
Update 14/05/20 
 
Vanaf vandaag kunnen jullie een mooi overzicht opvragen van je klanten in Xerius Desk. 
Hoe? Door jullie klanten in de melding ‘Steunmaatregelen omwille van de coronacrisis’ te 
exporteren naar Excel.  
Zo krijg je een mooi overzicht gepresenteerd van wie van je klanten een overbruggingsrecht heeft 
ontvangen. Maand per maand vind je ook het toegekende bedrag terug of de status van de aanvraag. 
 
 

 
 
 

 
 
 
De komende weken worden de klanten, die uitstel van betaling hebben gevraagd, verder aangevuld 
in het overzicht.  
Al deze aanvragen werden nog niet verwerkt, omdat er prioriteit werd gegeven aan de uitbetaling 
van het overbruggingsrecht.  
In bovenstaand overzicht zal ook geregistreerd worden of de klant al dan niet een vrijstelling (via 
Xerius) voor de eerste twee kwartalen van 2020 heeft aangevraagd.  
 
Ook nog even meegeven dat Xerius afrekeningen blijft sturen, ook al heeft de klant uitstel van 
betaling aangevraagd. Het openstaande bedrag van (het) de voorbije kwarta(a)len wordt steeds 
vermeld.  
Uiteraard worden er geen intresten aangerekend. Het geeft klanten de mogelijkheid om toch eerder 
te betalen. Uitstel van betaling klinkt mooi, maar op het einde van de rit moet alles betaald worden. 
En jammer genoeg niet alleen de sociale bijdragen. 



 
Deze week zal ook de verlenging van het overbruggingsrecht voor de maand juni en het Corona 
ouderschapsverlof (645 euro/maand) goedgekeurd worden door de Ministerraad.  
Overbruggingsrecht en Corona ouderschapsverlof zal je niet kunnen cumuleren. Zowel voor het 
overbruggingsrecht van juni, als voor het Corona Ouderschapsverlof zal er een (nieuwe) aanvraag 
moeten gebeuren(!).  
Er is ook al sprake van de mogelijkheid om ook een overbruggingsrecht voor juli en augustus aan te 
vragen. Als dit doorgaat, zullen er wel bewijsstukken opgevraagd worden, waaruit blijkt dat de 
inkomsten heel beperkt zijn. Dit is ook het geval bij het klassieke overbruggingsrecht. 
 
Zoals je ziet ligt er de komende weken/maanden nog heel wat werk op de plank voor de sociale 
verzekeringsfondsen. Ik denk dat we nu meer dan ooit, als accountmanager, jullie moeten helpen het 
overzicht te bewaren en daar gaan we natuurlijk ons uiterste best voor doen. 
 
En verder: 
Af en toe krijgen wij klanten aan de lijn die de vraag stellen hoe ze het overbruggingsrecht van een 
bepaalde maand kunnen terugstorten.  
Wel, dat kan op het rekeningnummer van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds: BE36 4100 4034 8181 
met vermelding van het rijksregisternummer en terugbetaling overbruggingsrecht van de maand X. 
Soms wordt ook het overbruggingsrecht van een bepaalde maand gedeeltelijk teruggestort, 
bijvoorbeeld wanneer man en vrouw beiden het bedrag met gezinslast hadden aangevraagd. 
 
 


