STEUNMAATREGELEN VLAAMSE EN FEDERALE OVERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN GETROFFEN
DOOR DE COVID-19 CORONACRISIS
Update 24.03.2020

INLEIDING
Er wordt veel gezegd en geschreven over de steunmaatregelen die de Vlaamse en de Federale Overheid hebben
uitgewerkt. Om u te helpen het bos door de bomen te blijven zien, hebben we onderstaand overzicht gemaakt.
Hopelijk kan het voor u een leidraad zijn. Neem het overzicht goed door en contacteer gericht wie u hierbij kan
helpen.
We hebben dit overzicht met de nodige zorg en voorzichtigheid uitgewerkt op basis van de informatie die wij tot
op vandaag in ons bezit hebben. Gelieve te noteren dat de maatregelen, alsook de bijhorende voorwaarden,
voortdurend worden bijgewerkt.
De voornaamste aanspreekpunten zijn uw sociaal secretariaat, uw sociaal verzekeringsfonds en Vlaio. De
websites van deze instanties worden continue bijgewerkt en bevatten in de meeste gevallen begrijpbare
informatie en de nodige aanvraagformulieren.
Heeft u alsnog vragen, contacteer ons! 014 70 70 17 of yves@fibola.be
We lijsten de steunmaatregelen op per categorie, nl.:
1. Zelfstandigen in hoofdberoep
2. Zelfstandigen in bijberoep

ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP
PERSONEEL IN DIENST ?
Tijdelijke werkloosheid - overmacht
Waarover gaat het?
U kan uw personeel niet meer, of slechts gedeeltelijk tewerkstellen ten gevolge van het Coronavirus? In dat geval
kan u tijdelijks werkloosheid wegens overmacht aanvragen. De procedure is sterk vereenvoudigd. Er is slechts 1
systeem van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, nl. “Werkloosheid wegens overmacht”.
Het kan in volgende situaties:
- U heeft verplicht moeten sluiten
- U heeft verplicht gedeeltelijk moeten sluiten
- U heeft geen werk meer voor (een deel van) uw personeel
- U heeft minder werk of beslist zelf om te sluiten
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Wat moet u doen?
Bij het doorgeven van de prestaties van uw werknemers tijdens de maand maart 2020 aan uw sociaal secretariaat
dient u aan te geven welke dagen uw medewerkers niet hebben kunnen werken wegens overmacht. Ieder sociaal
secretariaat zal u wellicht al geïnformeerd hebben over welke codes u hiervoor moet gebruiken.
Vb. Bij Liantis Sociaal Secretariaat dien je code ‘0655 – werkloosheid overmacht’ in te geven voor de betreffende
dagen.
U dient als werkgever normaliter geen aangifte meer te doen bij RVA. Uw sociaal secretariaat doet dit voor u.
Overleg zeker met uw sociaal secretariaat en vraag hen bijstand waar nodig.
Hoe lang geldt de maatregel?
Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 05.04.2020, maar kan mogelijks verlengd worden tot 30.06.2020
indien de ‘lock down’-maatregelen verlengd of versterkt worden.
Omvang van de steun?
De tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt 70% van het gemiddeld geplafonneerd bruto loon (2.754,76 per
maand).
Hier boven op ontvangt de werknemer nog een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
(sommige bronnen vermelden 150 euro per maand, wat gelijk is aan +- 26 dagen x 5,63 euro. Zaterdag wordt als
werkdag beschouwd)
BELANGRIJK
Uw medewerkers moeten bij hun vakbond of hulpkas document C3.2 aanvragen en ingevuld terugbezorgen aan
hun vakbond of hulpkas.

Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
Waarover gaat het?
Indien u betalingsmoeilijkheden ondervindt en u de betaling van uw sociale werkgeversbijdragen wenst uit te
stellen, kan u een afbetalingsplan aanvragen bij de FOD Sociale zaken.
Overleg zeker met uw sociaal secretariaat en vraag hen bijstand waar nodig.
Wat moet u doen?
U vindt op volgende webpagina het aanvraagformulier:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
Omvang van de steun?
Het betreft hier slechts uitstel van betaling. Er worden geen schulden kwijtgescholden. U gaat ze sowieso moeten
betalen. U kan wel de betaling spreiden over een (beperkt) aantal maanden.
BELANGRIJK
Indien u een afbetalingsplan aanvraagt, dient u zich hier strikt aan te houden.
Er worden verwijlintresten aangerekend.
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Afbetalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
Waarover gaat het?
Indien u daadwerkelijk hinder ondervindt ingevolge het coronavirus en dit ook kan aantonen en u de betaling
van de bedrijfsvoorheffing wenst uit te stellen, kan u een afbetalingsplan aanvragen bij de FOD Financiën.
Overleg zeker met uw sociaal secretariaat en vraag en bijstand waar nodig.
Wat moet u doen?
Op het ogenblik van ontvangst van een betaalbericht dient u bijlage 1 bij deze bundel in te vullen en te bezorgen
aan uw Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor uw postcode. Voor Laakdal is dat:
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
Regionaal invorderingscentrum Antwerpen 2
Kruisbogenhofstraat 24
2500 Lier
Of via a-mail: ric.antwerpen2@minfin.fed.be
Doe dit niet zonder uw sociaal secretariaat te raadplegen.
Vb. Liantis laat ons weten dat ze de bedrijfsvoorheffing automatisch later zullen innen.
Omvang van de steun?
Het betreft hier slechts uitstel van betaling. Er worden geen schulden kwijtgescholden. U gaat ze sowieso moeten
betalen. U kan wel de betaling spreiden over een (beperkt) aantal maanden.

UITSTEL VAN BETALING – UITSTEL VAN EXECUTIE
Algemeen
Deze maatregelen zijn uitstel van executie. U bespaart er niks mee. Kan u de lasten financieel dragen? Overweeg
dan om ze alsnog tijdig te betalen. Zorg er wel voor dat u dan later niet in de problemen komt. Hou hierbij
rekening dat de ‘lock down’-maatregelen verstrengd en/of verlengd kunnen worden.
Maak indien mogelijk een cashplanning en probeer in te schatten, mits inachtname van meerdere assumpties,
of u de nodige cash ter beschikking blijft houden indien deze situatie blijft aanhouden. Contacteer indien nodig
uw boekhouder voor overleg. Deze oefening zal, gelet op de situatie, niet evident zijn, maar wel belangrijk.
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btw
Waarover gaat het?
Voor het indienen van de btw aangiftes en het betalen van de btw-schuld wordt automatisch uitstel verleend,
volgens volgend schema:
Aangifte over de periode
Februari 2020 (maandaangevers)
Maart 2020 (maandaangevers)
1e kwartaal 2020

Indieningstermijn aangifte
06.04.2020
07.05.2020
07.05.2020

Betalingstermijn btw schuld
20.05.2020
20.06.2020
20.06.2020

Wat moet u doen?
Niets indien u voormeld schema kan naleven.
Wenst u bijkomend uitstel? Dan dient u bijlage 1 bij deze bundel in te vullen en te bezorgen aan uw Regionaal
Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor uw postcode. Voor Laakdal is dat:
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
Regionaal invorderingscentrum Antwerpen 2
Kruisbogenhofstraat 24
2500 Lier
Of via a-mail: ric.antwerpen2@minfin.fed.be
Doe dit niet zonder uw boekhouder te raadplegen.

Personenbelasting & Vennootschapsbelasting
Aanslag gevestigd vóór 12.03.2020
Werd uw aanslagbiljet personenbelasting of vennootschapsbelasting opgemaakt vóór 12.03.2020? Dan moet u
in principe de betalingstermijn vermeld op uw aanslagbiljet naleven.
Wenst u toch nog bijkomend uitstel? Dan dient u bijlage 1 bij deze bundel in te vullen en te bezorgen aan uw
Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor uw postcode. Voor Laakdal is dat:
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
Regionaal invorderingscentrum Antwerpen 2
Kruisbogenhofstraat 24
2500 Lier
Of via a-mail: ric.antwerpen2@minfin.fed.be
Doe dit niet zonder uw boekhouder te raadplegen.
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Aanslag gevestigd vanaf 12.03.2020
Werd uw aanslagbiljet personenbelasting of vennootschapsbelasting opgemaakt vanaf 12.03.2020? Voor het
betalen van uw personenbelasting en vennootschapsbelasting krijgt u automatisch, bovenop de normale
betalingstermijn zoals vermeld op het aanslagbiljet, een extra termijn van 2 maanden toegekend.
Wenst u bijkomend uitstel? Dan dient u bijlage 1 bij deze bundel in te vullen en te bezorgen aan uw Regionaal
Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor uw postcode. Voor Laakdal is dat:
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
Regionaal invorderingscentrum Antwerpen 2
Kruisbogenhofstraat 24
2500 Lier
Of via a-mail: ric.antwerpen2@minfin.fed.be
Doe dit niet zonder uw boekhouder te raadplegen.

