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Steunmaatregelen ingevolge de energiecrisis oktober – 

november – december 2022 

Er werden door de regering drie steunmaatregelen voorzien voor de zelfstandigen 

die zich ten gevolge van de energiecrisis in moeilijkheden bevinden: 

1. “Klassiek” overbruggingsrecht  

 
Ofwel bent u gedwongen uw zelfstandige activiteit volledig te onderbreken of 

stop te zetten omwille van het feit dat de uitoefening van uw zelfstandige 

activiteit minder rendabel is door de stijging van de energieprijzen. U kan 

dan de derde pijler van het klassiek overbruggingsrecht aanvragen. 

 

Voorwaarden 

• U bent zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot (géén 

zelfstandigen in bijberoep of actieve zelfstandigen na pensioen)  

• U bent in regel met uw bijdragen en heeft deze betaald 

• U onderbreekt volledig alle zelfstandige activiteiten 

• U heeft geen recht op een vervangingsinkomen  

• U hebt uw hoofdverblijfplaats in België  

 

Welke bewijzen dient u voor te leggen? 

Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de onderbreking/stopzetting van uw 

activiteit(en) en de hoge energiekosten. U moet voldoende aantonen dat de 

verderzetting van uw zelfstandige activiteit minder rendabel is ten gevolge van de 

significante stijging van de productiekosten ten gevolge van de energiecrisis.  

  

De bewijsstukken: 

1. Bewijs van de impact van de energiecrisis op de productiekosten van de 

zelfstandige activiteit  

2. Bewijs van een sterke toename van de (voorschot)factuur voor energie in 2022 

ten opzichte van deze van 2021  

 

Bijvoorbeeld: de voorschotfacturen van gas en/of elektriciteit van 2021 en 2022 die 

een significante stijging aantonen van de energiekosten en het bewijs van het 
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gedeelte van deze energiekosten in het totaal van de productiekosten/beroepskosten 

(aan de hand van een balans of andere documenten), ter ondersteuning van een 

omstandige motivering waarom dit heeft geleid tot een onderbreking/stopzetting 

van de zelfstandige activiteit 

 

Bedrag uitkering: 

                                       Met gezinslast                       Zonder gezinslast  

28 dagen of meer  1.817,94 EUR  1.454,81 EUR 

Tussen 21 en 27 dagen  1.363,46 EUR 1.091,11 EUR 

Tussen 14 en 20 dagen  908,97 EUR 727,41 EUR 

Tussen 7 en 13 dagen  454,49 EUR 363,70 EUR 

Minder dan 7 dagen  0 EUR 0 EUR 
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2. Uitstel van betaling sociale bijdrage Q4/2022 

Voor wie? 

De zelfstandigen (ongeacht de bijdragecategorie waartoe zij behoren, dus niet enkel 

zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten), van wie de zelfstandige 

activiteit zwaar getroffen wordt door de energiecrisis, kunnen een aanvraag tot uitstel 

van bijdragebetaling indienen.  

Hoe dien ik de aanvraag in? 

De aanvraag moet schriftelijk (per mail of post) gebeuren bij ons fonds vóór 

15/12/2022 om voor het vierde kwartaal van 2022 uitstel van betaling te bekomen.

  

Wat zijn de voorwaarden? 

De aanvraag moet tenminste de volgende elementen bevatten: 

 uw naam, voornaam en woonplaats; 

 de naam en het adres van de zetel van uw bedrijf; 

 uw ondernemingsnummer. 

Bovendien moet de aanvraag noodzakelijkerwijze de volgende elementen bevatten:  

- bewijs van de impact van de energiecrisis op de zelfstandige activiteit;; 

- bewijs van een sterke toename van de voorschotfactuur voor energie in 2022 

ten opzichte van deze van 2021.  

 

Zoals hierboven vermeld, geldt de maatregel voor de voorlopige sociale bijdrage van 

het vierde kwartaal 2022. Dit betekent dat de bijdrage van het 4de kwartaal 2022 moet 

worden betaald vóór 15/12/2023.  

Hier dient vermeld te worden dat de maatregel niet geldt voor reeds betaalde 

bijdragen. 
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Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes. Er kan 

enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdrage van het 

hierboven vermeld kwartaal nog niet betaald werd. 

Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge 

van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de betrokken bijdrage 

binnen de verlengde termijn betaalt. 

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdrage niet volledig 

betaald heeft binnen de voorziene termijn, verliest hij het voordeel van het uitstel. Hij 

zal verhogingen aangerekend krijgen alsof de maatregel nooit van toepassing zou 

zijn geweest. 

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden kunnen eveneens een vermindering van 

hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen of een aanvraag tot vrijstelling van 

bijdragen indienen. 

U vindt het aanvraagformulier hier. 

3. Vrijstelling van betaling sociale bijdrage Q4/2022 

De zelfstandigen van wie de zelfstandige activiteit zwaar getroffen wordt door de 

energiecrisis, kunnen -bij voorkeur- per e-mail of gewone post (en liefst niet online 

via de portaalsite van de sociale zekerheid) een vereenvoudigde aanvraag tot 

vrijstelling van bijdragen indienen bij Steunt Elkander voor de voorlopige bijdrage 

van het vierde kwartaal van 2022.  

Betrokkenen moeten in hun aanvraagformulier noodzakelijkerwijze de volgende 

elementen aanduiden:  

• het aantonen van de impact van de energiecrisis op de zelfstandige activiteit;  

• het aantonen van een sterke toename van de voorschotfactuur in 2022 voor 

energie ten opzichte van deze van 2021.  

U vindt het aanvraagformulier hier. 

https://www.easypay-group.com/uploads/my/document/46714_Uitstel_energiecrisis_Q42022.pdf
https://www.easypay-group.com/uploads/my/document/46716_Vrijstelling_energiecrisis_Q42022.pdf

