
 

 

 

 

FAQ coronacrisis – United Freelancers - 2021 

 Versie 2021.3 - Update 12/05/2021 
Het coronavirus raast al een jaar door ons land. De steunmaatregelen schoten als 
paddenstoelen uit de grond, zowel vanuit federale als regionale hoek, zowel bij de RVA als 
het RIZIV. Onze FAQ over de Belgische steunmaatregelen werd een wirwar van informatie. 
Een onleesbare oplijsting van maatregelen.  
 
Vanaf nu vermelden we de verlopen maatregelen niet meer en 
plaatsen we steeds de meest recente informatie bovenaan.    
 
Let wel: United Freelancers bepaalt de regels niet. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld 
worden als de toekenningsvoorwaarden uiteindelijk blijken te verschillen van wat 
aangegeven is in deze FAQ.  
 
We verwerken momenteel dossiers van leden die gevraagd worden de steun terug te betalen 
die ze enkele maanden geleden ontvingen. United Freelancers bekijkt samen met jou hoe je 
je kan verdedigen tegenover de bevoegde instanties om deze steun niet te moeten 
terugbetalen en welke stappen je moet zetten om deze steun te krijgen.  
 
Inhoud FAQ.  
 
De steun hangt af van het statuut van de zelfstandige, het gewest waar hij is gedomicilieerd 
en zijn activiteitensector.  
 
1. Maatregelen voor de zelfstandigen in hoofdberoep  

a. Overbruggingsrecht 
b. Andere maatregelen: sociale bijdragen, belastingen, btw 

2. Maatregelen voor de bijberoepers  
3. Maatregelen voor de student-zelfstandigen (student-ondernemer)  
4. Federale maatregelen voor de kunstenaars  
5. Recente regionale maatregelen  

a. Vlaams Gewest 
b. Brussels Gewest  
c. Waals Gewest 

6. Maatregelen voor de werknemers in de deeleconomie  
7. Maatregelen in het kader van de KVR  
8. Allerlei 

 Moratorium op faillissementen  



 Springplank naar zelfstandige 
9. Andere websites 
10. Onze extra artikelen 
11. Onze contactgegevens  
 
 
1. Maatregelen voor de zelfstandigen in hoofdberoep (of zelfstandigen in 

bijberoep en student-ondernemers als ze minstens evenveel sociale bijdragen betalen 
als een zelfstandige in hoofdberoep)  

 
a. Overbruggingsrecht 

 
Sinds begin 2021 zijn er drie mogelijke situaties (drie pijlers):  

 
1) De zelfstandigen die verplicht moeten sluiten van de overheid of die rechtstreeks 

(voor minstens 60%) afhankelijk zijn van een sector die verplicht moet sluiten, 
hebben recht op een dubbel overbruggingsrecht.  

o Het bedrag van het overbruggingsrecht wordt verdubbeld (2.583,38 
euro/maand zonder gezinslast, 3.228,20 euro/maand met gezinslast) 

o Het dubbel overbruggingsrecht wordt verlengd tot 30 juni 2021.  
o De aanvraag moet voor 30 september 2021 worden ingediend bij het 

sociaal verzekeringsfonds. 
o Voor de activiteiten die verplicht moeten sluiten:  

 Ook wie in de horeca de toegestane take-away organiseert, kan 
aanspraak maken op het dubbel overbruggingsrecht. 

 Ook wie in handelszaken de toegestane click and collect 
organiseert, kan aanspraak maken op het dubbel 
overbruggingsrecht. 

 Nachtwinkels gebonden aan het vervroegd sluitingsuur maken 
geen aanspraak op het dubbel overbruggingsrecht.  

o Voor de activiteiten van een sector die verplicht moet sluiten: het dubbel 
overbruggingsrecht wordt ENKEL toegekend als de zelfstandige zijn 
activiteit volledig onderbreekt.  

