OVERBRUGGINGSRECHT VOOR ZELFSTANDIGEN
VANAF JULI
ONDERSTEUNING HEROPSTART VANAF JUNI
De Federale Overheid voorziet:
- Verlenging van het tijdelijke overbruggingsrecht Corona voor de maanden juli en augustus voor
de zelfstandigen met vrijwillige sluiting. Voor de zelfstandigen die nog steeds onder de
gedwongen sluiting vallen (of hier volledig afhankelijk van zijn) wordt het overbruggingsrecht
verlengd tot december.
- De invoering van een nieuwe tijdelijke maatregel ter ondersteuning voor de heropstart voor de
maanden juni, juli, augustus, september en oktober.
De verlenging van het overbruggingsrecht (volledig of gedeeltelijk) voor de maanden na juni is niet
meer automatisch van toepassing voor elke zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt in juli en
augustus. Sinds 4 mei mochten een groot aantal zelfstandigen hun activiteit weer uitoefenen
waardoor in juli en augustus nog slechts een zeer beperkt aantal activiteiten onder de gedwongen
sluiting vallen: discotheken en dancings, activiteiten en evenementen die georganiseerd worden
voor meer dan 200 personen, de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, ….
Deze sectoren en zij die afhankelijk zijn van deze sectoren blijven recht hebben op het
overbruggingsrecht. De duidelijke opgave van de NACEBEL-code van de activiteiten is evenwel
noodzakelijk.
De zelfstandigen die niet meer onder een gedwongen sluiting vallen maar vrijwillig de activiteiten
stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen eventueel aanspraak maken op
het overbruggingsrecht. Dit zal enkel mogelijk zijn mits het aantonen van een duidelijk oorzakelijk
verband tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen.
De nieuwe steunmaatregel bij heropstart (heropstart- of relancepremie) voorziet een financiële
ondersteuning voor de zelfstandigen die in de eerste fase van COVID-19 verplicht werden om te
sluiten gedurende meer dan één kalendermaand en sinds 4 mei terug mochten opstarten, maar
niet aan het ritme van voorheen en met een verlies van omzet of bestellingen van minstens 10% in
vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.
BELANGRIJK
Corona-uitkeringen in het zelfstandigen statuut (overbruggingsrecht, ouderschapsuitkering en
relance-premie) zijn vervangingsinkomens en komen bij de belastbare grondslag. Er is geen
bedrijfsvoorheffing afgehouden, dus er moeten nog belastingen op betaald worden.
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WIE VALT ONDER DE STEUNMAATREGEL VERLENGING
OVERBRUGGINGSRECHT NA JUNI:
 Volledig overbruggingsrecht :

Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, zelfstandigen in hoofdberoep met gelijkstelling
bijberoep (art.37), student-zelfstandigen of helpers die bij de start van de onderbreking van de
activiteiten de minimum sociale bijdragen hoofdberoep verschuldigd zijn (745,15 €).
Ook zelfstandigen in bijberoep die hieraan voldoen kunnen van deze maatregel gebruik maken.
Het feit dat déze zelfstandigen in bijberoep een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen, is
geen belemmering voor het recht op de overbruggingsvergoeding. Ook starters en primostarters
komen in aanmerking.
LET WEL: Betaalde sociale bijdragen die op basis van een verhoogd geraamd inkomen gelijk zijn
aan de minimum bijdragen hoofdberoep komen niet in aanmerking.
De beoogde zelfstandigen moeten sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

 Gedeeltelijk overbruggingsrecht

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.
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.

ZELFSTANDIGEN DIE NOG ONDER GEDWONGEN SLUITING VALLEN:
VOOR DEZE ZELFSTANDIGEN WORDT HET OVERBRUGGINGSRECHT
NOG VERLENGD TOT EIND DECEMBER.
VOORWAARDEN




de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;
de discotheken en dancings;
de massa-evenementen die doorgaans worden georganiseerd voor
o meer dan 200 personen binnen (vanaf augustus 400 personen binnen)
o meer dan 400 personen buiten (vanaf augustus 800 personen buiten).
Ondernemingen die doorgaans enkel evenementen organiseren die nog steeds verboden zijn in
juli/augustus 2020 mogen hun activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere
events (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …). Dergelijke omvorming verhindert de verdere
toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht niet.
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op 06/08 werden de sectoren die onder de gedwongen sluiting vallen nog uitgebreid met :
o zelfstandige artiesten actief in de sectoren die vallen onder de evenementen en de
culturele sector
o foorkramers
o nachtwinkels
o shishabars



Of zelfstandigen waarvan de activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de activiteiten
bedoeld in de activiteiten hierboven vermeld. De afhankelijkheidsband moet absoluut
aangetoond worden.

