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Aanvraagformulier tijdelijke 
maatregel overbruggingsrecht
gedwongen onderbreking, omzetdaling, quarantaine of zorg voor een kind
 

Vul dit document in DRUKLETTERS in en bezorg het bij voorkeur via overbruggingsrecht@liantis.be
Je kan geen aanvraag indienen voor toekomstige maanden.

Identificatiegegevens

voornaam naam

nationaal nummer (rijksregisternummer)

straat   nummer bus

postcode gemeente

tel.

e-mail

bankrekeningnummer op naam van

BIC IBAN BE

ondernemingsnummer (van elke onderneming waarin je actief bent)
(Helpers: ondernemingsnummer van de geholpen zelfstandige;  
Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten: ondernemingsnummer van de onderneming  
waarmee je je hoofdactiviteit uitoefent)

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk je zelfstandige activiteiten (sector, precieze activiteit, enz.) per onderneming waarin je actief bent. 
Indien je verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent, geef dan duidelijk aan welke activiteit je hoofdactiviteit is.

Gezinssituatie

Heb je minstens één persoon ten laste bij je ziekenfonds (echtgeno(o)t(e), samenwonende, ouder, grootouder, kind …)?
 neen       ja               Wijzigt je situatie? Breng Liantis hier dan zo vlug mogelijk van op de hoogte.

Deel 1 – Algemene inlichtingen
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Vervangingsinkomen
Krijg je momenteel een (Belgische/buitenlandse) uitkering?

 neen       ja            Ik geniet deze uitkering van  tot  (geef de verwachte einddatum).

Verduidelijk welke uitkering

 werkloosheidsuitkeringen onder om het even welke benaming (inschakelingsuitkeringen, wachtuitkeringen, enz.)
 pensioen (elk pensioen, dus ook: overlevingspensioen, echtscheidingspensioen en overgangsuitkering;  

 maar geen Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO))
 één van de volgende uitkeringen uitbetaald door je ziekenfonds:  

 arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits-, moederschaps-, adoptie- of pleegzorguitkering
 vaderschapsuitkering
 andere (verduidelijk)  

Wat is het brutobedrag op maandbasis van dit vervangingsinkomen?  euro.  
(indien mogelijk voeg je hiervan een bewijs bij je aanvraag, bijvoorbeeld een uittreksel van Mypension.be)

Let op: wanneer de som van het crisis-overbruggingsrecht en van je uitkering een bepaald bedrag overschrijdt, zal het bedrag van het 
crisis-overbruggingsrecht verminderd worden.

Deel 2 – Specifieke situatie van de aanvrager

Het crisis-overbruggingsrecht bestaat in verschillende vormen. Kies één van de onderstaande situaties en vul daarna het 
bijbehorende deel in. Vergeet niet om je aanvraag op het einde van dit formulier te ondertekenen.

  1. Quarantaine (voor periodes van quarantaine die ten laatste 31 december 2022 starten).  
Let op, moet je in quarantaine na een niet-essentiële reis naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het 
ogenblik van vertrek, dan heb je geen recht op een uitkering.

  2. Zorg voor een minderjarig kind wanneer het buiten de normale schoolvakantie, niet naar het kinderdagverblijf of school kan 
gaan door quarantaine, isolatie, sluiting of verplichte lessen op afstand. Of wanneer de normale zorg voor je kind (erkend door de 
Vlaamse overheid, de federatie Wallonië-Brussel of de Duitstalige gemeenschap) met een handicap (ook meerderjarige kinderen) 
niet beschikbaar is (voor ononderbroken periodes van zorg die ten laatste 31 december 2022 starten).  
De aanvragen voor de maand oktober 2022 kunnen pas vanaf 1 november 2022 ingediend worden.

1. Quarantaine

Ik heb mijn zelfstandige activiteiten volledig gedwongen moeten onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen 
omdat ikzelf in quarantaine of in isolatie werd geplaatst na een hoogrisicocontact. 

Mijn quarantaine duurde van  (datum) tot  (datum).

Voeg een quarantaine-attest toe (op jouw naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres woont). 
Zonder dit attest is je aanvraag niet-ontvankelijk.

Opgelet: Je komt niet in aanmerking indien je wetens willens afgereisd bent naar een land of een gebied dat zich in een rode zone 
bevindt op het ogenblik van vertrek en ten gevolge hiervan verplicht in quarantaine wordt geplaatst.

  Ga naar pag. 6 - Deel 3: verklaring op eer. Zonder deze ingevulde pagina is je aanvraag niet-ontvankelijk.
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2. Zorg voor een kind

rijksregisternummer van het kind 

Ik heb mijn activiteit onderbroken op de volgende dagen  
   
   
   
   

Opgelet: Om recht te hebben op de uitkering moet het gaan om zeven kalenderdagen in één en dezelfde kalendermaand.  
Als je je kind vijf opeenvolgende weekdagen moet opvangen, telt die week voor een periode van zeven dagen. Je mag de dagen 
van het weekend voorafgaand, volgend of in de periode van onderbreking dus ook meetellen in dat geval. Deze periode van zeven 
opeenvolgende dagen mag verspreid zijn over twee kalendermaanden.

omwille van één van de volgende situaties

 Ik moet instaan voor de zorg van mijn kind(eren) van minder dan 18 jaar waarmee ik samenwoon (co-ouderschap inbegrepen)  
dat niet naar het kinderdagverblijf of school kan gaan, omdat 

 mijn kind zich in quarantaine of isolatie bevindt.
 Voeg een quarantaine-attest toe. Zonder dit attest is je aanvraag niet-ontvankelijk.

