
Steunmaatregelen nav Covid-19 
 

 

In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de belangrijkste Corona-steunmaatregelen van 

januari tot en met maart 2021: het Vlaams beschermingsmechanisme en het overbruggingsrecht. 

 

Vlaams beschermingsmechanisme III 
 

Deze steun wordt toegekend op ondernemingsniveau voor de periode van 16/11/2020 – 1/12/2020. 

De voorwaarden zijn praktisch hetzelfde als de vorige steunmaatregelen (zie ook nieuwsbrief laatste 

kans steunmaatregelen) . 

Het betreft opnieuw een steun van 10% van de volledige omzet van de onderneming in de dezelfde 

referentieperiode van 2019. 

Ondernemingen die verplicht gesloten waren voor periode van 16/11/2020 – 31/12/2020 moeten 

geen omzetdaling van min. 60% aantonen (tenzij horeca meer dan 50% van hun omzet in dezelfde 

periode uit take away haalde) 

Alle niet verplicht gesloten ondernemingen kunnen een aanvraag indienen maar moeten een 

omzetdaling van min. 60% aantonen en deze moet te wijten zijn aan de corona maatregelen 

opgelegd door de overheid, tenzij de onderneming een omzet haalt van meer dan 50% uit een 

verplicht gesloten activiteit. In dit geval dienen zij geen omzetdaling aan te tonen. 

Zaken die terug mochten opgaan vanaf 1 december 2020 kunnen kiezen om steun aan te vragen voor 

de sluitingsperiode van 16 november 2020 tot en met 30 november 2020 zonder de omzetdaling aan 

te tonen. Ze zullen dan steun krijgen voor die periode van 14 dagen. Indien deze ondernemingen 

echter voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van 

minstens 60% hadden, dan kunnen ze er ook voor kiezen om de steun aan te vragen voor de 

volledige periode. In dat geval dienen ze de omzetdaling wel te kunnen aantonen en te kunnen 

motiveren. 

De deadline verstrijkt op 15/02/2021. 

 

Let op: 

Bij de aanvraag wordt onmiddellijk gekeken of de doorgegeven omzet klopt met de omzet 

aangegeven op de btw aangifte van Q4/2019. Er mag dus geen overlapping zijn in november (er 

moet een duidelijke afbakening zijn tussen de aanvraag van de tweede steunmaatregel tot 15/11 

en de aanvraag van de derde steunmaatregel vanaf 16/11 ) 

Indien er wel overlapping is, dan wordt deze onmiddellijk geweigerd. 

 



Overbruggingsrecht 2021 
 

I Gedwongen sluiting 
 

1. Dubbel crisis overbruggingsrecht voor de maanden januari en februari 2021 
- Is enkel voor deze die verplicht en volledig moeten sluiten (take-away, click and 

collect, webshop en nachtwinkel zijn toegestaan alsook een loontrekkende 
activiteit tijdens sluiting is mogelijk) 

- Of zelfstandigen die hun activiteiten volledig stopzetten door de corona crisis 
- Niet meer voor de zelfstandigen die slechts beperkt gesloten moeten zijn 

 
2. Nieuw overbruggingsrecht voor de maand maart 2021 

- Is enkel voor deze die verplicht gesloten zijn (geen enkele activiteit nog 
voortzetting is toegelaten, geen take-away, geen click and collect en geen andere 
activiteit) 

- Niet meer voor de zelfstandigen die afhankelijk zijn 
- Bedrag van uitkering is 1614,10 euro (met gezinslast) of 1291,69 (zonder 

gezinslast) als meer dan 15 dagen onderbroken bent. Dit bedrag wordt 
gehalveerd als je minder dan 15 dagen onderbroken bent voor deze die 
bijdragen betaalt als hoofdberoeper (dus ook bijberoep, art 37 student 
zelfstandige en 65+ zonder pensioen die bijdragen betalen als hoofdberoeper) 

- Bedrag van uitkering is 807,05 euro (met gezinslast) of 645,85 (zonder gezinslast) 
als meer dan 15 dagen onderbroken bent. Dit bedrag wordt gehalveerd als je 
minder dan 15 dagen onderbroken bent voor deze die verminderde bijdragen ( 
bijberoep, art 37 en 65+ zonder pensioen die bijdragen betalen tussen 370,82 – 
741,63 euro en student-zelfstandige die minder dan 741,63 euro betaalt) 

- Cumul met vervangingsinkomsten is mogelijk (werkloosheid- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkering alsook ziekte-uitkering als je volgens mutualiteit 
nog een activiteit mag uitoefenen) MAAR er geldt een plafond (nl het bedrag van 
het overbruggingsrecht). 

