Betreft: corona-crisis → vergelijkende fiche overbruggingsrecht & hinderpremie
Datum: 20 maart 2020

Voor wie?

hinderpremie

overbruggingsrecht

Wordt toegekend aan:
• personen → zelfstandigen in hoofdberoep, alsook
zelfstandigen in bijberoep die bijdragen betalen zoals een
zelfstandige in hoofdberoep
• ondernemingen met minstens 1 VTE in dienst

Wordt enkel toegekend aan personen met name zelfstandigen in
hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en helpers.

Het moet gaan om ondernemingen met een fysieke
inrichting die verplicht gesloten zijn door de maatregelen van
het federale rampenplan (o.a. horeca, culturele activiteiten,
handelszaken die niet voor voeding bestemde producten
verkopen).
In de horecasector is het voldoende dat de gelagzaal gesloten
is. Bijvoorbeeld: restaurants die enkel nog take awaymaaltijden aanbieden, krijgen de premie.

Ook voor de
ondernemingen die
vrijwillig sluiten?

Nee.
Een onderneming die enkel wordt verplicht om in het
weekend te sluiten, maar vrijwillig beslist om de hele week te
sluiten, krijgt enkel de premie van 2.000 euro (zie onder) voor
het weekend.

Groep 1: zelfstandigen die door de maatregelen van het federale
rampenplan worden gedwongen om hun activiteit gedeeltelijk of
volledig te onderbreken (o.a. horeca, culturele activiteiten,
handelszaken die niet voor voeding bestemde producten
verkopen)
Groep 2: zelfstandigen in andere sectoren die hun activiteit
onderbreken, zonder dat ze daartoe verplicht zijn door de
hierboven genoemde maatregelen
Voor groep 1 zijn er geen vereisten wat betreft het al dan niet
volledig onderbreken van de activiteiten. Bijvoorbeeld: restaurants
mogen nog take away-maaltijden aanbieden.
Voor groep 2 geldt dat zij hun activiteit gedurende minstens 7
opeenvolgende kalenderdagen moeten onderbreken.
Ja.
Zie groep 2 hierboven.
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Wat indien de
onderneming
meerdere
vestigingen heeft?

Indien de onderneming meerdere eploitatiezetels heeft, dan
wordt een bijkomende premie uitgekeerd per exploitatiezetel
waar minstens 1 voltijdsequivalente werknemer is
ingeschreven. Het aantal premies wordt wel beperkt tot max.
5 per onderneming.

Het overbruggingsrecht wordt enkel aan personen toegekend, elke
persoon kan het overbruggingsrecht dus max. 1 keer ontvangen.

Welk bedrag?

forfaitaire subsidie voor de periode van 21 maart t/m 3 april:
• indien verplicht alle dagen: 4.000 euro
• indien verplichte weekendsluiting: 2.000 euro

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro (indien geen gezinslast) of
1.614,10 euro (indien gezinslast) per maand.

bijkomende premie per verplichte sluitingsdag vanaf 4 april:
• 160 euro voor elke dag die samenvalt met een normale
openingsdag

Deze uitkering zal in maart en april worden uitgekeerd, voor zover
aan de voorwaarden voldaan is (zie boven) respectievelijk in maart
en/of in april.

Ook voor
bestuurders?

Ja

Ja

Verlenging?

Deze maatregel kan na 13 juni verlengd worden, indien de
situatie dit vereist.

Deze maatregel kan na april verlengd worden, indien de situatie dit
vereist.

Ook voor
bijberoepers?

Enkel indien zij sociale bijdragen betalen op het niveau van
een zelfstandige in hoofdberoep.

Nee

Zelfstandigen die een gelijkstelling met bijberoep hebben
gekregen (wegens lage verdiensten), komen niet in
aanmerking.
Hoe lang moet men
reeds actief zijn?

Er is geen vereiste dat men reeds een bepaalde tijd actief
moet zijn.

Wanneer moet de
Vanaf 14 maart. De regeling treedt buiten werking op 13 juni
sluiting/onderbreking 2020.
plaatsvinden

Zelfstandigen die een gelijkstelling met bijberoep hebben gekregen
(wegens lage verdiensten), komen niet in aanmerking.

Het volstaat dat men aangesloten is als zelfstandige, behorende tot
één van de bedoelde categorieën (zelfstandige in hoofdberoep,
meewerkende echtgenoot of helper), op het moment van de
onderbreking.
Alle onderbrekingen die zich situeren in de periode vanaf 1 maart
tot 30 april 2020 kunnen aanleiding geven tot de uitbetaling van
het overbruggingsrecht.
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Hoe aanvragen?

Kan enkel online, via een IT-tool die momenteel in
ontwikkeling is. Wordt verwacht in de loop van volgende
week (23-27 maart)

Via het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige. Hier een
voorbeeld van een invulformulier.

Cumuleerbaar?

Ja, deze premie kan worden gecumuleerd met andere
financiële tegemoetkomingen.

Ja, het overbruggingsrecht kan worden gecumuleerd met premies
zoals de hinderpremie, maar niet met een ander
vervangingsinkomen

Fiscale behandeling?

Deze premie wordt fiscaal vrijgesteld. Dat is federaal beslist.

Het overbruggingsrecht is een sociaal voordeel en dient te worden
aangegeven op de belastingaangifte.
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