
AANVRAAGFORMULIER TIJDELIJKE MAATREGEL  
OVERBRUGGINGSRECHT | CONFLICT RUSLAND - OEKRAÏNE 

Stuur dit formulier per mail of per (gewone of aangetekende) brief terug naar uw sociaal verzekeringsfonds:
 - per mail naar mybusiness@securex.be, of
 - per post naar Securex Integrity, Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent

A. Identificatiegegevens

Naam 

Voornaam 

INSZ-nummer (zie uw identiteitskaart) 

Ondernemingsnummer 
Van elke onderneming waarin u actief bent

Contactadres in België (indien verschillend van het adres in het Rijksregister of het BIS-register)

Straat  Nr.  Bus 

Postcode  Plaats 

E-mailadres 

T: +32  M: +32 

Bankrekeningnummer op naam van 

IBAN BE 

BIC 

B. Gezinssituatie

Hebt u minstens één persoon ten laste bij uw ziekenfonds (echtgeno(o)t(e), samenwonende, ouder, grootouder, kind, …)? 

 neen     ja

Het feit dat u minstens één persoon ten laste hebt bij het ziekenfonds, kan aanleiding geven tot de toekenning van het tarief 'gezinslast'.

C. Vervangingsinkomen

Geniet u momenteel een vervangingsinkomen?

 Neen  Ja: welke ? (kruis aan wat past)

     Overbruggingsrecht

    Arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen

    Pensioen

     Werkloosheidsuitkeringen onder om het even welke benaming  
(inschakelingsuitkeringen, wachtuitkeringen, enz.).

    Andere (verduidelijk): 

Zoja, wat is het bruto-bedrag van dit vervangingsinkomen?  euro 

(indien mogelijk voegt u hiervan een bewijs bij uw aanvraag, bijvoorbeeld een uittreksel van Mypension.be)

Opgelet: indien de som van uw vervangingsinkomen en de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht een 
bepaald bedrag overschrijdt, zal het bedrag van de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht worden 
verminderd ten belope van deze overschrijding.



D. Reden

Kruis hieronder aan in welke situatie u zich bevindt:

  Het (totaal/substantieel) gebrek aan grondstoffen als gevolg van de opgelegde sancties/het handelsembargo;

 Het wegvallen van (een substantieel deel van) de afzetmarkt;

 Het hebben van een handelsrelatie die rechtstreeks getroffen wordt door de opgelegde sancties/het handelsembargo;

  Andere (verduidelijk):  

Voorbeelden die op basis van het voorgaande in aanmerking komen:

• een aannemer die kan aantonen dat hij zijn materiaal normaliter en/of hoofdzakelijk uit Rusland/Oekraïne invoert en die 
bij gebrek aan (voldoende en tijdige) alternatieven, zijn werven niet kan uitvoeren.

• een verkoper van tweedehandswagens die kan aantonen dat zijn klanten hoofdzakelijk uit Rusland/Oekraïne afkomstig 
zijn, en die zich geconfronteerd ziet met het feit dat hij de wagens niet meer ter plaatse kan afleveren

Opgelet: de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, levensmiddelen, enz., zijn géén voldoende basis om 
in aanmerking te komen voor de nieuwe tijdelijke crisismaatregel.  Dit zijn neutrale elementen waarvan abstractie dient te 
worden gemaakt en die onder geen enkel beding volstaan om aanleiding te geven tot een positieve beslissing.  

Voorbeelden die bijgevolg niet in aanmerking komen:

• Een handelszaak die uitsluitend de stijging van de energieprijzen inroept.  Hij komt evenmin in aanmerking indien hij 
beslist om zijn handelszaak bijvoorbeeld (op bepaalde dagen/daggedeelten/uren) te sluiten.  

• Het verlies aan omzet omwille van het feit dat klanten geen of minder (luxe)producten wensen aan te schaffen, en dit 
ongeacht de sector van activiteit (schoonheidsspecialisten, kledingwinkels, enz.)

Opgelet: het louter en alleen verwijzen naar de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, enz. is 
onvoldoende op zich. U dient dit te kaderen in het licht van uw concrete activiteit. 

Voeg bij uw aanvraag de nodige bewijsstukken die het bovenstaande staven.

Naar aanleiding hiervan heb ik, tijdens de kalendermaand  van 2022, een omzetdaling van minstens 40% 
geleden, in vergelijking met diezelfde kalendermaand van 2019.

Omzet maand:  jaar:  :  euro

Omzet maand:  jaar:  :  euro

U moet een vergelijking maken tussen de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor u uw aanvraag indient en diezelfde 
kalendermaand in 2019. Indien u bijvoorbeeld uw aanvraag indient voor de maand mei 2022, moet u de cijfers van april 2022 vergelijken met de 
cijfers van april 2019. 
Het verschil tussen beide cijfers moet 40% bedragen.

Indien u in de desbetreffende kalendermaand van 2019 nog niet actief was, moet u aantonen dat u een omzetdaling hebt geleden van minstens 40% 
in vergelijking met de eerstvolgende volledige kalendermaand waarin u wel actief was. Indien u een aanvraag wenst in te dienen voor mei 2022 en u 
bijvoorbeeld slechts vanaf 15 november 2019 actief was, dan dient u een vergelijking te maken tussen de cijfers van april 2022 en december 2019.

Voeg bij uw aanvraag de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld een definitief attest van de boekhouder, een dagboek, 
rekeninguittreksels, enz.) die het bovenstaande staven. 

Deze verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. U dient bijgevolg te allen tijde over objectieve 
elementen te beschikken die deze omzetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld: aangifte, raming, …).



Verklaring op eer

• Ik verklaar op eer dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
• Ik ben op de hoogte dat mijn aanvraag niet behandeld kan worden zonder de gevraagde bewijstukken.
• Ik verbind mij ertoe elke wijziging in de hierboven vermelde inlichtingen onmiddellijk mee te delen aan mijn sociaal 

verzekeringsfonds.
• Ik ben mij ervan bewust dat deze verklaring onderhavig is aan de noodzakelijke controles.
• Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring om ten onrechte een uitkering te bekomen een inbreuk 

vormt op artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek en kan leiden tot de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde 
uitkeringen en tot gerechtelijke vervolging. 

Naam  

Voornaam  

Datum   

Handtekening: 

 9
16

N
06

8 
- 2

02
20

50
6
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