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OPMERKING: Tijdelijke crisis overbruggingsrecht bestaat ook nog in functie van isolatie/quarantaine of zorg voor kind 

VERPLICHT GESLOTEN SECTOR 
(take away en click and collect 

nog toegestaan) 

AFHANKELIJK VAN VERPLICHT 
GESLOTEN SECTOR EN VOLLEDIG 

GESLOTEN 
(geen take away meer, noch click and 

collect 

AFHANKELIJK VAN EEN VERPLICHT 
GESLOTEN SECTOR MAAR NIET 

VOLLEDIG GESLOTEN (bv. Nog take 
away of click and collect OF ANDERE 

SECTOREN 

DUBBEL 
OVERBRUGGINGS 

RECHT 

40% OMZETDALING 
IN DE MAAND 

VOORAFGAAND 
VERGELEKEN MET 

2019 
  

GEEN 40% 
OMZETDALING  

 

2e PIJLER CRISIS 
OVERBRUGGINGS 

RECHT 

GEEN CRISIS 
OVERBRUGGINGS 

RECHT 

3e pijler in KLASSIEK 
OVERBRUGGINGSRECHT 
indien 7 opeenvolgende 
dagen geen activiteiten 



MAATREGELEN  2021 

A. Tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht
1. Verlenging dubbele uitkering (januari 2021 – juni 2021)
2. 2e pijler: Omzetdaling (januari 2021 – juni 2021)
3. 3e pijler: Korte onderbreking omwille van quarantaine/isolatie

(minstens 7 opeenvolgende dagen) of zorgen voor een kind (7
moet niet opeenvolgende dagen zijn)

B. Klassiek overbruggingsrecht
1. 1e pijler: Stopzetting door faillissement
2. 2e pijler: Stopzetting door collectieve schuldenregeling
3. 3e pijler: Gedwongen onderbreking omwille van economische

moeilijkheden (COVID) –  (minstens 7 opeenvolgende dagen)
4. 4e pijler: Stopzetting omwille van economische moeilijkheden



TIJDELIJKE CRISIS MAATREGELEN OVERBRUGGINGSRECHT 

1. Verlenging dubbele uitkering (januari 2021 tot en met juni 2021)

WAT - Verplicht gesloten sector
- Afhankelijke sector die activiteiten volledig heeft

stopgezet
TOEGESTAAN - Take away

- Click and collect
OPGELET – GEEN RECHT - Afhankelijke sector, maar niet volledig gesloten dan GEEN

recht. (Kan wel 2e pijler omzetdaling proberen)

BEDRAG - Dubbele uitkering

2. 2e pijler: Omzetdaling (januari 2021 – juni 2021)

WAT Aanzienlijk omzetverlies ongeacht de sector 

3 cumulatieve VW 1. 40% omzetverlies in de maand voorafgaand aan de maand
waarin je de financiële steun vraagt (vgl met 2019)

2. Minstens 4 kwartalen van de laatste 16 kwartalen vereffend
(uitzondering bij starters, minstens 2 kwartalen)

3. Nog geen andere financiële uitkering genoten in het kader
van het overbruggingsrecht.

Uitzondering op de vergeleken maand 2019 kan mits aantonen 
bewijs dat het niet relevant is.  

Bv. Januari 2021 moet vergeleken worden met januari 2019 
WIE - Hoofdberoep en ME

= Volledige uitkering
- Bijberoep/Gepensioneerde categorie Y/ Student zelfstandige

o Bijdragen op een inkomen (N-3) > 14.042,57 euro
=Volledige uitkering

o Bijdragen op een inkomen (N-3) tussen 7.021,29 euro
en 14.042,57 euro
= Halve uitkering

- Gepensioneerde (categorie P)
o Bijdragen op een inkomen boven 7.021,29 euro

= Halve uitkering
- Artikel 37

o Bijdragen op een inkomen (N-3) > 7.356,08 euro
=Volledige uitkering

o Bijdragen op een inkomen (N-3) tussen 7.021,29 euro
en7.356,08 euro
= Halve uitkering



BEDRAG - Volledige uitkering
o 1.614,10  euro (met gezinslast)
o 1.291,69 euro (zonder gezinslast)

- Halve uitkering
o 807,05 euro (met gezinslast)
o 645,85 euro (zonder gezinslast)

STARTENDE 
ZELFSTANDIGE? 

- Er moeten minstens 2 kwartalen effectief betaald zijn.

Voorbeeld:  
Starter vanaf oktober 2020 en wenst uitkering aan te vragen voor februari. Als het 4e 
kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021 vereffend zijn dan komt hij in aanmerking. 

Cumulatie met andere 
vervangingsinkomen 

- Cumulatie KAN mits naleving cumulplafond bij de volgende
uitkeringen:

▪ Arbeidsongeschiktheidsuitkering
▪ Invaliditeitsuitkering
▪ Moederschapsuitkering

AANVRAAG - Einde 2e kwartaal volgende op kwartaal waarin de maand
van uitkering ligt.

