Beste klant,

23 maart 2020

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor de Coronacrisis. Intussen zijn
nog meer maatregelen heel concreet uitgewerkt. Lees ze aandachtig en selecteer wat voor u van
toepassing is.
De kleuren geven aan wat u prioritair moet doen.
Groen prioritair
Blauw belangrijk, maar behoorlijke termijn of na afloop te doen

Geel

permanente steunmaatregelen, automatisch toegekend of met heel weinig behandeling

A. Diversen:
1. Hinderpremie:
Het zal binnenkort mogelijk zijn om bij VLAIO een corona hinderpremie aan te vragen als je als
ondernemer gedeeltelijk of volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers
die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door
extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming
voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze
bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-coronahinderpremie-aan
De aanvraag dient online bij Vlaio te worden gedaan binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van
de verplichte sluitingsperiode.
Via bovenstaande link kan u uw emailadres doorgeven aan de overheid, die dan zal verwittigen
wanneer de applicatie online is.
Extra uitwerking van wie er allemaal in aanmerking komt kan dan gevonden worden op dezelfde site.
Toch alvast een overzicht in het schema in de bijlag;

2. Banken – leningen

Er komen steunmaatregelen voor zowel bestaande leningen als voor nieuwe leningen.
2.1 Bestaande leningen:
- Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een belangrijke financiële impact hebben door de
coronacrisis kunnen aan hun bank vragen om vanaf vandaag tot 30 september 2020 geen
afbetaling te moeten uitvoeren van hun bestaande hypothecaire lening.
- Voor levensvatbare bedrijven bestaat dezelfde mogelijkheid voor hun bestaande leningen.
- Is dit voor u van toepassing, neem dan onverwijld contact op met uw bankkantoor. Indien
gewenst, dan kunnen wij u daarbij helpen;
2.2 Nieuwe leningen
- De financiële sector en de overheid werken aan een garantieregeling voor nieuwe leningen
die nu nog worden aangegaan door ondernemingen bij de banken. Zo kunnen de banken
blijvend kredieten verstrekken aan de ondernemingen, en dat is uitermate belangrijk.
-

Is dit voor u van toepassing, neem dan onverwijld contact op met uw bankkantoor. Het is
evident dat wij u zullen helpen bij het bekomen van de nodige leningen.

2.3. bijkomende info m.b.t. de coronamaatregelen bij de banken vindt op de website van uw bank of
op de website van Febelfin https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moetweten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
Voor wie met ernstige financiële problemen te maken krijgt: neem contact op met uw bank en met
ons.

B. Sociale bijdragen zelfstandigen:
3. Overbruggingsrecht:
Alle aanvragen moeten gedaan worden via uw sociaal verzekeringsfonds. Het formulier vindt u op
hun website.
3.1 Voor wie
Voor natuurlijke personen zowel bedrijfsleiders als eenmanszaak.
Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut)
kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn
of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen
hebben.
Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling
bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.
3.2 Wat
Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

•
•

•

Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog
afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel openblijft).
Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook
wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals
een lesgever die zijn webshop nog uitbaat).
Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt
(bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die
zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Behoor je tot de laatste groep - die minstens zeven dagen zijn activiteiten onderbreekt - dan zijn
bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat je je uitkering verliest:
•

•

Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen; maar ook een
absoluut noodzakelijk onderhoud of een noodzakelijke herstelling door garagisten,
elektriciens, loodgieters … Noodzakelijk betekent dat zonder jouw interventie de veiligheid of
hygiëne in het gedrang komt, of dat jouw klant jouw dienst absoluut nodig heeft om bv. zijn
beroep verder te kunnen uitoefenen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
Beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en
minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Verder moet je in België wonen, en mag je geen andere sociale uitkering genieten.
Word je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld omdat je COVID-19 hebt? Dan behoud je het
overbruggingsrecht op voorwaarde dat je in de loop van de maand minstens zeven dagen lang je
activiteiten onderbreekt, zonder dat die dagen gedekt zijn door ziekte-uitkeringen.
3.3 Combinatie met werknemersactiviteit
Je mag het corona-overbruggingsrecht met een beperkte werknemersactiviteit combineren. Je
behoudt de uitkering als zelfstandige zolang je gemiddeld minder dan halftijds in dienstverband
werkt.
Om na te gaan of je halftijds werkt, wordt er gekeken naar het aantal uren dat je tijdens een kwartaal
werkt. Je behoudt je uitkering wanneer je tijdens een kwartaal minder dan 235 uur zou werken (in een
38-urenweek, dat is wanneer je met een voltijdse tewerkstelling 38 uur per week zou moeten werken).
In sommige functies of sectoren geldt een langere of een kortere wekelijkse arbeidstijd. Dan moet je
de 235 uur omrekenen. Ga je bijvoorbeeld aan de slag in een sector met een 40-urenweek?
Vermenigvuldig 235 dan met 40/38 en je weet dat je minder dan 247 uur moet werken. Werk je in
een sector met een 35-urenweek? Vermenigvuldig 235 dan met 35/38 en je weet dat je minder dan
216 uur moet werken. Enzovoort …
Let op, hou ook rekening met vakantiedagen, ziektedagen … Die dagen tellen ook mee.
3.4 Welk bedrag
Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de
maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met
gezinslast).
Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag
tot zondag) je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met
gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je
onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je
activiteiten in de loop van maart en april).

