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MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR HET 

CORONAVIRUS 

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? De 

overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die jou kunnen helpen. 

We zetten alles even op een rijtje. 

JE BENT ZELF ZIEK 

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte 

recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je 

behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit 

document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen. Opgelet: ga hiervoor niet 

zomaar langs bij je arts. Bel hem of haar eerst en bespreek samen hoe je 

dit het beste in orde brengt. Doe dit wel zo snel mogelijk. De uitkering kan 

namelijk ten vroegste worden uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit 

document heeft ondertekend. 

Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je 

in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze 

gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. 

Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog 

betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen. Daarover vind je 

hieronder meer informatie terug. 

Tot slot ben je op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen (zoals 

dokterskosten) op dezelfde manier verzekerd als de werknemer. 

JE BENT ZELF NIET ZIEK, MAAR JE ZIET JE OMZET DALEN EN/OF JE KAN JE ZELFSTANDIGE 

ACTIVITEIT NIET MEER UITOEFENEN 

Ook wie niet ziek is, kan hinder ondervinden door het coronavirus. Zo is het 

mogelijk dat je een preventieve quarantaine wordt opgelegd of dat je 

voorlopig nog niet kan terugkeren uit het buitenland, zodat je gedwongen 
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wordt je zelfstandige activiteit te onderbreken. Of je krijgt minder klanten 

over de vloer, waardoor je je omzet ziet dalen. Ook voor deze situaties 

heeft de overheid een aantal maatregelen voorzien. 

BETALINGSUITSTEL 

De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan 

betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste 

twee kwartalen van 2020. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde 

bijdragen of een eindafrekening. 

Je moet je aanvraag indienen: 

• vóór 31 maart 2020, voor het betalingsuitstel van het eerste kwartaal 

van 2020; 

• vóór 15 juni 2020, voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal 

van 2020. 

De snelste manier om je aanvraag te doen, is via e-mail. Onze 

contactgegevens vind je op je afrekening. Vermeld in deze mail zeker de 

volgende gegevens: 

• in het onderwerp van je e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel 

coronavirus”; 

• je klantnummer (dit vind je terug op je afrekening); 

• je naam, voornaam en woonplaats; 

• je ondernemingsnummer; 

• de naam en zetel van je bedrijf. 

Je voegt ook stukken toe die aantonen dat je moeilijkheden ondervindt door 

het coronavirus (bijvoorbeeld doktersattest, bewijs van quarantaine, bewijs 

omzetdaling). 
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Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat: 

• je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 

2021 moet betaald hebben; 

• je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 moet 

betaald hebben. 

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, 

ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat je de bijdragen binnen de 

verlengde termijn betaalt. Als je dit niet doet, zal je ook verhogingen 

wegens laattijdige betaling verschuldigd zijn (3% kwartaalverhoging en 7% 

jaarverhoging). Daarnaast zullen onterecht genoten uitkeringen worden 

teruggevorderd. Tenslotte is je VAPZ-premie voor 2020 niet fiscaal 

aftrekbaar. 

VERMINDERING VOORLOPIGE SOCIALE BIJDRAGEN 

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de 

sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten 

verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het 

coronavirus (zoals een omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten 

zich onder één van de wettelijke drempels bevinden. Meer informatie vind 

je bij je sociaal verzekeringsfonds .Je kan je voorlopige sociale bijdragen 

zelf laten verminderen via je sociaal verzekeringsfonds 

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen 

drempel, ben je ook verhogingen verschuldigd. Je kan deze vermijden door 

in het bijdragejaar zelf nog voldoende bij te storten. 

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN 

Eveneens mogelijk, maar dan bouw je wel geen pensioen rechten op. Te 

vragen best op het einde van het 2de kwartaal. Hier weer eerst een 

uitstel van betaling vragen en dan pas de vrijstelling. 
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Je kan ook een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. Als je dit wil 

aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, moet je wel wachten 

tot je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag 

voor toekomstige kwartalen is namelijk niet mogelijk. 

Voor de aanvraag zelf kan je terecht op de portaalsite van de overheid: 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm Of je gebruikt 

het aanvraagformulier van het sociaal verzekeringsfonds  

Acerta: aanvraagformulier  

Securex: https://www.securex.eu/lex-

go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/3C7AB5CDAFC7A175C125775700442A4C?OpenDocument#.Xm-qT6hKg3s  

Xerius: https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-

publicaties/svz/nl/vrijstelling-sociale-bijdragen-zelfstandige.pdf 

Liantis: 

https://www.liantis.be/sites/default/files/uploads/infoblad%20en%20formulier%20aanvraag%20vrijstelling%2

0sociale%20bijdragen.pdf 

Partena: https://www.partena-

professional.be/sites/default/files/uploads/Klanten%20docs%20%26%20forms%20NL/Aanvraagformulier%20v

oor%20vrijstelling%20van%20sociale%20bijdragen.pdf 

Dit formulier moet je aangetekend opsturen of binnenbrengen in één van 

onze kantoren, samen met de nodige bewijsstukken. Het RSVZ zal jouw 

aanvraag vervolgens behandelen. 
  

