
Beste partner, 
 
Dagelijkse update 10/04/2020 
 
Voor jullie paaseieren mogen gaan rapen, sturen we je om de week af te sluiten onze laatste 
update. Heel veel (gelukkig) is er niet gewijzigd.  
Voor de accountants die ondernemers in het Brusselse hebben, kan de éénmalige premie van 
4.000 euro nu aangevraagd worden. Hieronder vinden jullie alvast meer uitleg.  
Heb je geen ondernemers in het Brusselse in je klantenportefeuille? Dan moet je onderstaande gele 
markering niet lezen. Dan kan je snel overgaan naar de andere gele markeringen, die vrij miniem 
zijn. 
Ideeën om onze update te versterken of toch nog extra vragen rond de steunmaatregelen? Stuur 
gerust een e-mail en we houden er rekening mee. 
Geniet van jullie Paasweekend en tot volgende week! 
PS: maandag ga je geen update ontvangen (dus niet ongerust worden) Ik ga met volle teugen van 
‘mijn kot’ genieten😊😊. 
 
Brussel: 
 
Je kan de aanvraag voor de eenmalige premie van 4.000 euro indienen (uiterlijk op 1 juni 2020). Via 
deze link vind je meer info over onderstaande voorwaarden terug. 
 
Alleen specifieke activiteiten binnen de volgende sectoren komen in aanmerking voor de premie.  
Het zijn de NACE BTW-codes die in aanmerking worden genomen. 

• Handel 
• Logies 
• Catering 
• Projectie van bioscoopfilms 
• Activiteiten van reisbureaus 
• Administratieve diensten en andere bedrijfsondersteunende activiteiten 
• Rijscholen 
• Organisatie van gokactiviteiten 
• Sportieve, recreatieve en vrijetijdsactiviteiten 
• Reparatie van computers en persoonlijke en huishoudartikelen 
• Andere persoonlijke diensten 

 
Om  in aanmerking te komen voor de premie moet het bedrijf ook: 

• minder dan 50 voltijdse equivalenten in dienst hebben (de limiet van 50 ETP is per bedrijf, niet 
per vestigingseenheid) 

• geen overheidsbedrijf zijn of als overheidsbedrijf worden beschouwd 
• minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben (het is de 

vestigingseenheid die telt en niet de maatschappelijke zetel). 
 

Kom je in aanmering? Volg dan deze stappen: 

• Hou je ondernemingsnummer bij de hand.  
• Ga naar de site www.premiecovid.brussels. Klik op de knop "criteria nagaan" om toegang 

te krijgen tot de aanvraag. 
• Voer uw ondernemingsnummer in de tool in en kijk of uw bedrijf in aanmerking komt om een 

premie aan te vragen.  

https://1819.brussels/nl/blog/covidpremie-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-voer-uw-aanvraag
http://www.premiecovid.brussels/


• Indien uw bedrijf aan de criteria voldoet, hoeft u slechts enkele gegevens in te vullen in een 
formulier.  

U zal de volgende bijlagen moeten toevoegen : 

o een bankcertificaat met betrekking tot uw bedrijfsrekening. Dat attest vermeldt de naam 
van de bank, de naam van het bedrijf en zijn contactgegevens, het rekeningnummer van 
het bedrijf. 

Sommige banken bieden de mogelijkheid om dit attest online aan te vragen (u mag geen 
rekeninguittreksel opsturen in de plaats van het attest want dat is vaak onleesbaar) 

o uw laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte. 

Heeft u nog informatie nodig? Contacteer dan 1819, elke weekdag van 9u tot 17u en tijdens het 
weekend van 9u tot 13u.  

Meer maatregelen voor Brusselse ondernemers. 
 
Halve uitkeringen overbruggingsrecht 
 
Wat betekent dit in de praktijk? 
 
Voor de maanden maart en april kan je klant maximaal een halve uitkering overbruggingsrecht 
aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht. 
 
1°. De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend 
worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= 
geïndexeerd inkomen).   
 
2°. De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen 
berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd 
inkomen).   
 
Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal:  
• 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of  
• 807,05 euro/maand (met gezinslast).  
  
Opgelet: het betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep / actieve 
gepensioneerde zelfstandige aanspraak kan maken. Indien hij of zij reeds een vervangingsinkomen 
geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd.  M.a.w. cumulatie van de uitkering 
overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is in bepaalde gevallen wel mogelijk.   
 
