
Crisis-
overbruggingsrecht


Aanvraag 

nog 
mogelijk 



Voorwaarden

2 soorten
• Vrijwillige sluiting 7 dagen (maart - augustus)

• Verplichte sluiting (maart - december)



Crisis – sluiting 7 dagen

Vrijwillig 7 dagen sluiten
• Onderbreking is niet opgelegd door de overheid

• Minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking in 
één kalendermaand

• Tot en met augustus 2020  geen verlenging

• Wat na augustus? klassiek overbruggingsrecht

Strengere bewijslast voor juli en augustus
• Motivering link met COVID-19 via objectieve elementen

– Bv. daling reserveringen, daling bezettingsgraad, stijging 
annuleringen, quarantaine, …



Crisis - verplichte sluiting

1) Voor sectoren die verplicht moeten sluiten

< 19/10 Vanaf 19/10 Vanaf 2/11

• Discotheken en dancings
• Evenementensector
• Foorkramers
• Nachtwinkels 
• Shisha-bars
• Jacuzzi’s
• Stoomcabines,
• …..

• Cafés 
• Restaurants

• Schoonheidssalons
• Niet-medische 
pedicurezaken
• Kappers en barbiers
• Pretparken
• Binnenspeeltuinen
• Zwembaden
• Sportzalen
• …..

Gewesten, provincies, steden en gemeenten kunnen 
strengere maatregelen nemen 



Crisis - verplichte sluiting

Volledige lijst sluitingen op acerta.be/coronavirus 

Bij twijfel : FOD Economie
- Tel : 0800 120 33
- Mail : info.eco@economie.fgov.be



Crisis - verplichte sluiting

Wanneer heb ik recht?

• De activiteit moet volledig of gedeeltelijk onderbroken 
worden

• N.a.v. de sluitingsmaatregelen, opgelegd door de 
overheid (federaal, gewestelijk, gemeentelijk, ….)

• Het aantal dagen gedwongen sluiting speelt geen rol

• Sluiten vanaf 19/10 : crisis-OBR voor oktober

• Sluiten vanaf 2/11 : crisis-OBR voor november



Crisis - verplichte sluiting

Verschillende activiteiten?

• Alle activiteiten moeten onder de gedwongen 
sluitingsmaatregelen vallen

Toegelaten activiteiten?

• Beperkte activiteiten blijven toegelaten : kledingwinkel 
met webshop, restaurant met take away, …

• Wat met garagisten, fietsenwinkels ? 

• Vastgoedmakelaars  heropstart



Crisis - verplichte sluiting

2) Zelfstandigen die hiervan afhangen

• De activiteit hangt hoofdzakelijk af van een sector die 
verplicht moet sluiten.

• Enkele voorbeelden

• Taxichauffeur met hoofdzakelijk vervoer in het nachtleven

• Podiumbouw voor evenementen

• Catering voor evenementen

• Leveranciers aan de horeca

• ….
Minstens 60%



Bedrag

Volledige uitkering

• 1 614,10 (gezin) of 1 291,69 (alleenstaande)

• Hoofdberoep of gelijkwaardige bijdragen

Halve uitkering 

• 807,05 (gezin) – 645,85 (alleenstaande)

– Bijberoep met bijdrage tussen 369,53 en 739,04 euro
– Gepensioneerde met bijdrage vanaf 264,98 euro 

• Bij cumulatie met een vervangingsinkomen

– Plafonnering tot 1 614,10 euro

1 persoon ten laste op 
je ziekenboekje



Crisis - verplichte sluiting

Met gezinslast Zonder gezinslast

Hoofdberoep en 
gelijkgesteld

3 228,20 euro 2 583,38 euro

Bijberoep, 
gepensioneerden

1 614,10 euro 1 291,69 euro

Dubbele uitkering voor oktober en november



Crisis - verplichte sluiting

Dubbele uitkering voor wie?

- Alle gedwongen onderbrekingen in één van deze maanden
- Afhankelijke zelfstandige met volledige onderbreking van 
de activiteit

Voor wie niet?

- Afhankelijke zelfstandige met gedeeltelijke onderbreking 
van de activiteit

Voorbeeld : 
- de taxichauffeur, die zijn ritten voor het nachtleven moet 

staken, maar nu tijdelijk ander vervoer doet
- de brouwer, die niet meer kan leveren aan de horeca, maar 

wel nog levert aan andere sectoren (bv. warenhuizen)



Crisis - verplichte sluiting

Concreet

• Wie al het heropstart-OBR heeft gevraagd voor 
oktober, kan omschakelen naar het crisis-OBR met 
dubbele uitkering 

 Acerta regelt dit na aanvraag dubbel OBR

• De fondsen mogen de dubbele uitkering pas 
betalen na publicatie van de wetteksten in BS

• Begin november krijgt iedereen de enkele uitkering 
voor oktober. Het verschil wordt later bijgepast.

• Specifiek aanvraagformulier voor oktober en 
november : acerta.be/corona



Aanvraag

Hoe aanvragen?

• Online aanvraagformulier acerta.be/corona

• Specifiek aanvraagformulier dubbel OBR

Tot einde 2e kwartaal nadien

• Maart  30/9/2020

• April/mei/juni  31/12/2020

• Juli/augustus/september  31/3/2021

• Oktober/november/december  30/6/2021




