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MAATREGELEN CORONA-CRISIS
De coronacrisis heeft zodanig grote proporties aangenomen, dat het zich laat voelen bij
alle ondernemingen. De overheid heeft daarom in enkele steunmaatregelen voorzien.
Om ervoor te zorgen dat u als klant op de hoogte bent van alle mogelijkheden en opdat u
door de bomen het bos nog kan zien, willen wij u met dit document een leidraad bieden
doorheen de mogelijke maatregelen. U kan altijd bij uw dossierbeheerder of via
info@meekers.be terecht voor specifieke vragen.
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1. WIE MAG OPENBLIJVEN?
Sinds 18-05-2020 zijn we in fase 2 van de exit-strategie. De handelszaken alsook contactberoepen hebben
hun activiteiten terug mogen opstarten. Een aantal bedrijven moeten voorlopig echter nog gesloten blijven.
Dit is onder meer het geval voor fitnesscentra, casino’s, massagecentra, B&B’s, Restaurants en cafés.
Openbare markten mogen terug plaatsvinden als er in de nodige afstandsmaatregelen voorzien kan worden
en dit voor maximaal 50 marktkramen per markt.

2. HINDERPREMIE
De hinderpremie kan aangevraagd worden door bedrijven die omwille van het coronavirus verplicht moeten
sluiten. Voor een volledige sluiting t.e.m. 05-04-2020 wordt er een vergoeding van € 4.000,00 voorzien. Voor
de dagen dat u hierna verplicht moet sluiten bedraagt de vergoeding € 160/dag.
Marktkramers, die door het maximale aantal van 50 marktkramen niet op hun vaste standplaats kunnen
staan, kunnen ook de hinderpremie van € 160/dag ontvangen.
U kan dit recht op vergoeding behouden ook al biedt u nog take-away aan of doet u nog leveringen aan huis.
Als onderneming krijgt u een premie per vestiging als er per vestiging minstens één personeelslid voltijds
tewerkgesteld is. Er is een maximum van 5 premies per ondernemingsnummer. Hiervoor moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
• Verplichte sluiting van de fysieke inrichting (ook voor marktkramers);
• Zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep als ze dezelfde sociale bijdragen als in hoofdberoep betalen;
• Actief zijn volgens de kruispuntbank van ondernemingen.
• De aanvraag dient binnen de dertig dagen na afloop van de verplichte sluiting online te gebeuren via
het agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Indien er geen verlenging komt van de huidige maatregelen, dient de aanvraag dus voor 18-06-2020 te gebeuren. Dit kan enkel met behulp van uw
identiteitskaart via www.vlaio.be/corona-hinderpremie. Uw dossierbeheerder helpt u graag met het
indienen van de aanvraag.
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3. COMPENSATIEPREMIE
Bedrijven die niet verplicht zijn te sluiten, en dus geen recht hebben op de hinderpremie, maar wel een
groot omzetverlies hebben, hebben recht op een compensatiepremie. Deze premie bedraagt € 3.000 als
u zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep (mits u dezelfde sociale bijdragen betaald
als iemand in hoofdberoep). Voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten of lagere bijdragen betalen is er een premie van € 1.500 voorzien. Hiervoor moet u kunnen aantonen dat uw omzet tijdens
de periode 14-03-2020 t.e.m. 30-04-2020 minimum 60% minder is dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is
een maximum van 5 premies per onderneming. Voor de compensatiepremie wordt gekeken naar de sector
waarin u actief bent. In een beperkt aantal sectoren volstaat een omzetverlies van 60%. In de andere sectoren moet u naast het omzetverlies van 60% ook kunnen aantonen dat dit omzetverlies een gevolg is van de
coronamaatregelen.

• Uw dossierbeheerder kan u meer informatie bieden over het aantonen van de omzetdaling. De aanvraag dient voor 30-06-2020 te gebeuren via de online-toepassing van het agentschap voor Innoveren
en Ondernemen (VLAIO).
Dit kan enkel met behulp van uw identiteitskaart via www.vlaio.be/corona-compensatiepremie. Uw
dossierbeheerder helpt u graag met het indienen van de aanvraag.
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4. OVERBRUGGINGSRECHT ZELFSTANDIGEN
Voor wie?
Dit overbruggingsrecht is er voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes die hun
onderneming hebben moeten sluiten omwille van het coronavirus. Zelfstandigen in bijberoep (die geen sociale bijdragen betalen gelijkwaardig aan deze van hoofdberoep), gepensioneerden en student-zelfstandigen
hebben recht op een halve uitkering van het overbruggingsrecht indien ze sociale bijdragen betalen op een
inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,77.
Verplichte vs. niet-verplichte sluiting
Indien uw onderneming verplicht heeft moeten sluiten, ontvangt u een volledige uitkering voor de maand
maart, april en mei. Heeft u er vrijwillig voor gekozen om de onderneming te sluiten, dan moeten uw activiteiten minimaal 7 opeenvolgende dagen onderbroken worden om de volledige uitkering te ontvangen.
De uitkering
De volledige uitkering bedraagt € 1.291,69 voor zelfstandigen zonder gezinslast en € 1.614,10 voor zelfstandigen met gezinslast. De halve uitkering van het overbrugginsrecht bedraagt € 645,85 zonder gezinslast en
€ 807,05 met gezinslast.
De gezinslast wordt aangetoond op basis van de personen ten laste bij het ziekenfonds. Ook startende
zelfstandigen hebben toegang tot het overbruggingsrecht op voorwaarde dat u in maart aangesloten bent
bij een sociaal verzekeringsfonds.
Had u reeds een overbruggingsrecht aangevraagd voor de maanden maart en april, dan wordt de aanvraag
automatisch verlengd voor de maand mei. Indien u, in geval van een vrijwillige sluiting, in de maand mei niet
voldoet aan de voorwaarde van de activiteiten 7 opeenvolgende dagen te onderbreken, dan dient u uw sociaal verzekeringsfonds op de hoogte te brengen.

Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden via uw sociaal verzekeringsfonds. Uw dossierbeheerder
kan u helpen om deze aanvraag te doen.

5. UITSTEL BETALING SOCIALE BIJDRAGEN
U kan als zelfstandige uitstel van betaling van sociale bijdragen krijgen voor de eerste twee kwartalen in
2020. De bijdrage van het 1ste kwartaal 2020 dient dan pas voor 31-03-2021 betaald te worden en deze van
het 2de kwartaal voor 30-06-2020.
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6. VERMINDERING VAN VOORLOPIGE BIJDRAGEN
In de loop van dit jaar, kan er ook een vermindering van de voorlopige bijdragen aangevraagd worden. Dit
kan indien blijkt dat uw winst dit boekjaar lager zal liggen dat de winst waarop uw bijdragen berekend werd.
Voor de vermindering van voorlopige bijdragen of uitstel betaling sociale bijdragen kan u bij ons terecht.
Het uitstel van sociale bijdragen dient voor 15-06-2020 aangevraagd te worden.

7. AFBETALINGSPLAN SOCIALE WERKGEVERSBIJDRAGEN
Voor de betaling van de werkgeversbijdragen wordt er door de RSZ in een uitstel van betaling voorzien tot
15 december 2020.
Dit uitstel heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.
Alle ondernemingen die verplicht gesloten zijn, krijgen automatisch uitstel van betaling van de werkgeversbijdragen.
Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, maar beslist hebben om volledig te sluiten of een vermindering in omzet hebben van minimum 65%, kunnen het uitstel bekomen door middel van een verklaring op eer.
Uw sociaal secretariaat kan u hiermee op weg helpen. U kan hiervoor ook altijd contact opnemen met
uw dossierbeheerder, die u graag verder helpt.

8. UITSTEL BETALING KREDIETEN
Alle levensvatbare bedrijven, zelfstandigen en hypothecaire kredietnemers, die betalingsproblemen dreigen
te hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf 01-04-2020 uitstel van betaling bekomen voor de aflossing van
hun kredieten tot en met 30-09-2020 zonder aanrekening van kosten. De voorwaarde is dat u geen betalingsachterstand had op 01-02-2020 of dat u op 29-02-2020 een betalingsachterstand had van minder dan
30 dagen. De rentebetalingen lopen tijdens deze periode wel gewoon verder.

9. WAARBORG CORONACRISIS
Voor bedrijven die door de coronacrisis hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen
aankopen of facturen niet kunnen betalen, wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank, in ruil voor een
eenmalige premie.

Voor het uitstel van de betaling van uw krediet of om van deze waarborg gebruik te kunnen maken dient
u contact op te nemen met uw financiële kredietinstelling.
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10. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT
Alle ondernemingen die door het coronavirus hebben moeten sluiten of van wie de productie of diensten
stilgevallen zijn, kunnen voor zijn werknemers tijdelijke werkloosheid aanvragen. De tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht kan aangevraagd worden voor zowel arbeiders, bedienden als uitzendkrachten. Op deze
manier kan uw werknemer een uitkering krijgen van 70% van het begrensd gemiddeld loon voor een periode
tot 30/06/2020. Er is ook een vrijstelling van wachttijd.

Voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid en het aanvragen ervan, kan u best contact opnemen
met uw sociaal secretariaat.

11. FISCALE MAATREGELEN
Ook werden er door de overheid enkele fiscale maatregelen genomen. Zo wordt er automatisch een uitstel
verleend van 2 maanden voor betalingen van BTW en bedrijfsvoorheffing.

Aangifte BTW + Bedrijfsvoorheffing

Betaling BTW

Betaling BTW

Betaling Bedrijfsvoorheffing

Februari

Voor 20/05/2020

Voor 15/05/2020

Februari
Maart
– Derde kwartaal

Voor
20/05/2020
Voor 20/06/2020

Voor
Voor 15/05/2020
15/06/2020

Maart – Derde kwartaal

Voor 20/06/2020

Voor 15/06/2020

April

Voor 20/07/2020

Voor 15/07/2020

-

Wat betreft de voorafbetalingen is er voorzien in een verhoging van het voordeel voor de 3de en 4de voorafbetaling met 0,75%. Op deze manier is het uitstellen van je voorafbetalingen minder nadelig. Deze maatregel geldt enkel indien je als bedrijf liquiditeitsproblemen hebt.

12. LAND- EN TUINBOUWSECTOR
De land- en tuinbouwsector is een primaire sector die broodnodig is voor de voedselproductie. Het is dus
belangrijk dat deze sector onder gunstige omstandigheden verder kan werken. Daarom moet de landbouwsector de komende periode op voldoende personeel kunnen rekenen.
Aan VDAB wordt gevraagd om de vacatures in deze sector maximaal in te vullen. Daarnaast is er ook een
verlenging van het maximumaantal toegelaten dagen seizoensarbeid. De uiterste indieningsdatum voor
verzamelaanvragen wordt uitgesteld van 30-04-2020 tot 15-05-2020.
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