GEDEELTELIJK OVERBRUGGINGSRECHT VOOR
ZELFSTANDIGEN IN BIJBEROEP, ACTIEF
GEPENSIONEERDEN, GELIJKSTELLING BIJBEROEP,
STUDENT-ZELFSTANDIGEN GETROFFEN DOOR HET
CORONAVIRUS
De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen die
gedwongen worden geheel, gedeeltelijk of vrijwillig gedurende minimaal 7 opeenvolgende dagen
hun activiteit te onderbreken. Een aantal maatregelen zijn enkel van toepassing op de
zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten
gevolge van het Coronavirus, andere vinden een uitbreiding naar alle categorieën van
zelfstandigen.
Op initiatief van de Minister van Zelfstandigen werden de bestaande steunmaatregelen op 8
maart nog uitgebreid naar een bijkomende groep waarvan het inkomen van N-3 (2017 of indien
nog niet bekend, het eerste bekende jaar daarvoor) tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro
bedraagt.
Zij kunnen aanspraak maken, indien zij aan de andere gestelde voorwaarden voldoen op een
gedeeltelijke overbruggingspremie.

WIE VALT ONDER DEZE STEUNMAATREGEL :
 De zelfstandigen in bijberoep waarvan de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen
berekend worden op een referte-inkomen van N-3 (2017) dat ligt tussen 6.996,89 en
13.993,77 euro.
Zelfstandigen in bijberoep met een referte-inkomen N-3 boven 13.993,77 euro en die aan
de overige voorwaarden van het Overbruggingsrecht Corona voldoen, hebben recht op
het volledige Overbruggingsrecht.
 De actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige
bijdragen op een referte-inkomen N-3 berekend worden dat hoger is dan 6.996,89 euro.
 De student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen
berekend worden op een referte-inkomen van N-3 (2017) dat ligt tussen 6.996,89 en
13.993,77 euro.
 De zelfstandigen onder art. 37 ARS (gelijkstelling bijberoep) van wie de wettelijk
verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3
dat ligt tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro.
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VOORWAARDEN:
 Voor de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020 gelden in het kader van
de derde pijler van het overbruggingsrecht de volgende tijdelijke crisismaatregelen voor
zelfstandigen:
o

De zelfstandigen moeten vallen onder de ondernemers met een gedwongen
sluiting. Zij hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het
overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Het speelt
hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil zeggen dat ook
de handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten de volledige financiële
uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn
verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van
onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. Zelfs na de opheffing van de
verplichte sluiting van de meeste sectoren, blijven nog steeds een aantal
activiteiten verplicht niet actief. Zij hebben nog steeds recht op de uitbetaling voor
juli en augustus zonder motivering van 7 opeenvolgende dagen van stopzetting.

o

De zelfstandigen waarvan de activiteiten niet onder de beslissing tot gedwongen
sluiting vallen, kunnen aanspraak maken op de volledige uitkering voor de
maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020 voor zover ze in elk van deze
maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen gedwongen worden om hun
activiteit te onderbreken naar aanleiding van het coronavirus COVID-19. De
onderbreking moet volledig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun
zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens het niet komen opdagen van
werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen,
of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting,
toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit
verlieslatend wordt.

o

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun
onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van
het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit
dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de
vennootschap, is geen beletsel om het
overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het
overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.

o

Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig
onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische
gevallen, behouden het recht op de crisismaatregel van het overbruggingsrecht en
dit voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten
gedurende minstens 7 dagen per maand (maart, april, mei, juni, juli en augustus).
Het betreft een zeer ruime interpretatie van het begrip overmacht. Dit laat toe om de
zelfstandigen die vrijwillig beslissen hun activiteit te onderbreken ook van het
overbruggingsrecht te laten genieten. Bijvoorbeeld omdat het dagelijkse cliënteel
aanzienlijk verminderd is door de gevolgen van de coronavirus-epidemie en het
voorlopig niet meer rendabel is om de zaak verder open te houden. In dat geval
volstaat een formele verklaring op eer van de zelfstandige.
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NIEUW SINDS JUNI 2020
Na de opheffing van de gedwongen sluiting voor de meeste activiteiten (enkele
activiteiten blijven nog steeds gedwongen niet-actief) heeft de overheid op 7 juni beslist
het overbruggingsrecht nog verder uit te breiden naar de maanden juli en augustus en
eventueel later, indien nodig tot december. De voorwaarden voor de sectoren die nog
steeds onder de verplichte sluiting vallen blijft gehandhaafd. Voor de zelfstandigen die
in juli en augustus de activiteiten vrijwillig onderbreken gedurende minstens 7
opeenvolgende dagen moet, buiten de vroegere voorwaarden, de aanvraag nu ook
voorzien worden van objectieve elementen die de betrokkenheid van de sluiting met
COVID-19 staven. Meer hierover in de specifieke infonota over de steunmaatregelen
overbruggingsrecht juli en augustus en ondersteuning bij heropstart (Relancepremie).
De overheid kondigt wel aan dat alle mogelijke gegevensstromen zullen aangewend
worden om controles uit te oefenen. De Dienst Eerlijke Concurrentie van het RSVZ zal
belast worden met het opsporen van misbruik in dossiers.

