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Klassiek overbruggingsrecht  
voor zelfstandigen
Hoe hard je ook werkt en hoe goed je het ook aanpakt, je kan altijd brute pech hebben.  
Als je door omstandigheden je zelfstandige activiteit moet stopzetten of onderbreken,  
kan je in bepaalde gevallen gebruik maken van het overbruggingsrecht.

Wat is het overbruggingsrecht?

Stel dat je door omstandigheden je activiteit tijdelijk moet onderbreken of definitief moet stopzetten. Dan kan je gebruik maken  
van het overbruggingsrecht: je kan gedurende maximaal twaalf maanden een financiële uitkering ontvangen. Je hoeft intussen  
geen sociale bijdragen te betalen en behoudt wel een aantal sociale rechten maar bouwt geen pensioenrechten op.

Voorwaarden voor overbruggingsrecht

Om aanspraak te maken op het overbruggingsrecht, moet je aan zes algemene voorwaarden voldoen:
1. Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
2. Je was zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende het kwartaal waarin het feit 

(faillissement, gedwongen onderbreking of stopzetting) zich voordeed én minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen.
3. Je was tijdens diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.
4. Je hebt de sociale bijdragen van minstens vier kwartalen effectief betaald. Die vier kwartalen moeten gelegen zijn in een 

referteperiode van zestien kwartalen (het kwartaal waarin het feit zich voordoet en de vijftien eraan voorafgaande kwartalen). 
5. Je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer.
6. Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, 

pensioen …).

Naar aanleiding van de coronacrisis werden enkele van deze voorwaarden tijdelijk versoepeld, meer bepaald voor ‘feiten’ 
(faillissement, gedwongen onderbreking of stopzetting) die zich voordeden tussen 1 april 2020 en 30 september 2021.  
Voor ‘feiten’ vanaf 1 oktober 2021 gelden de gebruikelijke voorwaarden opnieuw.

In welke situaties is het overbruggingsrecht van toepassing?

Er zijn vier mogelijke situaties waarin je een beroep kan doen op het overbruggingsrecht:
1. stopzetting na faillissement
2. stopzetting na collectieve schuldenregeling
3. gedwongen onderbreking
4. stopzetting wegens economische moeilijkheden.

Voor elk van deze situaties gelden specifieke voorwaarden, bovenop de algemene voorwaarden. 

1. Faillissement
Als je naar aanleiding van een persoonlijk faillissement of het faillissement van je vennootschap je zelfstandige activiteit stopzet,  
kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. 

Was je in je vennootschap mandataris of werkend vennoot, dan is de voorwaarde dat je die hoedanigheid nog had op het 
moment van het faillissement. Stel dat je vóór het faillissement uit de vennootschap stapte, dan kan je geen beroep doen op het 
overbruggingsrecht wegens faillissement.
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2. Collectieve schuldenregeling
Als je binnen de drie jaar nadat je een collectieve schuldenregeling bekwam je zelfstandige activiteiten hebt stopgezet,  
kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. 

3. Gedwongen onderbreking
Als je door externe omstandigheden je activiteit tijdelijk moet onderbreken of definitief moet stopzetten, kan je een beroep doen 
op het overbruggingsrecht. Voor dit type overbruggingsrecht is een formele stopzetting van je zelfstandige activiteit geen vereiste. 
Dit in tegenstelling tot de andere types van overbruggingsrecht, die wel een officiële stopzetting van je zelfstandige activiteit 
veronderstellen. 

Volgende oorzaken komen in aanmerking:
• een brand
• een natuurramp
• een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of van professionele uitrusting
• een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep
• een gebeurtenis met economische impact

Bij een gebeurtenis met economische impact denken we bijvoorbeeld aan langdurige wegenwerken waardoor je winkel niet 
bereikbaar is.