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
https://www.acerta.be/uploads/media/5c2e0187d33a7/aanvraagformulier-vrijstelling-bijdragen.pdf
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/3C7AB5CDAFC7A175C125775700442A4C?OpenDocument#.Xm-qT6hKg3s
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/3C7AB5CDAFC7A175C125775700442A4C?OpenDocument#.Xm-qT6hKg3s
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/vrijstelling-sociale-bijdragen-zelfstandige.pdf
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/vrijstelling-sociale-bijdragen-zelfstandige.pdf
https://www.liantis.be/sites/default/files/uploads/infoblad%20en%20formulier%20aanvraag%20vrijstelling%20sociale%20bijdragen.pdf
https://www.liantis.be/sites/default/files/uploads/infoblad%20en%20formulier%20aanvraag%20vrijstelling%20sociale%20bijdragen.pdf
https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Klanten%20docs%20%26%20forms%20NL/Aanvraagformulier%20voor%20vrijstelling%20van%20sociale%20bijdragen.pdf
https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Klanten%20docs%20%26%20forms%20NL/Aanvraagformulier%20voor%20vrijstelling%20van%20sociale%20bijdragen.pdf
https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Klanten%20docs%20%26%20forms%20NL/Aanvraagformulier%20voor%20vrijstelling%20van%20sociale%20bijdragen.pdf
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OVERBRUGGINGSRECHT 

Het is ook mogelijk dat een zelfstandige zijn activiteit moet onderbreken 

omwille van het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat: 

• de zelfstandige zelf in quarantaine moet; 

• zijn werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten; 

• de leveringen onderbroken worden; 

• er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, 

toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de 

activiteit verlies laten wordt. 

Als hij zelf niet effectief ziek is en geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

kan genieten, kan hij beroep doen op het overbruggingsrecht (gedwongen 

stopzetting - gebeurtenis met economische impact). Momenteel moet de 

zelfstandige hiervoor zijn activiteit minstens één volledige maand 

onderbreken. 

Om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten, moet je voor het einde 

van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag 

indienen. Het formulier vind je terug bij:  

Acerta: https://www.acerta.be/uploads/media/5e29bfbacb9e6/ok-su94100-01-nl.pdf 

Securex: https://www.securex.eu/lex-

go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/0CFFFD9B155CF2F7C1257C2F00793ADF?OpenDocument#.Xm-sH6hKg3s 

Xerius: https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-

publicaties/svz/nl/svz-nl-22-verzoekschrift-overbruggingsrecht.pdf 

Liantis: https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona 

Dit stuur je aangetekend op of je brengt het binnen in één van onze 

kantoren, samen met de nodige bewijsstukken. 

Wetsaanpassing op komst 

https://www.acerta.be/uploads/media/5e29bfbacb9e6/ok-su94100-01-nl.pdf
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/0CFFFD9B155CF2F7C1257C2F00793ADF?OpenDocument#.Xm-sH6hKg3s
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/0CFFFD9B155CF2F7C1257C2F00793ADF?OpenDocument#.Xm-sH6hKg3s
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/svz-nl-22-verzoekschrift-overbruggingsrecht.pdf
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/svz-nl-22-verzoekschrift-overbruggingsrecht.pdf
https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona
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De onderbrekingsperiode moet in principe minstens één volledige maand 

duren. De overheid onderzoekt momenteel wel of er toch een uitkering kan 

worden toegekend voor alle gedwongen stopzettingen die ten minste 7 

dagen duren. De uitkering zou dan variëren tussen 25% en 100% van het 

bedrag van de maandelijkse uitkering, in functie van het aantal periodes 

van 7 opeenvolgende kalenderdagen dat de zelfstandige gedwongen wordt 

te onderbreken: 

Dagen van onderbreking Zonder gezinslast Met gezinslast 

7 tot 13 322,92 euro 403,53 euro 

14 tot 20 645,84 euro 807,05 euro 

21 tot 27 968,77 euro 1.210,58 euro 

28 en meer 1.291,69 euro 1.614,10 euro 

De nieuwe regeling zou ingaan voor alle gedwongen onderbrekingen vanaf 

1 maart 2020. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN? 

• Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut. 

• Je hebt je hoofdverblijfplaats in België. 

• Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut 

van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je 

activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen. 

• Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als 

hoofdberoep. 
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• Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het 

kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen 

effectief bijdragen betaald. 

• Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en geniet ook geen 

vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting. 

• Je hebt de omstandigheden niet opzettelijk veroorzaakt om het 

overbruggingsrecht of enig ander voordeel te verkrijgen. 

• Je krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of door 

valse of opzettelijke onvolledige verklaringen. 

• Als je helper of meewerkende echtgenoot bent: de geholpen zelfstandige 

moet ook slachtoffer zijn van dezelfde situatie (maar die laatste 

voorwaarde is niet van toepassing bij een allergie). 

• Ondernemers in bijberoep vallen hier “voorlopig” niet onder. 

Meer weten? 

Je kan online heel wat informatie terugvinden: 

• De website van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de 

voedselketen en leefmilieu bevat meer informatie over het 

coronavirus zelf. 

• De website van de FOD Economie bevat meer informatie over de 

gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen. 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn
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