Het bedrag zal uitbetaald worden door je sociaalverzekeringsfonds.
3.4 Diversen (goed op te volgen, want er volgen zeker nog bijkomende modaliteiten)
- Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen).
- Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat).
Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van
de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet
automatisch in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Vul dit correct in, want dit
kan later gemakkelijk opgespoord en teruggevorderd worden.
- Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van
het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar als vervangingsinkomen. Het
vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.
- Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

4. Betalingsuitstel
4.1 Iedere zelfstandige, in elke bijdragecategorie, kan betalingsuitstel vragen. Dit geldt dus ook voor
bijberoepen.
4.2 Betalingsuitstel kan aangevraagd worden voor de bijdragen over de volgende periodes:
-

eerste kwartaal 2020: uitstel tot 31 maart 2021.
tweede kwartaal 2020: uitstel tot 30 juni 2021
regularisatieberichten met een herberekening van je sociale bijdragen, te betalen vóór
31 maart 2020: 1 jaar uitstel.

Deze maatregel geldt NIET voor kwartalen die al betaald zijn.
4.3 Je dient de aanvraag in vóór 15 juni 2020 via het webformulier dat je vindt op de website van je
sociaal verzekeringsfonds.
In de meeste gevallen moet je volgende zaken vermelden:
o
o
o
o
o

je naam en voornaam;
je adres en e-mailadres;
je rijksregisternummer (vind je achteraan je identiteitskaart) of je klantnummer (vind
je terug op je afrekening);
je ondernemingsnummer;
de sector waarin je actief bent;

4.4 Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op
voorwaarde dat je de bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Als je dit niet doet, zal je ook
verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd zijn (3% kwartaalverhoging en 7% jaarverhoging).
Daarnaast zullen onterecht genoten uitkeringen worden teruggevorderd.
4.5 Vraag geen uitstel aan als het helemaal niet nodig is. Denk er ook aan dat de sociale bijdragen in
je aangifte personenbelasting aftrekbaar zijn in het jaar waarin je ze betaalt. Denk er ook aan dat je bij
uitstel in de toekomst in twee kwartalen dubbele sociale bijdragen zult moeten betalen.

4.6. Eventueel uitstel van betaling van de sociale bijdragen Q1 en Q2 tot in 2021 brengt het fiscaal
voordeel op de VAPZ-premie 2020 niet in het gedrang. De voorwaarde dat de sociale bijdragen 2020
ook in 2020 moesten betaald worden valt dus weg. (zie toelichting in de Wiki Aanvullend Pensioen en
Verzekeringen).

5. Vermindering van sociale bijdragen
Tot op vandaag berekenden we voor heel wat klanten tweemaal per jaar het verwachte inkomen, en
pasten we op basis van deze verwachtingen de te betalen sociale bijdragen aan. Zo vermijden we
onvoorziene afrekeningen in latere jaren, en bekomen we een fiscale optimalisatie.
Wij zullen dit in de loop van het jaar samen met u blijven bekijken. Bij de bepaling van uw inkomen
over 2020 zullen we rekening houden met het effect van de gebeurtenissen op uw inkomen.
De vermindering van uw inkomen kan betrekking hebben op ofwel wijzigingen (dalingen) van uw
periodieke bezoldiging vanuit uw vennootschap, ofwel wijzigingen (dalingen) van uw inkomen als
eenmanszaak.
U moet hiervoor momenteel niets ondernemen.

