Tijdelijk Ouderschapsverlof voor zelfstandigen
WAT

Uitkering voor de maanden mei en juni
- 532,24 euro
- 875,00 (Alleenstaand)
! Verhoogd bedrag voor alleenstaande: uitsluitend samenwonend met kinderen, dus niet met echtegeno(o)t(e), partner, ouder, broer, samenwonende.
Kan door de 2 partners worden aangevraagd voor éénzelfde kind (beide partners kunnen dus
het verhoogde bedrag krijgen indien ze beiden een kind ten laste hebben).
Welke maanden?
- Mei
- Juni
- Juli
- augustus

WIE

-

Hoofdberoep
Primostarters
Meewerkende partners

-

Bijberoep + Gepensioneerde + Artikel 37 + student zelfstandige:
die de forfaitaire minimumbijdrage in hoofdberoep betaalt volgens inkomen 2017 (20,5% op 13.993,78 euro)

Pas uitbetaling als het werkelijk inkomen 2020 doorstroomt:
- Bijberoep + Gepensioneerde + Artikel 37 + student zelfstandige:
die volgens het inkomen 2020 de forfaitaire minimumbijdrage in hoofdberoep zullen betalen (20,5% op 13.993,78 euro)
DEADLINE
VOORWAARDEN

30/09/2020
-

De zelfstandige wiens activiteit gedurende een volledige kalendermaand werd beïnvloed door de zorg voor kind(eren)
Kind hoogstens 12 jaar (Biologisch kind, geadopteerd kind, pleegkind)
Of kind hoogstens 21 jaar als het kind een beperking heeft (uitzondering mogelijk)
Aanvraag =
verklaring op eer dat de zelfstandige zijn activiteiten gedurende minstens 1 maand zal verminderen voor verlenen van zorg voor kind naar aanleidi
ng van COVID-19 (ofwel voor opvang van kind tijdens de schooluren of
andere situatie mits bijkomende uitleg) Mogelijke voorbeelden: elke dag half uur vroeger sluiten om
te zorgen voor kind ; opvang door sluiting van school ; opvang door sluiting van crèche.

AANVRAAG

Klant of accountant kan aanvraag indienen via ons webformulier adhv een VERKLARING OP EER

CUMULATIE
-

Cumulatie met onvoorwaardelijk pensioen mogelijk
Cumulatie met overlevingspensioen mogelijk (als bijdrage van 20,5% betaald wordt op minstens NBI 13.993,78 euro
Cumulatie met moederschapshulp (enkel dienstencheques) mogelijk
Geen cumulatie met andere sociale zekerheidsuitkeringen (overbruggingsrecht, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering,
vaderschaps- of geboorteuitkering, uitkering in het kader van mantelzorg, adoptie-uitkering, uitkering pleegouderverlof)

-

Ouderkoppel bestaande uit 2 zelfstandigen kunnen dit beiden aanvragen
Bij de categorie gepensioneerde gaat dit enkel om de gepensioneerden die 20,5% sociale bijdragen betalen (bv. Overlevingspensioen)

-

Belastbaar als een vervangingsinkomen (onder voorbehoud, voorgelegd aan FOD)
Telt niet mee als belastbaar inkomen voor de sociale bijdragen (onder voorbehoud, voorgelegd aan FOD)

OPGELET

FISCALITEIT

