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De zelfstandige heeft in Q2 minstens 10 % 
omzetverlies geleden t.o.v. Q2 2019? 

(voor het overbruggingsrecht van oktober wordt  
2020/3 vergeleken met 2019/3)

De zelfstandige 
kan geen relance-

overbruggingsrecht 
aanvragen

Geen recht 
op het crisis-

overbruggingsrechtDe zelfstandige 
heeft recht op 
het relance-

overbruggingsrecht 
vanaf de maand 
volgende op de 

heropstart. Deze 
maatregel loopt tot 

31 oktober 

Recht op het crisis-
overbruggingsrecht 
(bewijs: reden van 

onderbreking + 
link corona). Deze 

maatregel loopt nog 
tot 31 augustus

Recht op het crisis-overbruggingsrecht 

Recht op het crisis-overbruggingsrecht, 
zolang de zelfstandige verplicht gesloten is 

en dit uiterlijk tot 31 december

Het overzicht van de specifieke sectoren De onderbreking is het onmiddellijk gevolg 
van de coronacrisis?

De zelfstandige moest verplicht 
sluiten tot ten minste 3 mei en is 

inmiddels terug mogen opstarten?

De activiteit van de zelfstandige is 
volledig afhankelijk van een sector 

die nog verplicht gesloten is? 

De zelfstandige is nog steeds 
verplicht gesloten?

De zelfstandige onderbreekt de 
activiteit vrijwillig minstens  

7 opeenvolgende dagen?

Stap 1 Stap 3Stap 2 Stap 4

Het overbruggingsrecht

Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.
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Update  

Crisis- en heropstart-
overbruggingsrecht
Crisis-overbruggingsrecht vrijwillige sluiting 
Valt de zelfstandige niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen, maar is de hij nog minstens 7 
opeenvolgende dagen per maand gesloten? Dan kan hij net als voorheen het crisis-overbruggings-
recht aanvragen. Deze maatregel wordt verlengd tot en met augustus, maar met een bijkomende 
voorwaarde: de zelfstandige moet aan de hand van objectieve elementen een duidelijke band met de 
COVID-crisis aantonen.

Crisis-overbruggingsrecht verplichte sluiting 
Valt de zelfstandige nog volledig of gedeeltelijk onder de verplichte sluitingsmaatregelen? Dan kan 
hij het crisis-overbruggingsrecht nog aanvragen zolang hij onder de sluitingsmaatregelen valt en 
uiterlijk tot en met december.

Heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering)
Is de zelfstandige volledig heropgestart? Dan kan hij onder bepaalde voorwaarden een beroep doen 
op het heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering), bedoeld om zelfstandigen te ondersteunen 
bij de heropstart van hun activiteiten. Eén van de voorwaarden is een daling van de omzet of bestel-
lingen met minstens 10 %. Deze maatregel werd verlengd tot en met oktober.

Hoe aanvragen?

 � Aanvraag crisis-overbruggingsrecht voor juli
 � Aanvraag crisis-overbruggingsrecht voor augustus
 � Aanvraag crisis-overbruggingsrecht sep - dec
 � Heropstart-overbruggingsrecht voor juni, juli, augustus
 � Heropstart-overbruggingsrecht september
 � Heropstart-overbruggingsrecht oktober

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van alle maatregelen voor zelfstandigen en werknemers?  
Surf naar acerta.be/coronavirus.

Contact

Je vindt de contactgegevens van jouw acertakantoor via acerta.be/nl/contact.

https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-crisis-overbruggingsrecht-juli
https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-crisis-overbruggingsrecht-augustus
https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-crisis-overbruggingsrecht-voor-de-maand-september-tot-december
https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-heropstart-overbruggingsrecht-of-relance-uitkering
https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/heropstart-overbruggingsrecht-relance-uitkering-september
https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/heropstart-overbruggingsrecht-relance-uitkering-oktober

