
Wat is het overbruggingsrecht?

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse financiële uitkering van maximaal twaalf maanden van een bedrag gelijk aan 
het maandelijks bedrag van het minimumpensioen met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier 
kwartalen (terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen).

Wat zijn de voorwaarden om het overbruggingsrecht te krijgen?

U bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) en u bevindt zich in één van de volgende situaties:

• U bent of de vennootschap waarin u zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot bent, is failliet verklaard of 

• u kreeg een collectieve schuldenregeling in de drie jaar voorafgaand aan uw stopzetting of 

• u hebt uw zelfstandige activiteit gedwongen moeten onderbreken door een natuurramp, brand, een beschadiging, 
een (beroeps) allergie of een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met economische 
impact of

• u hebt uw zelfstandige activiteit officieel stopgezet door economische moeilijkheden (leefloon, bijdragevrijstelling 
door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen / het RSVZ of een inkomen onder de minimale bijdragedrempel).

In elk geval: 

• moet u minstens vier kwartalen bijdragen (als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote) effectief 
betaald hebben tijdens de afgelopen vier jaar, 

• mag u geen beroepsactiviteit combineren met het overbruggingsrecht, 

• mag u geen recht hebben op een vervangingsinkomen (zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 
werkloosheidsuitkeringen, enz.).

Opgelet: Neem contact op met ons organisme voor een overzicht van alle voorwaarden.

Hoe vraagt u het overbruggingsrecht aan?  

1. Vraag het overbruggingsrecht aan bij uw sociaal verzekeringsfonds. Bij Partena Professional kan dit op twee 
manieren: 

• met een aangetekende brief, 

• door neerlegging van een aanvraag bij één van onze kantoren

Opgelet: u kan geen aanvraag indienen per gewone mail. 

2. Dien uw aanvraag tijdig in! U hebt twee kwartalen de tijd volgend op het kwartaal waarin het feit zich voordoet 
(vonnis van faillietverklaring bij faillissement, stopzetting bij collectieve schuldenregeling en economische moeilijkheden en 
het begin van de onderbreking bij gedwongen onderbreking).  

3. Stuur binnen dertig dagen na uw aanvraag het inlichtingenformulier volledig ingevuld en ondertekend terug naar 
uw sociaal verzekeringsfonds samen met de gevraagde attesten en bewijskrachtige documenten. 

Opgelet: Zonder de gevraagde attesten en documenten zal uw aanvraag niet behandeld worden.

(Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen)
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