Vermindering sociale bijdragen
Verwacht u dat uw inkomsten als zelfstandige (winst als eenmanszaak | loon als bedrijfsleider) lager zal liggen
dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van uw bijdrage die u momenteel betaalt? Dan kan u
een vermindering aanvragen.
Richt u hiervoor tot uw sociaal verzekeringsfonds.
Doe dit best in overleg met uw boekhouder.
Als later blijkt dat u te weinig heeft betaald, moet u het tekort bij betalen.

Uitstel sociale bijdragen
Indien u moeilijkheden ondervindt ingevolge de coronacrisis, kan u uitstel vragen voor de betaling van uw sociale
bijdragen van het 1e en het 2e kwartaal van 2020. Dit kan volgens volgend schema:
Periode
Kwartaal 1 – 2020
Kwartaal 2 - 2020

Nieuwe deadline
31.03.2021
30.06.2021

Vraag uw betalingsuitstel aan bij uw sociaal verzekeringsfonds uiterlijk 15.06.2020.
Overleg met uw sociaal verzekeringsfonds en boekhouder of deze maatregel in uw geval een goede maatregel
is.
Eventueel kan u in eerste instantie uitstel vragen om dan later over te gaan tot een aanvraag tot vrijstelling.
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OVERIGE MAATREGELEN
Vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
Waarover gaat het?
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het
coronavirus kunnen een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds tot vrijstelling van hun sociale
bijdragen van de eerste 2 kwartalen van 2020.
Voorlopig is het enkel mogelijk de aanvraag te doen over het eerste kwartaal 2020. De aanvraag over het tweede
kwartaal kan u doen na ontvangst van het vervaldagbericht.
Wat moet u doen?
Ieder sociaal verzekeringsfonds heeft ondertussen een aanvraagformulier op haar website geplaatst. Vul het in
en bezorg het aan je sociaal verzekeringsfonds.
Liantis:
https://www.liantis.be/nl/nieuws/corona-vrijstelling-sociale-bijdragen
Xerius:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
Acerta:
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-enupdates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus
BELANGRIJK
Heeft u uw sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2020 reeds betaald? Dan heeft u pech. Deze kan u niet terug
vragen.
Voor het kwartaal waarvoor u vrijstelling krijgt, bouwt u geen pensioenrechten op.
Combinatie met overbruggingsrecht is mogelijk.

Overbruggingsrecht
Waarover gaat het?
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen het overbruggingsrecht aanvragen indien
zijn minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking hebben.
Voor wie?
Horeca (ook indien je nog afhaal aanbiedt)
Andere sector met verplichte sluiting (volledig of gedeeltelijk)
Andere bedrijven die omwille van het virus minstens 7 dagen onderbreking hebben van hun activiteiten (uit eigen
beweging telt ook)
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Bijkomende voorwaarden?
U moet in België wonen
U mag geen andere uitkering genieten
U mag als bedrijfsleider nog wel een loon opnemen uit uw vennootschap
Het uitbaten van een webshop of e-commerce heeft geen invloed
Taken gericht op het voortbestaan van de onderneming mogen blijven uitgevoerd worden (vb. telefoon + e-mail)
Omvang van de steun?
1.291,69 euro per maand (of 1.614,10 indien u gezinslast* heeft) zowel maart als april voor Horeca en Andere
sector met verplichte sluiting
Zelfde bedragen voor vrijwillige sluiting, maar slechts voor de maanden waarin u minstens 7 dagen sluit
* gezinslast zoals gekend bij uw mutualiteit. Let dus goed op. De kinderen kunnen bij uw partner ‘op het boekske
staan’.
De steun is NIET belastingvrij. Hou rekening met de impact hiervan op je personenbelasting.
Wat moet u doen?
Ieder sociaal verzekeringsfonds heeft ondertussen een aanvraagformulier op haar website geplaatst. Vul het in
en bezorg het aan je sociaal verzekeringsfonds.
Liantis:
https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona
Xerius:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
Acerta:
https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-overbruggingsrecht
Overleg zeker met uw sociaal verzekeringsfonds en vraag bijstand waar nodig.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale
overheidsopdrachten
Voor wie?
Bedrijven die federale overheidsopdrachten uitvoeren
Wat?
Vermijden van boetes en sancties. Het betreft geen financiële steun.
Hoe?
melden via info@bosa.fgov.be
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Crisiswaarborg
Komt u in betalingsproblemen? Neem contact op met uw bankinstelling.
Voor tijdelijke kredieten kan de Overheid dienen als waarborg (tot 75% van de gevraagde waarborg door de
bank)
Hierdoor zijn banken sneller bereid u uit de nood te helpen.

