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Crisisuitkeringen en de bijbehorende 
voorwaarden per maand
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(Half) crisis-overbruggingsrecht 
wegens verplichte sluiting 

Uitbreiding
Behalve ondernemingen die rechtstreeks verplicht zijn te sluiten, komen ook ondernemingen in aanmerking  
die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van sectoren die verplicht gesloten zijn.

(Half) crisis-overbruggingsrecht 
bij 7 dagen vrijwillige onderbreking

Voorwaarde verstrengd
Je moet aan de hand van objectieve elementen 
aantonen:
• wat de band is tussen de sluiting en  

de coronacrisis; 
• dat je onderneming verlieslatend is, 

onvoldoende bestaansmiddelen genereert 
of afhankelijk is van traag heropstartende 
sectoren.

Ook wie in quarantaine moet,  
komt in aanmerking (*).

Niet meer van toepassing
(*) Elke zelfstandige die voor minstens 7 dagen in quarantaine moet en daardoor zijn activiteiten 
niet meer kan uitoefenen, kan terugvallen op het gewone overbruggingsrecht.
Let op, de voorwaarden zijn strenger en de uitkering ligt doorgaans lager.

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 2de kwartaal 2020 t.o.v. het 2de kwartaal 2019.

• Bewijs: bij voorkeur attest boekhouder/accountant.
• Indien niet actief in 2de kwartaal 2019: eerstvolgende volledige kwartaal.

Wijziging voorwaarde: 
Omzetdaling in het  
3de kwartaal 2020 t.o.v. 
het 3de kwartaal 2019. Niet meer van toepassing

Ouderschapsverlof voor zelfstandigen
• Je vermindert je activiteiten om voor je kind te zorgen (geboren in 2008 of later, of met een handicap).
• Het gaat om een lager bedrag.

Niet meer van toepassing

Welke uitkering vraag je het best aan?
Komt je klant in aanmerking voor het crisis-
overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of de 
relance-uitkering? Dan verwijs je hem bij voorkeur naar 
die opties door en niet naar het crisis-overbruggingsrecht 
wegens vrijwillige onderbreking (voorwaarden zijn 
strenger) of het ouderschapsverlof (bedrag ligt lager).
Voor een overzicht: liantis.be/nl/ontdek-welke-corona-
steunmaatregelen-er-zijn-voor-jou
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