 
2) Activiteit niet onderbroken maar wél een omzetdaling van minstens 40%  

o Sinds januari 2021 
o Je kan blijven werken, maar als je aantoont dat je omzet in de maand 

voorafgaand aan de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt minstens 
40% lager lag dan in dezelfde maand tijdens het refertejaar 2019, dan kan 
je het gewone overbruggingsrecht aanvragen boven op je inkomsten. 
 Voorbeeld: je kan het overbruggingsrecht aanvragen voor februari 

2021 als je voor januari 2021 een omzetdaling van minstens 40% 
kan aantonen ten opzichte van januari 2019. De omzetdaling moet 
een rechtstreeks gevolg zijn van de COVID-19-crisis.    

o Bedrag: 1.291,69 euro/maand zonder gezinslast; 1.614,10 euro/maand 
met gezinslast. 



o Je moet vóór de COVID-19-crisis minstens 4 kwartaalbijdragen over 16 
kwartalen voorafgaand aan de aanvraag hebben betaald. De starters (die 
maximaal 12 kwartalen geleden aan de slag gingen) moeten minstens 2 
kwartaalbijdragen hebben betaald.  
 

3) Het overbruggingsrecht bij quarantaine, zorg aan een kind of andere 
coronagerelateerde moeilijkheden:  

o Als je je activiteit onderbreekt gedurende minstens 7 opeenvolgende 
dagen: 
 omdat je zelf in quarantaine zit; 
 of omdat je moet zorgen voor een kind dat in quarantaine 

zit/afstandsonderwijs moet volgen/van wie de school/crèche is 
gesloten door de pandemie; 

 of wegens andere coronagerelateerde problemen. Bijvoorbeeld: 
bevoorradingsproblemen, verlieslatende activiteiten, enz. 

o In dit geval wordt het overbruggingsrecht pro rata toegekend voor de duur 
van de onderbreking (per volledige week onderbreking). 

 
b. Andere maatregelen 

De zelfstandigen kunnen   
 hun socialeverzekeringsfonds om uitstel of vrijstelling van betaling van hun 

bijdragen vragen -> vraag dit na bij je socialeverzekeringsfonds  
o Uitstel van betaling van sociale bijdragen van het eerste en tweede 

kwartaal 2021, en regularisaties voor 2018 en 2019 die moesten 
betaald worden vóór 31 maart of 30 juni 2021, zijn mogelijk op 
voorwaarde dat  
 de aanvraag gebeurt vóór 15 maart voor de verschuldigde 

betalingen tegen 31 maart  
 de aanvraag gebeurt vóór 15 juni voor de verschuldigde 

betalingen tegen 30 juni  
 de FOD Financiën vragen om uitstel van voorafbetalingen van hun belastingen 

(bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, 
rechtspersonenbelasting) en btw + de vrijstelling van achterstallige intresten 
of boetes voor wanbetaling  

o de aanvraag moet gebeuren vóór 31/3/2021 
o https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-

betreffende-het-coronavirus-covid-19 
 

2. Maatregelen voor de bijberoepers 
 
De bijberoepers hebben recht op:   

a. een volledig overbruggingsrecht als ze jaarlijks meer dan 13.993,77euro verdienen 
(inkomstenjaar 2017 als referentiejaar) 

b. een gedeeltelijk (half) overbruggingsrecht als ze jaarlijkse meer dan 6.996,89euro 
verdienen en minder dan 13.993,77euro (het gaat telkens om de helft van elke 
prestatie. Als je voldoet aan de voorwaarden voor het dubbel overbruggingsrecht, 
dan krijg je de helft, d.i. het gewone overbruggingsrecht) 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-


c. ze hebben nergens recht op als ze jaarlijks minder dan 6996,89euro verdienen. 
 

Het gaat telkens om het bruto-inkomen na aftrek van de beroepskosten (= het bedrag 
waarop de sociale bijdragen worden berekend).  
 
De andere maatregelen (uitstel van betaling van bijdragen of belastingen, …) zijn over het 
algemeen ook van toepassing voor de bijberoepers.  
 

3. Maatregelen voor de student-zelfstandigen (student-ondernemer)  
 

Het gaat hier om een bijzonder studentenstatuut, namelijk de student-ondernemer.  
Voor hen gelden dezelfde regels:   

a. Ze hebben recht op een volledig overbruggingsrecht als ze jaarlijks meer dan 
13.993,77euro verdienen (inkomen na aftrek van kosten) 

b. Ze hebben recht op een half overbruggingsrecht als ze jaarlijks meer dan 
6.996,89euro verdienen  

c. ze hebben nergens recht op als ze jaarlijks minder dan 6996,89euro verdienen  
 
Het gaat telkens om het bruto-inkomen na aftrek van de beroepskosten (= het bedrag 
waarop de sociale bijdragen worden berekend).  
 