Hinderpremie
Waarover gaat het?
Bedrijven die verplicht werden de deuren (gedeeltelijk) te sluiten kunnen aanspraak maken op de hinderpremie.
Voorwaarden?
U bent:
- zelfstandige in hoofdberoep
- een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (de meeste vennootschappen) met telkens minstens 1
werkende vennoot OF minstens 1 voltijdsequivalent (FTE) werknemer
- een vereniging met een economische activiteit met minstens 1 FTE
Het betreft een actieve onderneming
Wat moet u doen?
De online applicatie voor het indienen van de aanvraag is nog volop in ontwikkeling. U kan alvast uw e-mailadres
hier achter laten. U wordt dan op de hoogte gehouden zodra de premie kan aangevraagd worden.
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
Hoe lang geldt de maatregel?
De aanvraag dient ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode
online te worden ingediend.
Omvang van de steun?
4.000,00 euro voor wie volledig moet sluiten
2.000,00 euro voor wie gedeeltelijk moet sluiten
Bedrag per vestiging, met een maximum van 5 vestigingen.
160,00 euro per extra sluitingsdag per vestiging na 21 dagen. (maximum 5 vestigingen)
Premies zijn volledig vrijgesteld van belastingen.
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Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en
subsidie
Enkel in het geval dat u een steun- of subsidiedossier bij Vlaio hebt lopen
Richten tot: Vlaio

ZELFSTANDIGEN IN BIJBEROEP
PERSONEEL IN DIENST ?
De meeste bijberoepers hebben geen personeel in dienst. Is dat wel zo? Zie details bij “Zelfstandigen in
HOOFDBEROEP”.

UITSTEL VAN BETALING – UITSTEL VAN EXECUTIE
Hier gelden dezelfde maatregelen als voor “Zelfstandigen in HOOFDBEROEP”.

OVERIGE MAATREGELEN
Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
Vrijstelling is NIET toepasselijk voor de zelfstandigen in bijberoep
Uitstel is wel mogelijk volgens dezelfde regels als voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Overbruggingsrecht
Deze maatregel is doorgaans NIET toepasselijk voor zelfstandigen in bijberoep. Betaalt u echter sociale bijdragen
gelijkaardig aan die van een hoofberoep kan u er wel aanspraak op maken. Zie hiervoor de regels bij
“Zelfstandigen in hoofdberoep” onder de rubriek “Overbruggingsrecht”.
Vb. Bij Liantis is dat minimum 745,51 euro per kwartaal.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale
overheidsopdrachten
Hier gelden dezelfde maatregelen als voor “Zelfstandigen in HOOFDBEROEP”.
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Crisiswaarborg
Hier gelden dezelfde maatregelen als voor “Zelfstandigen in HOOFDBEROEP”.

Hinderpremie
Zelfstandigen in bijberoep komen in de regel NIET in aanmerking. Ze komen WEL in aanmerking indien ze
‘gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep’ betalen.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en
subsidie
Hier gelden dezelfde maatregelen als voor “Zelfstandigen in HOOFDBEROEP”.

FIBOLA BV
Steenweg op Meerhout 21
2430 Laakdal

BTW BE 0680.742.535
Erkende vennootschap BIBF 70518390
https://www.fibola.be

014 70 70 17
info@fibola.be
Pagina 10 van 11

BIJLAGE 1

AANVRAAG TOT TOEKENNEN VAN STEUNMAATREGELEN
BETREFFENDE HET CORONAVIRUS (Covid-19)
Identiteit van de schuldenaar
Naam en juridische vorm:
KBO-nr.:
Identiteit van de aanvrager
Naam, voornaam:
Nationaal nummer:
In zijn hoedanigheid van:
Contactgegevens:
E-mail:
Tel. nr./gsm:
Schuld(en) waarvoor de steunmaatregelen worden gevraagd:
REFERTE/ARTIKELNUMMER

(1) Enkel:

AARD VAN DE SCHULD(1)

VERSCHULDIGD SALDO

bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting.

Motivering van de aanvraag: (Beschrijf kort de financiële moeilijkheden die u ondervindt als gevolg van de hinder
veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus, en voeg elk nuttig document toe om u uw aanvraag te staven)

Betalingsvoorstel: …………………… euro per maand

Datum:

Handtekening:
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