
 

Deadlines Coronamaatregelen    Versie 8/01/2021 

 

FEDERAAL 

 
Volledig 

overbruggingsrec

ht 

(maart 2020 – 

januari 2021) 

Maanden 
Deadlin

e 

aanvraa

g 

ENKEL €1291,69 of 
€1614,10 (gezinslast) 

DUBBEL €2.583,38 of  
€3.228,20 (gezinslast) 

  

Gedwongen sluiting of minstens 7 
opeenvolgende dagen sluiten 

 
 
 
 
 
    Voor september is het voor 

verplichte sluitingen en voor diegene 
die daar erg afhankelijk van zijn 

 
Voor wie verplicht moest sluiten en 
voor wie 60% afhankelijk is, is enkel 
dubbel overbruggingsrecht mogelijk 

 

maart 30/09/2020 

april 31/12/2020 

mei 31/12/2020 

juni 31/12/2020 

juli 31/03/2021 

augustus 31/03/2021 

 

september 

 

 

 

31/03/2021 

 

oktober (enkel of dubbel) 

30/06/2021 

november (enkel of dubbel) 

 

30/06/2021 

december  30/06/2021 
 

januari 2021 (enkel of dubbel) 

(enkel bij volledige sluiting, take away en click & 

collect nog toegestaan) 

30/09/2021 

    

Tijdelijk crisis 

overbruggingsrecht  

1e pijler Gedwongen 

Onderbreking 

(Geen take away, noch click and collect) 

februari – maart 2021 

Maanden 
Deadlin

e 

aanvraa

g 

€1291,69 of €1614,10 (gezinslast)   

 februari 30/09/2021 

 maart 30/09/2021 

 

 

Tijdelijk crisis 

overbruggingsrecht  

2de pijler omzetdaling 

januari tot maart 2021 

Maanden 
Deadlin

e 

aanvraa

g 
€1291,69 of €1614,10 (gezinslast)   

 januari 2021 30/09/2021 

 februari 2021 30/09/2021 

 maart 2021 30/09/2021 

 



 

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona#anchor-overbruggingsrecht 

 

 

 

 

 

Half overbruggingsrecht Maanden 
Deadlin

e 

aanvraa

g 
€645,85 of €807,05 (gezinslast)   

 
Gedwongen sluiting of minstens 7 
opeenvolgende dagen sluiten 

 
 
 
 
Voor september is het voor verplichte sluitingen 
en voor diegene die daar erg afhankelijk van 
zijn 
 
Voor wie verplicht moest sluiten en voor 
wie 60% afhankelijk is, is enkel dubbel 
overbruggingsrecht mogelijk 

maart 30/09/2020 

april 31/12/2020 

mei 31/12/2020 

juni 31/12/2020 

juli 31/03/2021 

augustus 31/03/2021 

september 

 

 

31/03/2021 

 

oktober (enkel of dubbel) 

30/06/2021 

november (enkel of dubbel) 

 

30/06/2021 

december  30/06/2021 
 

januari 2021 30/09/2021 

 
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona#gedeeltelijkobr  
 

 
 

Relance 

overbruggingsrec

ht (heropstart) 

Maanden 
Deadlin

e 

aanvraa

g 
€1291,69 of €1614,10 (gezinslast)   

 
 

juni 31/12/2020 

juli 31/03/2021 

augustus 31/03/2021 

september 31/03/2021 

oktober 30/06/2021 
 

november 30/06/2021 
 

december 30/06/2021 

  

https://corona-relance-uitkering.xerius.be/Landing/Translated 

 
 

 Tijdelijk crisis 

overbruggingsrecht 3de pijler 

- Quarantaine/isolatie 

(vanaf minstens 7 

opeenvolgende dagen) 

- Zorg kind (vanaf 7 dagen 

per kalendermaand) 

 

Sinds 1 januari onder de tijdelijke 

crisis maatregelen 

Maanden 
Deadline 

aanvraag 

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona#anchor-overbruggingsrecht
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona#gedeeltelijkobr
https://corona-relance-uitkering.xerius.be/Landing/Translated


 

