
PROCEDURES OVERBRUGGINGSRECHT

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 
Een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit moet onderbreken vanwege de nadelige gevolgen van het coronavirus kan een beroep 
doen op de overbruggingswet. 

Wie zijn de beoogde zelfstandigen? 
• De zelfstandige die zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk moet stopzetten als gevolg van sluitingsmaatregelen van de

overheid, ongeacht de duur van de onderbreking;
• Een zelfstandige die zijn activiteit, die niet onder de sluitingsmaatregelen valt, volledig moet stopzetten wegens het

coronavirus gedurende minimaal 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat om de zelfstandigen die niet onmiddellijk
onder de sluitingsmaatregelen van de overheid vallen, maar die door het coronavirus ernstige moeilijkheden
ondervinden, waardoor ze gedwongen worden hun zelfstandige activiteit volledig stop te zetten.

Wat zijn de voorwaarden voor het overbruggingsrecht?

Als hij zelf niet ziek is en recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, kan hij een beroep doen op het 
overbruggingsrecht (gedwongen ontslag - gebeurtenis met economische gevolgen). 

• De zelfstandige, de assistent of de meewerkende echtgenoot moet de wettelijke voorlopige bijdragen betalen als
zelfstandige in de hoofdfunctie op het moment dat de onderbreking plaatsvindt

• De zelfstandige moet voor de volledige duur van de onderbreking in België gedomicilieerd zijn.
• De zelfstandige moet aantonen dat de onderbreking te wijten is aan de schadelijke gevolgen van het coronavirus
• De zelfstandige mag geen vervangingsinkomen ontvangen (werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering,

pensioen, enz.) voor de volledige duur van de onderbreking.

Wat is het bedrag van het financiële voordeel?

Het maandelijkse bedrag van het financiële voordeel dat door het fonds wordt betaald is :

• Voor zelfstandigen met gezinslast € 1.614,10

• Voor zelfstandigen zonder gezinslast € 1.291,69

U moet het bijgevoegde dossier gebruiken om een aanvraag in te dienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

Voor meer informatie:     Partena Professional 

Mogelijkheid tot flexibilisering in maart en april (mogelijke verlenging)
Volledige onderbreking

Activiteiten niet op de lijst van gedwongen onderbrekingen
Volledige of gedeeltelijke onderbreking

Activiteiten op de lijst van gedwongen onderbrekingen
• Volledige vergoeding voor maart en april
• Onderbreking van ten minste 7 opeenvolgende

kalenderdagen
• Overmacht zal ruim worden geïnterpreteerd.

Flexibiliteit geldt ook als vrijwillige onderbreking
omdat het bedrijf niet meer rendabel is.

• Voorbeelden: zelfstandigen in quarantaine,
onderbreking door een bijna volledige daling van
de activiteit (productielijn stilgelegd bij gebrek aan
componenten, grondstoffen of arbeid).

• Volledige vergoeding voor maart en april
• Van toepassing zolang de onderbreking duurt
• Voorbeelden: cafés, restaurants, recreatiecentra,

winkels die in het weekend gesloten moeten blijven
of restaurants die open blijven zonder
binnendienst.

Elke zelfstandige of assistent in hoofdactiviteit of echtgeno(o)t(e) meewerkend aan het maxistatuut kan het overbruggingsrecht 
aanvragen. Ook met starters wordt tijdelijk rekening gehouden. 

Er is geen recht op een overbruggingsuitkering als je recht hebt op een vervangend inkomen (bijvoorbeeld 
arbeidsongeschiktheid). 
De nieuwe regeling zal vanaf 1 maart 2020 van toepassing zijn op alle gedwongen onderbrekingen. .

https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nieuwe-maatregelen-voor-het-overbruggingsrecht
https://www.partena-professional.be/fr/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nouvelles-mesures-pour-le-droit-passerelle
https://www.acerta.be/fr/coronavirus/questions-frequemment-posees
https://www.acerta.be/fr/coronavirus/questions-frequemment-posees


Compenserende bonussen (kunnen worden gecumuleerd met het overbruggingsrecht, aangezien het geen vervangingsinkomen is!)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om één enkele premie toe te kennen voor alle vestigingen die 
onder de noodmaatregelen vallen en die verplicht zijn te sluiten. 

De details van deze maatregel zullen zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Meer informatie is te vinden op de website 
1819.Brussel. U kunt ook telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer 1819. 

Het Waalse Gewest 

De Waalse regering heeft besloten een compenserende vergoeding toe te kennen aan ondernemingen die rechtstreeks en 
onrechtstreeks worden getroffen door de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en die voldoen aan de definitie van micro- en 
kleine ondernemingen. 

De regering heeft daarom besloten om: 

• € 5.000 per onderneming die volledig is gesloten of die haar activiteiten heeft gestaakt als gevolg van besluiten van de
Nationale Veiligheidsraad en die deel uitmaken van de volgende sectoren :

o Catering (code NACE 55)
o Vakantiehuisvesting (code NACE 56)
o Activiteiten van reisbureaus, touroperators, reserveringsdiensten en aanverwante activiteiten (code NACE 79)
o De detailhandel (code NACE 47 – hors 47.20, 47.62, 47.73)

• € 2.500 per bedrijf dat zijn sluitingsdagen moet wijzigen zonder de hele week gesloten te zijn in toepassing van de
besluiten van de Nationale Veiligheidsraad :

o Persoonlijke dienstverlening - kappers (code NACE 96.021).