 

4. Federale maatregelen voor de kunstenaars (en technici in de sector)  
 
Tijdens de eerste crisismaanden hadden de kunstenaars en technici uit de artistieke sector 
recht op tijdelijke coronawerkloosheid voor de eventdata die vaststonden vóór de crisis 
maar als gevolg van de pandemie en de opgelegde gezondheidsmaatregelen waren 
geannuleerd. Deze mogelijkheid is nu minder nuttig aangezien het weinig waarschijnlijk is 
dat contracten voor de komende maanden al waren vastgelegd voor de crisis (dus midden 
maart 2020). 
 
Op 15 juli 2020 heeft het Parlement een bijzondere tijdelijke wet goedgekeurd ‘tot 
verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector’. Die wet voorziet 
tot 31 december 2020 (verlengd tem 30 juni 2021) voor artiesten en technici in de 
artistieke sector:  
 een vlottere toegang tot volledige werkloosheid. Daarvoor moeten ze tussen 13 maart 

2019 en 30 juni 2021: 
o ten minste 10 artistieke of 10 technische activiteiten in de kunstensector 

hebben verricht 
o artistieke of technische activiteiten hebben verricht in de kunstensector 

voor een periode van ten minste 20 werkdagen. 
 de neutralisatie van de periode van 13 maart tot 30 juni 2021 voor de 

toelatingsvoorwaarden tot en het behoud van het kunstenaarsstatuut (in de 
werkloosheidsreglementering voorziet het kunstenaarsstatuut het behoud van 
rechten tijdens de eerste vergoedingsperiode van werkloosheidsuitkering); 

 dat de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten cumuleerbaar zijn, zonder 
aftrek van de werkloosheidsuitkering tussen 1 april en 31 maart 2021.  



 
 

Afhankelijk van de opgelegde gezondheidsmaatregelen zou deze wet na 31 maart 2021 
kunnen worden verlengd. 
 United Freelancers en ACV Cultuur vragen de verlenging van deze maatregelen tot eind 

2021.   
 
Dat betekent dat, behoudens een nieuw uitstel, alle kunstenaars en technici in de 
artistieke sector met het kunstenaarsstatuut vanaf 1 juli 2021 hun kunstenaarsstatuut 
moeten vernieuwen. Daarvoor moeten drie artistieke prestaties worden aangetoond in 
de periode van 13 maart 2019 tot 30 juni 2021. De prestaties uit die periode die al gebruikt 
werden voor een eerdere vernieuwing, mogen opnieuw gebruikt worden. 
Voor veel kunstenaars zal de vernieuwing op 1 juli 2021 automatisch gebeuren door de 
RVA, op basis van de informatie waarover zij reeds beschikken. Aan alle anderen wordt 
aangeraden om bij hun ACV-dienstencentrum een aanvraag tot vernieuwing in te dienen 
vanaf juni 2021. 
 

5. Recente regionale maatregelen 
 
De drie gewesten hebben elk verschillende premies toegekend aan zelfstandigen en 
ondernemingen die het slachtoffer werden van de COVID-19-crisis.  
Enkel de premies waarvoor je nog een aanvraag kan indienen, worden hieronder opgelijst. 
 
a. Vlaams Gewest 

i. Vlaams beschermingsmechanisme 6 (steun voor de maand maart 2021) 
 De aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 mei 2021. 
 Vlaams beschermingsmechanisme 6 | Agentschap Innoveren en Ondernemen 

(vlaio.be) 
ii. Vlaams beschermingsmechanisme 7 (steun voor de maand april 2021) 

 De aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 juni 2021. 
 Hoe vraag je het Vlaams beschermingsmechanisme 7 aan? | Agentschap 

Innoveren en Ondernemen (vlaio.be) 
iii. Globalisatiepremie: de aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april 2021 tot 

