hebben. Een aanvraag voor gelijkstelling wegens ziekte kan u doen bij uw
sociaal verzekeringsfonds.
De gelijkstelling wegens ziekte start vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u
arbeidsongeschikt bent geworden, tenzij de arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt in de
eerste maand van het kwartaal. Dan hebt u direct recht op de gelijkstelling wegens ziekte. Uw
sociale bijdrage voor dat kwartaal valt dan ook weg.
Als u uw zelfstandige activiteit niet hervat, loopt de gelijkstelling tot en met het kwartaal
waarin de arbeidsongeschiktheid eindigt. Wanneer u uw zelfstandige activiteit wel hervat,
stopt de gelijkstelling wegens ziekte vanaf het kwartaal van de hervatting, tenzij u uw
activiteit herneemt in de laatste maand van het kwartaal. Dan behoudt u ook nog de
gelijkstelling ziekte voor dat kwartaal.
Bruto uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid per dag, 6 dagen per week,
in principe onderworpen aan 11,11% bedrijfsvoorheffing
Zonder gezinslast
Met gezinslast
Alleenstaande
1ste maand
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Van 2de tem 12de maand
33,13 EUR
53,99 EUR
41,19 EUR
Vanaf 13de maand zonder gelijkstelling
33,13 EUR
53,99 EUR
41,19 EUR
Vanaf 13de maand met gelijkstelling
37,05 EUR
53,99 EUR
43,21 EUR

AL UW RECHTEN ALS ZELFSTANDIGE:
WWW.MULTIPEN.BE

Bescherming van de woning van de zelfstandige tegen schuldeisers
Er is een persoonlijk risico verbonden aan de uitoefening van een zelfstandige activiteit. Om dit enigszins te beperken,
hebben zelfstandigen vanaf 2007 de mogelijkheid om hun woning onbeslagbaar te laten verklaren. De bescherming is
enkel mogelijk voor de woning waar de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats heeft én op voorwaarde dat er een verklaring
van onbeslagbaarheid door een notaris wordt opgemaakt waarin het onroerend goed gedetailleerd beschreven is met
aanduiding van de eigen, gemeenschappelijke of onverdeelde aard van de zakelijke rechten van de zelfstandige
betreffende dat onroerend goed. De notariskosten zijn ongeveer 1000 EUR. Derden moeten rekening houden met deze
bescherming vanaf de overschrijving ervan in het register van de hypotheekbewaarder. De bescherming blijft geldig tot
overlijden van de zelfstandige die de verklaring heeft afgelegd of tot hij van hoofdverblijfplaats wisselt.
In principe staat de zelfstandige (in eigen naam, dus niet in een vennootschap) met zijn heel vermogen in voor zijn
schulden. Deze bescherming vormt dus een uitzondering op dit principe. Let wel op: het Hof van Cassatie heeft in een
arrest van 3 oktober 2014 wel nog eens extra benadrukt dat de bescherming vervalt van zodra de woning, zelfs tijdelijk,
niet meer de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige is. In het arrest had de zelfstandige een verklaring van
onbeslagbaarheid op zijn woning en verplaatste hij zijn hoofdverblijfplaats nadien naar een ander adres om na 1 jaar terug
naar zijn woning terug te keren en zijn hoofdverblijfplaats daar terug te vestigen. Het hof oordeelde dat de bescherming
vervallen was.

Mypension.be
Zelfstandigen kunnen nu ook hun pensioeninfo online raadplegen
Voortaan kunnen zelfstandigen informatie over hun pensioen raadplegen op mypension.be, de pensioenwebsite van de
federale overheid. Zij kunnen hun loopbaandossier inkijken en zien wanneer zij ten vroegste met pensioen kunnen gaan.
Wat kan een zelfstandige nog allemaal doen via mypension.be?
 post elektronisch lezen
 pensioen aanvragen
 de uitbetaalde pensioenbedragen raadplegen
 pensioenloopbaan inkijken en eventuele onvolledigheden online signaleren.
Vanaf volgend jaar kunnen zelfstandigen ook berekenen hoeveel wettelijk pensioen ze later zullen krijgen. In 2017 zouden
gebruikers zelfs aan de hand van een simulator kunnen bekijken wat de gevolgen zijn van verschillende loopbaankeuzes
voor de grootte van hun pensioen.

Opgelet met bewijs bedrijfsbeheer of beroepsbekwaamheid via aangestelde
Elke zelfstandige die een commerciële onderneming wenst op te starten, of reeds gestart is, moet minimaal bedrijfsbeheer
bewijzen en eventueel bijkomende ondernemersvaardigheden voor bepaalde gereglementeerde beroepen in de sector
bouw, personenzorg en rijwielen. U kan dit zelf bewijzen of via een aangestelde. Indien de aangestelde uw onderneming
verlaat, heeft u er alle baat bij om de ervaring over te zetten op iemand anders:

de doorhaling van de aangestelde die vertrekt moet binnen de maand aangegeven worden aan het
ondernemingsloket.

binnen de 6 maanden moet u een nieuwe aangestelde (ofwel u mits praktijkervaring ofwel iemand anders in de
plaats) laten inschrijven bij het ondernemingsloket.
U kan hiervoor terecht bij ons ondernemingsloket Eunomia.
De kostprijs bedraagt het wettelijke tarief van 82,50 EUR per verrichting. Indien deze wijzigingen samen gebeuren
(schrapping aangestelde + tegelijkertijd toevoeging nieuwe aangestelde) dient slechts 1 keer het wettelijke tarief betaald
te worden.

Weet dat u bij Multipen ook terecht kan voor een aanvraag ondernemingsnummer, alle verrichtingen
in de KBO via ons eigen ondernemingsloket, vergunningsaanvragen, BTW, loonberekeningen,
personeelsadministratie, advies, oprichting en omvorming naar vennootschap, VAPZ, enz.

