
AANVRAAG PREMIE         

GEMEENTELIJKE OVERBRUGGINGSPREMIE 
 
Wanneer kan u deze premie aanvragen?  
Naar aanleiding van de coronacrisis en ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale 
Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, voorziet het gemeentebestuur van Schelle 
een Schelse overbruggingspremie ter ondersteuning van de lokale economie.  
 
 
Voor wie?  
De Schelse overbruggingspremie is onlosmakelijk verbonden met het ‘overbruggingsrecht’ dat via de 
verschillende sociale verzekeringsfondsen wordt uitbetaald. Als u als zelfstandige recht heeft op het 
overbruggingsrecht en het wordt toegekend én uitbetaald, dan krijgt u van de gemeente Schelle een 
extra premie daarbovenop.  
 
Enkel zelfstandigen die op het grondgebied van de gemeente Schelle wonen kunnen gebruik maken 
van de Schelse overbruggingspremie.  
 
De Schelse overbruggingspremie is een éénmalige premie. Dat betekent dat u recht heeft op de premie 
indien u voor de maand maart 2020, april en/of mei 2020 het overbruggingsrecht van uw sociaal 
verzekeringsfonds heeft ontvangen.   
Voor meer info kan u steeds terecht op fin@schelle.be. 
 
 

 
 
 

1. Welke subsidie heeft u van uw sociaal verzekeringsfonds ontvangen? (duid aan) 
 

o een volledige uitkering met gezinslast (1.614,10 euro) 
o een volledige uitkering zonder gezinslast (1.291,69 euro) 
o een gedeeltelijke uitkering (minder dan 1.291,69 euro) 

 
 

2. Gegevens van de persoon die de Schelse overbruggingspremie aanvraagt 
 
Naam en voornaam: 
 
Rijksregisternummer: 
 
Adres te Schelle:  
 
Telefoon/GSM: 
 
e-mailadres: 
 
 
 
 
 

mailto:fin@schelle.be


3. Bij te voegen bewijsstukken 
Gelieve de nodige bewijsstukken toe te voegen. Enkel indien deze documenten zijn toegevoegd, kan het 
dossier verder behandeld worden. De ondernemer moet bewijzen dat hij of zij het overbruggingsrecht 
ontvangen heeft. 
 
Wij hebben volgende bewijsstukken nodig:  

o het bewijs dat de aanvraag voor het overbruggingsrecht werd goedgekeurd door het sociaal 
verzekeringsfonds; 

o een kopie van het bankrekeninguittreksel als bewijs van storting van het overbruggingsrecht. 
 
 

4. Uitbetaling van de premie 
Indien u voor de Schelse overbruggingspremie in aanmerking komt, mag de premie gestort worden op 
rekeningnummer:  

- IBAN:  
- Op naam van: 

 
 

5. Ondertekening 
Ik heb kennis genomen van ‘het reglement Schelse overbruggingspremie’, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 23 juni 2020 en aanvaard ook de bepalingen en voorwaarden zoals 
voorzien in dit reglement.  
 
De aanvrager van de premie is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem ingevulde gegevens 
op het aanvraagformulier.  
 
Indien een premie-aanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of niet volledig is 
ingevuld en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, wordt de aanvraag als onontvankelijk afgewezen.  
 
Het aanvraagformulier moet ten laatste op 30 september 2020 op onze diensten toekomen. 
 

Datum aanvraag: 
 
Naam en handtekening aanvrager: 
 
 

 
 

6. Nuttige informatie 
Na volledige invulling en ondertekening wordt dit formulier, samen met de bijhorende bewijsstukken, 
voor 30/09/20 bezorgd aan: 
College van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst financiën, Fabiolalaan 55, 2627 
Schelle of  (ingescand) per mail op fin@schelle.be. 
 
 

Ik geef toestemming dat het gemeentebestuur Schelle mijn persoonlijke gegevens verder verwerkt 
conform de privacyverklaring. 
 
 

******* 
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