Wekelijkse uitkering van €322,92 of 

€403,53 (met gezinslast) 

 

  

 
 

januari 2021 30/09/2021 

februari 2021 30/09/2021 

maart 2021 30/09/2021 

   
 
 

 

 

Klassiek overbruggingsrecht 

(minstens 7 opeenvolgende 

dagen sluiten) 

- Pijler 1: Stopzetting 

Faillissement 

- Pijler 2: stopzetting collectieve 

schuldenregeling 

- Pijler 3: gedwongen 

onderbreking door covid 

- Pijler 4: Stopzetting omwille 

van economische 

moeilijkheden 

Maanden 
Deadline 

aanvraag 

Wekelijkse uitkering van €322,92 of 

403,53 euro (met gezinslast) 

  

   april 2020 31/12/2020 

mei 2020 31/12/2020 

juni 2020 31/12/2020 

juli 2020 31/03/2021 
 

augustus 2020 31/03/2021 
 

september 2020 31/03/2021 
 

oktober 2020 30/06/2021 
N 

november 2020 30/06/2021 
De 

december 2020 30/06/2021 
Januari 

januari 2021 30/09/2021 
Febr uar  

februari 2021 30/09/2021 
M 

maart 2021 30/09/2021 

 

https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-
quarantaine-n.pdf 

 
 

Uitstel van 

betaling (1 

jaar) 

Kwartale
n 

Deadlin

e 

aanvraa

g 
 

Voor alle zelfstandigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 15/12/2020 

Q2 15/12/2020 

Q3 15/12/2020 

Q4 15/12/2020 

Regularisatie-supplementen 2018 met 

betalingsdatum 25/03/2020 

15/12/2020 

Regularisatie-supplementen 2018 met 

betalingsdatum 25/06/2020 

15/12/2020 

Regularisatie-supplementen 2018 met 

betalingsdatum 25/09/2020 

15/12/2020 



 

Regularisatie-supplementen 2018 met 

betalingsdatum 25/12/2020 

15/12/2020 

 
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona#anchor-uitstel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijstelling 

sociale 

bijdragen 

                                 
Kwartalen 

(voorlopig  geldt dit ENKEL voor 
de 4 kwartalen van 2020) 

Deadlin

e 

aanvraa

g 

 
! 

Alleen voor zelfstandigen in HB 
en meewerkende echtgenoot en 
ook gepensioneerden 

 
 
 

Q1 31/03/2021 

Q2 30/06/2021 

Q3 30/09/2021 

Q4 31/12/2021 

Regularisatie-supplementen 2018  Binnen 4 Q na 

datum vordering 

 

 
 

Tijdelijk ouderschapsverlof Maanden 
Deadlin

e 

aanvraa

g 
532,24 euro 

875 euro indien alleenstaand 

mei 30/09/2020 

juni 30/09/2020 

532,24 euro 

1.050 euro indien alleenstaand 
638,69 euro indien gehandicapt kind 

juli 31/12/2020 

augustus 31/12/2020 

september 31/12/2020 

 

 

REGIONAAL 
 

Nieuw Vlaams  
Beschermingsmechanisme 

 

Maanden 
Deadlin
e 
aanvraa
g 

10% van de omzet (excl. btw) in de 
referentieperiode of een andere 
gelijkaardige periode 
 
Voor zelfstandigen in BB met een 
eenmanszaak bedraagt de premie 
5% 

Omzetdaling van minstens 60% 
Keuze tussen: 
- Periode van 1/10 tot 15/11 of  
- Periode van  19/10 tot 15/11 
-Periode van 02/11 tot 15/11 (enkel voor 
gedwongen gesloten sectoren) 
 

31/12/2020 

 

 



 

 

Vlaams  
Beschermingsmechanisme3 

 

Maanden 
Deadlin
e 
aanvraa
g 

voor ondernemingen die verplicht 
gesloten zijn OF een omzetdaling van 
minstens 60% in de referentieperiode 

Omzetdaling van minstens 60%: 
over de periode 16/11 – 31/12 ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar 

15/02/2021 

 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3/wie-heeft-recht-op-het-vlaams 


