
 

 

CORONA OVERBRUGGINGSRECHT 

 

Wie komt in aanmerking? 

Zelfstandigen die aangesloten zijn in hoofdberoep of (gelijkgesteld met) bijberoep en student-zelfstandigen die voorlopige 
bijdragen betalen die gelijk zijn aan de bijdragen in hoofdberoep. Ben je aangesloten in bijberoep of gelijkgesteld, als 

student-zelfstandige of gepensionneerde en betaal je verminderde bijdragen? Dan kom je in aanmerking voor het halve 
crisisoverbruggingsrecht indien je referte-inkomen voor de voorlopige bijdragen hoger is dan 6.996,89 euro. 

 
Maand  

CRISIS OVERBRUGGINGSRECHT 

 

HEROPSTART 

OVERBRUGGINGSRECHT 

 

KLASSIEK OVERBRUGGINGSRECHT 

 

Verplichte sluiting 
Vrijwillige sluiting 
minstens 7 dagen 

Pijler: gebeurtenis met economische 
impact (quarantaine) 

Maart  

 

Voor zelfstandigen wiens activiteit verplicht 
moet sluiten door de overheid. 

Voor zelfstandigen 
die niet verplicht 
moeten sluiten 
door de overheid, 
maar die wel zelf 
vrijwillig minstens  
7 dagen hun zaak 
gesloten hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niet mogelijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niet mogelijk 

April  
Volledige uitkering: 

• 1.614,10 euro met gezinslast 
• 1.291,69 euro zonder gezinslast  
 

Halve uitkering: 
• 807,05 euro met gezinslast 
• 645,85 euro zonder gezinslast 

Mei 

Juni Voor zelfstandigen die, na een 
periode van verplichte sluiting 
of die afhankelijk zijn van een 
sector die verplicht moest 
sluiten, hun activiteit willen 
heropstarten. Bovendien moet 
er sprake zijn van een 
omzetdaling van minstens 10%. 

 
Bedrag uitkering: 

 

• 1.614,10 euro met gezinslast 

• 1.291,70 euro zonder gezins-
last 

 

 
Controle obv NACE-code 
en omzetcijfers. 

 
Komt de NACE-code niet in 
aanmerking, maar kan er op 
basis van concrete bewijs-
stukken aangetoond worden 
dat men in werkelijkheid wel 
tot de juiste sector behoort of 
ervan afhankelijk is, dan kan 
de aanvraag toch worden 
goedgekeurd. 

Juli Nieuwe aanvraag per maand verplicht. 
Link met corona moet bewezen worden obv 
objectieve elementen. 

Augustus De onderneming van 
de zelfstandige is 
verplicht gesloten 
door de overheid 

De onderneming van 
de zelfstandige is 
voor minstens 60% 
afhankelijk van een 
sector die verplicht 
gesloten is door de 
overheid 

Zelfstandigen die 
vrijwillig 7 dagen 
sluiten moeten en 
kunnen aantonen 
dat dit komt door 
de gevolgen van 
Corona. 

September  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet mogelijk 

Voor zelfstandigen die door een 
verplichte quarantaine hun 
zelfstandige activiteit voor minstens 
7 dagen volledig moeten 
onderbreken. Zelfstandigen die hun 
activiteiten van thuis uit kunnen 
organiseren komen niet in 
aanmerking. Ook komen 
zelfstandigen die omwille van niet-
essentiële redenen afgereisd zijn 
naar een rode zone op het moment 
van vertrek niet in aanmerking. 

Controle obv quarantaineattest.  

Bedrag uitkering: 

Onderbreking vanaf 7 dagen 
• 403,53 euro met gezinslast 
• 322,92 euro zonder gezinslast  
 
Onderbreking vanaf 14 dagen 
• 807,05 euro met gezinslast 
• 645,84 euro zonder gezinslast 

Oktober  
 
Volledige uitkering: 

• 3.228,20 euro met 
gezinslast 

• 2.583,38 euro 
zonder gezinslast 

 
Halve uitkering: 

• 1.614,10 euro met 
gezinslast 

• 1.291,70 euro 
zonder gezinslast 

In geval van een 
volledige stopzetting: 

 
Volledige uitkering: 

• 3.228,20 euro 
met gezinslast 

• 2.583,38 euro 
zonder gezins- 
last 

 
Halve uitkering: 

• 1.614,10 euro 
met gezinslast 

• 1.291,70 euro 
zonder gezins- 
last 

 

Indien geen volledige 
stopzetting gelden de 
gewone bedragen. 

November 

December 

 


