
 

 

 

 

 

 

 

Aan federaal minister Denis Ducarme 
Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's  

Guldenvlieslaan 87 
1060 Brussel 

 

Onderwerp: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep die minder dan 3 jaar actief zijn 

 

Geachte minister 
 

Bij aanvang van de coronacrisis heeft u luid verkondigd dat àlle zelfstandigen zouden worden 
ondersteund. Dankzij het overbruggingsrecht zijn er ondertussen voor een grote groep van 
zelfstandigen heel wat stappen in de juiste richting gezet, ook voor kinesitherapeuten. Spijtig genoeg 
blijft er echter één groot onrecht bestaan. 

Op 9 april heeft u de nodige acties ondernomen om het overbruggingsrecht uit te breiden naar 
onder meer de gepensioneerde zelfstandigen en de zelfstandigen in bijberoep. Helaas is bij deze 
maatregelen geen rekening gehouden met de zelfstandigen in bijberoep die minder dan 3 jaar 
werkzaam zijn en geen sociale zekerheidsrechten voor zelfstandigen hebben omdat de verplichte 
bijdragen beperkt zijn tot 80 euro per kwartaal. Dit maakt dat zij op basis van de huidige regelgeving 
en op korte termijn volledig uit de boot vallen voor het overbruggingsrecht.  

Deze jonge mensen aan de start van hun carrière hebben forse investeringen moeten doen voor hun 
opstart als zelfstandige. Sinds half maart worden zij bovendien nog eens met een sterk verminderde 
activiteit geconfronteerd of zijn zij zelfs helemaal gestopt.  

Uw voorstel om het overbruggingsrecht voorlopig niet te “weigeren” maar "in aanvraag te houden” 
tot het juiste belastbaar inkomen van 2020 is gekend, met name medio 2022, helpt deze groep niet 
vooruit. Zij hebben deze steun nu broodnodig om te overleven! De geleidelijke werkhervatting van 
de zorg vereist de aanschaf van veiligheidsmateriaal. Dit is nogmaals een extra kost bovenop hun 
reeds precaire toestand. Met de 50 aangeboden chirurgische maskers van de overheid komt men 
immers niet ver. 

Wij stellen het bijzonder op prijs mocht u de nodige aandacht aan dit schrijven willen besteden. 
U wordt bedankt in naam van alle jonge startende zelfstandigen in bijberoep, die zo hopen hun 
carrière toch op de rails te houden. 
 

Met de meeste hoogachting 
 

Peter Bruynooghe, voorzitter AXXON, Physical Therapy in Belgium 
Bernard Laplanche, voorzitter AXXON, Qualité en Kinésithérapie 
Dirk Verleyen, voorzitter AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie 


