
Beste partner, 
 
Update 29/04/20 

 
Om fraude (met bankrekeningnummers en paspoorten) te vermijden hebben we het 
webformulier ‘Aanvraag overbruggingsrecht’ op onze website aangepast. 
 
Wanneer je klant nu het overbruggingsrecht wil aanvragen, krijgt hij volgende opties om zich 
te identificeren: 
 

 
 
Via eID of itsme kan de klant online onmiddellijk zijn aanvraag indienen. 
Wil de klant inloggen via zijn/haar unieke code: dat kan, wanneer je klant van ons de code per 
post ontvangen heeft (dus niet via e-mail).  
 
De voorbije dagen zijn onze bijberoepers, gepensioneerden, student-zelfstandigen 
geïnformeerd over het half overbruggingsrecht. 
In deze brief staat reeds hun unieke code vermeld die ze kunnen ingeven op onze website.  
 
Zelfstandigen die hun overbruggingsrecht nog moeten aanvragen en nog geen code 
ontvingen, kunnen deze aanvragen via Xerius wanneer eID of itsme niet lukt. 
 
Willen jullie als accountant het overbruggingsrecht voor je klant zelf aanvragen heb je twee 
opties: 
 

• Ofwel vraag je eerst de unieke code aan je klant  
• Ofwel vraag je het overbruggingsrecht aan via deze link (daarna  bezorg je dit formulier 

aan je account manager en wij doen de rest) 
 
Hinderpremie Vlaanderen: 
 
Wat betreft de Hinderpremie hebben we ook nog een extra nieuwtje. 
Heeft je klant een eenmanszaak en geniet hij/zij van de voordeelregel voor gehuwde personen 
(Art. 37), dan heeft die bij een gedwongen sluiting toch recht op de Hinderpremie. 
Dus betaalt hij/zij al dan niet sociale bijdragen, dat speelt geen rol. Bijgevoegd schema is 
ondertussen aangepast. 
Voor een vennootschap had betrokkene sowieso al recht, want daar speelt het statuut van de 
mandataris geen rol. 
 
Hinderpremie Brussel: 

https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf


Voor de geïnteresseerden hebben we ook een handig schema gemaakt voor Brusselse 
ondernemers. Helaas zijn alle voorwaarden voor de compensatiepremie nog niet bepaald. 
Dat gaan we nog verder moeten aanvullen zodra we alle info hebben. Voor de accountants die 
hiervan graag een Franse versie wensen, laat me gerust iets weten. Dan bezorg ik je deze. 

 
Bijlagen 
• Coronamaatregelen Xerius 
• Coronamaatregelen Vlaio 
• Coronamaatregelen Brussel 
• Uitstel van betaling 
• Faq Compensatiepremie Vlaio 
• Xerius Desk 
• Arbeidsongeschiktheid 

 
Nog een fijne woensdagavond en verzorg je goed! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Debby Buys 
Subsidiecoach voor partners en ondernemers  
Brouwersvliet 4 bus 2 ● 2000 Antwerpen  
Tel.: + 323 221 09 25 ● GSM: + 32 475 41 91 05   
 

 
 
 

https://www.xerius.be/nl-be/subsidies

