Afwezigheden als zelfstandige:
mogen activiteiten en verloning doorlopen?
Een handig overzicht.
Onderbreking
Moeder worden

Wat/Waarom?
Moederschapsverlof + moederschapsuitkering
Max. 12 weken voltijds (waarvan 3 verplicht en
9 facultatief) met volledige uitkering. Mogelijkheid om
(een gedeelte van) de facultatieve periode halftijds op te
nemen (maximaal 18 weken halftijds), met halve uitkering.

Activiteiten
toegelaten?

Mag verloning
doorlopen?

nee

ja

Xerius

Vrijstelling van bijdragen na bevalling
Automatische vrijstelling van de betaling van de sociale
bijdragen in het kwartaal na het kwartaal van de bevalling.
Opgelet: geen recht op fiscale aftrek VAPZ.
Vaderschaps- en geboorteverlof + vaderschapsen geboorteuitkering
Max. 15 volledige dagen met volledige uitkering
of max. 30 halve dagen met halve uitkering.

Het ziekenfonds

Xerius

Moederschapshulp
105 gratis dienstencheques na de bevalling

Vader of mee-ouder
worden

Contact

nee

ja

Xerius

Geboortehulp
15 gratis dienstencheques na de geboorte, enkel in het
geval er max. 8 volledige dagen of max. 16 halve dagen
geboorteverlof wordt opgenomen!
Adoptie-ouder
worden

Max. 7 weken adoptieverlof + adoptie-uitkering

nee

ja

Het ziekenfonds

Pleegouder worden

Max. 7 weken pleegouderverlof + uitkering

nee

ja

Het ziekenfonds

Om van deze sociale rechten te genieten, dienen de sociale bijdragen van bepaalde kwartalen betaald te zijn.
Meer info op www.xerius.be.

Onderbreking
Mantelzorg

Wat/Waarom?
Geven van zorgen bij zware ziekte of palliatieve zorgen
van een naaste of zorgen voor uw gehandicapt kind jonger
dan 25 jaar.

Activiteiten
toegelaten?

Mag verloning
doorlopen?

nee

ja

Xerius

Contact

Uitkering max. 12 maanden over de volledige loopbaan
als zelfstandige:
+ waarborgen van sociale rechten zonder bijdragebetaling
max. 4 kwartalen over de volledige loopbaan als
zelfstandige
- Ofwel halve uitkering (in geval van minstens
50% onderbreking beroepsactiviteit)
- Vanaf 3 maanden aaneensluitend uitkering = 1 kwartaal
vrijstelling van bijdragen (wordt automatisch toegepast).
Opgelet: geen fiscale aftrek VAPZ als niet alle kwartalen
van het jaar betaald zijn.
Rouwverlof

Uitkering voor maximaal 10 dagen volledige onderbreking
bij overlijden partner of kind.

nee

ja

Xerius

Ziekte of ongeval

Uitkering vanaf de 1ste dag (indien minstens
8 dagen arbeidsongeschikt)

nee

ja

Het ziekenfonds

Ziekte of ongeval
met gelijkstelling

Enkel bij langdurige onderbreking mogelijk.
Vrijstelling van sociale bijdrage met behoud van rechten.

nee

nee

Xerius

Overbruggingsrecht

Faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen
onderbreking (door brand, natuurramp, vernieling of
allergie) en economische moeilijkheden: max.
12 maanden uitkering
+ max. 4 kwartalen behoud van het recht op
gezondheidszorg en ziekte-, moederschaps-, en
invaliditeitsverzekering over de volledige loopbaan
als zelfstandige.

nee

nee

Xerius

Voortgezette
verzekering

Behoud sociaal statuut bij inactiviteit.

nee

nee

Xerius

Om van deze sociale rechten te genieten, dienen de sociale bijdragen van bepaalde kwartalen betaald te zijn.
Meer info op www.xerius.be.