30 september 2021:  
 Hoe vraag je het globalisatiemechanisme aan? | Agentschap Innoveren 

en Ondernemen (vlaio.be) 
iv. Hou deze website in het oog: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-

advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financiele-
ademruimte/premies-en-andere-inkomsten 

 
b. Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 
Oplijsting van de maatregelen: https://1819.brussels/nl/blog/faq-covid-19-de-
steunmaatregelen-voor-ondernemingen-handelaars-en-zelfstandigen   

 
 

i. Tetrapremie 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-
https://1819.brussels/nl/blog/faq-covid-19-de-


 Een variabele premie waarvan het bedrag wordt bepaald in functie van 
het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) in de onderneming en de daling 
van de omzet tussen de laatste drie kwartalen van 2019 en dezelfde 
periode in 2020. De premie geldt voor de volgende vier sectoren: 

 restaurants en cafés, evenals hun voornaamste leveranciers; 
 vakantieverblijven, waaronder hotels en bed & breakfasts; 
 ondernemingen actief in de evenementen-, cultuur- en 

toerismesector; 
 discotheken. 

 Deze premie geldt alleen voor ondernemingen met een omzet van 
minstens 25.000 euro in 2019. Het uitgekeerde bedrag varieert tussen 
6.250 en 125.000 euro. 

 Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 19 april en 19 mei 2021. 
 https://1819.brussels/nl/blog/de-tetrapremie-voor-de-economische-

sectoren-die-het-zwaarst-door-de-crisis-zijn-getroffen-komt  
ii. De handelshuurlening 

 Dien je aanvraag uiterlijk in op 30 juni 2021  
 https://economie-werk.brussels/handelshuurlening 

iii. Andere leenformules:  
 De OXYGEN-lening 

 Voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen als natuurlijke 
persoon 

 Een lening van 10.000 tot 100.000euro om cashflowproblemen 
op te lossen en de bedrijfsactiviteiten te herstellen   

 https://1819.brussels/nl/blog/het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-
lanceert-de-oxygen-lening-ter-ondersteuning-van-de 

 De noodlening voor de culturele en creatieve sector in Brussel. 
 Het investeringsfonds St’art kent een noodlening toe voor de 

solvabiliteit van culturele en creatieve ondernemingen 
 http://www.start-invest.be/Informations-detaillees-sur-ce-

pret-d-urgence?lang=fr  
 De Proxi-lening 
 De leningen voor Brusselse bedrijven met meer dan 10 VTE’s  
 De ondersteuning van de activiteitencoöperaties  

iv. Het Waarborgfonds 
v. De noodondersteuning en coaching  

 
 

c. Waals Gewest 
 Verschillende vergoedingen voor verschillende sectoren volgen elkaar op. 

Opgelet: de deadline voor de aanvraag is altijd erg kort! 
 Vergoedingen die momenteel open staan: 

o Vergoeding 11 – hotelsector: van 22 april 2021 tot 21 mei 2021 
middernacht. 

o Vergoeding 14 – horeca: van 7 mei 2021 tot 6 juni 2021 middernacht. 

https://1819.brussels/nl/blog/de-tetrapremie-voor-de-economische-
https://economie-werk.brussels/handelshuurlening
https://1819.brussels/nl/blog/het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-
http://www.start-invest.be/Informations-detaillees-sur-ce-


o Vergoeding 16 – sectoren (opnieuw) gesloten of nog steeds 
getroffen : inschrijving mogelijk van 12 mei tot 11 juni middernacht. 

 Consulteer deze site voor updates over nieuwe vergoedingen en de indiening 
van een aanvraag: https://indemnitecovid.wallonie.be/#/ 

 
6. Maatregelen voor de werknemers in de deeleconomie (of het 

verenigingswerk)  
 
Sinds 2016 is het mogelijk om een beperkt bedrag te verdienen (6390 euro in 2021) door 
te werken voor een erkend platform (of een sportieve activiteit voor het verenigingswerk), 
zonder sociale bijdragen te betalen en met een beperkte forfaitaire belasting van 
ongeveer 10%.  Zie ons specifieke artikel hierover.  
 
Helaas heeft de regering niet voorzien in steunmaatregelen voor de werknemers die dit 
inkomen verliezen als gevolg van de coronacrisis. 
 

