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voornaam naam

nationaal nummer (rijksregisternummer)

adres

postcode gemeente

tel.

e-mail

bankrekeningnummer op naam van

BIC IBAN BE

Heb je minstens één persoon ten laste (echtgeno(o)t(e), samenwonende, ouder, grootouder, kind, …)?

 neen       ja

Wijzigt je situatie? Breng je sociaal verzekeringsfonds hier dan zo vlug mogelijk van op de hoogte.

Krijg je momenteel een (Belgische/buitenlandse) uitkering ?

 neen       ja, welke ? (kruis aan wat past)

 werkloosheidsuitkeringen, onder om het even welke benaming (inschakelingsuitkeringen, wachtuitkeringen, enz.)
 pensioen
 arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen
 andere (verduidelijk)  

Deel 1 – Algemene inlichtingen over de aanvrager

gedwongen onderbreking naar aanleiding van coronavirus COVID-19

Identificatiegegevens

Gezinssituatie

Vervangingsinkomen

Inlichtingenformulier 
overbruggingsrecht coronavirus



Duid aan welke situatie van toepassing is.

 Ik heb mijn zelfstandige activiteit geheel of gedeeltelijk verplicht onderbroken

 van    (datum) tot   (eigen schatting van de datum van herneming).

 Ook bij de verderzetting van Horeca-activiteiten zoals het verder aanbieden van overnachtingen op hotel, het leveren van 
maaltijden aan huis en het laten afhalen van maaltijden heb ik recht op de uitkering

Omschrijf jouw zelfstandige activiteit (sector, wat je concreet doet):

 Ik heb mijn zelfstandige activiteit, die niet beoogd wordt in de lijst in bijlage, volledig onderbroken 

 van    (datum) tot   (eigen schatting van de datum van herneming).

Omschrijf jouw zelfstandige activiteit (sector, wat je concreet doet):

Deel 2 – specifieke situatie van de aanvrager
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 Geef aan waarom de onderbreking noodzakelijk is:

Het feit dat uw zelfstandige activiteit niet werd opgenomen in de lijst in bijlage, betekent niet dat u geen recht heeft op de financiële 
uitkering. Om recht te hebben, is evenwel vereist dat u uw zelfstandige activiteit voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen 
(per kalendermaand) onderbreekt/onderbroken heeft. 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

voornaam  naam

datum  handtekening
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1. de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
2. de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
3. de activiteiten van de erediensten.

De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector.

In afwijking van bovenstaande mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.
Levering aan huis en om mee te nemen zijn toegestaan.

1. alle winkelcentra, 
2. winkels die niet voor de voeding bestemde producten verkopen 
3. handelszaken.

Voedingswinkels en apotheken mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.

Bijlage 1 - Lijst van activiteiten die geheel of gedeeltelijk verboden  
worden tot en met 3 april 2020 (M.B. 13 maart 2020)

Worden verboden tot en met 3 april 2020:

Worden gesloten tot en met 3 april 2020:

Worden gesloten op zaterdag en zondag, tot en met 3 april 2020:
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