Aan de federaal minister van Werk en Economie Nathalie Muylle
Hertogstraat 61
1000 Brussel
Betreft: corona-overbruggingsrecht
Geachte minister,
Beste Nathalie,
Er heerst heel wat onduidelijkheid in de kinesitherapiesector over de criteria en voorwaarden voor
het overbruggingsrecht.
1. Volgens de informatie in ons bezit kunnen alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun
activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-) medische gevallen
recht hebben op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig
stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand.
Heel wat sociale verzekeringsfondsen melden de kinesitherapeuten dat, gezien ze 1 tot 2
patiënten per dag in behandeling nemen in het kader van de noodzakelijke en dringende
kinesitherapeutische zorg, ze geen aanspraak kunnen maken op het overbruggingsrecht
omdat ze geen 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand de praktijk hebben gesloten.
Kan u de sociale verzekeringsfondsen wijzen op hun foutieve interpretatie van hogervermelde
wetgeving.
2. Daarnaast zijn er vele vragen van collega’s die in bijberoep het volle bedrag aan sociale bijdragen
betalen (identiek aan een zelfstandige in hoofdberoep) en deze in bijberoep die lagere sociale
bijdragen betalen. Gezien de huidige regeling kunnen deze collega’s geen gebruik maken van het
overbruggingsrecht. Die voorziet immers in het crisis-overbruggingsrecht in maart en april voor
een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere
zelfstandige in hoofdberoep die gedwongen is zijn of haar activiteit omwille van COVID-19
minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in die maand.
a. Kan voor een kinesitherapeut in bijberoep, die dezelfde sociale bijdragen betaalt als een
kinesitherapeut in hoofdberoep, eveneens een overbruggingsrecht worden voorzien
(1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast) gelijkaardig aan een zelfstandige in hoofdberoep?
b. Kan voor een kinesitherapeut in bijberoep, maar die lagere sociale bijdragen betaalt,
eveneens een overbruggingsrecht worden voorzien (een procentuele vermindering van de
bedragen 1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast))?

c. Misschien kan de mogelijkheid onderzocht worden dat een zelfstandige zorgverstrekker in
bijberoep de betaling van zijn sociale bijdragen kan onderbreken (bijvoorbeeld één maand,
twee maand, een kwartaal). Nu is dit onmogelijk gezien de betalingen van de sociale
bijdragen moeten gebeuren in een “aaneengesloten periode”.
In de hoop dat er op bovenstaande vragen snel een afdoend antwoord komt, tekenen we met de
meeste hoogachting,
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