Deze vergoedingen hebben mogelijk betrekking op ongeveer 55.000 bedrijven en zelfstandigen. De ingevoerde 
methodologie zal zeer binnenkort in detail worden gecommuniceerd, maar zal worden uitgevoerd via een platform dat op 
27 maart 2020 toegankelijk zal zijn. De betalingen zullen vanaf april plaatsvinden. 



Acerta 

Buro & Design CenterEsplanade du Heysel BP 65

1020 Bruxelles

Tel: +32 10 23 59 22

E-mail: independants.lln@acerta.be

Website: http://www.acerta.be

Lijst met kantoren: acerta.be/nl/kantoren

Om gebruik te kunnen maken van het overbruggingsrecht moet u voor het einde van het tweede kwartaal na de 
onderbreking of beëindiging een aanvraag indienen. 

U vindt hieronder het webformulier om de aanvraag te doen: 

https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-overbruggingsrecht

Group S 

Rue des Ursulines 2

1000 Bruxelles

Tel: +32 2 555 15 20

Fax: +32 2 555 15 45

E-mail: infocas@groups.be

Website: http://www.groups.be

Lijst met kantoren: https://www.groups.be/kantoren

Hoe dient u de aanvraag in? 

Als u een aanvraag voor een overbruggingsvergoeding wilt indienen, vul dan het formulier in en stuur het ons terug:

• Per post naar het volgende adres:
GROUP S CASI

Rue des Ursulines 2

1000 Bruxelles

• Via e-mail naar volgend e-mailadres: infocasi@groups.be

Liantis Sociaal verzekeringsfonds

Quai de Willebroeck 37

1000 Bruxelles

Tel: +32 2 212 22 30

E-mail: info@liantis.be

Website:  https://www.liantis.be

Lijst met kantoren: https://www.liantis.be/kantoren

Als u gedwongen wordt uw activiteiten geheel of gedeeltelijk te staken, kunt u een beroep doen op compensatie in het kader 
van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

• Verstuur het formulier naar: overbruggingsrecht@liantis.be

• Of via de post  >>> Lijst met kantoren : https://www.liantis.be/kantoren
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Partena 

Rue des Chartreux 45 
1000 Bruxelles
Adresse postale: Partena Compass - BP 21000 - 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 549 73 00
Fax: +32 2 223 73 79
E-mail: mkt.asti@start.partena.be
Website: http://www.partena.be
Lijst met kantoren: https://www.partena-professional.be/kantoren

Aanvraagformulier:

https://partena.secure.force.com/?lg=nl&form=ASICoronaDroitPasserelleForm&branding=true

Stuur een e-mail naar ondernemen@partena.be 

Securex-Integrity 

Avenue de Tervueren 43

1040 Bruxelles

Tel: +32 2 729 92 11

Fax: +32 2 729 92 20

Postadres: BP 10.600 - 1040 Bruxelles

E-mail: integrity@securex.be

Website: http://www.securex.be

Lijst met kantoren : https://www.securex.be/kantoren

Directe aanvraag:  https://www.securex.be/overbruggingsrecht
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UCM 

Chaussée de Marche 637 (Nationale 4)

5100 Namur (Wierde)

Tel: +32 81 32 06 11

Fax: +32 81 30 74 09

Postadres: B.P. 38 - 5100 Namur (Jambes)

E-mail: cas@ucm.be

Website: http://www.ucm.be

Lijst met kantoren: https://www.ucm.be/Nos-bureaux/Nos-points-de-contact 

De aanvraag voor overbruggingsrechten voor gedwongen onderbrekingen moet worden ingediend 
met behulp van het vereenvoudigde formulier :

https://www.ucm.be/content/download/204576/4116344/file/Demande-droit-passerelle-Coronavirus.pdf  

Het kan per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd cas@ucm.be

Xerius 

Brouwersvliet 4

2000 Antwerpen
Tel: +32 78 15 00 15

Fax: +32 78 15 54 25

E-mail: info@xerius.be

Website: http://www.xerius.be

Lijst met kantoren: https://www.xerius.be/nl-be/contact 

Hoe dien ik deze aanvraag in? 

Optie 1: Gebruik het webformulier om uw aanvraag snel en eenvoudig in te dienen.

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Optie 2: Druk het formulier af, vul het in en mail het naar uw kantoor. 

Contact: https://www.xerius.be/nl-be/contact

Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers

Torhoutsesteenweg 384

8200 Brugge

Tel: +32 50 40 65 65

Fax: +32 50 40 65 99

E-mail: info@incozina.be

Website: http://www.incozina.be 
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Multipen 

Zeutestraat 2B

2800 Mechelen

Tel: +32 15 45 12 60

Fax: +32 15 45 12 68

E-mail: info@multipen.be

Website: http://www.multipen.be

EASYPAY GROUP

Rue Colonel Bourg 113

1140 Bruxelles

Tel: +32 2 743 05 10

Fax: +32 2 734 04 79

E-mail: easypay-group.com/contact
Website: http://www.easeypay-group.com

Nationale Hulpkas 

Quai de Willebroeck 35

1000 Bruxelles

Tel: +32 2 546 45 21

Tel. onderneming: +32 2 546 42 17 en +32 2 546 

45 10 fax +32 2 513 04 13

E-mail: mailcnh@rsvz-inasti.fgov.be

E-mail ondernemingen: cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be

Website:  http://www.nationale-hulpkas.be
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