7. Maatregelen in het kader van de kleine vergoedingsregeling (KVR)  
 

Kunstenaars die op kleine schaal artistieke prestaties leveren, kunnen een 
kunstenaarskaart aanvragen (www.artistatwork.be). Daarmee kunnen ze gebruikmaken 
van de kleine vergoedingsregeling (KVR), dit is niet meer dan 132,13 euro (2021) per dag 
en 2.642,53 euro (2021) per kalenderjaar. 
 
Helaas heeft de regering niet voorzien in steunmaatregelen voor de werknemers die dit 
inkomen verliezen als gevolg van de coronacrisis. 
 
 

8. Varia 
 

a. Moratorium op faillissementen  
 

Het moratorium op faillissementen liep af op 31 januari 2021. De wet betreffende de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie moet worden gewijzigd om het gebruik ervan 
door de kmo te vergemakkelijken (de zelfstandigen die via hun eigen vennootschap 
werken zijn een kmo), maar dit is tot dusver niet gebeurd. 
Een aantal freelancers wacht nog steeds op de betaling van hun facturen. Hun klant heeft 
misschien het moratorium op faillissementen ingeroepen om ze niet te moeten betalen.  
Deze situatie zou dus in februari duidelijker moeten worden. Je klant kan zijn betaling niet 
langer uitstellen, of hij moet het faillissement aanvragen. In dat geval moet je vordering 
worden ingediend bij de curator die zal worden aangesteld. 
 
b. Springplank naar zelfstandige 
 
De maatregel "Springplank naar zelfstandige" zorgt ervoor dat een werkloze werknemer 
die zijn zelfstandige activiteit wil opstarten zijn werkloosheidsuitkering gedurende 12 
maanden blijft ontvangen terwijl hij als zelfstandige begint te werken. 

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
http://www.artistatwork.be).


Tijdens de maanden april tot augustus 2020 en van oktober 2020 tot maart 2021 wordt 
deze periode van 12 maanden automatisch verlengd.  

De periode van 12 maanden wordt bevroren van april 2020 tot en met juni 2021 (de 12 
maanden worden dus automatisch verlengd in dezelfde mate). 

9. Andere websites en nuttige links 
 
 De FAQ corona van de RVA:  

o FAQ Corona 05022021 (rva.be) 
 Voor de Brusselse steunmaatregelen: www.1819.be 
 Voor de Waalse steunmaatregelen: www.1890.be en 

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-
wallonie 

 Voor de Vlaamse steunmaatregelen: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-
advies/heropstart-na-corona/steunmaatregelen-mbt-corona/coronavirus-steun-voor-jouw 

 De pagina van de coronamaatregelen op de website van het RSVZ: 
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-
coronavirus?_ga=2.229822876.1853682322.1612899982-958992196.1612899982 

 De website van je socialeverzekeringsfonds. Neem contact op met je 
socialeverzekeringsfonds (zoals Acerta, GroupS, Liantis, Xerius, Partena Professionals, 
Securex, UCM, UNIZO, ...) voor het overbruggingsrecht en uitstel of vrijstelling van 
betaling van sociale bijdragen.  

 Jouw bank: de Belgische regering en Febelfin hebben versoepelingen toegestaan voor 
de terugbetaling van kredieten aan ondernemingen, zelfstandigen en particulieren. 
Deze maatregelen worden verlengd tot eind maart 2021. Vraag jouw bank om advies.  

 

10. Onze extra artikelen:  
 Wat als mijn klant de coronacrisis gebruikt als excuus om mij niet meer te betalen? 

https://www.unitedfreelancers.be/actualiteit/2020/4/2/mijn-klant-gebruikt-de-coronacrisis-
als-excuus-om-mij-niet-meer-te-betalen-wat-kan-ik-doennbsp  

 Werken voor een platform (in de deeleconomie – P2P) in 2021: 
https://www.unitedfreelancers.be/actualiteit/2021/1/29/werken-voor-een-platform-in-de-
deeleconomie-p2p-in-2021 
 

 

11. Andere vragen of nood aan een analyse van je specifieke situatie? 

Aarzel niet om contact op te nemen met de diensten van United Freelancers op het nummer 
02 244 31 00, per e-mail via unitedfreelancers@acv-csc.be, of via de contactpagina op onze 
website www.unitedfreelancers.be. 
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