- Aanvraag in te dienen voor 30/09/2021 
 

II Aanzienlijke omzetdaling 
 

- Voor periode van januari – maart 2021 
- Voor alle sectoren die een omzetdaling kunnen aantonen van min. 40% ten 

gevolge van de corona crisis 
- Vergelijking gebeurt per maand en wordt vergeleken met de maand voor 

uitkering met dezelfde maand in 2019: 
o Bijv aanvraag voor januari 2021 : omzet van december 2020 vergelijken 

met omzet december 2019 
o Bijv aanvraag voor februari 2021: omzet van januari 2021 vergelijken 

met omzet van januari 2019 
- Toevoegen bewijsgegevens (btw, of attest boekhouder) 
- Ook starters komen in aanmerking 
- Bedrag van uitkering is 1614,10 euro (met gezinslast) of 1291,69 (zonder 

gezinslast) als meer dan 15 dagen onderbroken bent. Dit bedrag wordt 
gehalveerd als je minder dan 15 dagen onderbroken bent voor deze die 



bijdragen betaalt als hoofdberoeper (dus ook bijberoep, art 37 student 
zelfstandige en 65+ zonder pensioen die bijdragen betalen als hoofdberoeper) 

- Bedrag van uitkering is 807,05 euro (met gezinslast) of 645,85 (zonder gezinslast) 
als meer dan 15 dagen onderbroken bent. Dit bedrag wordt gehalveerd als je 
minder dan 15 dagen onderbroken bent voor deze die verminderde bijdragen ( 
bijberoep, art 37 en 65+ zonder pensioen die bijdragen betalen tussen 370,82 – 
741,63 euro en student-zelfstandige die minder dan 741,63 euro betaalt) 

- Cumul met vervangingsinkomsten is mogelijk (werkloosheid- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkering alsook ziekte-uitkering als je volgens mutualiteit 
nog een activiteit mag uitoefenen) MAAR er geldt een plafond (nl het bedrag van 
het overbruggingsrecht). 
 

III Crisis overbruggingsrecht voor quarantaine en kinderopvang 
 

1. Voorwaarden quarantaine 
 

- Voor periode januari – maart 2021 
- Onderbreking van min. 7 opeenvolgende kalenderdagen (moet niet in dezelfde 

maand vallen of kwartaal) 
- Bewijsstuk: attest van zelfstandige 
- Indien bewust naar rode zone gereisd  geen recht op uitkering ook niet als het 

een essentiële verplaatsing betrof 
- Ziekte  uitkering ziekenfonds en geen OBR 
- Activiteiten moeten volledig onderbroken zijn, geen thuiswerk mogelijk 

 
2. Voorwaarden kinderopvang 

- Voor periode januari – maart 2021 
- Kind moet minder dan 18 jaar zijn en school/opvang gesloten door corona (voor 

kinderen met beperking geldt geen leeftijdsgrens) en woont op zelfde adres  
Schoolvakanties tellen niet mee 

- Bewijsstuk: attest school, opvang, kinderdagverblijf + vermelding sluiting en 
periode van maatregel 

- Onderbreking van min. 7 opeenvolgende kalenderdagen (moet in dezelfde 
maand vallen MAAR moet niet opeenvolgend zijn) 

- Bewijsstuk: attest van zelfstandige 
- Indien bewust naar rode zone gereisd  geen recht op uitkering ook niet als het 

een essentiële verplaatsing betrof 
- Ziekte  uitkering ziekenfonds en geen OBR 
- Activiteiten moeten volledig onderbroken zijn, geen thuiswerk mogelijk 

 

De uitkeringen zijn afhankelijk van aantal dagen onderbreking. 

Cumul met andere vervangingsinkomens is mogelijk. 

 

IV Klassiek overbruggingsrecht 
 

 


