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

Deel 1 – Algemene inlichtingen

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)

gemeente waarin je getroffen vestiging staat

postcode gemeente

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.

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))
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 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 – Reden van de aanvraag

Ik ben het slachtoffer van de overstromingen die midden juli 2021 plaatsvonden,  
en omwille van die reden heb ik, een omzetdaling van minstens 65%.

Geef aan voor welke maand(en) je de uitkering aanvraagt
 oktober 2021: door de overstromingen van midden juli 2021 was mijn omzet  
 in september 2021 minstens 65% lager dan in september 2019.

 omzet september 2019 (X)  euro - september 2021 (Y)  euro = verschil X en Y  

 november 2021: door de overstromingen van midden juli 2021 was mijn omzet  
 in oktober 2021 minstens 65% lager dan in oktober 2019.

 omzet oktober 2019 (X)  euro - oktober 2021 (Y)  euro = verschil X en Y  

 december 2021: door de overstromingen van midden juli 2021 was mijn omzet  
 in november 2021 minstens 65% lager dan in november 2019.

 omzet november 2019 (X)  euro - november 2021 (Y)  euro = verschil X en Y  

• Was je in september van 2019 nog niet actief als zelfstandige, toon dan een omzetverlies aan in vergelijking met de eerste  
volledige kalendermaand waarin je wel actief was. Wil je een aanvraag indienen voor de maand oktober 2021, dan moet je aantonen 
dat je omzet in september 2021 met minstens 65% daalde in vergelijking met september 2019. Stel dat je pas op 15 november 2019 als 
zelfstandige startte, dan kun je september 2021 niet vergelijken met september 2019. Daarom vergelijk je de omzet van september 
2021 met de omzet van december 2019.

Voeg een bewijs toe waaruit de omzetdaling blijkt. Bij voorkeur een definitief attest van je accountant, een kopie van je financieel 
dagboek (kas- en bankboek) of een nauwkeurige berekening van je omzet met een kopie van je rekeninguittreksels.

Deze verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. Je dient bijgevolg te allen tijde over objectieve elementen  
te beschikken die het omzetverlies aantonen (bijvoorbeeld: btw-aangifte, raming …).

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 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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