AANVRAGEN
U vraagt het verlengd overbruggingsrecht voor verplichte sluiting of afhankelijke activiteit aan met
het specifiek document:
- voor het volledig overbruggingsrecht : https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/08/Formulier-verplichte-sluiting-afhankelijke-sector-volledigoverbruggingsrecht-juli-december.pdf?x97516
- voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht: https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/08/Formulier-verplichte-sluiting-afhankelijke-sector-gedeeltelijkoverbruggingsrecht-juli-tot-december.pdf?x97516
LET OP: de aanvragen moeten per maand met een apart aanvraagformulier ingediend worden.
Indien er echter al een goedgekeurde beslissing is voor één van de maanden (juli, augustus, …)
dan mag de aanvraag hernieuwd worden door schriftelijk te bevestigen dat de situatie
onveranderd is en de voorwaarden nog steeds voldaan zijn.
De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code(s) waarmee de zelfstandige
activiteit(en) opgenomen is (zijn) in de KBO.
In het geval van niet gedwongen sluiting maar afhankelijkheid van de beoogde sector met
gedwongen stopzetting van de activiteit, moet de afhankelijkheid voldoende toegelicht en
gemotiveerd worden.
De aanvragen mogen per mail (info@multipen.be), per brief (Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen) of per
aangetekende brief of aangetekende mail overgemaakt worden aan het sociaal
verzekeringsfonds (Multipen).
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ZELFSTANDIGEN DIE NIET (MEER) GETROFFEN ZIJN DOOR DE
VERPLICHTE SLUITING:
DEZE UITKERINGEN LOPEN UITERLIJK TOT EIND AUGUSTUS, HIER IS
GEEN VERLENGING VOORZIEN.
VOORWAARDEN


Deze zelfstandigen moeten de activiteit als gevolg van COVID-19 gedurende minstens 7
opeenvolgende kalenderdagen onderbreken in de kalendermaand waarvoor het
tijdelijke overbruggingsrecht aangevraagd wordt. De onderbreking moet volledig zijn.



Deze steunmaatregel kan in aanmerking komen voor de zelfstandigen waarvan de
activiteit afhankelijk is van sectoren die opnieuw mochten opstarten, maar die een
verminderde en vertraagde opstart hebben (bij voorbeeld: leveranciers aan bepaalde
sectoren van de detailhandel, leveranciers aan horeca, …). Motivatie met objectieve
elementen.



Deze steunmaatregel kan in aanmerking voor de zelfstandigen die de voorbije maanden
de rendabiliteit zagen verloren gaan naar aanleiding van COVID-19 en die in
juli/augustus ook nog geen leefbaar inkomen kunnen bekomen uit de zelfstandige
activiteit. Hiervoor moet gemotiveerd met objectieve elementen bewezen worden dat
heropstarten verlieslatend zal zijn en geen leefbaar inkomen kan opleveren.



Objectieve elementen moeten voorgelegd worden om aan te tonen dat de
onderbreking nog steeds een gevolg is van COVID-19 en het onmogelijk is om de
zelfstandige activiteit terug op te starten omwille van de vermindering van omvang van
de activiteiten. Objectieve elementen kunnen zijn: aanzienlijke daling van de inkomsten,
daling activiteit (daling reserveringen, bezettingsgraad, stijging van het aantal
annuleringen, …), onderbroken leveringen, of een daling van de verkoop.



De zelfstandige die arbeidsgeschikt is maar in quarantaine wordt geplaatst na een hoog
risico contact met een besmet persoon en zijn zelfstandige activiteit om deze reden
dient te onderbreken komt ook in aanmerking voor het verlengd tijdelijk
overbruggingsrecht. De aanvrager moet een attest van quarantaine afleveren, en ook
gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen per kalendermaand volledig onderbreken
omwille van deze quarantaine.

AANVRAGEN
U vraagt het verlengd overbruggingsrecht voor vrijwillige sluiting aan met het specifiek document:
- voor het volledig overbruggingsrecht: https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/07/Formulier-vrijwillige-sluiting-volledig-overbruggingsrecht.pdf?x97516
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- voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht: https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/07/Formulier-vrijwillige-stopzetting-gedeeltelijkoverbruggingsrecht.pdf?x97516
LET OP: de aanvragen voor juli en voor augustus moeten met een apart aanvraagformulier
ingediend worden.
De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige
activiteit opgenomen is in de KBO.
De objectieve elementen moeten zéker toegevoegd worden, zonder deze bijlagen zal het dossier
niet ontvankelijk verklaard worden.
De aanvragen mogen per mail (info@multipen.be), per brief (Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen) of per
aangetekende brief of aangetekende mail overgemaakt worden aan het sociaal
verzekeringsfonds (Multipen).