4. Economische moeilijkheden
Als je je activiteit definitief stopzet omwille van economische moeilijkheden, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. 
Hiervoor moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
• Leefloon - Je ontvangt op het ogenblik van de stopzetting van je activiteit een leefloon en kan dit bewijzen met een attest  

van het OCMW.
• Vrijstelling van bijdragen - Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) kende voor minstens één kwar-

taal een vrijstelling van sociale bijdragen toe, in de periode van twaalf maanden die voorafgaat aan de maand van je stopzetting.
• Beperkt inkomen - In het jaar van de stopzetting én het jaar daarvoor was je netto belastbaar inkomen als zelfstandige niet hoger 

dan 14.658,44 euro als zelfstandige of helper, of niet hoger dan 6.439,45 euro als meewerkende echtgenoot.

ARROW-RIGHT Als helper of meewerkende echtgenoot kom je enkel in aanmerking als ook het inkomen van de hoofdzelfstandige die je bijstaat 
de drempel van 14.658,44 euro niet overschrijdt.

ARROW-RIGHT Was je op het moment van de stopzetting vennootschapsmandataris (bestuurder, zaakvoerder) of werkend vennoot, dan moet 
er op dat moment een procedure tot ontbinding en vereffening van de vennootschap opgestart zijn én mag die vereffening je 
geen voordeel opleveren dat hoger is dan 29.316,88 euro (bedrag van toepassing in 2022).

Een bijkomende voorwaarde als je het overbruggingsrecht wegens economische moeilijkheden aanvraagt, is dat je een minimum 
aantal kwartalen pensioenrechten hebt opgebouwd als zelfstandige. Hoe meer kwartalen pensioenopbouw als zelfstandige, hoe 
langer je een beroep kan doen op dit type overbruggingsrecht:

Aantal kwartalen pensioenrecht als zelfstandige Aantal maanden overbruggingsrecht

Minder dan 8 0

Van 8 t.e.m. 19 3

Van 20 t.e.m. 59 6

Vanaf 60 12
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Waar heb je recht op?

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee luiken: een uitkering en een gelijkstelling.
• Een uitkering: je kan gedurende maximaal twaalf maanden een financiële uitkering ontvangen. Hoeveel die uitkering precies is, 

hangt van je gezinssituatie af:
ARROW-RIGHT Zonder gezinslast: 1.426,28 euro per maand. 
ARROW-RIGHT Met gezinslast: 1.782,28 per maand. Je hebt recht op deze hogere uitkering als je een persoon ten laste hebt voor de 

ziekteverzekering. Om dit te bewijzen moet je een attest van je ziekenfonds bezorgen.

• Bij een ‘gedwongen onderbreking’ korter dan een volledige kalendermaand, kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken  
op een percentage van het maandbedrag:
ARROW-RIGHT 25% bij onderbreking van minstens 7 opeenvolgende dagen
ARROW-RIGHT 50% bij onderbreking van minstens 14 opeenvolgende dagen
ARROW-RIGHT 75% bij onderbreking van minstens 21 opeenvolgende dagen
ARROW-RIGHT 100% bij onderbreking van minstens 28 opeenvolgende dagen

 Het is niet vereist dat de dagen van onderbreking in dezelfde kalendermaand gelegen zijn.

• Een gelijkstelling: je bouwt, hoewel je geen sociale bijdragen verschuldigd bent, verder rechten op op het vlak van medische 
verzorging, gezinsbijslag/Groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, gedurende maximaal vier kwartalen. 

Wanneer je geniet van overbruggingsrecht bouw je geen pensioenrechten op. Naar aanleiding van de coronacrisis is hier  
een tijdelijke versoepeling ingevoerd voor een feit dat zich voordeed tussen 1 april 2020 en 30 september 2021.  
Dan is er vanaf het vierde kwartaal van 2020 wel een gelijkstelling op pensioenvlak, gedurende maximaal vier kwartalen. 

Hoe vraag je het klassiek overbruggingsrecht aan?

