Maatregel

1ste pijler
Dubbel overbruggingsrecht
Verplichte sluiting

2de

pijler
Enkel overbruggingsrecht
Omzetdaling

3de pijler
Onderbreking omwille van
quarantaine of zorg voor
een kind
(januari, februari, maart
2021) = klassiek
overbruggingsrecht
quarantaine

Klassiek
overbruggingsrecht om
andere coronagerelateerde redenen

Uitstel betaling sociale
bijdragen

Wat

Voor
Volledige uitkering:
Zelfstandigen in hoofdberoep en
zaakvoerders van vennootschappen en
meewerkende echtgenoot.
Zelfstandigen in bijberoep, art. 37, 65+
zonder pensioen, student-zelfstandige die
minstens de minimumbijdrage van een
hoofdberoep betalen.

Verplicht gesloten sector; afhankelijk van
verplicht gesloten sector en volledig
afhankelijk
Met gezinslast: 3.228,2 euro
Zonder gezinslast: 2.583,38 euro

Wanneer

Het betalingsuitstel wordt verlengd voor
de eerste twee kwartalen van 2021 en
voor de eindafrekening van 2019 die
vervalt op 31/03/2021 of 30/06/2021

zelfstandigen, die hun activiteit om
andere COVID-19-gerelateerde redenen
moeten onderbreken

Deze maatregel is van toepassing voor alle
categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep,
bijberoep, gepensioneerd, …).

Opmerking

Deadlines

Verlengd t.e.m. juni 2021
*Verplicht gesloten sector = DUBBEL OR
*Afhankelijk van verplicht gesloten sector = volledig
gesloten = DUBBEL OR

Halve uitkering (berekend op inkomen van
€7.021,29 tot €14.042,57):
•
Bijberoep + Art. 37 + 65+ zonder
pensioen: min. €374,05/kw
•
Student-zelfstandige: min.
€1/kw
•
Gepensioneerde: min.
€268,22/kw
Elke zelfstandige kan de steun bij een
Afhankelijk van verplicht gesloten sector en
ernstige omzetdaling aanvragen. Ook
NIET verplicht gesloten of nog werkzaam in
wanneer je onderneming nooit
*MOET 40% omzetdaling kunnen aantonen in de
andere sectoren
verplicht gesloten was (ook niet in de
maand voorafgaan met maand 2019
Andere sectoren, niet volledig gesloten of nog
eerste golf). Je hoeft ook niet
werkzaam in andere sectoren
!!! Geen 40% omzetdaling = GEEN recht op enkel OR
afhankelijk te zijn van een verplicht
€1.291,69/maand zonder gezinslast en
gesloten sector. (bv. vrije beroepen
€1.614,16/maand met gezinslast.
zoals kinesisten of zelfstandigen actief
in de dienstensector)
Je moet zelf in quarantaine voor minstens
7 opeenvolgende dagen volledige
onderbreking (quarantaine-attest van arts)
Zelfstandigen hoofdberoep
Gesloten scholen/klassen/kinderopvang:
Extra voorwaarden: minstens 4
minstens 7 opeenvolgende dagen
Bij quarantaine of zorg voor een kind
kwartalen betaald in de afgelopen 16
volledige onderbreking om in te staan
kwartalen
voor zorg/opvang van kinderen (kind. max
12 jaar, bewijsstuk van
school/klas/opvang)

Zelfstandigen die geen beroep meer kunnen
doen op het crisis-overbruggingsrecht kunnen
eventueel beroep doen op het klassieke
overbruggingsrecht (gebeurtenis met
economische impact)

Aanvragen

-

Activiteit gedurende minstens 7
opeenvolgende dagen moeten
onderbreken

Via het sociaal verzekeringsfonds, je moet elke !!! Take away en click en collect nog steeds
toegestaan
maand opnieuw een aanvraag indienen
Gezinslast = minstens 1 persoon ten
laste bij het ziekenfonds
Wordt belast aan 16,5%
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Gezinslast = minstens 1 persoon ten
laste bij het ziekenfonds
Wordt belast aan 16,5%

Via het sociaal verzekeringsfonds

2020
Oktober - 30/06/2021
November - 30/06/2021
December - 30/06/2021
2021
Januari, februari, maart 30/09/2021

2021
Januari, februari, maart 30/09/2021

Nog van toepassing in januari,
februari…

Via het sociaal verzekeringsfonds

Per periode van 7 opeenvolgende
kalenderdagen: € 322,92 (zonder
gezinslast), € 403,53 (met gezinslast)
VOLLEDIGE onderbreking van minstens 7
opeenvolgende dagen
Ook van toepassing voor de week van de
verlengde herfstvakantie (9-15 november
2020)

Via het sociaal verzekeringsfonds

Per periode van 7 opeenvolgende
kalenderdagen: € 322,92 (zonder
gezinslast), € 403,53 (met gezinslast)
VOLLEDIGE onderbreking van minstens 7
opeenvolgende dagen
Ook van toepassing voor de week van de
verlengde herfstvakantie (9-15 november
2020)

OPGELET : Het is belangrijk om te weten
dat deze maatregel niet geldig is voor de
kwartalen die al betaald werden.