Voorbeelden: 
De zelfstandige geniet een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de maanden maart en april 2020. 
Indien hij de voorwaarde in het kader van de onderbreking vervult, kan hij van de uitkering 
overbruggingsrecht genieten in maart en april, en dit ondanks het feit dat hij in die maanden reeds 
een tijdelijke werkloosheidsuitekring genoot/geniet.   
 

https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-ongeziene-economische-en


De zelfstandige geniet een pensioen sinds 1 december 2019, maar oefent daarnaast een 
zelfstandige activiteit uit. Indien hij de voorwaarde in het kader van de onderbreking vervult, kan hij 
van de uitkering genieten in maart en april (maximaal een halve uitkering) en dit ondanks het feit 
dat hij in deze maanden reeds een pensioen genoot/geniet. 
 
Opmerking: Indien de zelfstandige de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht geniet en in 
diezelfde maand arbeidsongeschikt wordt erkend, zal hij ten vroegste uitkeringen ontvangen van 
zijn ziekenfonds op de eerste dag van de volgende maand 
 
De cumul van de halve uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht 
met een vervangingsinkomen is voor deze twee categorieën bovendien slechts toegestaan op 
voorwaarde dat de som van de halve uitkering en het andere vervangingsinkomen per maand het 
bedrag van maximum 1.614,10 euro niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het 
maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze 
overschrijding. 
Voorbeeld: Hij of zij geniet een pensioen van 1.100 euro bruto, dan heb je bijkomend nog recht op 
een uitkering overbruggingsrecht van 514,10 euro. 
 
Speciale gevallen: 
 
De student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op 
een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= 
geïndexeerd inkomen), komen in aanmerking voor maximaal een halve uitkering. Voor hen geldt de 
bijkomende beperking inzake cumulplafond. 
 
De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen 
berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 
7.330,52 euro (= geïndexeerd inkomen), komen in aanmerking voor maximaal een halve financiële 
uitkering. Voor hen geldt ook de bijkomende beperking inzake cumulplafond. 
 
Zelfstandigen met startdatum 01/01/2018  of later, komen niet in aanmerking voor een halve 
uitkering 
 
!!! De klanten van Xerius die in aanmerking komen, ontvangen een e-mail of brief. Er komt ook een 
nieuw webformulier op onze website om de aanvraag in te dienen. Aanvragen is momenteel nog 
niet mogelijk. 

 
 

In Xerius Desk kan je opvolgen welke klanten er in het kader van de coronacrisis: 
 

• een aanvraag overbruggingsrecht,  
• een uitstel van betaling,  
• en/of een vrijstelling van sociale bijdragen hebben ingediend 
 
De eerste uitbetalingen voor maart zijn gebeurd. Meer dan 35.000 klanten van Xerius hebben 
hun overbruggingsrecht gekregen. De uitbetalingen (incl. het bankrekeningnummer waarop wij 
de uitkering gestort hebben) zijn zichtbaar in XeriusDesk. Je vindt deze bij documenten ‘op 
niveau van de klant’ met als classificatie: SOVERBRBET.  

 



Hoe? 
Op niveau van de klant 
 

 
 
Of via een nieuwe melding: Steunmaatregelen omwille van de coronocrisis 
In deze melding krijg je een globaal overzicht van alle aanvragen in het kader van corona. 
Deze melding wordt dagelijks bijgewerkt. 

 
 
Overzicht steunmaatregelen: 
 
Uitstel van betaling:  

 
Wie? 

• Voor ALLE zelfstandigen  
Wat? 
Welke kwartalen: 

• 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021 
• 2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021 
• Regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 met betalingsdatum 25/03/2020 naar 31 maart 

2021 
• Regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 met betalingsdatum 25/06/2020 of 

25/09/20  naar 25/06/2021 
 



Deadline aanvraag: 
• Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1 
• Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2              

 
Hoe aanvragen? 
Optie 1: 

Via onze website: Aangezien er duizenden aanvragen moeten verwerkt worden, verzoeken wij 
jullie enkel de aanvraag in te geven via deze link. Dus niet meer via mail.  

Voordeel: automatische doorstroming naar zijn/haar dossier en klant ontvangt bevestiging 
 
Tips!  

• Aanvraag mag door jou of klant gebeuren  
• Informeer je klanten dat ze best Chrome of Firefox gebruiken. Internet Explorer  en Safari 

doet soms moeilijk. 
• Domiciliëring: zelf de bank verwittigen of ze zelf stopzetten.  

 
Optie 2 (in bulk): 

• Aanvraag mogelijk via xls bestand. 
• Te bespreken met je account manager (enkel via die weg mogelijk). 
• Bestand bezorgen aan account manager zodat hij/zij intern kan coördineren. 

