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Aanvraag tot het bekomen van de 
financiele uitkering in het kader van de 
overbruggingsrecht(1)

Nationaal nummer :

Periode van ..........................................................tot  ...................................................................................

Ik ondergetekende  ......................................................................................................................................  

wonende te . .................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

verklaar op eer dat :

¨ ik geen beroepsactiviteit heb uitgeoefend, noch van een vervangingsinkomen (werkloosheid, ziekte- 
en invaliditeitsverzekering of andere) heb genoten gedurende de hierboven vermelde periode. 

¨ ik een beroepsactiviteit heb uitgeoefend van  .........................................  tot  ................................(2). 

¨ ik een vervangingsinkomen heb ontvangen van  .....................................  tot  ................................(2). 

Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring kan leiden tot de terugvordering van de 
ten onrechte betaalde uitkeringen, onverminderd gerechtelijke vervolging.

Gedaan te  ................................................, op  ...........................................................

Handtekening

(1) Meer informatie over de voorwaarden, periode en het bedrag van de uitkering, vindt u terug op pagina 2.  
(2) Gelieve de nodige bewijsstukken bij te voegen (vb. arbeidsovereenkomst, interim attest, … enz.)

Verklaring op eer
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Aanvraag tot het bekomen van de 
financiele uitkering in het kader van de 
overbruggingsrecht(1)

1) Om van de uitkeringen te genieten moet u:

Indien alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn, kan u aanspraak maken op een maandelijkse 
uitkering gedurende ten hoogste 12 maanden.

De uitkering wordt toegekend vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin het feit 
zich voordoet.

1. Gedurende tenminste vier kwartalen onderworpen geweest zijn aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen en bijdragen verschuldigd geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep;

2. Bijdragen in hoofdberoep betaald hebben gedurende minstens 4 kwartalen, binnen een 
referentieperiode van 16 kwartalen, voorafgaand aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op 
het kwartaal waarin het feit zich voordoet;

3. In België uw hoofdverblijfplaats hebben;

4. Geen beroepsactiviteit uitoefenen of geen vervangingsinkomen genieten vanaf de eerste 
werkdag die volgt op deze in de loop waarvan het feit zich voordoet.

2)  Voor welke periode kunnen er uitkeringen aangevraagd worden?

Het bedrag van de maandelijkse uitkering is gelijk aan het bedrag van het minimumpensioen 
voor zelfstandigen. Indien u minstens één persoon ten laste heeft, zal de maandelijkse uitkering 
overeens-temmen met het bedrag van het minimumpensioen als gezin. Indien u geen persoon ten 
laste heeft ontvangt u een uitkering die overeenstemt met het bedrag van het minimumpensioen als 
alleenstaande.

Worden beschouwd als personen ten laste: de persoon/personen die u ten laste zijn op basis van de 
wetgeving Verzekering gezondheidszorgen (Artikel 225 van het Koninklijk Besluit van 03.07.1994). 
Het enige geldige bewijs in dergelijke gevallen is een attest opgemaakt door uw ziekenfonds, waarin 
de personen die u ten laste zijn, hernomen worden.

3) Hoeveel bedraagt de uitkering?
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