NIEUWSBRIEF CORONA 2020.12.01
Beste,
Graag deze inf o mbt Covid-19 / Corona wat ons aanbelangt:
1)

We proberen af spraken nog steeds zo beperkt mogelijk te houden en proberen dus in eerste
instantie via mail of telef onisch bijstand te geven.

De steunmaatregelen voor zij die moesten sluiten – af bouwen – werknemers op tijdelijke
werkloosheid moesten zetten, vind je op volgende websites die dagelijks worden bijgewerkt,
waarvan de eerste (VLAIO) de belangrijkste is:
- https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-f inanciele-ademruimte/premiesen-andere-inkomsten
- https://www.unizo.be/advies/tref woord/corona
- https://www.xerius.be/nl-be/zelf standigen/lif e-changing-moment/corona
- https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelf standigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-enupdates/maatregelen-voor-zelf standigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus
- https://www.inf o-coronavirus.be/nl/f aq/#faq
2)

Voorlopig wel duidelijk dat alle maatregelen enkel bedoeld zijn voor de zelfstandigen die
minimaal aanbetalen als een “hoofdberoeper” (dus + € 739/kwartaal) en sommige voor de
bijberoepers die toch de helft aan bijdragen betalen (dus + 370/kwartaal).
De hinder- en compensatiepremie blijkt voor vennootschappen dit criterium NIET te kennen.
a)

HINDERPREMIE VLAANDEREN € 4.000 en vanaf 6 april € 160/werkdag:
Enkel voor zelfstandigen met verplichte sluiting van hun café/winkel/salon/… die minimaal de
kwartaalbijdrage van een hoofdberoeper betalen of voltijds equivalent personeel hebben.
Zie website VLAIO voor alle detail . (Aanvragen zijn nu niet meer mogelijk)
Uitzonderingen wat de bijdrage betreft, zouden hier zijn:
- hoofdberoep met “afgeleide rechten” (art.37) dus bvb weduwe, huisvrouw, …
- vennootschap vraagt enkel een “werkende vennoot/zaakvoerder/bestuurder” maar statuut maakt niet
uit.
Let ook op: Vlaio keurde alles goed op basis van “aanvraag op eer” maar zal in latere fase onderzoeke n
of je echt recht had op deze premie !
Twijfel je of je recht hebt: zie “hinder- of compensatiepremie ?” bij onze downloads of stel je vraag
rechtstreeks coronahinderpremie@vlaio.be .

b)

COMPENSATIEPREMIE € 3.000 of € 1.500:
€ 3.000 voor hoofdberoepers en € 1.500 voor bijberoepers met halve bijdrage, alsook voor
vennootschappen.
Deze verkrijg je als je “omzet” (totaal inkomsten) in de periode van 14 maart tem 30 april 2020 me t 6 0 %
gezakt is tov diezelfde periode in 2019. Dit is soms detailwerk!!
Sommige sectoren worden standaard aanvaard, andere moeten aantonen dat de omzetdaling een
gevolg is van de coronamaatregelen door de overheid opgelegd.
Bij btw-plichtigen bestaat een eerste controle op de aangifte van het 2 e kwartaal welke een da l i n g i n d e
omzetvakken van 20% moet laten zien.
Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie .
(Aanvragen zijn nu niet meer mogelijk)
UPDATE:
Je corona hinderpremie werd geweigerd of teruggevorderd omdat je niet in aanmerking komt voor de
hinderpremie maar je denkt wél voor de corona compensatiepremie in aanmerking te komen. De
uiterlijke indieningsdatum voor de premie was 30 juni. Wat nu?
Je kan in dit geval toch nog een aanvraag voor de compensatiepremie ind ienen. Je moet wel het bewijs
van omzetdaling van minstens 60% voor de periode 14 maart tot 30 april 2020 bijvoegen.
https://www.vlaio.be/nl/content/correctie-van-je-aanvraag-corona-hinderpremie
We onderzoeken je nieuwe aanvraag. Als je een positieve beslissing krijgt, dan zijn er 2 mogelijkheden:

c)

•

je kreeg al een hinderpremie uitbetaald. In dat geval vermind eren we dit bedrag met 3.000 euro
nl. het bedrag van de compensatiepremie. Het nog teveel ontvangen bedrag na aftrek van de
3.000 euro, zal je moeten terugbetalen.