 
Weetjes: 

• Uitstel vergeten? Geen probleem, er worden geen boetes aangerekend voor Q1. 
• Klantenportefeuille in Xerius Desk is niet altijd up to date. 
• Klanten ontvangen via aanvragen in bulk niet onmiddellijk een bevestiging in hun mailbox. 
• Vraag enkel uitstel voor klanten wanneer het ECHT nodig is. Sociale bijdragen is een 

beroepskost en volledig fiscaal aftrekbaar.  
• Eind 2020 kan de klant nog steeds beslissen om de bijdragen TOCH te betalen. 

 
 Welk is de impact van het uitstellen van de betaling van de sociale bijdragen van 2020 

naar 2021 op het product VAPZ ?  
Ten gevolge van de huidige crisis door het coronavirus kunnen de zelfstandigen een aanvraag 
indienen om de betaling van hun sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 
2020 met maximum 1 jaar uit te stellen. Een betaling van deze bijdragen is dus mogelijk in 
2021.  
Wanneer de betaling van de sociale bijdragen pas in 2021 wordt uitgevoerd, dan zal dit uitstel 
een impact hebben op de  fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2020.    
Eén van de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies is dat de 
zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar.  
Als de zelfstandige zijn uitgestelde sociale bijdragen vóór 31/12/2020 betaalt, dan zullen de 
VAPZ-premies vanzelfsprekend aftrekbaar zijn.  

 
 Hoe gaan banken ondernemingen in moeilijkheden ondersteunen? 
Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan 
ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder 
lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden 
verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn: 
• Omzet moet fors teruggevallen zijn. 
• Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers. 

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


• Al dan niet gedwongen om te sluiten. 
• Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten. 
Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste 
modaliteiten. 
Verder is er ook de waarborgregeling (bazooka) van 50 miljard euro voor bedrijven. Dit bedrag 
wordt gebruikt voor nieuwe overbruggingskredieten en extra kredietlijnen. 
 

Bericht van Fibelfin in kader van steunmaatregelen banksector: uitdrukkelijke vraag om niet 
meer in te gaan op vragen van zelfstandigen tot afleveren attest in verband met 
overbruggingsrecht/vrijstelling/uistel/ enz.  Klanten dienen dit via verklaring op eer aan hun bank 
te bevestigen (zou tot verwarring leiden, en SVF'en tegen elkaar opzetten, bij het ene krijg je dit, 
bij andere niet...) 

 
 
Vermindering van sociale bijdrage: 
 
Wie? 

• Voor ALLE zelfstandigen 
 
Overzicht drempels 
 
Tijdelijk werkloos als zelfstandige in bijberoep: 
 
Mag je een zelfstandig bijberoep uitoefenen tijdens je tijdelijke werkloosheid 
(versoepeling Coronacrisis)?  
Antwoord RVA: 

Je kan je bijberoep dat je al uitoefende voor je tijdelijk werkloosheid verder blijven uitoefenen 
tot 30/06/2020; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn 
zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis 
cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid. 

 

 
Zelfstandige in bijberoep KAN IN AANMERKING komen voor het 
OVERBRUGGINGSRECHT: 

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke 
crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk 
verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor 
zelfstandigen in hoofdberoep. 
 
Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen 
verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel 
genieten.  Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige 
bijdragen verschuldigd zijn die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een 
zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in 
aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht. 
 
Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op 
overbruggingsrecht niet. 
 

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen


Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep nà 01/01/2018 (lees geen wijzigingen van hoofd- 
naar bijberoep of omgekeerd), komen dus NIET in aanmerking. 

 
Vb. Dirk Jacobs is zelfstandige in bijberoep. Zijn sociale bijdragen worden voorlopig berekend 
op 2017, op een inkomen van 34.528,22 euro. hij betaalt minstens de minimumbijdragen van 
een zelfstandige in hoofdberoep. Hij komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht. 

 
2020                                   INKOMEN           JAAR     SOCIALE 
BIJDRAGEN               OVERBRUGGINGSRECHT? 
Bijberoep 2020/1            34.528,22€         2017      1823,54 EURO                                JA 
Bijberoep 2020/1            4.176,24€           2017      220,56 EURO                                   NEEN 
Bijberoep 2020/1            4.176,24€           2020      220,56 EURO                                   NEEN 
Bijberoep 2020/1            34.528,22€         2020      1823,54 EURO                                NEEN 
 

Tip: 
Zijn er bijberoepers die voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht, dus ten 
laatste op 25 maart sluiten of al minstens 7 dagen opeenvolgend gesloten zijn of hun 
activiteiten onderbroken hebben, dan kunnen zij het overbruggingsrecht aanvragen voor maart.  
 

Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale 
bijdragen van 1ste en 2de kw 2020: 
 

• Aanvragen vanaf 2e kwartaal. 
• Aanvraag toekomstige kwartalen is NIET mogelijk.  
• Voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut. 
• Positief advies voor vb. 2 kwartalen = geen pensioenrechten (is voorlopig en kan 

bijgestuurd worden omwille van coronavirus). 
• Starters kunnen ook vrijstelling aanvragen. Je moet geen 4 kwartalen actief zijn. 
• Combinatie mogelijk met overbruggingsrecht. 
• Loon mag blijven doorlopen bij een aanvraag vrijstelling, het is aan de klant om te bewijzen 

dat op basis van gewijzigde inkomsten/onkosten hij zich in ‘tijdelijke’ economische/ 
financiële problemen bevindt waardoor het onmogelijk of op zijn minst heel moeilijk is om 
zijn bijdragen te blijven betalen. De gemakkelijkste manier is op een Worddocument je 
motivatie uitschrijven en uploaden .   

 
Er is ondertussen een vereenvoudigd aanvraagformulier. Dit vereenvoudigd 
aanvraagformulier kan men enkel gebruiken voor de aanvraag vrijstelling Q1 en Q2 van 
2020 + regularisatiebijdragen van inkomen 2018 met vervaldatum 31/03/2020 en 
30/06/2020. Indien toch aanvraag vrijstelling voor andere kwartalen, moeten de ‘gewone’ 
vrijstellingsformulieren’ gebruikt worden. 
 
Om de aanvraag in te dienen heb je twee opties: 

 
• Rechtstreeks indienen bij de overheid (kan niet via papier!) 
• Als klant van Xerius via het aanvraagformulier op onze website. 

 
Tip: Wanneer je de aanvraag rechtstreeks online indient bij de overheid en een mail stuurt naar 
mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be, komt er sneller een beslissing.  
 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be


Xerius mag in de toekomst misschien zelf een beslissing nemen. Hierop wachten we nog 
op definitief antwoord. 
Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel en het overbruggingsrecht aan te vragen. 
De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).  

 
Overbruggingsrecht:  
 
Wie? 
 
WEL: ALLE zelfstandigen (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers): 
 
Volledige uitkering: 

• Hoofdberoep 
• Primostarter 
• Meewerkende echtgenotes in maxi-statuut 
• Bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoep betalen op N-3  
• Gepensioneerde met overlevingspensioen (vóór pensioenleeftijd) die sociale bijdragen in 

hoofdberoep betaalt 
• Student-zelfstandige die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op N-3 
• Art.37 die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op N-3 
 
Halve uitkering: 
• Bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro op N-3 
• Actieve gepensioneerden met een inkomen hoger dan 6.996,89 euro op N-3 
• Student-zelfstandigen met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro op N-3 
• De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 

7.330,52 euro  
 

NIET: Zelfstandigen in bijberoep inkomen < 6.996,89 euro, gepensioneerden inkomen < 
6.996,89 euro, student-zelfstandigen inkomen < 6.996,89 euro en zelfstandigen met 
gelijkstelling bijberoep met een inkomen < 6.996,89 euro 

 
Wanneer heb je recht? 
 

• Actief in de horeca  
• Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk 

te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen 
onderbreekt:  

• Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten: 
o Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot 

zondag) 
o Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro 

(*met gezinslast) 
 Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 

opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze 
uitkering.  

o Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen 



o Versoepeling voorwaarde hoofdverblijfplaats in België: ‘domicilie moet in België’ 
zijn is tijdelijk niet van toepassing op overbruggingsrecht in kader van corona-
crisis 

o Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen) 
o De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met 

een andere uitkering vb. 
arbeidsongeschiktheidsuitkering/moederschapsuitkering van de mutualiteit. 
Zelfstandigen in hoofdberoep die een zeer beperkte loontrekkende activiteit 
uitoefenen (te klein om als bijberoep beschouwd te worden of om terug te 
vallen op de tijdelijke werkloosheid komen tijdelijk in aanmerking voor het 
overbruggingsrecht. 

o  Wanneer iemand uitkering van overbruggingsrecht geniet en daarna zelf ziek 
wordt; dan vervalt de uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand 
volgend op start van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

o Cumul met Gewaarborgd Inkomen (privé verzekering) is mogelijk met het 
overbruggingsrecht wanneer men afstand doet van het vervangingsinkomen 
van het ziekenfonds 
 

• Bouwsector komt in aanmerking omdat de voorwaarde van minstens 7 
opéénvolgende dagen onderbreking vervalt.  
Als gevolg van deze interpretatie hebben zij recht op het overbruggingsrecht voor de 
maanden maart en april, rekening houdend met de reeds bestaande voorwaarden. 
Welke bouwbedrijven komen in aanmerking? 
Bedrijven zoals loodgieters, schilders, dakdekkers, stukadoors, ...die vallen onder het 
paritair comité PC 124. 
Wat met vrijwillige onderbreking? 
Zij mogen offertes en facturen opmaken om het voortbestaan van de onderneming te 
verzekeren. 
 

