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(Half) crisis-overbruggingsrecht 
wegens verplichte sluiting of afhankelijkheid van een verplicht gesloten sector (pijler 1) - dubbele maanduitkering
• Je moet je zaak minstens één dag in de maand van je aanvraag verplicht sluiten.  

Take-away, click & collect en het uitbaten van een nachtwinkel vormen geen probleem voor de dubbele uitkering.
OF
• Je bent hoofdzakelijk afhankelijk van een verplicht gesloten sector  

en je onderbreekt je zelfstandige activiteit volledig.  
Voor de dubbele uitkering mag je dus ook géén click & collect of take-away organiseren.

(Half) crisis-overbruggingsrecht 
wegens 40% omzetdaling (pijler 2) - maanduitkering 
• Je omzet is minstens 40% gedaald, in de maand die voorafgaat aan de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt,  

vergeleken met dezelfde maand in 2019, het jaar voor de coronacrisis.
• Én je moet een minimum aantal kwartalen betaald hebben. 
• Je hoeft niet actief te zijn in een bepaalde sector; alle sectoren komen in aanmerking.

(Half) crisis-overbruggingsrecht 
wegens quarantaine of zorg kind (pijler 3) - weekuitkering
• Je onderbreekt je activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen wegens quarantaine.
OF
• Je onderbreekt je activiteit voor minstens zeven dagen op maandbasis om te zorgen voor je minderjarig kind  

of kind met een handicap dat door de coronamaatregelen niet in z’n normale opvang of school terecht kan.
• Én je kan je zelfstandige activiteit niet van thuis uit organiseren.
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https://www.liantis.be/nl/corona/overbruggingsrecht/verplichte-sluiting-of-afhankelijkheid
https://www.liantis.be/nl/corona/overbruggingsrecht/verplichte-sluiting-of-afhankelijkheid
https://www.liantis.be/nl/corona/overbruggingsrecht/omzetdaling
https://www.liantis.be/nl/corona/overbruggingsrecht/omzetdaling
https://www.liantis.be/nl/corona/overbruggingsrecht/quarantaine-of-opvang-kind
https://www.liantis.be/nl/corona/overbruggingsrecht/quarantaine-of-opvang-kind


samen werkt.

Crisisuitkeringen en de bijbehorende 
voorwaarden per maand

oktober 2020 november 2020 december 2020

(Half) crisis-overbruggingsrecht 
wegens verplichte sluiting of omdat je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector

Dubbele uitkering
• Zelfstandigen die rechtstreeks verplicht zijn hun zaak te sluiten.
• Zelfstandigen die grotendeels afhankelijk zijn van sectoren  

die verplicht moeten sluiten en alle activiteiten volledig onderbreken.

Relance-uitkering 
ter ondersteuning van de heropstart 
• Je onderneming was tot minstens 3 mei 2020 gesloten.
• Je bent opnieuw opgestart.
• Er is een omzetdaling van minstens 10% in het 3de kwartaal 2020 t.o.v. het 3de kwartaal 2019.

• Bewijs: bij voorkeur attest accountant of belastingadviseur.
• Indien niet actief in 3de kwartaal 2019: eerstvolgende volledige kwartaal.
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Klassiek overbuggingsrecht
Ben je door de coronacrisis verplicht je activiteiten volledig te onderbreken (bijvoorbeeld in het geval van quarantaine  
zonder symptomen, jouw klanten of leveranciers komen uit een buitenlandse rode zone …), dan kan je het klassieke overbruggingsrecht aanvragen.
Let op, de voorwaarden zijn strenger en de uitkering ligt doorgaans lager.

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona
http://www.liantis.be/nl/nieuws/corona-verplichte-of-vrijwillige-onderbreking
https://www.liantis.be/nl/nieuws/corona-verplichte-of-vrijwillige-onderbreking
https://www.liantis.be/nl/nieuws/corona-verplichte-of-vrijwillige-onderbreking
https://www.liantis.be/nl/nieuws/relance-uitkering-voor-zelfstandigen
http://www.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/sociale-bijdragen/rechten/overbruggingsrecht

