STEUNMAATREGELEN VOOR
ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMERS
CORONA-OVERBRUGGINGSRECHT
Voor wie?
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die omwille van
de CORONA-CRISIS hun zaak moeten sluiten of tenminste 7 (opeenvolgende)
kalenderdagen hun activiteit volledig onderbreken kunnen het overbruggingsrecht
aanvragen bij hun sociale verzekeringskas.
Voor zelfstandigen die van de federale overheid verplicht moeten sluiten stelt er zich geen probleem.
Deze groep kan vanaf de eerste sluitingsdag gebruik maken van het overbruggingsrecht. Ook de
HORECA die haar verbruikszaal moet sluiten maar tijdelijk overschakelt op afhaalgerechten komt in
aanmerking. Zelfs de kapperszaken, die verplicht op afspraak moeten werken, “zouden” de volledige
uitkering kunnen genieten.
Tevens kunnen de ondernemingen die niet onder de verplichte sluiting vallen, maar zich genoodzaakt
zien tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig te onderbreken, het
overbruggingsrecht aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemingen waarvan de activiteit
verlieslatend wordt door afwezigheid van zieke medewerkers, door dalende omzet, annulaties...
De zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog
tussenkomen voor dringende medische gevallen zouden ook recht hebben op de volledige uitkering
voor zover ze de niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7
opeenvolgende dagen/maand.
Een verklaring op eer is voldoende, er moeten geen bewijsstukken toegevoegd worden.
Deze maatregel is ook geldig voor startende zelfstandigen en voor de zelfstandigen die nog geen
4 kwartaalbijdragen hebben betaald. De zelfstandige mag uiteraard geen vervangingsinkomen
genieten. Echter, wanneer een zelfstandige in de maanden maart of april 2020 recht heeft op een
uitkering in het kader van het CORONA-overbruggingsrecht en gedurende één van deze maanden
ziek wordt (waardoor hij een uitkering zal genieten in het kader van de arbeidsongeschiktheid),
dan valt de CORONA-uitkering pas weg de maand volgend op de maand van de startdatum van de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Hoeveel bedraagt het CORONA-overbruggingsrecht?
De financiële uitkering hangt af of de zelfstandige aanvrager al dan niet personen ten laste heeft.
- Zonder personen ten laste bedraagt de uitkering 1.291,69 EUR/maand;
- Met gezinslast (kind, echtgenoot, wettelijk samenwonende, (groot)ouder) bedraagt de uitkering
1.614,10 EUR/maand.
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Hoe verloopt de procedure voor aanvraag van het CORONA-overbruggingsrecht?
De aanvraag moet gebeuren door indiening van het “inlichtingenformulier overbruggingsrecht –
gedwongen onderbreking CORONA-virus) bij de sociale verzekeringskas waar de zelfstandige is
aangesloten, ten laatste voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de
zelfstandige activiteit werd stopgezet of gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen werd
onderbroken.
Het inlichtingenformulier kan afgehaald worden via de link: https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/
form/Inlichtingenformulier_overbruggingsrecht_gedwongen_onderbreking_coronavirus_01.pdf
op de site van de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers.
Dit formulier kan per Email of per post naar de sociale verzekeringskas worden gestuurd. Vergeet
niet te ondertekenen!
Met het oog op een snelle behandeling van hun dossier kunnen zelfstandigen reeds de aanvraag
indienen voor maart en april 2020. Opgelet: Wanneer men ook de aanvraag indient voor de maand
april dient als datum ten vroegste tot 08 april 2020 worden ingevuld om de 7-dagen regel te
respecteren. Het meest praktische is nog even af te wachten of de nu in voege zijnde maatregelen na
5 april 2020 als dan niet onder dezelfde regels zullen worden verlengd.
De meeste van onze klanten zijn aangesloten bij Xerius als sociale verzekeringskas. U kan zelf een
verkorte “aanvraag overbruggingsrecht” indienen via de link:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
Kijk goed na dat u het juiste aanvraagformulier invult. U krijgt steeds een bevestiging per Email
welke u dan ons dan ook doorstuurt op het adres boekhouding@p-q.be
Uiteraard kan u met ons overleggen of vragen dat wij voor u uw aanvraag in orde
brengen.
Slotbemerking
Anders dan de CORONA-hinderpremie blinkt deze maatregel wel uit in transparantie én eenvoud
van procedure. Het aanvraagformulier was ook onmiddellijk beschikbaar. Als het goed is, moet het
ook geschreven worden.
Belangrijk: de hinderpremie (voor de handelszaken met verplichte sluiting) én het overbruggingsrecht
zijn combineerbaar. Maar voor de hinderpremie blijft het wachten op het aanvraagformulier.
Tot zover “zo goed als het kon” de stand van zaken op 24 maart 2020. We blijven het
volgen, pogen verder bij te sturen waar het moet en houden onze klanten via updateflashes op de hoogte.
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UPDATE: 30/03/2020
Moet u als bedrijfsleider uw bezoldiging uit uw vennootschap stopzetten om recht te
hebben op het overbruggingsrecht?
Neen, het enige criterium is dat de vennootschap, de bedrijfsleiders en de werkende vennoten hun
activiteiten volledig moeten stopzetten (of onderbreken gedurende tenminste 7 opeenvolgende
kalenderdagen) ten gevolge van de CORONA-crisis. De bezoldigingen mogen doorlopen, zowel voor
de bedrijfsleider als voor de werkende vennoot. Hetzelfde geldt voor de voordelen van alle aard.
Ook voor de Vlaamse hinderpremie vormt de bezoldiging geen beletsel.
Voor de Waalse premie vormt de bezoldiging als bedrijfsleider wel een probleem : deze premie zal
niet betaald worden aan bedrijfsleiders die zich laten doorbetalen tijdens de onderbreking.
Moet u belastingen en sociale bijdragen betalen op het overbruggingsrecht dat u zal
ontvangen?
Belastingen zijn inderdaad verschuldigd op het overbruggingsrecht maar dan als vervangingsinkomen.
Concreet zal u als zelfstandige een fiscale fiche (281.18) krijgen.
Vervangingsinkomsten worden op dezelfde manier belast als de beroepsinkomsten. Concreet zal bij
de afrekening van de belastingen voor het inkomstenjaar 2020 worden berekend hoeveel belastingen
verschuldigd zijn.
Sociale bijdragen daarentegen zijn niet verschuldigd op het overbruggingsrecht. Dit bedrag zal dus
niet bijgeteld worden bij de berekeningsbasis waarop uw sociale bijdragen berekend worden.
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