 Opgelet: je komt niet in aanmerking indien jouw kind afgereisd is naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt 
op het ogenblik van vertrek en ten gevolge hiervan verplicht in quarantaine wordt geplaatst.

 het kinderdagverblijf, de klas of de school waar het kind naartoe gaat buiten de normale schoolvakanties volledig of  
gedeeltelijk gesloten is als gevolg van een maatregel om de verspreiding van coronavirus te beperken.

 Gelieve bijlage 1 (pag. 4) ingevuld mee te sturen met je aanvraag. Zonder deze bijlage is je aanvraag niet-ontvankelijk.

 mijn kind de lessen op afstand volgt als gevolg van een beslissing van de bevoegde overheid om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken.

 Gelieve bijlage 1 (pag. 4) ingevuld mee te sturen met je aanvraag. Zonder deze bijlage is je aanvraag niet-ontvankelijk.

 Opgelet: in de drie bovenstaande situaties moet je samenwonen met dit minderjarig kind (co-ouderschap inbegrepen).

 Ik moet instaan voor de zorg van mijn minder- of meerderjarig kind met een handicap,  omdat mijn kind niet naar een 
centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, dit centrum gesloten is of dienstverlening of behandeling 
georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen stopgezet werd als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken.

 Opgelet: in bovenstaande situatie is de leeftijd van jouw kind van geen belang, maar moet het kind fiscaal ten laste zijn. 
 Gelieve bijlage 2 (pag. 5) ingevuld mee te sturen met je aanvraag. Zonder deze bijlage is je aanvraag niet-ontvankelijk.

  Voeg de attesten of bijlages toe en vul pag. 6 - Deel 3: verklaring op eer in.  
 Zonder deze ingevulde pagina is je aanvraag niet-ontvankelijk.

Moet je in oktober 2022 je activiteiten onderbreken  
om voor je kind te zorgen, dan kan je  
je aanvraag indienen vanaf 1 november 2022.
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Bijlage 1

ATTEST - Volledige of gedeeltelijke sluiting van het kinderdagverblijf, de klas of de school  
of verplichting afstandsonderwijs  

als gevolg van een maatregel om de verspreiding van coronavirus te beperken.

Gegevens van het kinderdagverblijf of de school

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens.

naam   kinderdagverblijf 

   school 

adres

contactpersoon

telefoonnummer

e-mail 

Verklaring - Tijdelijke sluiting (gedeeltelijk of volledig) van de school of van het kinderdagverblijf of onderwijs op afstand

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens.

Ondergetekende verklaart dat omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken  

  (naam van het minderjarige kind)

 niet naar de school/het kinderdagverblijf vermeld hierboven kan gaan wegens sluiting van 
 de school   de klas waartoe hij of zij behoort 

 het kinderdagverblijf

 verplicht lessen volgt onder de vorm van onderwijs op afstand

op de volgende dagen  
   
   
   
   

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn.

voornaam  naam

datum  handtekening van de verantwoordelijke

Crisis-overbruggingsrecht - Zorg voor een kind
De aanvragen voor de maand oktober 2022 kunnen pas vanaf 1 november 2022 ingediend worden. Dien je aanvraag in via My Liantis.
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Bijlage 2

ATTEST - Tijdelijke sluiting van het opvangcentrum voor gehandicapten of tijdelijke onderbreking van  
de intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de gemeenschappen  

als gevolg van een maatregel om de verspreiding van coronavirus te beperken

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens.

naam   opvangcentrum voor gehandicapten 

   intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen 

 

adres

contactpersoon

telefoonnummer

e-mail 

Verklaring - Tijdelijke sluiting van het opvangcentrum voor gehandicapten of tijdelijke onderbreking van de intra- of extramurale 
dienst georganiseerd of erkend door de gemeenschappen

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens.

Ondergetekende verklaart dat omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken 

   (naam van het gehandicapte kind) 

 niet naar het opvangcentrum voor gehandicapten vermeld hierboven kan gaan wegens sluiting van de instelling.

  de dienst niet te kunnen verzekeren voor   (naam van het gehandicapte kind) 

 wegens de onderbreking van de intra- of extramurale dienst of behandeling vermeld hierboven.

voor de periode van   (datum) tot en met   (datum).

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn.

voornaam  naam

datum  handtekening van de verantwoordelijke

Crisis-overbruggingsrecht - Zorg voor een kind
De aanvragen voor de maand oktober 2022 kunnen pas vanaf 1 november 2022 ingediend worden. Dien je aanvraag in via My Liantis.
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Deel 3 – Verklaring

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik ben op de hoogte dat mijn aanvraag niet kan behandeld worden zonder de gevraagde bewijstukken.
Ik ben mij ervan bewust dat deze verklaring onderhavig is aan de noodzakelijke controles.
Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring om ten onrechte een uitkering te bekomen een inbreuk vormt op artikel 
233 van het Sociaal Strafwetboek en kan leiden tot de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen en tot gerechtelijke 
vervolging. 
Ik verklaar op eer, in geval van quarantaine, dat deze geen gevolg is van een reis naar een land of een gebied dat zich in een rode zone 
bevindt op het ogenblik van vertrek.

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

voornaam  naam

datum  handtekening
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