PREMIE UITKERINGEN:
Voor het volledige overbruggingsrecht juli en augustus 2020 gelden volgende
maanduitkeringen:
Met gezinslast
1.614,10 €/maand

Zonder gezinslast
1.291,69 €/maand

De maximale maandelijkse uitkering voor de maanden 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.
Uitbetaling:
Bij ontvankelijk verklaarde dossiers zal de uitbetaling ten laatste gebeuren in het begin van
de volgende maand waarop de uitkering uitwerking heeft.
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WIE HEEFT RECHT OP DE ONDERSTEUNING BIJ
HEROPSTART (HEROPSTART- OF RELANCEPREMIE):
VOOR DEZE ZELFSTANDIGEN WORDT HET RECHT OP DE
RELANCEPREMIE VERLENGD TOT EIND OKTOBER.
ONDERSTEUNING HEROPSTART:
 Zelfstandigen in hoofdberoep, primostarter, meewerkende echtgenoot, student-zelfstandige,
student-zelfstandige in begin bezigheid, primo-starter in begin bezigheid, meewerkende
echtgenoot in begin bezigheid

 Komen niet in aanmerking: zelfstandigen in bijberoep en actief gepensioneerden.
 Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen N-3 wettelijke voorlopige
bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep komen wel in aanmerking.

VOORWAARDEN
De zelfstandigen komen in aanmerking als volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:


De zelfstandige activiteit behoorde op 3 mei nog tot de verplichte sluitingen
(dit betreft onder meer - horeca, non-food detailhandel (niet doe-het-zelf-zaken en
tuincentra en dagbladhandels), markten (zowel de klassieke marktkramen, als de mobiele
verkopers van gebraden kippen, ijskarren en andere foodtrucks), kappers en
schoonheidsspecialisten, reisbureau's die niet enkel on-line actief zijn, autocarbedrijven die
hoofdzakelijk personen vervoeren in het kader van recreatieve activiteiten).
Nachtwinkels komen NIET in aanmerking.



De zelfstandige activiteit MAG na 4 mei terug opgestart zijn zonder andere beperkingen
dan de regels inzake social distancing. Voorbeelden: Kappers - start 18 mei - recht op
steun heropstart vanaf juni en verder/Horeca - start 8 juni - recht op steun heropstart vanaf
juli en verder, kermissen - start 3 juli - recht op steun heropstart vanaf juli en verder…



In het 2de kwartaal van 2020 moet er een omzetverlies of vermindering van bestellingen
van minstens 10% zijn in vergelijking met het 2de kwartaal van 2019 en dit volledig te wijten
aan de COVID-19-crisis. Dit in het geval het om zelfstandigen gaat die niet in het eerste
jaar van activiteit zitten. Voor de relancepremie van oktober moet er een omzetverlies of
vermindering van bestellingen van minstens 10% zijn in het derde kwartaal van 2020
tegenover het derde kwartaal van 2019.
Voor zelfstandigen die niet actief waren in het 2de kwartaal van 2019, kan er rekening
gehouden worden met een ander referentiekwartaal:
- Bij gebrek aan het 2de referentiekwartaal van 2019, moet er gekeken worden naar
het eerstvolgende volledige kalenderkwartaal na het 2de kwartaal van 2019;
- Bij gebrek aan een referentiekwartaal, moet gekeken worden naar de eerste
volledige kalendermaanden van de zelfstandige activiteit.



Er is voor de aangevraagde maanden geen uitbetaling van het tijdelijke
overbruggingsrecht Corona.

De bouwsector komt niet in aanmerking voor de heropstart- of relancepremie.

6

AANVRAGEN
U vraagt de Heropstart- of relance-premie aan met het specifiek document dat u hier kan
downloaden: https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/08/Formulier-ondersteuningheropstart-juni-juli-augustus-september-oktober.pdf?x97516
De aanvragen voor de maanden waarvoor u in aanmerking komt mogen gelijktijdig met 1
aanvraagformulier ingediend worden.
De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige
activiteit opgenomen is in de KBO.
Het verschil in omzet of bestellingen moet duidelijk weergegeven worden:
- omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2020
- omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2019
- het verschil tussen beiden
De objectieve elementen die het omzetverlies staven moeten ter beschikking gehouden worden
aangezien de overheid later op grote schaal de aanvragen zal controleren. Zij moeten niet
meegestuurd worden met de aanvraag. Voeg bij de aanvraag wel een attest van de boekhouder
waarop het opgegeven omzetverlies gestaafd wordt, of bij gebrek aan een boekhouder een attest
vanwege de zelfstandige.
De aanvragen mogen per mail (info@multipen.be), per brief (Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen) of per
aangetekende brief of aangetekende mail overgemaakt worden aan het sociaal
verzekeringsfonds (Multipen).

PREMIE UITKERINGEN:
Voor de heropstartpremie voor juni, juli en augustus 2020 gelden volgende maanduitkeringen:
Zonder gezinslast
1.291,69 €/maand
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Met gezinslast
1.614,10 €/maand

