IK BEN ZWANGER
EN ZELFSTANDIGE
ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP
Je bent zwanger en zelfstandige in bĳberoep.
Al je rechten en plichten verlopen over je statuut als
werknemer of uitkeringsgerechtigde.

ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP
Anders ligt het voor de toekomstige mama in zelfstandig
hoofdberoep.
› Je hebt recht op twaalf weken moederschapsverlof. De regeling voor de zelfstandige geeft recht op:
drie verplichte en negen facultatieve weken.
➔ De 9 facultatieve weken van het moederschapsverlof mogen gedeeltelĳk voltĳds en
gedeeltelĳk halftĳds (maximaal 18 weken
halftĳds) opgenomen worden, naar keuze
van de vrouwelĳke zelfstandige.
➔ Het hele facultatieve verlof zal opgenomen
moeten worden over een periode van 36
weken te tellen vanaf het einde van het
verplichte postnatale verlof.
➔ De uitkering bedraagt ongeveer €489,75
per week en wordt door het ziekenfonds
uitbetaald.
› Je hebt recht op 105 gratis dienstencheques voor
moederschapshulp.
➔ Dien een aanvraag in bĳ uw sociaal verzekeringsfonds (Multipen).
➔ Doe dit ten vroegste vanaf de zesde maand
van de zwangerschap en ten laatste aan het
einde van de vĳftiende week volgend op
de geboortedatum. Na deze termĳn zal uw
aanvraag niet meer geaccepteerd worden.
➔ Multipen verstrekt u de nodige attesten en
inschrĳvingsformulieren.
➔ Als u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, regelt Multipen vervolgens de bestelling
van uw dienstencheques bĳ Sodexo.
Na de geboorte van uw kind stuurt Sodexo u uw
105 gratis dienstencheques per post op of stelt ze
gratis ter beschikking in uw beveiligde zone als u
ervoor hebt gekozen om elektronische dienstencheques te gebruiken. In totaal kunnen 105 cheques
van € 9 per cheque aangewend worden voor hulp in
het huishouden zoals voor het bereiden van maaltijden, het doen van boodschappen, schoonmaak,
enz…

➔ Voor de toekenning van de cheques moet
het kindje vanaf de geboorte in het gezin
van de aanvraagster-zelfstandige verblĳven
en moeten de sociale bĳdragen van de 2
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voorafgaande kwartalen betaald zĳn en de
vrouwelĳke zelfstandige moet in orde zĳn
voor de moederschapsvergoedingen van het
ziekenfonds.
› De vrijstelling van sociale bijdragen met behoud
van rechten. De overheid voorziet nog een bĳkomende maatregel voor het kwartaal dat volgt op
de bevalling. Om van deze vrĳstelling te kunnen
genieten, moet de vrouwelĳke zelfstandige, naar aanleiding van de geboorte van haar kind of kinderen,
voldoen aan de voorwaarden van de moederschapsvergoeding (via het ziekenfonds) in het stelsel van de
zelfstandigen. Dit kan bewezen worden door aflevering van een attest van het uitbetalingsorganisme van
de moederschapsverzekering.
Indien later blĳkt dat de vrĳstelling echter ten onrechte werd toegestaan, zullen de ten onrechte vrĳgestelde bĳdragen toch geïnd worden, met verhogingen.
› Startbedrag en groeipakket
Je hebt recht op een geboortepremie nu startbedrag
en kinderbĳslag nu groeipakket genoemd.
➔ Sinds 2019 is de Kinderbĳslag vervangen
door het Groeipakket. Dit zal u toegekend
worden door een Kinderbĳslagfonds van uw
keuze. Dit staat volledig los van uw sociaal
verzekeringsfonds.
Groeipakket in cijfers: dit is o.a. afhankelĳk van wanneer de kinderen geboren
zĳn: vóór of ná 01/01/2019, het inkomen
van de ouders, situatie (wees, kind met een
aandoening/handicap).
Daarbovenop geeft het kind recht op een
participatietoeslag (eventueel kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, universele participatietoeslag).
Gegroeid uit het verleden waar de sociaal
verzekeringsfondsen voor de zelfstandigen
nog de verbinding waren voor de kinderbĳslag, zĳn een groot aantal van onze zelfstandigen aangesloten bĳ Parentia Kinderbĳslagfonds. Meer info op: www.parentia.be.
➔ Kraamgeld heet nu voortaan Startbedrag.
Het Vlaamse startbedrag bedraagt in
2019 €1.122 voor elk kind. Momenteel
nog zwanger. Je kan het startbedrag al 2
maanden voor de voorziene geboortedatum
ontvangen.
Vraag het dus tĳdig aan bĳ het kinderbĳslagfonds van jouw keuze.
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