2020
September 31/03/2021
Oktober 30/06/2021
November 30/06/2021
December 30/06/2021
2021
Januari, februari, maart 30/09/2021
2020
September 31/03/2021
Oktober 30/06/2021
November 30/06/2021
December 30/06/2021
2021
Januari, februari, maart 31/03/2022

Voor 15/03/2021 – Q1 + Q2 2021
Voor 15/06/2021 – Q2 2021
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Zelfstandigen in hoofdberoep en maxistatuut meewerkende echtgenoot en ook
gepensioneerden

Vrijstelling sociale
bijdragen wegens corona

Arbeidsongeschiktheid door
Corona

= een vereenvoudigd aanvraagformulier
Mogelijkheid tot vrijstelling van de eerste
Bij wijze van uitzondering zijn starters
2 kwartalen van 2021 en voor de
tijdelijk niet meer verplicht om minstens vier
regularisatiebijdragen van 2019, die
opeenvolgende en verstreken
vervallen op 31/03/2021 of op
kalenderkwartalen onderworpen te zijn om
30/06/2021
een geldige en ontvankelijke aanvraag tot
vrijstelling in te dienen binnen het kader van
het coronavirus.
Uitkering ziekenfonds
Met gezinslast: 62.08/dag
Alleenstaande: 49.68/dag
Samenwonende: 38.10/dag

Cumulatieplafond

Cumulatie overbruggingsrecht KAN mits
naleving cumulplafond
arbeidsongeschiktheid-,invaliditeits-, of
moederschapsuitkering, geboorteverlof,
… ook bij pensioen

FAVV-bijdrage

Vrijstelling van de FAVV-bijdrage voor
2021

Vennootschapsbijdrage

Extra uitstel van betaling van de
vennootschapsbijdrage

Zelfstandigen in hoofdberoep

-

-

2020
Q1 – 31/03/2021
!!!! Verlies pensioenrechten voor de
Q2 – 30/06/2021
kwartalen die vrijgesteld zijn van
De voorlopige sociale bijdragen van het eerste,
Q3 – 30/09/2021
bijdragebetaling maar pensioenrechten
het tweede, het derde of het vierde kwartaal
Via het sociaal verzekeringsfonds
Q4 – 31/12/2021
kunnen wel binnen de 5 jaar
2020.
Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden
Regularisatie-supplementen 2018 met
en het aanvraagformulier om een vrijstelling van geregulariseerd worden, voor het behoud
Regularisatiebijdragen (na een
vorderingsdatum Q1/Q2/Q3/Q4 – binnen 4
van de pensioenrechten.
inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018 bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd.
Q na datum vordering
die in de loop van 2020 betaald moeten zijn.
Een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen
2021
is ook mogelijk, zelfs indien initieel uitstel
Q1 / 2021 31/03/2022
werd aangevraagd.
Q2 / 2021 30/06/2022

Minstens 8 dagen ziek zijn, bijdragen Q2 en Q3 voorafgaand
aan arbeidsongeschiktheid
Er wordt een aanvullende crisisuitkering toegekend aan
zelfstandigen die zelf getroffen worden door Corona. Dit
wordt gelijkgesteld met het maandelijkse bedrag van het
crisis-overbruggingsrecht

Binnen 8 dagen bij uw ziekenfonds. Verhoogde
uitkering blijft geldig zolang het
overbruggingsrecht voor zelfstandigen geldt.
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REGIONALE STEUNMAATREGELEN

VLAAMS
BESCHERMINGSMECHA
NISME 4

Voor onderneming die verplicht gesloten zijn OF
een omzetdaling van minstens 60% in de
referteperiode
Voorwaarden na te lezen op VLAIO
Omzetdaling van minstens 60%: over de periode
01/01 – 31/01 ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar

Kan ook aangevraagd worden door uw boekhouder
via volgende webformulieren:
NOG NIET VRIJGEGEVEN

Bedrag van de steun:
Er is voor deze periode eveneens een
minimum steunbedrag voorzien van € 600.

15/03/2021

= belastingvrij
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GLOBALISATIEPREMIE

De globalisatiepremie is een steunmaatregel voor
ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van
2020, afhankelijke van de omvang van de
onderneming, minstens 70 of 90% omzetverlies
hebben geleden
(periode van 1/04/2020 – 31/12/2020)

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

Meer informatie over de steunmaatregelen
voor Brusselse ondernemingen en
zelfstandigen klik hier

WALLONIE

Informatie over de steunmaatregelen van
toepassing in Wallonië klik hier

De globalisatiepremie kan nog niet aangevraagd
worden.

De steun bedraagt 10% van de omzet in
dezelfde periode in 2019

Gemeentelijke premies, informeren bij gemeenten

Gemeentelijke premies, informeren bij gemeenten
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