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Persbericht 

Coronavirus : zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen 
en hun praktijk sluiten, maar die de dringende en absoluut 
noodzakelijke gevallen blijven behandelen, zullen kunnen 

genieten van een vervangingsinkomen  
19/03/2020 

Naar aanleiding van de beslissingen genomen door de Veiligheidsraad om de verspreiding te 

bestrijden van het coronavirus, kunnen de medische beroepen zoals de kinesisten, de 

tandartsen, de opticiens of nog prothesemakers kunnen blijven werken omdat zij essentiële 

diensten vertegenwoordigen. Als deze beroepsbeoefenaars beslissen hun praktijk te sluiten, 

zullen zij kunnen genieten van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht), zelfs als zij de 

dringende en absoluut noodzakelijke paramedische of medische gevallen blijven behandelen.  

Ter herinnering, het ministerieel besluit dat gisteren werd goedgekeurd naar aanleiding van de 

beslissingen die dinsdagavond werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad, behoudt het 

principe dat de zorgberoepen mogen blijven werken. Zij vallen onder de categorie van diensten 

die gedefinieerd worden als “essentieel”. Deze beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is een 

optie, geen verplichting. Het staat beroepsbeoefenaars zoals kinesisten, tandartsen, opticiens en 

prothesemakers dus vrij hun praktijk te sluiten of open te houden.  

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat vandaag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer 

onderzocht zal worden, voorziet dat de zelfstandigen die hun activiteit gedurende 7 dagen of meer 

vrijwillig onderbreken, kunnen genieten van een vervangingsinkomen, zonder direct beoogd te 

worden door de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. 

De minister van Zelfstandigen herhaalt dat de zelfstandige beoefenaars van een zorgberoep die 

hun activiteit onderbreken maar die nog tussenkomen voor absoluut noodzakelijke en dringende 

(para-)medische gevallen, zullen kunnen genieten van het overbruggingsrecht, voor zover zij hun 

niet-dringende (para-)medische activiteiten wel degelijk volledig stopzetten gedurende ten minste 

7 opeenvolgende dagen per maand.  

Voor de maanden maart en april, zullen deze zelfstandigen dus kunnen genieten van een 

maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69€ (1.614,10 € bij gezinslast) en van het behoud van 

rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.  

De sociale verzekeringsfondsen werden op de hoogte gebracht van deze bijzonderheid en hebben 

de instructie gekregen de aanvragen te registreren.  



Bovendien kunnen de zelfstandigen actief in de zorgberoepen, als zij moeilijkheden ondervinden 

bij de betaling van hun sociale bijdragen, ook een aanvraag kunnen indienen tot vrijstelling of 

uitstel van hun sociale bijdragen door zich ook rechtstreeks te wenden tot hun sociaal 

verzekeringsfonds. Op vraag van minister DUCARME werd het formulier om deze voordelen aan 

te vragen vereenvoudigd. 