6. Vrijstelling van sociale bijdragen (uitzonderlijke situatie)
6.1 Kom je door de coronacrisis tijdelijk in zeer grote financiële problemen, dan kan je een vrijstelling
van je sociale bijdragen aanvragen.
Dit is een heel uitzonderlijke maatregel. Vraag eerst het betalingsuitstel en het overbruggingsrecht
aan. Bekijk uw situatie op het einde van het tweede kwartaal en beslis dan samen met je
sociaalverzekeringsfonds of je de vrijstelling aanvraagt. Je kunt de vrijstelling enkel achteraf
aanvragen, en je hebt daarvoor één jaar tijd.
https://www.rsvz.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-sociale-bijdragen-niet-kan-betalen
6.2 Hoe aanvragen: via je sociaalverzekeringsfonds.
6.3 Belangrijk:
-

Vrijgestelde kwartalen tellen echter niet mee voor uw pensioenopbouw;
Is enkel voor hoofdberoepers en medewerkende echtgenote(n)(s) in het maxi-statuut;
Is enkel mogelijk als je reeds 4 kwartalen actief bent.

C. Bedrijven
7. Tijdelijke werkloosheid:

7.1 Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het
coronavirus kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door
corona (arbeiders en bedienden).
7.2 Dit moet u prioritair regelen indien u getroffen bent! U vraagt dit aan via uw sociaal secretariaat.
https://www.sdworx.be/nl-be/thema/coronavirus-impact-voor-werkgevers-enwerknemers/corona-tijdelijke-werkloosheid-scenario-toepassing
https://www.securex.be/nl/personeelsbeheer/tijdelijke-werkloosheid
https://www.acerta.be/nl/coronavirus
https://www.liantis.be/nl/nieuws/coronavirus
7.3 enkele belangrijke punten:
- je kan, in overeenstemming met de reële situatie - tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht retroactief toepassen vanaf 13 maart!!
- De RVA zal 5,63€ per dag werkloosheid en per werknemer bijbetalen bovenop de
werkloosheidsvergoeding.
- Je medewerkers moeten een document C3.2 opvragen bij hun vakbond (indien
aangesloten)
of
bij
de
hulpkas)
https://www.hvwcapac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_werknemer_corona_fill_0.pdf
- Adressen van alle Hulpkassen https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/kantoren

8. Betaling van sociale zekerheidsbijdragen voor uw personeel
8.1 nog even geduld: de sector is in overleg met de RSZ om tot een werkbare procedure te komen.
Wellicht kunnen we op woensdag 25 maart 2020 correct informeren.
8.2 indien er geen soepele procedure komt, dan moet de gewone procedure gevolgd worden. Dat zou
zijn: Je vraagt aan de RSZ een afbetalingsplan voor de RSZ bijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ
zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen. Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld
aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de invordering via dwangbevel en de nadelen
daarvan (gerechtskosten). Leef je het plan na, dan kan je je economische activiteiten normaal
voortzetten. Vraag een afbetalingsplan over bv 12 maanden met vrijstelling van intresten.
Hoe aanvragen: je vult het formulier ‘aanvraag minnelijk betalingsplan’ in op de site van de FOD Sociale
Zaken.
Maar: nog even wachten tot 8.1 kan toegepast worden.

D. Belastingen
"Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus
(COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte
te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel
mogelijk verzachten.

9.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB,

RPB en BNI-ven met

limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020
De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het
indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting
niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een
uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
Wij doen automatisch het nodige voor de aangiften die via ons worden ingediend.

10. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
10.1
•
•
•

PERIODIEKE AANGIFTEN
Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Wij doen automatisch het nodige voor de aangiften die via ons worden ingediend.
De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van
hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de
aangifteperiode.
10.2
•
•
•

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN
Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Wij doen automatisch het nodige voor de aangiften die via ons worden ingediend.
10.3
•
•

JAARLIJKSE KLANTENLISTING
Termijn verlengd tot 30 april 2020
Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de
maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Wij doen automatisch het nodige voor de aangiften die via ons worden ingediend.

11. Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
11.1 automatisch uitstel
Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder
boetes of interesten te moeten betalen.
Dit uitstel geldt voor

:

BTW
•
•
•

Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING
•
•
•

Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

11.2 bijkomende uitstellen
Enkel voor wie met ernstige financiële problemen te maken krijgt:
Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de
bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze
aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of
kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
Laat niet na ons te contacteren indien u in deze situatie terechtkomt.

12. Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
12.1

Automatisch uitstel
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting
van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale
betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2
maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen,
aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

12.2

Bijkomend uitstel
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze
gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra
betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens
laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Bent u in deze laatste situatie en hebt u uitstel nodig, dan moet u dit aanvragen. Laat niet na
ons te contacteren indien u in deze situatie terechtkomt.

13.Diverse andere Vlaamse maatregelen - uitstel betaling Vlaamse belastingen
13.1 Onroerende voorheffing: de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven
worden pas vanaf september 2020 uitgestuurd.
13.2 Verkeersbelasting: er is een uitstel van betaling voor de jaarlijkse verkeersbelasting van 4
maanden.
13.3 Erfbelasting en registratierechten: verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te
voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden
kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse
Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een
termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden.
13.4 Steunmaatregelen toerisme: Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor
jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen
bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. De voorwaarden van deze
steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. Voor meer informatie
zie www.toerismevlaanderen.be.
13.5 Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw: Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector
worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de
website van het departement Landbouw & Visserij.
13.6 Extra tijd voor het verlijden van aktes bij notarissen: Normaal moeten koopaktes binnen de
vier maanden na de ondertekening van het compromis bij de notaris ondertekend worden. Dan is
ook de registratiebelasting (6% voor uw gezinswoning) verschuldigd. Die termijn wordt met twee
maanden verlengd.
De verlenging heeft gevolgen voor enkele gunstregimes. Die schuiven gewoon mee op. Zo moet u
bijvoorbeeld binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële akte gedomicilieerd zijn in uw
gezinswoning om van het verlaagd tarief van 6 procent te kunnen genieten.
Ook voor de aangifte van een nalatenschap stelt de overheid zich soepeler op. Die aangifte is nodig
om de erfbelasting te kunnen berekenen en te innen. Normaal moet de aangifte binnen de vier
maanden na het overlijden gebeuren. Die termijn wordt met twee maanden verlengd.
13.7 Tegemoetkoming water- en energiefactuur voor wie tijdelijk werkloos werd: elke werknemer
die tijdelijk werkloos wordt door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse Overheid een financiële
tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur.
Voorwaarden:
•
•

De werknemer moet in Vlaanderen wonen (gedomicilieerd in het Vlaamse gewest).
Elke werknemer die in het statuut 'tijdelijk werkloos' terechtkomt als gevolg van de coronamaatregelen of -crisis, komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos werd (minimaal 1 dag), komt in aanmerking voor hetzelfde
bedrag.
•

Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan krijgt het gezin 1 tegemoetkoming
per werknemer dat tijdelijk werkloos is.

•

Deze tegemoetkoming is er óók voor elke werknemer in tijdelijke werkloosheid door de
corona-crisis
o

die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten

o

die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van
een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)

o

die in een appartement of wooneenheid woont
huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming

o

die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).

van

een

sociale

Procedure
•

De tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De
werknemer
zelf
moet
hier
dus
niet
voor
doen.
De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening).

•

De tegemoetkoming wordt zo snel als mogelijk uitbetaald.

•

U moet uw facturen van de water- of energieleverancier betalen (zie uiterlijke betaaldatum op
de factuur). Daaraan verandert dus niets. Neem contact op met uw water- of
energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van deze factuur moeilijk is.

Bedrag
•

De tegemoetkoming is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle
huishoudens.

•

De tegemoetkoming bedraagt 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds
tijdelijk werkloos werd door de Corona-crisis en is als volgt samengesteld:

•

o

voor water: 30,77 euro

o

voor de verwarmingskosten: 95,05 euro

o

voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.

Of u volledig 'tijdelijk werkloos' of 'deeltijds tijdelijk werkloos' bent, het bedrag blijft hetzelfde.
Er vindt geen pro-rata-berekening plaats.

