
INFO ZWANGERSSCHAP EN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP 

Vrijstelling van sociale bijdragen na bevalling: 

Ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap geniet u vrijstelling van betaling 

van sociale bijdragen voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de 

bevalling. Voor dit vrijgestelde kwartaal behoudt u al uw sociale rechten. Deze nieuwe 

regeling geldt voor bevallingen vanaf 1 oktober 2016. Voorwaarde is wel dat u als 

zelfstandige bij uw ziekenfonds in aanmerking komt voor de moederschapsuitkering. 

 

Een voorbeeld: u bevalt op 07 december 2016. De sociale bijdrage is niet verschuldigd 

voor het eerste kwartaal van 2017. 

U hoeft geen aanvraag in te dienen om deze vrijstelling te bekomen. Het Sociaal 

Verzekeringsfonds brengt dit voor u in orde van zodra het ziekenfonds de gegevens van 

de moederschapsuitkering overmaakt. Zelf hoeft u hiervoor dus niets te doen. 

Dienstencheques 

U heeft als zelfstandige moeder na de geboorte van een kind recht op 105 

dienstencheques die u kunt gebruiken voor huishoudelijke hulp (strijken, kuisen, 

verstelwerk, …). 

Deze moederschapshulp tracht de situatie van zelfstandige moeders te ondersteunen. 

In bijlage zend ik u het aanvraagformulier. 

Kraamgeld 

Wordt normaal aangevraagd via de vader en wordt uitbetaald aan de moeder . 

Kan worden aangevraagd vanaf 24 weken zwangerschap. 

Via sociale kas van de vader aanvragen. 

Kinderbijslag 

De kinderbijslag wordt ook door de vader aangevraagd. 

Dit wordt gedaan bij de zelfde kas waar de vader het kraamgeld aangevraagd. 

U moet de aanvraag om kindergeld samen met geboortebewijs opsturen. 

BTW 



Tijdens de periode van moederschapsuitkering mag je geen zelfstandige activiteiten 

uitvoeren. 

Voor een moederschapsrust die ten vroegste aanvangt op 1 januari 2017 zijn er enkele 

nieuwigheden. 

• Het totaal aantal weken moederschapsrust verhoogt van acht naar twaalf weken. 

De drie verplicht op te nemen weken blijven onveranderd: een week voor en 

twee weken na de bevalling. 

• Tijdens de negen naar keuze op te nemen weken mag je je activiteiten als 

zelfstandige voor maximaal de helft uitoefenen in plaats van ze volledig stop te 

zetten. Deze keuze kan voor elke volledige week afzonderlijk genomen worden. 

Indien je hiervoor kiest, wordt elke week met volledige stopzetting van de 

activiteiten omgezet in twee weken waarin je je activiteiten voor maximaal de 

helft uitoefent. Deze negen weken moederschapsrust kunnen alzo omgezet 

worden in maximaal achttien weken moederschapsrust.  

• Voor elke week waarin je je activiteiten voor maximaal de helft uitoefent, wordt 

de uitkering gehalveerd tot 229,15 euro per week. 

Voor BTW geld dat u het 4 de kwartaal (01/10/2016-31/12/2016) nog gedeeltelijk heeft 

gewerkt.  Hier moet u dus wel een btw aangiften voor indienen. 

Ook voor het 2017 het eerste kwartaal zal u nog een deel werken (nl de periode na de 

7de week). Ook hier zijn er activiteiten en dus moet er een aangiften worden gedaan. 

Er is dus geen onderbreking van een gans kwartaal dus er veranderd niets in de btw 

aangiften. 

Moederschapsuitkering 

De moederschapsrust bestaat uit een ‘verplichte’ periode en een ‘niet-verplichte’ 

periode. Je moet verplicht 3 weken nemen: 1 week voor en 2 weken na de bevalling. De 

overige 9 weken (of 10 weken bij een meerling) kan je naar keuze opnemen in periodes 

van 7 kalenderdagen en dit vanaf 3 weken tot 7 dagen voor de bevalling en vanaf de 

derde week tot 38 weken na de geboorte. De vrij te kiezen moederschapsrust kan ook 

halftijds worden opgenomen, in periodes van 7 kalenderdagen. Je werkt dan halftijds. 

Die halftijdse moederschapsrust duurt maximum 18 weken (20 weken bij een meerling). 

In dat geval wordt de moederschapsuitkering gehalveerd. 

De moederschapsuitkering wordt door het ziekenfonds betaald. 

Als je kindje na de geboorte nog minstens een week in het ziekenhuis moet blijven, kan 

je vragen om je moederschapsrust met nog een aantal weken (maximum 24) te 

verlengen. Die verlenging komt overeen met het aantal volledige weken hospitalisatie 

van je pasgeboren kind. 



 

De zelfstandige moeder betaalt geen sociale bijdragen in het kwartaal dat volgt op het 

kwartaal van de bevalling. Er zijn geen gevolgen voor de sociale rechten. Die vrijstelling 

wordt toegekend aan zelfstandigen die bevallen vanaf 1 oktober 2016. 

Informeer voor de bevalling bij je ziekenfonds. 

 

 

                   

        

        

 

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