• Gezinslast? Uitkering wordt bepaald volgens verklaring op eer  
 
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. Geef dit zeker mee 
aan je klanten, want dit kan later gemakkelijk opgespoord worden.  
Tip: Ben je niet zeker? Check dit bij je ziekenfonds 

 
*Toelichting gezinslast; 
Om een uitkering te ontvangen van 1.614,10 euro, moet je kunnen aantonen dat je 
minstens 1 persoon ten laste hebt bij het ziekenfonds. Slechts 1 persoon binnen het 
gezin kan deze uitkering als zelfstandige genieten. 

 
Wie kan dit zijn? 

• Echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kinderen (ongeacht leeftijd), bloed- of 
aanverwanten tot de 3e graad. 

• Het brutobedrag van het maandelijks (beroeps- of vervangings-) inkomen het grensbedrag 
van 1.009,84 euro (bruto) niet overschrijden (vanaf 01/03/2020) 

 



Je bent: 
• Alleenstaand met kinderen  

o Uitkering met gezinslast wanneer kind op het boekje van deze ouder staat 
• Gehuwd of samenwonend en beide partners hebben een inkomen en minstens 1 kind 

ten laste (het kind staat meestal ten laste bij de oudste ouder) 
o Slechts één van beiden krijgt uitkering met gezinslast 

• Gehuwd of samenwonend en beide partners hebben een inkomen en GEEN kind ten 
laste 

o Uitkering zonder gezinslast 
• Gehuwd of samenwonend, slechts één partner heeft een inkomen > 1.009,84, géén 

kinderen ten laste 
o Uitkering met gezinslast 

 
Tip: Heb jij of je klant een fout gemaakt bij het invullen van het overbruggingsrecht op onze 

website? Geen enkel probleem. Het laatste webformulier dat wordt ingevuld op onze 
website ‘primeert’. Geef het gerust even opnieuw in zodat wij de juiste info gebruiken 
voor de uitkering. 

 
• De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrii (is een 

vervangingsinkomen) Er wordt wel géén bedrijfsvoorheffing ingehouden. 
• 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. Belastingaangifte: Deel 1 vak IV code 1271 
– 87/ 2271 – 57  

• De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht 
van 12 maanden. 

• Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden 
overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis. 

• Startdatum van de ondernemer noch de sector waarin men actief is speelt geen rol. 
• Combinatie mogelijk met de Vlaamse Hinderpremie. 
• Vaderschapsverlof is niet cumuleerbaar  
• Transitiepremie is geen vervangingsinkomen, dus wel cumuleerbaar met 

overbruggingsrecht. 
• Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden 
• Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door Xerius. 
• Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering. 
• Starters vanaf 1 april of later komen NIET in aanmerking voor overbruggingsrecht. Dit 

geldt ook voor retro-actieve aansluitingen. 
• Uitkering mag op privérekening of professioneel bankrekeningnummer gestort worden 

maar Xerius moet wel controleren op fraude wanneer een ander bankrekeningnummer 
opgegeven wordt van waaruit hij/zij normaal de sociale bijdragen betaalt. Indien niet 
verschillend kan er sneller uitbetaald worden.  

• De uitkering komt de zelfstandige/bedrijfsleider toe. 
• We zien dat een bedrijfsleider dikwijls zijn privérekening opgeeft. Als dat niet het 

rekeningnummer is van waaruit hij normaal zijn sociale bijdragen betaalt, moet het 
sociaal verzekeringsfonds dit nog eens dubbelchecken bij de klant. Dit om fraude te 
voorkomen. Geeft de ondernemer het bankrekening van de vennootschap op, van 



waaruit hij normaal zijn sociale bijdragen betaalt, dient dit achteraf nog privé 
doorgestort te worden of overgeboekt te worden op rekening courant. 

• Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen, dierenartsen hebben OOK 
recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke 
gevallen 

• Fysieke winkel/zaak verplicht gesloten maar verder actief via webshop (E-commerce 
of verkoop op afstand) heeft geen invloed op het overbruggingsrecht 

• Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals 
beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het 
voortbestaan van de onderneming te verzekeren.  

• Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal 
van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus 
ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020. 

 
Hoe aanvragen? 
 
Wens je dat je klant een snelle uitbetaling krijgt? Dan vraag je dit best aan via onze website.  
 
Snelste manier: het online aanvraagformulier op onze website 
Stuur zeker deze link naar je klant zodat hij/zij het overbruggingsrecht kan aanvragen. Doe je 
het liever zelf? Dat mag ook. 
Gelieve wel je klanten te informeren dat ze best Chrome of Firefox gebruiken. Internet 
Explorer  en Safari doet soms moeilijk. 
 
Wat met de andere opties? 
Andere opties zoals webformulier is nog steeds mogelijk, maar komt tussen de duizenden 
aanvragen terecht. 
Aanvraag via mail promoten we niet meer. Klant gaat te lang moeten wachten op uitbetaling. 
 
Zelfstandige in hoofdberoep die overlevingspensioen geniet en die de pensioenleeftijd nog niet 
bereikt heeft  
Vóór pensioenleeftijd: geen beletsel voor klassieke overbruggingsrecht, dus ook niet voor 
corona-overbruggingsrecht. De zelfstandige die de activiteit tijdelijk moet stopzetten, heeft 
recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht-corona voor de maanden maart en 
april 2020. 
 
Heeft de uitkering overbruggingsrecht een impact op het product IPT? 
Volgens de huidige wetgeving en in het kader van een IPT wordt dit vervangingsinkomen 
jammer genoeg niet aanzien als een “normale regelmatige maandelijkse” bezoldiging met 
betrekking tot de 80%-regel. Omwille van het niet-beantwoorden aan deze voorwaarde voor de 
80%-regel, kan dit enerzijds leiden tot de niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de 
onderneming en anderzijds tot het belasten van de premies als een voordeel van alle aard 
voor de bedrijfsleider. Voorlopig is er nog geen versoepeling over deze regels aangekondigd. 
 
Hebben boekhouders en accountants recht op een uitkering overbruggingsrecht? 
Aangezien boekhouders en accountants niet verplicht zijn om te sluiten, moet het gaan om 
een vrijwillige én volledige onderbreking gedurende minstens 7 opeenvolgende 

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


kalenderdagen.  Enkel taken van gering belang zijn dan nog mogelijk.  Het in dienst houden 
van (al) het personeel is een indicatie dat er van een volledige onderbreking geen sprake is en 
er ‘gewoon’ wordt doorgewerkt (cfr. FOD Sociale Zekerheid). 
 
Komt iemand met een managementvennootschap in aanmerking voor een uitkering 
overbruggingsrecht? 
Zij komen enkel in aanmerking voor de toepassing van de tijdelijke crisismaatregel 
overbruggingsrecht indien zij vrijwillig al hun activiteiten die zij via deze vennootschap 
uitoefenen volledig onderbreken (en op voorwaarde natuurlijk dat zij niet nog actief zijn en 
blijven in een andere hoedanigheid, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als 
mandataris/werkend vennoot in een andere vennootschap). 
 
Werkt je personeel van thuis uit? 
Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk 
toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-
bijdragen en bedraagt maandelijks € 126,94.  
De aanpassing van deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van het coronavirus van kracht zijn. 
 
Wie komt in aanmerking? 
Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. 
De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen 
niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele 
telewerkovereenkomst hebben afgesloten. 
Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies. 
 
Wat komt in aanmerking? 
Bureauvergoeding 
Deze bureauvergoeding van € 126,94 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau 
in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor 
het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en 
verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ... 
De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen en belasting. 
Meer info: https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-
werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk 

 

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage: 
In afwachting van politiek akkoord (is dus nog niet definitief) 
Alle vennootschappen moeten de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen tegen 30 juni. 
Omwille van het coronavirus is er beslist dat alle vennootschappen uitstel krijgen tot 31 
oktober 2020. 
 

Arbeidsongeschiktheid: 
 
Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering 
via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,  

https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk
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dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).  
 
Uitkering: 
Met gezinslast : 62,08€ per dag  
Alleenstaande : 49,68€ per dag 
Samenwonende : 38,10€ per dag  
 
Wie: 

• Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxi-statuut 
• Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde bijdragen betalen in het kader van de 

zogenaamde ‘gelijkstelling met een bijberoep’ (artikel 37), kunnen geen aanspraak maken 
op uitkeringen. 