Stuur een mailtje naar overbruggingsrecht@liantis.be met vermelding van het type overbruggingsrecht dat je wenst aan te vragen 
(faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking of stopzetting wegens economische moeilijkheden).  
Wij bezorgen je dan het correcte aanvraagformulier. 

 Wacht niet te lang, want je aanvraag moet ingediend zijn vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal  
 van het vonnis van faillietverklaring, het begin van de gedwongen onderbreking of de stopzetting van je zelfstandige activiteit. 

Het ingevulde formulier bezorg je ons terug via aangetekende zending of kan je binnenbrengen in een van onze kantoren.  
Zodra je een volledige aanvraag hebt ingediend, wordt deze zo spoedig mogelijk behandeld.
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Inlichtingenformulier 
overbruggingsrecht
in geval van faillissement

Identificatiegegevens

voornaam naam

rijksregisternummer

adres

postcode gemeente

tel.

e-mail

bankrekeningnummer op naam van

BIC IBAN BE

Gezinssituatie

Heb je minstens één persoon ten laste (echtgeno(o)t(e), samenwonende, ouder, grootouder, kind, …)?

 neen       ja

Opgelet: indien JA, laat je ziekenfonds dan het attest (bijlage 1) invullen.  
Dit attest is noodzakelijk om de verhoogde uitkering overbruggingsrecht te krijgen.

Wijzigt je situatie? Breng je sociaal verzekeringsfonds hier dan zo vlug mogelijk van op de hoogte.

Deel 1 – Algemene inlichtingen over de aanvrager
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Socio-professionele situatie

1. Beroepsactiviteit 
Oefen je sinds het faillissement een beroepsactiviteit uit?

 neen       ja, sinds   

Ben je mandataris/werkend vennoot van een andere vennootschap dan de vennootschap die failliet verklaard is?

 neen       ja, sinds   

naam van de vennootschap

ondernemingsnummer (of btw-nummer)

Heb je in het verleden een loontrekkende activiteit uitgeoefend?

 neen       ja, van   tot 

Opgelet: bezorg ons een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA, bijlage 2) waaruit de wettelijke basis blijkt op basis 
waarvan je niet voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de werkloosheidsverzekering. Om dit attest te krijgen, moet je 
werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de RVA. Dit attest is noodzakelijk voor het verkrijgen van het overbruggingsrecht.

2. Vervangingsinkomen 
Heb je in het verleden werkloosheidsuitkeringen (onder om het even welke benaming: inschakelingsuitkeringen, 
wachtuitkeringen, enz.) gekregen?

 neen       ja, van   tot 

Krijg je momenteel een (Belgische/buitenlandse) uitkering ?

 neen       ja, welke? (kruis aan wat past)

 werkloosheidsuitkeringen, onder om het even welke benaming (inschakelingsuitkeringen, wachtuitkeringen, enz.)

 pensioen

 arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen

 andere (verduidelijk)  

Heb je een (Belgische/buitenlandse) uitkering aangevraagd?

 neen       ja, welke? (kruis aan wat past)

 werkloosheidsuitkeringen, onder om het even welke benaming (inschakelingsuitkeringen, wachtuitkeringen, enz.)

 pensioen

 arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen

 andere (verduidelijk)  
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Overbruggingsrecht in geval van faillissement

1. Vul dit in als je persoonlijk failliet werd verklaard.

 Ik ben persoonlijk failliet verklaard op  

 Ik ben het voorwerp geweest van een strafrechtelijke veroordeling met betrekking tot het faillissement.

 Ik ben het voorwerp van een hangende strafprocedure sinds  

2. Vul dit in als je mandataris of werkend vennoot bent van een failliet verklaarde onderneming.

 Ik was zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot van een vennootschap failliet verklaard op  

naam van de vennootschap

ondernemingsnummer (of btw-nummer)

 Ik ben het voorwerp geweest van een strafrechtelijke veroordeling met betrekking tot het faillissement.

 Ik ben het voorwerp van een hangende strafprocedure sinds  

Deel 2 – Specifieke situatie van de aanvrager
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Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de bijgevoegde informatie gelezen te hebben. 