PREMIE UITKERINGEN:
De maximale maandelijkse uitkering voor de maanden maart, april, mei, juni, juli en
augustus van het gedeeltelijk overbruggingsrecht bedraagt de helft van het gewone
Corona-overbruggingsrecht :
Met gezinslast
807,05 euro/maand

Zonder gezinslast
645,85 euro/maand

Indien de rechthebbende zelfstandigen een vervangingsinkomen hebben dan wordt de
cumul van de financiële uitkering van het overbruggingsrecht gemaakt met het
maandelijks vervangingsinkomen. Hierdoor kan de uitkering overbruggingsrecht
verminderd worden.
De volledige uitkering van het gedeeltelijk overbruggingsrecht met een
vervangingsinkomen is slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van deze
uitkering en het vervangingsinkomen per maand het bedrag van maximum 1.614,10
euro niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van de
financiële uitkering overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze
overschrijding.
Voorbeeld:
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o

Een zelfstandige in bijberoep ontvangt een tijdelijke werkloosheidsuitkering van 1.100
euro.
Hij kan enkel het verschil nog trekken tussen 1.614,10 euro en 1.100 euro = 514,10
euro ongeacht of hij gezinslast of niet heeft.

o

Een zelfstandige in bijberoep ontvangt een tijdelijke werkloosheidsuitkering van 700
euro. Deze zelfstandige kan een overbruggingsuitkering ontvangen van 645,85 euro
zonder gezinslast (700 euro + 645,85 euro = 1.345,85 euro < 1.614,10 euro) of 807,05
euro met gezinslast (700 euro + 807,05 euro = 1.507,05 euro < 1.614,10 euro).

CUMUL MET ANDERE VERVANGINGSINKOMENS:
Een aantal cumuls zijn niet aanvaard
o

De arbeidsongeschikte of invalide zelfstandigen, die een zelfstandige activiteit
uitoefenen die toegelaten is door de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds,
kunnen geen aanspraak maken op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Bij
onderbreking van de toegelaten zelfstandige activiteit in het kader van Covid-19, zullen
zij integraal terugvallen op het volledig bedrag van de arbeidsongeschiktheids- of
invaliditeitsuitkering.

o

De arbeidsongeschikte zelfstandige die reeds zijn activiteiten onderbroken had voor de
sluitingen van Covid-19 zal geen recht hebben op de overbruggingsuitkeringen. Er kan
niet onderbroken worden om 2 redenen. Voorbeeld: recht op arbeidsongeschiktheid
van 15 november 2019 tot 31 maart 2020 (of langer). De zelfstandige activiteit was al
onderbroken.

o

De zelfstandige die volledige uitkeringen in het kader van de mantelzorg heeft van voor
de Corona-periode en die over de maand maart (of langer) loopt komt niet in
aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Bepaalde cumuls zijn wel aanvaard
o

Het is wel mogelijk om het recht op de Corona-overbruggingsuitkering binnen één
maand te cumuleren met een ander vervangingsinkomen.

Voorbeeld: de zelfstandige geniet arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 15 november 2019 tot
16 maart 2020. Indien de voorwaarden voor onderbreking vervult zijn, kan hij van deze de
Corona-overbruggingspremie ondanks het feit dat in deze maand reeds (gedeeltelijk)
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen genoot.

o

Indien de zelfstandige de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht geniet en in
diezelfde maand arbeidsongeschikt wordt erkend, zal hij ten vroegste
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen van zijn ziekenfonds op de eerste dag
van de volgende maand.

Voorbeeld: een zelfstandige heeft recht op het Corona overbruggingsrecht in maart en april 2020
en arbeidsongeschikt verklaart van 25 maart tot en met 15 april. Hij blijft recht hebben op de
overbruggingsuitkeringen voor maart en april. Op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen heeft hij
pas recht vanaf 1 april.

AANVRAGEN
U vraagt het gedeeltelijk overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni
aan met het specifiek document dat u terug vindt op : https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/04/Formulier-GEDEELTELIJK-overbruggingsrecht09042020.pdf?x97516
Voor de uitbetaling van het overbruggingsrecht van juni moet een nieuwe aanvraag
ingediend worden of er moet schriftelijk (per e-mail of per post) bevestigd worden dat
de voorwaarden voor het overbruggingsrecht nog steeds voldaan zijn.
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Voor de maanden juli en augustus moet u de aanvraag voor elke maand afzonderlijk
indienen en dit met de specifieke documenten die u kan terugvinden op onze website.
De aanvragen mogen aan het betrokken sociaal verzekeringsfonds (Multipen) gestuurd
worden per mail aan info@multipen.be, per brief of per aangetekende brief of
aangetekende mail.
OPGELET: Corona-uitkeringen (overbruggingsrecht, ouderschapsuitkering, relancepremie) zijn vervangingsinkomsten. Zij komen bij de belastbare grondslag. Op de
premies werd nog geen bedrijfsvoorheffing afgehouden waardoor er nog belastingen op
moeten betaald worden.

Meer informatie over het Coronavirus wordt aangeboden op de op de website van de FOD
Volksgezondheid https://www.info-coronavirus.be/nl/
Op vrijdag 6 maart 2020, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering verschillende
maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen
worden door de gevolgen van COVID-19.
Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn
in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te
behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van
betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor
ondernemingen en zelfstandigen.
Meer informatie hierover is te vinden
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn --> zie
informatie voor ondernemingen -> vermindering van de economische verliezen.
Meer info over de Hinderpremie en de Compensatiepremie die door de Vlaamse overheid
ter ondersteuning wordt toegekend:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifiekemaatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
en op : https://www.multipen.be/nieuwsberichten/
Einde aanvraag Hinder- en Compensatiepremie 30 juni 2020.

5

