Informatie op

14 mei 2020

Sociaalrechtelijke
steunmaatregelen
Zelfstandigen
Overbruggingsrecht zelfstandigen (corona)
1. De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (maxi-statuut)
die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen
genomen door de overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht
voor de maanden maart, april en mei 2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig
of gedeeltelijk is. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hieronder. Er is
geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
2. Andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (maxi-statuut)
hebben recht op de uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020,
voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit
onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn. Het gaat hier
om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen
door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus
waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende
minimum 7 dagen. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten
onderbreken wegens het niet komen opdagen van werknemers die in quarantaine geplaatst
werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling
reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de
activiteit verlieslatend wordt.
3. Gelet op de versoepelingen van de coronamaatregelen die in mei werden doorgevoerd, moet er
opnieuw een onderscheid worden gemaakt tussen de 2 categorieën van gerechtigden:
– Zelfstandigen die verplicht hun activiteit moeten onderbreken ten gevolge van de
sluitingsmaatregelen van overheidswege hebben ook in mei recht op het overbruggingsrecht.
Dit geldt ook voor zelfstandigen die niet meer rechtstreeks getroffen wordt door de
sluitingsmaatregelen vanaf 4 mei 2020 en dus hun activiteit kunnen heropstarten in mei.
– Zelfstandigen die niet verplicht hebben moeten sluiten maar die hun zelfstandige activiteit
als gevolg van de coronacrisis gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hebben
onderbroken in april dienen echter hun sociale verzekeringsfonds te verwittigen wanneer zijn in
mei niet gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken. Zij
hebben dan namelijk geen recht op de uitbetaling van het overbruggingsrecht voor de maand
mei.
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Bedrag (belastbaar als vervangingsinkomen):
• zonder gezinslast: 1.291,69 EUR per maand;
• met gezinslast (bv. echtgenote of kind ten laste): 1.614,10 EUR per maand.
Het genot van een vervangingsinkomen (zoals een ziekte-uitkering) is een obstakel om het
overbruggingsrecht te genieten. De financiële uitkering overbruggingsrecht kan wel
gecombineerd worden met de hinderpremie en de compensatiepremie (gezien deze geen
vervangingsinkomen vormen in de zin van de sociale zekerheid).

Aanvraagprocedure
Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden door het standaard inlichtingenformulier te mailen
naar het sociaal verzekeringsfonds. Het formulier moet niet elektronisch worden gehandtekend.
Zelfstandigen die het overbruggingsrecht reeds hebben aangevraagd voor maart en april of
enkel voor april, hoeven in beginsel geen nieuwe aanvraag doen aangezien zij automatisch het
overbruggingsrecht voor mei zullen krijgen. Het is echter aan te raden dit concreet af te toetsen met
het bevoegde sociaal verzekeringinsfonds.

Overbruggingsrecht zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen
Naar aanleiding van de beslissingen genomen door de Veiligheidsraad om de verspreiding te
bestrijden van het coronavirus, kunnen de medische beroepen zoals de kinesisten, de tandartsen,
de opticiens of prothesemakers blijven werken omdat zij essentiële diensten vertegenwoordigen.
Als deze beroepsbeoefenaars beslissen hun praktijk te sluiten, zullen zij kunnen genieten van een
vervangingsinkomen (overbruggingsrecht), zelfs als zij de dringende en absoluut noodzakelijke
paramedische of medische gevallen blijven behandelen.
Zelfstandige beoefenaars van een zorgberoep die hun activiteit onderbreken maar die nog
tussenkomen voor absoluut noodzakelijke en dringende (para-)medische gevallen, zullen kunnen
genieten van het overbruggingsrecht, voor zover zij hun niet-dringende (para-)medische activiteiten
volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand.
Voor de maanden maart, april en mei zullen deze zelfstandigen dus kunnen genieten van een
maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 EUR (1.614,10 EUR bij gezinslast) en van het behoud van
rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Bovendien kunnen ze als ze moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun sociale bijdragen, ook
een aanvraag indienen tot vrijstelling of uitstel van hun sociale bijdragen door zich ook rechtstreeks te
wenden tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen
Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke
aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale
bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor
verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021
en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021. Als de betrokken bijdrage niet volledig
betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd
en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.
De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Sociaalrechtelijke steunmaatregelen COVID-19 | Zelfstandigen

Aanvraagprocedure
De aanvraag verloopt via het sociaal verzekeringsfonds en kan ingediend worden tot 15 juni 2020.
Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen
bevatten:
• naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
• naam en zetel van zijn bedrijf;
• ondernemingsnummer.

Kwijtschelding verhogingen
Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor
31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen.
Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten
betaald zijn.
Er werd nog niet officieel aangekondigd of er een ultieme datum van betaling is om de verhogingen te
vermijden.

Aanvraagprocedure
Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale
bijdragen
De sociale verzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet
betaalde sociale bijdragen. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale
bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden.

Vermindering voorlopige bijdragen
Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen
een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun
beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
De bijdragen kunnen maximaal verlaagd worden tot:
• 717,18 EUR voor een zelfstandige in hoofdberoep;
• 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.548,18 EUR;
• 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten
lager zijn dan 3.096,37 EUR.
Indien de uiteindelijke beroepsinkomsten uiteindelijk toch boven de aangevraagde drempel vallen, is
het noodzakelijk een bijbetaling te doen voor het einde van het jaar, zo niet zal de verhoging op de ten
onrechte bekomen vermindering toegepast worden (3 % en 7 %).

Aanvraagprocedure
De aanvraag verloopt via het sociaal verzekeringsfonds.
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Vrijstelling betaling sociale bijdragen
De (gehele of gedeeltelijke) vrijstelling kan worden gevraagd voor:
• de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020;
• de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020 en 30
juni 2020.

Combating
COVID-19 with
resilience

De aanvraag voor de betrokken kwartalen 2020/1 en 2020/2 dient te gebeuren na
ontvangst van de betalingsuitnodiging voor het tweede kwartaal van 2020 (met dan een
globale aanvraag).
Belangrijk: de vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor de opbouw
van pensioenrechten. Binnen een periode van 5 jaar kunnen deze kwartalen nog wel
geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.

Aanvraagprocedure

www.deloitte.com/
COVID-19

• De aanvraag kan online gebeuren:
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
Voor een snellere behandeling van het dossier, verdient het aanbeveling om te melden
aan: mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be dat de vrijstelling online werd aangevraagd.
• Of rechtstreeks via het sociaal verzekeringsfonds, waar een vereenvoudigd
aanvraagformulier kan opgevraagd worden.
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