Ik ben op de hoogte dat mijn aanvraag niet kan behandeld worden zonder de gevraagde bewijsstukken. 

Ik verbind mij ertoe elke wijziging in de hierboven vermelde inlichtingen binnen vijftien kalenderdagen mee te delen aan mijn sociaal 
verzekeringsfonds. 

Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring kan leiden tot de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkerin-
gen en tot gerechtelijke vervolging.

voornaam naam

datum  handtekening

Deel 3 – Verklaring op eer
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Attest gezinslast (in te vullen door het ziekenfonds)

Hierbij bevestigen wij dat sociaal verzekerde

voornaam naam

rijksregisternummer

 in de hoedanigheid van gerechtigde is aangesloten bij onze organisatie sinds  

 minstens één persoon ten laste heeft, in de zin van artikel 123 e.v. van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

 sinds  

datum  handtekening

stempel van de verzekeringsinstelling

Dit attest wordt afgeleverd op verzoek van de betrokkene voor zijn/haar sociaal verzekeringsfonds voor de toekenning van het over-
bruggingsrecht, onder voorbehoud van het vervullen van alle voorwaarden overeenkomstig de wet van 22 december 2016 houdende 
invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.

Bijlage 1 - attest ziekenfonds
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1. Welk attest hebben we nodig?

De gemotiveerde beslissing (weigering) van de RVA in verband met je aanvraag tot werkloosheidsuitkering. Hierop dient vermeld te 
staan vanaf welke periode het recht op werkloosheidsuitkering onderzocht werd alsook op basis van welke wetsartikelen je aanvraag 
geweigerd werd. 

2. Hoe bekom je dit attest? 

Je schrijft je in als werkzoekende bij de VDAB, in principe binnen de 6 dagen na stopzetting. Nadat je je ingeschreven hebt, vraag je 
een werkloosheidsuitkering aan bij een uitbetalingsinstelling. Dit kan een vakbond zijn waarbij je aangesloten bent, of indien je geen 
vakbond hebt kan je dit doen bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkering (HVW). De uitbetalingsinstelling zal je aanvraag indienen bij 
de RVA. Je kan deze aanvraag dus niet zelf rechtstreeks indienen. De RVA zal je een gemotiveerde beslissing opsturen. Je bezorgt ons 
hiervan een kopie.

3. Waarom hebben we dit attest nodig? 

Enkel de RVA is bevoegd te beslissen of je al dan niet recht opent op een werkloosheidsuitkering. Daarnaast kan het zijn dat je aan alle 
toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoet voor een werkloosheidsuitkering, maar dat je niet aan de uitbetalingsvoorwaarden voldoet. Dit 
houdt in dat je een potentieel recht op een werkloosheidsuitkering hebt en je geen aanspraak kan maken op het overbruggingsrecht.

De toelaatbaarheidsvoorwaarden De toekenningsvoorwaarden

De werkloze kan op drie manieren worden toegelaten tot het 
stelsel van de werkloosheidsuitkeringen: 

• ofwel op basis van gepresteerde arbeid in loondienst.  
Er moeten in dat geval naargelang de leeftijd een aantal 
arbeidsdagen als loontrekkende (stage) bewezen worden 
gedurende een bepaalde periode (referteperiode) die de 
aanvraag tot uitkeringen onmiddellijk voorafgaat. 

• ofwel op basis van studies. 

• ofwel omdat hij in het verleden reeds werkloosheidsuitkeringen 
heeft genoten.

• onvrijwillig zonder werk en zonder loon zijn, 

• als werkzoekende ingeschreven zijn en blijven bij de bevoegde 
regionale arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, ACTIRIS, FOREM of 
Arbeitsamt), beschikbaar zijn en blijven voor de arbeidsmarkt,

• arbeidsgeschikt zijn, 

• in België verblijven.

Bijlage 2 - werkloosheidsattest (af te leveren door de RVA)
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