
Klassiek 
overbruggingsrecht 


Aanvraag 

nog 
mogelijk



4 pijlers

1) Faillissement 

2) Collectieve schuldenregeling

3) Gedwongen onderbreking

− Brand, natuurramp, allergie, beschadiging, beslissing of 
gebeurtenis met economische impact

4) Economische moeilijkheden

– Leefloon, vrijstelling RSVZ, laag inkomen

Coronacrisis



Voorwaarden en voordelen

Voorwaarden : strenger dan corona-OBR

• Minstens 4 kwartalen hoofdberoep

• Minstens 4 kwartalen effectief betaald (in referteperiode 
van 16 kwartalen)

• Geen beroepsactiviteit of vervangingsinkomen

• Hoofdverblijfplaats in België

Voordelen : meer dan corona-OBR

• Maximum 12 maanden uitkering en 4 kwartalen gratis 
behoud rechten in de ziekteverzekering

– Behoud rechten ook bij onderbreking van < 1 kwartaal?



Uitkering per week mogelijk

Duurtijd van de onderbreking

• Principe = minstens volledige kalendermaand

• Versoepeling voor gedwongen onderbreking 
wegens overmacht (bijvoorbeeld Corona) 

– Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende 
kalenderdagen volstaat  deze 7 dagen kunnen over 2 
maanden lopen

– Enkele voorbeelden in het kader van COVID-19:
• Sluiting klas, school of kinderopvang
• Quarantaine
• ……



Uitkering per week mogelijk

Corona toepassingen

• Sluiting klas, school of kinderopvang

– Kind tot en met 12 jaar (uitzonderingen mogelijk)

– Beslissing directie school op kinderopvang

• Quarantaine

– Attest op naam zelfstandige of op naam persoon 
ingeschreven op hetzelfde adres

– Wie bewust vertrekt naar een rode zone komt niet in 
aanmerking

– Wie van thuis uit kan werken, komt niet in aanmerking

• Andere COVID-19-gerelateerde situaties



Bedragen

Onderbreking volledige kalendermaand

Onderbreking < volledige kalendermaand

Onderbreking Met gezinslast Alleenstaande

28 dagen of meer 1 614,10 euro 1 291,69 euro

21 - 27 dagen 1 210,58 euro 968,77 euro

14 - 20 dagen 807,05 euro 645,85 euro

7 – 13 dagen 403,53 euro 322,92 euro 

Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Met gezinslast Alleenstaand

1 614,10 euro 1 291,69 euro



Aanvraagtermijn

Tot einde 2e kwartaal na de start van de 
onderbreking

• Bijvoorbeeld 7 dagen quarantaine in september

• Aanvraag is mogelijk tot 31/3/2021

Hoe aanvragen?

• Quarantaine of sluiting klas, school, kinderopvang:
online aanvraagformulier acerta.be/corona

• Andere redenen, bv. stopzetting ten gevolge van 
economische moeilijkheden n.a.v. de coronacrisis
– Papieren aanvraagformulier acerta.be
– Aangetekend opsturen






