
 
NIEUWSBRIEF CORONA 01/01/2022-versie1 

info mbt Covid-19 / Corona steunmaatregelen in 2022 

 

Beste, 

 

Alle uitgebreide info over de steunmaatregelen vind je op volgende websites: 

 

- https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financiele-ademruimte/premies-en-

andere-inkomsten 

- https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona 

- https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-

updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus 

- https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-afbetalingsplan/overbruggingsrecht-2021 

- https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq 

 

STEUNMAATREGELEN VIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS OP EIGEN NAAM 

 

Crisis Overbruggingsrecht oktober 2021 t/m maart  2022: aanvraag binnen de 2 kwartalen volgend op 

kwartaal waarin maand van uitkering ligt 

 
Voor wie: 

- Recht op een volledige uitkering:  - Hoofdberoep en meewerkend echtgeno(o)t(e) 

    - Bijberoep / Gepensioneerde zonder pensioen / Student-zelfstandige  

      indien bijdragen op inkomen (N-3*) hoger dan €14.042,57  

    - Art. 37 indien bijdragen op inkomen (N-3*) hoger dan €7.356,03 

  Bedrag enkel: €1.343,87 zonder gezinslast / €1.646,38 met gezinslast 

   

- Recht op halve uitkering: - Bijberoep / Gepensioneerde zonder pensioen / Student-zelfstandige  

     indien bijdragen op inkomen (N-3*) tussen €7.021,29 en €14.042,57 

    - Gepensioneerde met pensioen indien bijdragen op een inkomen boven €7.021,29 

     - Art.37 indien bijdragen op inkomen (N-3*) tussen €7.021,29 en €7.356,08 

   Bedrag: €671,94 zonder gezinslast / €823,19 met gezinslast 

 
* N-3 = Netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden 

 
1e pijler: Verplicht gesloten 

Vanaf november 2021 is er volgende steunmaatregel bij gedwongen sluiting: (bv discotheken) 
- gedwongen sluiting < 15 dagen/maand : recht op halve uitkering overbruggingsrecht  

- gedwongen sluiting > 15dagen/maand : recht op volledige uitkering overbruggingsrecht 

bv. november sluiting bv vanaf 27/11: recht op halve uitkering of aanvraag omzetdaling 2e pijler 

bv. december volledig gesloten: dubbele uitkering 

 

2e pijler: Omzetdaling: enkele uitkering: 3 cumulatieve voorwaarden  

→ vanaf 01/10/2021 tot en met 30/11/2021: 

- 65% omzetverlies als gevolg van COVID-19 in de maand voorafgaand aan de maand van aanvraag in vergelijking 

 met maand in 2019  

- Minstens 4 kwartalen sociale bijdragen van de laatste 16 kwartalen effectief betaald  

 (uitzondering starters: min. 2 kwartalen) 

- Geen andere financiële uitkering genoten in het kader van het overbruggingsrecht 

- Cumulatie kan mits naleving cumulplafond 

→ vanaf 01/12/2021 tot en met 31/03/2022:  

- Zelfde voorwaarden maar er moet een omzetdaling zijn van  40%  

 

3e pijler: Onderbreking omwille van quarantaine of zorgen voor een kind: 

- Quarantaine of isolatie van de zelfstandige:  minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen 

      quarantaine-attest nodig op eigen naam of gezinslid 

- Zelfstandige die activiteiten moet onderbreken omwille van zorg voor kind jonger dan 18jaar 

     7 kalenderdagen (niet opeenvolgend, wel tijdens zelfde maand) 

     Attest nodig van school of crèche 

- Bedrag pro rata aantal dagen geen activiteiten per 7 dagen (helft voor die die recht hebben op halve uitkering) 

- Geen recht als je van thuis uit kan werken of op reis bent geweest naar een rode zone 

- Cumulatie kan mits naleving cumulplafond  /  Starters komen in aanmerking   
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Klassiek Overbruggingsrecht: indien geen recht op Crisis overbrugginsrecht 

 
1e pijler: stopzetting door faillissement 

2e pijler: stopzetting collectieve schuldenregeling 

3e pijler: gedwongen onderbreking door economische moeilijkheden omwille van COVID 

4e pijler: stopzetting door economische moeilijkheden 

 

Voor wie: 

- 4 kwartalen actief in hoofdberoep 

- 4 kwartalen effectief betaald (vrijstelling telt niet mee) 

- Geen beroepsactiviteit of vervangingsinkomen 

- Hoofdverblijfplaats in België 

- Niet strafrechterlijk veroordeeld 

 

Wat: 

Minder dan 15j zelfstandige: uitkering max 12 maanden 

Meer dan 15j zelfstandige: uitkering max 24 maanden 

Behoud van rechten voor 4 kwartalen (excl. Pensioenopbouw) 

 

Bedrag: pro rata aantal dagen geen activiteiten per 7 dagen (helft voor die die recht hebben op halve uitkering) 

 

3e pijler: gedwongen onderbreking door economische moeilijkheden  

Wat:   minstens 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten  

  bv. door leveringsproblemen of werknemers in quarantaine 

Voor wie:  Hoofdberoep en meewerkend echtgenoot 

  Art.37 met bijdragen op inkomen (N-3*) > €7.356,08 

Bedrag:  pro rata het aantal dagen geen activiteiten per 7 dagen 

 

Geen combinatie met arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering 

Voor starters gelden zelfde regels. 

Aanvraagtermijn tot einde vierde kwartaal na kwartaal waarin maand van uitkering ligt. 

 

 

Andere steunmaatregelen via uw sociaal verzekeringsfonds: 

 

1) Betalingsuitstel sociale bijdragen:  - waarschijnlijk voor Q1/2022 maar nog geen bevestiging 

 

2) Vermindering sociale bijdragen: contacteer ons voor meer info en overleg 

 

3) Vrijstelling sociale bijdragen: - waarschijnlijk mogelijk voor Q1/2022 maar nog geen bevestiging 

 

   Enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxi-statuut, art.37/student-zelfstandigen die   

   evenveel betalen als een hoofdberoep, gepensioneerde zelfstandigen 

 

   Gelieve hiervoor ook best met ons contact op te nemen en te overleggen. 

 

 

 

 

STEUNMAATREGELEN VIA VLAIO OP ONDERNEMINGSNUMMER 
 

Er komt een Vlaams Beschermingsmechanisme 11: maar is voorlopig nog niet goedgekeurd. 

 

Wat houdt de steun in: 10% van de helft van de omzet in Q4/2019 indien omzetverlies van 30% in Q4/2021 én 60% voor 

betreffende periode.  Meer info volgt later. 

 

VOOR VERDERE VRAGEN EN CIJFERMATERIAAL OVER DEZE STEUNMAATREGELEN, AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN. 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Maya  