• In regel zijn met de betaling van je sociale bijdragen ( de sociale bijdragen van het tweede 
en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid moeten betaald 
zijn. 

 
Hoe aanvragen: 
De behandelende geneesheer vult het Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in.  
Je vindt dit terug op de website van je ziekenfonds. 
Je dient dit binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen in bij je ziekenfonds.  
Bij laattijdige indiening wordt de daguitkering in principe met 10% verminderd.  
 
Tip: 
Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan 
gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een 
simpelere versie van het normale getuigschrift. Dit vind je terug op de website van je 
ziekenfonds. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of 
mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.  
 
Krijg je een sanctie als je door de Corona-crisis het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid 
laattijdig bezorgt aan je ziekenfonds? 
Neen, door de uitzonderlijke omstandigheden kan je in dit geval overmacht inroepen. Het 
ziekenfonds kan autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te 
passen. 
 
De Vlaamse Hinderpremie: 
De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is 
van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).  
Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen 
afgeschaft. Tot 19 mei kan de premie aangevraagd worden. 
 
Vlaanderen: 
 

Premie 1 vestiging: 
o 4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) 

– aantonen via verklaring op eer 
o Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband  



o Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het 
aflopen van de verplichte sluitingsperiode 

 
Premie meerdere vestigingen:  

o Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie. 
o Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband  
o Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà 

het aflopen van de verplichte sluitingsperiode 
 

Tips:  
o Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen. 
o Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van 

de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is. 
 
Aanvraag Vlaamse Hinderpremie kan nu ook zonder eID!  
Accountants (inclusief ondernemers) mogen een aanvraag voor hun klanten indienen zonder dat 
ze zich moeten identificeren met een eID of smartphone-app itsme.  
Je mag voor deze klanten een e-mail sturen naar corona@vlaio.be met: 

 
• Ondernemingsnummer 
• Naam en voornaam van de klant (contactpersoon) 
• Vestiging waarvoor je de Hinderpremie aanvraagt 
• Eenmanszaak of vennootschap 
• Gedwongen sluiting ja/neen? 
• Bankrekeningnummer waarop de premie mag gestort worden 
• Telefoonnummer van jou of de klant  
• Motivatie/duiding van de situatie 
• Openingsuren van de onderneming 
• Website (eventueel) 
• Statuut van de zelfstandige in geval van een eenmanszaak 
 

In de communicatie van ITAA staat nog wel het volgende vermeld: 
 
Wij willen de leden erop wijzen dat ook in het kader van de aanvraag van de hinderpremie of de 
compensatiepremie de wettelijke verplichting onverkort van toepassing is, dat de leden van het Instituut 
moeten beschikken over een gedagtekende en door de cliënt ondertekende opdrachtbrief die de 
uitvoering van elke opdracht voorafgaat! 

 
Is dit in de praktijk niet mogelijk? Dan adviseer je best je klanten om het zelf aan te vragen via 
corona@vlaio.be. 
 
Als accountant kan je ook de compensatiepremie via deze vereenvoudigde procedure aanvragen. 
 
Voorwaarden: 
Welk zijn de voorwaarden om recht te hebben op een Corona hinderpremie? 

Je bent: 
• Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto 

belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een 
zelfstandige in hoofdberoep); 

mailto:corona@vlaio.be
mailto:corona@vlaio.be


• Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
ingeschrevene in dienst.  

• Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent 
(VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben. 

• De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten 
(bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).  

• De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.  
• Starters nà 12 maart hebben geen recht op een Hinderpremie 
• De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).  
• Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.  
• De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor 

elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, 
ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.  

 
Babyspeciaalzaken 
Zoals gisteren ook gecommuniceerd in de media, zijn ze dan toch gedwongen om te sluiten. 
(mogen enkel op bestelling werken). Zij hebben dus recht op de Hinderpremie. 
In het nieuwe aangepaste MB van 3 april 2020 zijn babyspeciaalzaken uiteindelijk niet 
opgenomen, dus geen Hinderpremie. 
 
Winkels voor medische hulpmiddelen 
 
Status aanvraag Vlaio ‘Goedgekeurd’ 
Zodra je klant een aanvraag indient, ontvangt de klant een goedkeuring.  
! Dit is de status van de aanvraag en niet de definitieve beslissing van Vlaio. De beslissing van 
de Hinderpremie komt achteraf. 
Heeft je klant deze mail nog niet ontvangen? Dan is er nog niets definitief beslist. 
 
Status aanvraag Vlaio ‘Geweigerd’ 
Lukt het je klant niet om de aanvraag in te dienen, dan kan hij/zij beroep doen op het 
subsidieteam van Xerius. Je stuurt dan best een mail naar subsidies@xerius.be. 
Je kan de klant ook rechtstreeks doorverbinden naar Vlaio op het nummer 1700. 
 