4. Pijler 3: Korte onderbreking omwille van Quarantaine / Zorg voor een kind

WAT 1. Quarantaine of isolatie
2. Zelfstandige die activiteiten moeten onderbreken omwille

van zorg voor kind

Opmerking: Ben je zelf ziek dan moet je beroep doen op de uitkering via de 
mutualiteit.  

WIE - Hoofdberoep en ME
= Volledige uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)

- Bijberoep/Gepensioneerde categorie Y/ Student zelfstandige
o Bijdragen op een inkomen (N-3) > 14.042,57 euro

=Volledige uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)

o Bijdragen op een inkomen (N-3) tussen 7.021,29 euro
en 14.042,57 euro
= Halve uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)

- Gepensioneerde (categorie P)
o Bijdragen op een inkomen boven 7.021,29 euro

= Halve uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)

- Artikel 37
o Bijdragen op een inkomen (N-3) > 7.356,08 euro

=Volledige uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)

o Bijdragen op een inkomen (N-3) tussen 7.021,29 euro
en7.356,08 euro

o = Halve uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)



VOORWAARDEN 1. Quarantaine / Isolatie:
o Minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen
o Quarantaine attest nodig op eigen naam of gezinslid

2. Zorg voor kind
o 7 kalenderdagen (niet opeenvolgend), wel tijdens een

kalendermaand
o Zorg voor kind minder dan 18 jaar

i. Quarantaine of isolatie
ii. Gesloten crèche of school

o Attest nodig van school of crèche
OPGELET - Als je van thuis uit kan werken, geldt deze maatregel niet

- Als je op reis geweest bent naar de rode zone dan ook geen
recht op.

BEDRAG Pro rata het aantal dagen geen activiteiten per 7 dagen. 
De helft voor diegene die recht hebben op de halve uitkering. 

Wat met startende 
zelfstandigen? 

Ook startende zelfstandigen komen in aanmerking voor de 3e pijler. 
Er gelden geen voorwaarden inzake de periode van 
verzekeringsplicht en/of effectieve bijdragebetaling.  

Cumulatie met andere 
vervangingsinkomen 

- Cumulatie KAN mits naleving cumulplafond bij de volgende
uitkeringen:

▪ Arbeidsongeschiktheidsuitkering
▪ Invaliditeitsuitkering
▪ Moederschapsuitkering

AANVRAAG - Einde 2e kwartaal volgende op kwartaal waarin de maand
van uitkering ligt.



KLASSIEK OVERBRUGGINGSRECHT 

Tijdelijke aanpassing voor de periode van 1/4/2020 tot 31/03/2021! 
- 1e pijler Stopzetting door Faillissement
- 2e pijler Stopzetting collectieve schuldenregeling
- 3e pijler gedwongen onderbreking door economische factor (covid)
- 4e pijler stopzetting door economische moeilijkheden

Volgende uitleg enkel voor 3e pijler gedwongen onderbreking door 
economische moeilijkheden omwille van COVID.  

WAT  Minstens 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten (mag over verschillende 
kalendermaanden)  

WIE - Hoofdberoep en ME
= Volledige uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)

- Artikel 37
o Bijdragen op een inkomen (N-3) > 7.356,08 euro

=Volledige uitkering (afhankelijk van aantal dagen geen activiteiten)

VOORWAARDEN 1. Onderwerpingsplicht
a. Normale regel is minstens 4 kwartalen onderwerping
b. Afwijking voor de periode van 1/4/2020 – 31/03/2021,

waar men minstens 2 kwartalen dient aangesloten te
zijn.

2. Effectieve bijdrage betaling
a. Normale regel is minstens 4 kwartalen effectief

betaald
b. Afwijking voor de periode van 1/4/2020 – 31/03/2021,

en men moet slechts 2 kwartalen effectief betaald
moet hebben

BEDRAG Pro rata het aantal dagen geen activiteiten per 7 dagen. 

Wat met startende 
zelfstandigen? Minstens 2 kwartalen aangesloten en minstens 2 kwartalen 

effectief betaald. 

Cumulatie met andere 
vervangingsinkomen 

Tijdelijk 1/4/2020 – 31/3/2021: 
Cumulatie KAN mits naleving cumulplafond bij de volgende 
uitkeringen: 

▪ Arbeidsongeschiktheidsuitkering
▪ Invaliditeitsuitkering
▪ Moederschapsuitkering



AANVRAAG - Einde 2e kwartaal volgende op kwartaal waarin de maand
van uitkering ligt.

- UITZONDERLIJK IS ER 2 kwartaal verlenging van de aanvraag
voor de periode van 1/4/2020 – 31/12/2020


	SCHEMA 2021 aangepast 16032021
	Tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht update 16032021