14. Diverse maatregelen door steden en gemeenten – Brussel Gewest
14.1 Steden en gemeenten: In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus
voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en
ondernemers.
Een bundeling van de financiële en andere initiatieven van de Vlaamse steden en gemeenten kan je
terugvinden
op
de
website
van

VVSG: www.vvsg.be/Corona/20200321_Corona_Overzicht_Maatregelen_1.docx. Deze initiatieven
zijn nog niet allemaal in voege, dus bekijk ook steeds de website van jouw gemeente of neem met
hen contact op.
14.2 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorziet een eenmalige premie van:
•

•

4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad
verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren: eet- en
drinkgelegenheden, logies, reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
aanverwante activiteiten, de kleinhandel met uitzondering van voedingswinkels (nachtwinkels
inbegrepen), dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers
van brandstoffen; recreatie- en sportactiviteiten.
2.000 euro voor kapperszaken
Daarnaast wordt nog een reeks maatregelen genomen om de financiële druk bij de getroffen
zelfstandigen te verlagen. Het gaat bijvoorbeeld om de afschaffing van de City Taks, het
toekennen van overheidsgaranties op bankleningen, de mogelijkheid voor horecazaken om
een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen

15. Wat als u ziek wordt?
Contacteer uw sociaalverzekeringsfonds voor de specifieke tegemoetkomingen.
Xerius gaf aan:
- De verzekeringen Gewaarborgd Inkomen, Dagvergoedingen (uitdovende portefeuille) en
Sociaal VAPZ More/Life van Xerius voorzien geen uitsluiting voor pandemie. Klanten die ziek
worden en inkomensverlies lijden door het coronavirus kunnen dus gewoon aanspraak maken
op een uitkering, voor zover zij aan de overige voorwaarden voldoen.
- Voor de aanvullende overlijdensdekking van Xerius geldt hetzelfde: geen uitsluiting, de
pandemie is gedekt als overlijdensoorzaak.

16. Enkele links
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbthet-coronavirus/coronavirus
https://www.voka.be/coronavirus-steunmaatregelen
https://www.unizo.be/coronasteunmaatregelen
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronaviruscovid-19
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-enupdates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus
https://www.liantis.be/nl
https://www.partena-professional.be/nl/contacteer-ons-partena-professional-staat-voor-u-klaar
https://www.securex.be/nl?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG_i6eDvmctyqg6qVKkGUSzrMdR3oe
aGQ7uLRavWG5Cm0ZBEPQ8CC7BoCauMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

De website van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu bevat meer
informatie over het coronavirus zelf.
De website van de FOD Economie bevat meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor
ondernemingen.
De website van de FOD Financiën bevat meer informatie over de steunmaatregelen voor
bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

17. Uw financiële positie
Los van de diverse steunmaatregelen moet u een goed zicht houden op uw financiële positie:
- Blijf uw verkoopfacturen opmaken;
- Maak waar mogelijk de verkoopfacturen op als u moet stoppen met werken (wacht niet tot bv 31
maart);
- Blijf aandacht besteden aan de inning van uw openstaande klanten;
- Beperk de kosten indien mogelijk;
- Betaal uw leveranciers;
- Maak indien mogelijk een cashplanning op basis van uw huidige situatie en rekening houdend met
de te verwachten evolutie in de komende twee-drie maanden
- Maak indien nodig gebruik van alle uitstelregelingen aangeboden door de overheid (sociaal, fiscaal,
…);
- Denk na over een mogelijke strategie waardoor u uw verlies aan activiteiten kunt milderen;
- Denk na over nieuwe procedures die nu of in de toekomst zinvol kunnen zijn;
- ….

18. Wat kunnen wij doen
Sinds maandag 16 maart 2020 bezorgen we u zoveel mogelijk concrete informatie over de diverse
steunmaatregelen en over de concrete toepassing ervan. Heel veel zaken zijn intussen duidelijk en
zullen wij automatisch toepassen. Voor andere zaken geven wij aan wat u tegen welke datum moet

doen en via welk kanaal u dit moet doen. Een aantal zaken kunt u zelf doen. Andere zaken moet u via
uw sociaalverzekeringsfonds of uw sociaal secretariaat doen. Lukt dit niet of is iets niet duidelijk,
dan moet u ons zeker contacteren. Wij staan nu maar ook in de komende maanden klaar om u te
helpen waar wij dat kunnen.

We moeten en zullen allen samen deze moeilijke periode overbruggen. Laat
vooral de moed niet zakken! De toestand zal weer opklaren, al zal dit een tijdje
duren….

Met vriendelijke groeten,
Jonas Messely