Problemen met E-ID? Registreer je via de bank. 
Helaas beschikken vele ondernemers niet over een E-ID lezer, maar meestal wel over een bankkaart en 
kaartlezer. In deze link vinden jullie een handig stappenplan om Itsme te installeren via hun 
bankkaart/kaartlezer. (KBC, Belfius, BNP Paribas, ING) Zodra de registratie bij itsme in orde is,  kunnen 
zij de aanvraag indienen via hun smartphone/tablet/laptop. 
 
Extra steun van gemeenten 
 
Goed nieuws voor ondernemers die hun vestiging hebben in Kalmthout of Kortrijk! Zij krijgen van hun 
gemeente extra steun bovenop de Hinderpremie. Kalmthout voorziet 500 euro en Kortrijk 1.000 euro. 
Meer info van andere lokale steunmaatregelen vind je hier. 
 
Sluitingspremie 
 
Vb. Restaurant Regemortel 
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Openingsuren  
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
Open Open Gesloten Gesloten Open Open Open 
              
160 euro 160 euro 0 euro 0 euro 160 euro 160 euro 160 eur 
 
Vlaio gaat hen hierover informeren (zie voorbeeld van de beslissing in bijlage). 
 
Stand van zaken Compensatiepremie. 
 
Voor wie? 

 
Voor iedereen dus, ongeacht de sector waarin ze werken 
 
• Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische 

beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, 
dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een 
pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.  

• Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro 
 
Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen? 

 
• Omzetverlies van -60% aantonen via verklaring op eer aan Vlaio 
 
Op de website van Unizo hebben we alvast deze info gevonden (onder voorbehoud): 
In het tweede kwartaal gebeurt er via de BTW-aangifte een controle en zal de overheid nagaan 

of de aanvraag terecht was. 
Indien bij de BTW-controle van het tweede kwartaal blijkt dat er een omzetverlies is van 20%, 
dan gaat de overheid ervan uit dat dit omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de 
coronacrisis, en moet je het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen. Is dit niet het geval, 
zal je moeten aantonen dat je in de periode 14/03/20 tot 30/04/20 een omzetdaling hebt 
gekend van meer dan 60%. 

 
Bedrag éénmalige premie? 

 
• 3.000 euro  

o Zelfstandigen in hoofdberoep 
o Zelfstandigen in bijberoep met de minimumbijdragen van een hoofdberoep 

 
• of 1.500 euro  

o Zelfstandige in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 
euro 

o Zelfstandigen in bijberoep (gedwongen sluitingen) met een inkomen tussen 
6.996,89 euro en 13.993,78 euro) 

Extra voorwaarde: deze premie van 1.500 euro geldt niet voor zelfstandigen in 
bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer. 

 



Steunmaatregel 

 
• Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per 

onderneming zijn; 
• Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het 

neergelegde financieel plan. Starters nà 12 maart komen niet in aanmerking. 
• Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één 

iemand voltijds tewerkgesteld is. 
Tip !      Krijgen jullie vragen van je klanten en kan je ze ook niet beantwoorden? Ze kunnen zich bij 
Vlaio registreren. Zodra alle info gekend is en de applicatie klaar is, ontvangen ze via hen de 
informatie. 
 
 
Wallonië: 
 
De Waalse regering heeft besloten: 
 
€ 5.000 per bedrijf dat volledig is gesloten of gesloten als gevolg van besluiten van de National Security 
Council (CNS) *  : 

 
• Catering (NACE-code 55); 
• Accommodatie (NACE-code 56); 
• De activiteiten van reisbureaus, touroperators, reserveringsdiensten en aanverwante 

activiteiten (NACE-code 79); 
• Detailhandel (NACE-code 47 - behalve 47.20, 47.62, 47.73). 
• Persoonlijke diensten (NACE-code 96 - exclusief 96.021). 
• Persoonlijke diensten & kappers (NACE-code 96.021) 

 
Aanvraag is mogelijk via deze link. 
Accountant kan dit zelf aanvragen zonder mandaat. 

 
Meer maatregelen voor Waalse ondernemers. 
 
Interessante info van SD Worx.  
Meer uitgebreide info voor de steunmaatregelen van werknemers  
 
Zalig Pasen! 
 

https://www.sdworxcorona.be/Ufqmd4PDOzJhNh8AhOUjniGqk6tFBG6S8TyXSTVwjCSstkFgJivPxaTQ4
obnmyrr 
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