Hierbij een update van de maatregelen rond het Overbruggingsrecht.

HET OVERBRUGGINGSRECHT :

Voor wie ?
WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut,
mandatarissen (bestuurders – zaakvoerders) en werkende vennoten in
vennootschappen,
Voor bijberoepers die bijdragen in hoofdberoep betalen → nog in onderzoek.
Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen
ontvangt van de vennootschap, is géén beletsel om het overbruggingsrecht te
krijgen.
De bedrijfsleider van een vennootschap, die enkel en alleen
managementprestaties factureert aan een onderneming die ‘vrijwillig’ sluit, kan
van het overbruggingsrecht genieten (niet van de hinderpremie tenzij men
effectief over een “winkel” beschikt).
Het overbruggingsrecht geldt ook in volgende voorbeelden :
•

•
•

voor zorgverstrekkers die nog tussenkomen voor dringende medische
gevallen, voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel
volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand ;
voor dierenartsen die nog medische urgenties uitoefenen ;
voor schoonheidsspecialisten die hun activiteit onderbreken en nog over
een webshop beschikken.

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en
zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

! Een zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt en daarvoor een uitkering
overbruggingsrecht wil vragen, maar nog aan de slag is als werknemer mag het coronaoverbruggingsrecht met een beperkte werknemersactiviteit combineren. Hij heeft
namelijk recht op de uitkering zolang hij gemiddeld minder dan halftijds werkt.

! Student-zelfstandige : Vorige week hebben we aan de overheid gevraagd of een
student-zelfstandige die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betaalt
in aanmerking komt. Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op.

Wanneer heb je recht ?

➢ Actief in de horeca : volledige uitkering voor maart en april.
➢ Andere sectoren waar je verplicht bent je onderneming gedeeltelijk of volledig
te sluiten door het coronavirus (bv. kappers, kledingzaken, winkels, schoonheidssalons, pedicure, recreatiecentra ed.) ongeacht de duur van de onderbreking :
volledige uitkering voor maart en april.
Dit betekent : voor alle ondernemingen die onder de sluitingsmaatregelen van de
overheid vallen volstaat een gedeeltelijke sluiting. Ondanks een beperkte
verderzetting van de activiteiten, hebben zij dus recht op de volledige uitkering
binnen het overbruggingsrecht.
Wel toegelaten : een restaurant dat overschakelt op enkel afhaalmaaltijden,
kapperszaken die tijdens de week verder werken, een kledingzaak die online nog
verkoopt, een bakkerij die haar tearoomgedeelte moet sluiten.
Voor andere beroepen (bv. garagist, loodgieter) zijn we nog in afwachting of ook hier
een versoepeling mogelijk is, zodat spoedeisende interventies toch te cumuleren zijn
met het overbruggingsrecht.

➢ Alle andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben, minstens
7 opeenvolgende kalenderdagen per maand volledig sluiten (niet-verplichte sluiting) :
volledige uitkering voor maart en april.
Ter herinnering : Een zelfstandige die niet moet sluiten van de overheid, maar wel
ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus (zowel onrechtstreeks door zelf
in quarantaine te zijn, te weinig omzet te draaien, niet meer rendabel te zijn, gebrek
aan grondstoffen/werkkrachten,… ) waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn
zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen per
maand heeft recht op een volledige uitkering van het overbruggingsrecht.

Opmerking : wanneer een onderbreking vereist is, vormen taken van gering belang,
gelinkt aan de onderbroken zelfstandige activiteit, géén obstakel voor de toekenning van
het overbruggingsrecht.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere
taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren. Hier moet de
nodige soepelheid aan de dag worden gelegd bij deze beoordeling

Hoe aanvragen ?
•
•

•
•
•

•

•

•

Aanvraag gebeurt door de ondernemer zelf ; wij kunnen u hierbij steeds helpen.
Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
per maand = vrijwillige sluiting. Onderbreek je je activiteiten in maart én april voor
minstens 7 opeenvolgende dagen, dan ontvang je in beide maanden een volledige
uitkering.
Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met
gezinslast).
Domicilie van de zelfstandige moet in België zijn (zou blijkbaar worden opgeheven).
Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen).
Overbruggingsrecht voor mandatarissen en werkende vennoten in vennootschappen
is dus mogelijk op voorwaarde dat de vennootschap haar activiteiten voor minstens 7
kalenderdagen stopzet wegens overmacht door coronavirus.
De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij (is een
vervangingsinkomen).
Er wordt géén bedrijfsvoorheffing ingehouden !
De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een
andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als
werknemer).
Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag
volstaat)
Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in
de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste
heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.

•

•
•
•

Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen
van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen
is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.
Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken
en bedrijfsleiders. De sector waarin je actief bent maakt niks uit.
Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.
Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door uw sociaal verzekeringsfonds.

Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april
tegen 31/12/2020. Hieronder vindt u de links naar uw sociaal secretariaat voor de aanvraag.

Opgelet : na de maanden maart en april zou het overbruggingsrecht pro rata berekend worden,
dus per periode van min 7 opeenvolgende kalenderdagen. Dit is evenwel nog niet
zeker. De versoepeling die nu voor maart en april geldt, kan verlengd worden.

Hoe gebeurt de uitbetaling ?
De uitkering zal zo snel mogelijk worden uitbetaald, sommige sociale
verzekeringsfondsen proberen dit al te doen in het begin van volgende maand :
. de uitkering voor de maand maart 2020 vanaf april 2020
. de uitkering voor de maand april 2020 vanaf mei 2020

Hoe aanvragen?
- Snelste manier: het online aanvraagformulier op de website van uw sociaal
verzekeringsfonds. We raden jullie aan om best Chrome of Firefox te gebruiken.
- Aanvraag via e-mail naar uw sociaal verzekeringsfonds (met de nodige gegevens).
- Aanvraag via het specifiek aanvraagformulier
Op het formulier wordt een einddatum vermeld :
+ Wie verplicht moet sluiten, ook al is dit gedeeltelijk, krijgt sowieso de uitkering
voor maart en april ;
+ Wie niet verplicht moet sluiten, maar dat wel doet, moet in de aanvraag een
periode van minstens 7 opeenvolgende dagen per KALENDERMAAND
invullen. Als er meer zijn, maakt het niet uit, want je krijgt toch de volledige
uitkering.
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