1 Maatregelen rond sociale bijdragen?
1.1 Betalingsuitstel sociale bijdragen
Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen
indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.
Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven
opgebouwd.
Ondernemers in bijberoep vallen hier niet onder.

1.1.1 Welke kwartalen?
-

1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

1.1.2 Deadline aanvraag
-

Kwartaal 1: aanvragen voor 31/03/2020
Kwartaal 2: aanvragen voor 30/06/2020

1.1.3 Hoe aanvragen?
Stuur uw sociaal verzekeringsfonds een e-mail met volgende gegevens en vraag tot uitstel:
-

Naam en voornaam
Woonplaats
Naam en zetel van je bedrijf
Ondernemingsnummer
Beroepsactiviteit waar je in actief bent

!!! Als u werkt met domiciliëring: verwittig zeker uw bank. Indien zij dit niet doen, worden de sociale
bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd !!!

1.2 Vermindering van sociale bijdragen
Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.
Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel
vermindering aanvragen.
Overzicht drempels:
www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen
Ook andere categorieën van zelfstandigen kunnen hier van profiteren. Om te weten welke grenzen
op jou van toepassing zijn contacteer je jouw accountant.

1.3 Vrijstelling wegens ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale
bijdragen van 1ste en 2de kwartaal 2020
Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan te wachten tot
je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.
Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

1.3.1 Voor wie?
Enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.
Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan
bijgestuurd worden omwille van coronavirus).
Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld
worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

1.3.2 Hoe aanvragen?
Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:
-

Rechtstreeks indienen bij de overheid:
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

- Of via uw sociaal verzekeringsfonds
Wij zijn wel voorstander om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan u later aanvragen
(lees binnen het jaar).

1.4 Overbruggingsrecht
Het is mogelijk dat je je zelfstandige activiteit moet onderbreken omdat o.a.:
-

De activiteiten in zulke mate afnemen dat ze verlieslatend worden;
Uw levering onderbroken worden;
Opname in quarantaine.

1.4.1 Voor wie?
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut die gestart zijn vóór
01/01/2019 kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.
Helaas vallen alle andere zelfstandigen uit de boot. We denken wel dat dit zal veranderen. Zodra er
hierover nieuws is, brengen we je zeker op de hoogte.

1.4.2 Wat kan ik doen?
Ben je zelf ziek dan kan je arbeidsongeschiktheidsuitkeringen genieten.
Ben je niet ziek dan kan je gebruik maken van het overbruggingsrecht. Dit betekent een gedwongen
stopzetting van jouw activiteit door een gebeurtenis met een economische impact (het coronavirus).
Je hebt recht op het overbruggingsrecht wanneer je door de coronacrisis je activiteiten onderbreekt
in het kader van "Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit". Je moet
dan je activiteit minstens een volledige maand onderbreken.
Daarnaast is er een wetswijziging op komst waarbij je al bij tenminste 7 opeenvolgende
kalenderdagen onderbreking ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van het
overbruggingsrecht.

1.4.3 Op hoeveel heb je recht?
- Als je minstens zeven dagen moet sluiten heb je recht op een uitkering van € 322,92 per week
(met gezinslast € 403,53 per week)
- Bij onderbreking van één volledige kalendermaand, ontvang je een forfaitaire uitkering op maandbasis

Dagen van onderbreking
7 tot 13
14 tot 20
21 tot 27
28 en meer

Zonder gezinslast
€ 322,92
€ 645,84
€ 968,77
€ 1.291,69

Met gezinslast
€ 403,53
€ 807,05
€ 1.210,58
€ 1.614,10

1.4.4 Hoe aanvragen?
We raden jullie aan om te wachten op het specifiek aanvraagformulier. Dit wordt in de loop van de
week verwacht.

2 De Vlaamse inhaalpremie
(lees hinder- en sluitingspremie)
Indien je als ondernemer verplicht je zaak moet sluiten omwille van de Corona maatregelen dan heb je
recht op een sluitings- of hinderpremie.
Eveneens de restaurants of andere eetgelegenheden die overschakelen op take away (afhaal). Hier
vallen ook de frituren onder die hun eetzaal moeten sluiten en waardoor je enkel nog kan uithalen.
De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één
voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per
onderneming.

2.1 Premie
- volledige sluiting: € 4.000,00 en na 21 dagen € 160/dag
- weekend sluiting: € 2.000,00 en na 21 dagen € 160/dag

2.2 Hoe aanvragen?
Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden:

Je kan u wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven.
Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast
een token aan.

Zie hieronder de mogelijkheden hoe je zich als ondernemer kan aanmelden.

3 Arbeidsongeschiktheid:
Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het
ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen
(carensperiode).

3.1 Uitkering:
- Met gezinslast : 62,08€ per dag
- Alleenstaande : 49,68€ per dag
- Samenwonende : 38,10€ per dag

3.2 Hoe aanvragen:
Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de
wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de
daguitkering met 10% verminderd.

4 Betaling btw en bedrijfsvoorheffing
De FOD Financiën deelde bijkomende maatregelen mee om extra financiële ruimt te creëren voor
bedrijven en ondernemers. Op deze manier wil zij de financiële gevolgen van hun virus zoveel mogelijk
verzachten.
U krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor btw en bedrijfsvoorheffing zonder
boetes of intresten te moeten betalen.

4.1 BTW
Concreet betekent dit het volgende:
- Betaling maandaangifte februari 2020 vóór 20 mei 2020
- Betaling maandaangifte maart 2020 vóór 20 juni 2020
- Betaling kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 vóór 20 juni 2020

4.2 Bedrijfsvoorheffing
Concreet betekent dit het volgende:
- Betaling maandaangifte februari 2020 vóór 13 mei 2020
- Betaling maandaangifte maart 2020 vóór 15 juni 2020
- Betaling kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 vóór 15 juni 2020
OPGELET: bovenvermelde uitstellen werden gisteren gelanceerd maar verdwenen een uur later opnieuw.
Wij vermoeden dat het uitstel effectief zal toegestaan worden en volgen dit van kortbij op.
Hou hiervoor onze website en Facebook-pagina in de gaten.

5 Samenvatting
- Vraag uitstel van betaling aan (of vermindering of afbetalingsplan)
- Vrijstelling aanvragen omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden? Best wachten tot het tweede
kwartaal
- Overbruggingsrecht aanvragen
- Vergeet je niet te registreren voor de Vlaamse inhaalpremie (lees hinder- en sluitingspremie) wanneer
je moet sluiten
- Bij ziekte: eerst je ziekenfonds verwittigen

6 Meer info?
Neem bij vragen over uw sociale bijdragen, uw personeel of andere sociale contact op met uw sociaal
verzekeringsfonds en sociaal secretariaat.
Wij blijven uiteraard voor u paraat staan, stuur een mail met uw vragen en wij trachten u een antwoord te
bezorgen of dit samen te stellen door contact op te nemen met specialisten.
Tevens willen wij u bijstaan bij het indienen van aanvragen. Zo kunnen wij hopelijk snel duidelijkheid
brengen in deze onzekere tijden.
Hou het gezond!