•

je diende een aanvraag voor een hinderpremie die werd geweigerd. In dat geval krijg je 3.000
euro compensatiepremie op je rekening gestort.

AANVULLENDENDE COMPENSATIEPREMIE €2.000 of €1.000
Voor ondernemingen die open zijn of mogen openen maar een zwaar omzetverlies hebben.
Enkel ondernem ingen die in aanmerking kwamen voor de hinderpremie of com pensatiepremi e ku n n en
dit aanvragen mits omzetverlies van 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening tov zelfde
periode 2019. Aanvragen tot 15/08/2020.

d) CRISIS-OVERBRUGGINGS RECHT
April tot september 2020 – enkel overbruggingsrecht:
Zijn er maanden in deze periode waar je verplicht gesloten was? Dan heb je hier recht op.
→ Alleenstaande: €1.291,69 – Gezinslast: €1.614,10
→ Bijberoepers die de helft bijdragen betalen: €645,85 - €807,05
→ Aanvraag april tot en met juni: deadline 31/12/2020
Oktober tot en met december 2020 – dubbel overbruggingsrecht:
3 situaties:
- je bent verplicht je zelf standige activiteiten te onderbreken, dan heb je recht
op dubbel overbruggingsrecht
- ben je af hankelijk van een verplicht gesloten sector en onderbreek je volledig
je activiteiten, dan heb je recht op dubbel overbruggingsrecht
- ben je af hankelijk van een verplicht gesloten sector, maar blijf je wel werken,
dan ontvang je het enkel overbruggingsrecht
→Alleenstaande €2.583,38 - Gezinslast €3.228,20
(enkel voor hoofdberoepers die volledige bijdragen betalen of meewerkende partners)
e) RELANCE-UITKERING OF OVERBRUGGINGSRECHT TER ONDERSTEUNING NAAR DE
HEROPSTART
Dit is hetzelf de bedrag als het crisis-overbruggingsrecht en kan aangevraagd worden voor de
maanden juni tot en met december. Is een aanvullende uitkering voor zelf standigen die
heropstartten na de verplichte sluiting en een omzetdaling hebben. Voor hoof dberoepers of
meewerkende partner of bijberoepers die minimaal bijdragen betalen als een zelf standige in
hoof dberoep (geen halve bijdragen), én in de eerste f ase verplicht gesloten waren én kunnen
aantonen dat het kwartaal in 2020 een daling kende van min. 10% tov hetzelf de kwartaal in
2019.
→ Aanvraag voor juni: deadline 31/12/2020
f)

UITSTEL VAN BETALING van sociale bijdragen of kredieten voor iedereen:
Eenvoudig aan te vragen via je sociale kas of bankinstelling (tools op website).
Let op: dit is een uitstel van 1 jaar, geen kwijtschelding. Weet dat volgend jaar de sociale
bijdragen van 2021 ook gevorderd worden. (kan niet meer aangevraagd worden)

g) VERMINDERING VAN SOCIALE BIJDRAGEN: ook voor iedereen:
Dit kan overwogen worden als duidelijk is dat dit een rampjaar wordt voor jou. Dit doe je best
even in overleg met ons.
h)

CULTUURCORONAPREMIE max. € 1.500
Voor natuurlijke personen (hoofd- of bijberoep) en actief binnen deze nace-codes
(https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1789) die geen recht hebben op alle bovengenoemde premies.
Omzet in kwartaal 2/2020 was lager dan €4.877,16. (niet meer aan te vragen)

i)

CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF
Indien je als zelfstandige je activiteiten moest onderbreken in mei, juni, juli, augustus en/of se p te m b e r,
kan je corona-ouderschapsverlof nemen om te zorgen voor 1 of meer kinderen jonger dan 12 jaar. Vo o r
zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige en bijberoepers die minimaal
bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
Dit is niet te combineren met andere uitkeringen in het zelfstandigenstelsel.

j)

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 7,5% van de omzet tijdens deze periode (max.15.000€)
Voor ondernemers getroffen door corona in augustus en september. Voor bedrijven die tussen
01/08/2020 en 30/09/2020 60% of meer omzetdaling hebben in vergelijking met dezelfde periode 2 0 1 9 .
Aanvraag na 30/09/2020. Deze ondernemingen kwamen in aanmerking voor de eerste
compensatiepremie of de hinderpremie.

k) NIEUW VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME
Voor alle ondernemingen die opnieuw verplicht gesloten zijn (horeca) of open zijn maar zwaar
omzetverlies hebben. Ref erentieperiode te kiezen tussen:
- 01/10/2020 tot 18/11/2020: 60% omzetverlies tov 2019
- 19/10/2020 en 18/11/2020: 60% omzetverlies tov 2019
- 1ste verplichte sluitingsdag tot 15/11/2020: geen bewijs van omzetdaling nodig
Deze ondernemingen kwamen in aanmerking voor de eerste compensatiepremie of de
hinderpremie.
→10% van de omzet in referentieperiode in 2019 (plafondbedragen afh. van aantal
werknemers)
→ 5% voor bijberoepers die de helft bijdragen betalen
→ Deadline aanvraag 31/12/2020 om 15u
l)

Voor de periode van 15/11/2020 tot en met 31/12/2020 zal er nog een nieuwe
steunmaatregel komen van de VLAIO, aan te vragen vanaf 04/01/2021
Hou hiervoor zeker onze website in de gaten of die van VLAIO!

Om de vele vragen van zelf standigen te kunnen beantwoorden, heef t het RSVZ een callcenter
corona geopend (0800 12 018), dat elke dag tussen 8.30 en 12 uur en van 13 tot 16 uur bereikbaar
is. De oproepen zijn gratis.
Verder lijkt dit ons een bruikbaar stappenplan voor hoofdberoepers met staking van de activiteiten (of zware afbouw):
- Vraag eventueel uitstel van betaling sociale bijdragen aan (of vermindering of afbetalingsplan) via de site van je
sociale kas en staak je domiciliëring bij de bank.
- Overbruggingsrecht of relance-uitkering aanvragen. Let op want gezinslast is soms anders dan in de
personenbelasting !!
- Bij ziekte eerst je ziekenfonds verwittigen
- Vraag eventueel aan je bank uitstel van je persoonlijke en zakelijke kredieten

3)

De meeste banken hebben intussen een online-tool of FAQ voor de aanpak van uitstel
kapitaalsaf lossingen van leningen, zowel privé als onderneming.

4)

Meer specif ieke inf o voor aanvraag tijdelijke werkloosheid en zo bij www.RVA.be .
Hier vind je zowel de inf o voor de werkgever als de werknemer.
Er bestaat een vereenvoudigde procedure maar sommige werknemers dienen toch nog te
passeren langs hun vakbond of HVW. Bekijk je situatie dus goed op de site van de RVA.

5)

Bijberoep-zelf standigen die op tijdelijke werkloosheid gaan, moeten terug het document C1A
indienen.
Zie ook www.rva.be eventueel. Check ook altijd de FAQ eventueel:
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20200324.pdf

6)

Wees allen ondernemend en creatief . De overheid doet zijn uiterste best iedereen bij te staan.
Hopelijk wordt dit geen situatie van maanden …
Maak ook geen misbruik van de huidige maatregelen aub.

7)

We doen ons best zo correct mogelijk te informeren, maar weet dat dit voor ons ook nog geen
100% duidelijke materie is. Je eigen situatie nakijken is dus steeds aan de orde !
Met vriendelijke groeten vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Karlien
Veel sterkte en gezondheid toegewenst !!

