Inlichtingenformulier
overbruggingsrecht

in geval van gedwongen onderbreking door de overstromingen van juli 2021

Deel 1 – Algemene inlichtingen over de aanvrager
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.
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Socio-professionele situatie
1. Beroepsactiviteit
Zal je je zelfstandige activiteit hervatten of wens je volledig stop te zetten?
Ik wens te hervatten

Bezorg ons de ingevulde verklaring (bijlage 2) ten laatste de 20ste van elke maand zo lang
je je activiteit niet hebt hernomen. Enkel na ontvangst van deze verklaring zullen wij je de
maandelijkse uitkering kunnen uitbetalen.
Indien je wenst te hervatten is het steeds mogelijk achteraf alsnog je activiteit volledig stop te
zetten. Je zal op dat moment bijlage 3 en 4 aan onze diensten moeten bezorgen om verder
aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht.

Ik wens volledig stop te zetten

Opgelet: bezorg ons de stopzettingsverklaring met nodige bewijsstukken (stopzetting, bijlage 3)
en een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA, bijlage 4) 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.

Oefen je sinds de onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit?
neen

ja, sinds

Ben je mandataris/werkend vennoot van een andere vennootschap dan de vennootschap die getroffen is door de gedwongen onderbreking?
neen

ja, sinds

naam van de vennootschap
ondernemingsnummer (of btw-nummer)
Heb je in het verleden een loontrekkende activiteit uitgeoefend?
neen

ja, van

tot

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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Deel 2 – Specifieke situatie van de aanvrager
Overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking
Ik heb mijn zelfstandige activiteit gedwongen moeten
door een natuurramp, en dit op

onderbreken

(datum) tot

stopzetten
(eigen schatting van de datum van herneming).

Voeg alle documenten van de verzekeringsinstelling, expertiseverslagen, persartikels, foto’s en andere bewijsstukken bij dit formulier.
Opgelet: ben je meewerkende echtgenoot of helper, dan moeten de bijgevoegde documenten aantonen dat ook de geholpen
zelfstandige slachtoffer is van de situatie en zijn zelfstandige activiteit heeft moeten onderbreken of stopzetten.

Deel 3 – Verklaring op eer
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
uitkeringen en tot gerechtelijke vervolging.

voornaam

naam

datum

handtekening
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Bijlage 1 - attest ziekenfonds
Attest gezinslast (in te vullen door het ziekenfonds)

Hierbij bevestigen wij dat sociaal verzekerde

voornaam

naam

nationaal nummer

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 overbruggingsrecht, onder voorbehoud van het vervullen van alle voorwaarden overeenkomstig de wet van 22 december 2016 houdende
invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.
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Bijlage 2 - verklaring van niet hervatting zelfstandige activiteit
VERKLARING OP EER
(elke maand voor de 20ste kalenderdag af te leveren aan Liantis sociaal verzekeringsfonds)

Ondergetekende,
voornaam

naam

verklaart hierbij:
1. zijn / haar zelfstandige activiteit gedurende deze maand niet hervat te hebben;
2. op de hoogte te zijn dat een onjuiste verklaring op eer de terugvordering van het overbruggingsrecht tot gevolg zal hebben;
3. Liantis sociaal verzekeringsfonds onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra de situatie wijzigt;

datum

handtekening

Belangrijk! Je moet deze verklaring elke maand opnieuw voor de 20ste kalenderdag aan Liantis bezorgen en dit gedurende de hele
periode waarop je beroep wenst te doen op het overbruggingsrecht.
Indien we op het einde van de maand je verklaring niet ontvingen, zal er die maand geen uitbetaling zijn.
Je moet deze verklaring maandelijks op eigen initiatief aan ons bezorgen. Liantis zal hier geen herinneringen over sturen.
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Bijlage 3 - stopzettingsverklaring
VERKLARING STOPZETTING

Ondergetekende,
voornaam

naam

verklaart hierbij sinds (juiste datum)
Alle zelfstandige beroepsactiviteit volledig en definitief stopgezet te hebben en geen enkel bezoldigd mandaat te bekleden in een
vennootschap of vereniging (vb. nv, bvba, vof, .... etc.), noch in deze laatste werkend vennoot te zijn.
Belangrijke opmerking! Indien je zonder enig beroep bent, vrijwaar je niet langer eigen sociale rechten en beschik je hooguit over
afgeleide sociale rechten. Je kan je eigen sociale rechten als volgt blijven vrijwaren: Bij ziekte : door een aanvraag om gelijkstelling van
periodes van arbeidsongeschiktheid met periodes van werkelijke beroepsactiviteit, via Liantis, in te dienen. In de overige gevallen door
de voortgezette verzekering via Liantis aan te vragen. Deze aanvraag dient voor het verstrijken van het 3e kwartaal volgend op het
kwartaal van de stopzetting bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen ingediend te zijn.

datum

handtekening

Gelieve ons een bewijs van je stopzetting te leveren. Zonder dit bewijs kunnen wij jouw dossier niet stopzetten.
Hierna volgt een overzicht van mogelijke bewijsstukken.
1. een bevestiging van de stopzetting van de commerciële of niet-commerciële hoedanigheid van je onderneming in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen. Raadpleeg liantis.be voor meer informatie.
2. een fotokopie van de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad waaruit het ontslag als mandataris blijkt of het bewijs
van neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel van deze publicatie.
3. een fotokopie van het aandelenregister waaruit de overdracht van de aandelen blijkt. Bij behoud van aandelen (= stille vennoot)
bezorg je een attest van het bevoegd orgaan van de vennootschap waarin de stopzettingsdatum als werkend vennoot wordt
bevestigd.
4. een fotokopie van de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de notariële akte waaruit de ontbinding van de
vennootschap blijkt. Houd er rekening mee dat de vereffenaar verzekeringsplichtig blijft aan het sociaal statuut voor zelfstandigen.
5. een attest van de curator met vermelding van de datum van het vonnis van de faillietverklaring.
6. een attest van de hoofdzelfstandige die geholpen werd met vermelding van de stopzettingsdatum.
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Bijlage 4 - werkloosheidsattest (af te leveren door de RVA)
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 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.

De toekenningsvoorwaarden
• 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.

• ofwel op basis van studies.
• ofwel omdat hij in het verleden reeds werkloosheidsuitkeringen
heeft genoten.
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