OVERBRUGGINGSRECHT

Wie kan dit aanvragen ?

Voorwaarden ?

aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds
CRISIS OVERBRUGGINGSRECHT
- Zelfstandigen in hoofdberoep
- Zelfstandigen in bijberoep
(minimuminkomen 6.996,89 €)
- Verplichte sluiting
- 60% afhankelijk van verplicht
gesloten sectoren

RELANCE OVERBRUGGINGSRECHT
- Zelfstandigen in hoofdberoep

KLASSIEK OVERBRUGGINGSRECHT
- Zelfstandigen in hoofdberoep

-

-

-

Opmerkingen ?

-

Combinatie met Take away of click
en collect mag

Verplicht gesloten tot 3/05/20
Afhankelijk van verplicht gesloten
sectoren
10% omzetdaling

-

Voor de aanvragen van juni, juli,
augustus en september is de
referteperiode 2e kwartaal 2019 met
2e kwartaal 2020

-

Voor de aanvragen van oktober,
november en december is de
referteperiode 3e kwartaal 2019 met
3e kwartaal 2020

4 kwartalen in hoofdberoep
4 kwartalen betaald in 16
kwartalen
- Geen activiteit uitoefenen
- Geen vervangingsinkomen
genieten
- Minstens 7 dagen gesloten zijn
7 dagen gesloten = 7 dagen premie
31 dagen gesloten = 31 dagen premie

Voorbeeld : sluiting klas of school,
quarantaine.
De nodige attesten zijn wel nodig !
Besmet met corona = mutualiteit

Zonder gezinslast
Met gezinslast

1.291,69 euro per maand
1.614,10 euro per maand

1.291,69 euro per maand
1.614,10 euro per maand

322,92 euro per week
403,53 euro per week

Aanvragen ?

-04-05-06/2020 T.E.M ➔ 31/12/2020
-07-08-09/2020 T.E.M ➔ 31/03/2021
-10-11-12/2020 T.E.M ➔ 30/06/2021

-06/2020 T.E.M ➔ 31/12/2020
-07-08-09/2020 T.E.M ➔ 31/03/2021
-10-11-12/2020 T.E.M ➔ 30/06/2021

Aangetekend specifiek formulier via
uw sociaal verzekeringsfonds

Via uw sociaal verzekeringsfonds

Via uw sociaal verzekeringsfonds

VRIJSTELLING SOCIALE BIJDRAGEN

aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds

Bedrijven met financiële problemen kunnen ons contacteren voor meer informatie betreffende de vrijstelling van sociale bijdragen.
Corona ouderschapsverlof

aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds

Voorwaarde :
Steun bedraagt :
Aanvragen :
Opmerkingen :

Kind/kinderen zijn niet ouder dan 12 jaar
532,24 euro per maand
Juli, augustus en september 2020 ➔ aanvragen tot 31/12/2020
Niet combineerbaar met het overbruggingsrecht

NIEUW VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME

aanvragen via VLAIO*

Referentieperiode :
Voorwaarde :

1 oktober – 15 november
Omzetdaling 60%

19 oktober – 15 november
Omzetdaling 60%

Steun bedraagt :

10% van de omzet exclusief btw tijdens
dezelfde periode in 2019

10% van de omzet exclusief btw tijdens
dezelfde periode in 2019

Maximale steunbedrag :

- 11.250 € voor ondernemingen met een RSZ
tewerkstelling tot en met 9 werknemers
- 22.500 € voor ondernemingen vanaf 10 tot
49 werknemers
- 60.000 € voor ondernemingen met 50
werknemers of meer

- 7.500 € voor ondernemingen met een RSZ
tewerkstelling tot en met 9 werknemers
- 15.000 € voor ondernemingen vanaf 10 tot
49 werknemers
- 40.000 € voor ondernemingen met 50
werknemers of meer

Minimum steunbedrag :
Opgelet :

€ 1.000

Aanvragen :

Uiterlijk 31/12/2020 Via VLAIO

€ 600
Indien een restaurant in deze periode 50% of
meer van zijn omzet uit take-away haalde
moet er wel een omzetdaling van 60%
aangetoond worden.
Uiterlijk 31/12/2020 Via VLAIO

2 november – 15 november
Verplicht gesloten = geen
omzetdaling aantonen
10% van de omzet exclusief btw
tijdens dezelfde periode in 2019

De minimum en maximum
steunbedragen voor gesloten
sectoren worden geprorateerd.

Uiterlijk 31/12/2020 Via VLAIO

*Als boekhouder kunnen wij deze premie niet aanvragen voor onze klanten. Er zal ook geen link voorzien worden, de klant moet deze premie dus zelf aanvragen via de site
van VLAIO met uw identiteitskaart en pincode OF met de ITSME app.

