Federale maatregelen
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus)
Wie komt in aanmerking ?
•

Verplichte sluiting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in
het maxistatuut en (primo)starters) die hun activiteit verplicht moeten
onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de
federale overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het
overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.
Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is.
Voorbeelden: het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op
afhaalgerechten komt in aanmerking.
Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die
minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
komen in aanmerking.
Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die
geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

•

Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge
coronacrisis
De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten
in het maxistatuut en (primo)starters) die minstens 7 opeenvolgende
kalenderdagen hun activiteit volledig onderbreken in maart en/of april naar
aanleiding van het coronavirus hebben eveneens recht op het
overbruggingsrecht.
Het gaat hier om de zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige
moeilijkheden ervaart door het coronavirus.
Voorbeelden: zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken wegens
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.
Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en
specialisten vallen hieronder evenals de bedrijfsleiders van vennootschappen (de
bezoldigingen en de voordelen alle aard mogen blijven doorlopen).
De onderbreking moet volledig zijn.
Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die
minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
komen in aanmerking.
Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die
geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.
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Omvang steun
De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met
gezinslast.
Deze gezinslast is op basis van de personen die volgens het ziekenfonds ten laste staan (en
dus niet de fiscale situatie).
Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat
een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.
Het recht wordt ook toegekend indien je als zelfstandige al in het verleden genoten heeft
van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht.
Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het
maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

Aanvraagprocedure
Het overbruggingsrecht wordt aangevraagd bij je sociaal verzekeringsfonds.
Op hun website vind je het aanvraagformulier terug.
Voor de maand maart moet de aanvraag ten laatste tegen 30/09/2020 gebeuren, voor
de maand april tegen 31/12/2020.

Cumulering
Deze maatregel kan worden gecumuleerd met de Vlaamse hinderpremie en
compensatiepremie maar niet met een vervangingsinkomen zoals een ziekte-uitkering.

Vermindering, uitstel of vrijstelling van betaling van sociale
bijdragen voor zelfstandigen
Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een
vermindering, uitstel of vrijstelling van bijdragen aanvragen bij hun sociale
verzekeringskas

•
•

•

Vermindering van sociale bijdragen kan aangevraagd worden voor de bijdragen
van 2020 indien de beroepsinkomsten lager zullen liggen dan één van de
wettelijke drempels
Voor de kwartaalbijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020, kan een
uitstel worden aangevraagd voor één jaar, dus 31 maart 2021 voor het eerste
kwartaal en 30 juni 2021 voor het tweede kwartaal. Hou er wel rekening mee dat
op datzelfde moment ook de kwartaalbijdragen voor 2021 betaald zullen moeten
worden. Bovendien geniet u dan in 2020 geen fiscale voordelen voor de nietbetaalde bijdragen.
De aanvraag tot uitstel kan ingediend worden tot 15 juni 2020.
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale
bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het
eerste en tweede kwartaal 2020. Het aanvragen van deze vrijstelling gebeurt best
pas indien geen vermindering of uitstel mogelijk is, omdat er voor de vrijgestelde
periode geen pensioenrechten worden opgebouwd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis
kunnen gebruik maken van deze regeling. Er werd beslist op 20 maart dat alle tijdelijke
werkloosheid ingevolge het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht.
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Deze werkloosheid dient u aan te vragen via het sociaal secretariaat.

Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus
Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus
kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen.
Daarnaast geldt er een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel
van betaling van bepaalde schulden.
•
•
•

Het afbetalingsplan voor fiscale schulden dient individueel te worden aangevraagd
Voor de BTW-aangifte van de maand maart en het eerste kwartaal 2020 geldt een
automatisch betalingsuitstel tot 20 juni 2020. Voor de aangifte van februari 2020 is
dit 20 mei 2020.
De betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing van de maand maart en het eerste
kwartaal van 2020 wordt automatisch verlengd tot 15 juni 2020. Voor de aangifte van
februari 2020 is dit 13 mei 2020.

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ
Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie een uitstel van betalingen aan de RSZ
tot 15 december 2020.
•
•

•

De sectoren welke verplicht moeten sluiten door de beslissing van de Nationale
Veiligheidsraad zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.
Voor de andere sectoren (niet-essentiële ondernemingen) die zelf beslissen te sluiten
omdat ze in de onmogelijkheid zijn om de sanitaire maatregelen na te leven of omdat
ze om een andere reden hun productie en verkoop hebben moeten stopzetten, kan
het uitstel worden toegekend na een verklaring op eer.
Ondernemingen die verder werken tijdens de coronacrisis kunnen geen gebruik
maken van dit uitstel.
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