
Steunmaatregelen ondernemingen en 
zelfstandigen in tijden van corona.

Hinderpremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte
       sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn   
 beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet   
 betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buiten-  
 landse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met   
 telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
       Geldt:
 a) Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend  
 160 euro per dag.
 b) Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160  
 euro per dag.
       Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten   
       van de openbare markt, komen in aanmerking.
       Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds   
       personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf   
       per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte   
       voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten   
       organiseren.
       De "hinderpremie" van 160 euro per dag wordt verlengd voor ondernemingen die na  
       de gefaseerde versoepeling nog steeds verplicht moeten sluiten.
       Aanvraag online in te dienen tot uiterlijk 13 juni 2020 bij Agentschap Innoveren &   
       Ondernemen (VLAIO):
          https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie 
 

Compensatiepremie en aanvullende compensatiepremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitings-  
       maatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een   
       eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
       De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet   
       van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentie-
       periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

       De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals   
       zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en   
       13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
       Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk,      
       onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
       Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onder-  
       neming zijn.
       Gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitoefenen, komen in aanmerking   
       voor de halve premie van 1500 euro, net zoals student-ondernemers.
       Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de          
       wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel. 
       De compensatiepremie zal ten vroegste 30 april aangevraagd kunnen worden via een   
       toepassing bij VLAIO, en dient ingediend te worden voor 30 juni 2020.
       Hierbovenop komt een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor onderne-  
       mingen die de maand na hun opening een omzetverlies van meer dan 60 procent   
       hebben.
       Voor winkels gaat het dan bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni. Voor
       horeca ondernemingen is dat de periode van 8 juni tot 8 juli. 
       Deze aanvullende premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie volgt zeer binnenkort op de volgende link:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Afbetalingsplan voor belastingen

       De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere   
       de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids-
       interesten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in   
       het oog.
       U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
 a) Bedrijfsvoorheffing
 b) BTW
 c) Personenbelasting
 d) Vennootschapsbelasting 
 e) Rechtspersonenbelasting 
 f) Werkgeversbijdragen
       Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling   
       van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
       Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of   
       betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal   
       Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.
       Tevens werden de percentages verhoogd van de voordelen van de voorafbetalingen  
       van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december.  
       Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder   
       nadelig.
       De Vlaamse onroerende voorheffing zal in het najaar in plaats van het voorjaar   
       geïnd worden. Ook de verkeersbelasting, en enkele andere lasten, worden
       uitgesteld.

Voor meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of   
       vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
 a) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 
 b) Vermindering van sociale bijdragen 
 c) Vrijstelling van bijdragen 
       Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de   
       bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der
       Zelfstandigen.
       De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling   
       voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang   
       een financiële uitkering:
 a) 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 b) 1.614,10 euro per maand met gezinslast
       Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
       Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat   
       volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.
       De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.
       Indien aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, kan het overbruggingsrecht   
       gecombineerd worden met de bovenvermelde hinder- en compensatiepremie.
       Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31   
       augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020. 
       Tevens wordt een heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) ingevoerd.   
       Dat moet ten goede komen aan zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen herop-  
       starten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen   
       draaien.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep

       Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
       Alvast dit:
 a) Vermindering van sociale bijdragen:
  • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen    
  aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 b) Overbruggingsrecht:
  • Toegang tot het overbruggingsrecht zoals zelfstandigen in hoofd-   
  beroep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die   
  minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in   
  hoofdberoep.
  • Voor bijberoepers met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996,89    
  en 13.993,77 euro, bedraagt de uitkering maximaal 645,85 euro per   
  maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast, op   
  voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.
  • Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en    
  binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeelte-  
  lijke uitkering aanvragen. 

  • Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding    
  regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kan   
  men reeds een voor-registratie doen bij het sociale verzekeringsfonds.
 c) Hinderpremie:
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze    
  omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen   
  zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 d) Compensatiepremie:
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen   
  zoals zelfstandigen in hoofdberoep. 
  • Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78   
  euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500   
  euro.
Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie

       Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun   
       groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe mark-
       ten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis   
       kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
       Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject
       De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Tijdelijke werkloosheid

       Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er   
       is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De   
       procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.
       Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
 a) De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal   
 arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 b) Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot   
 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. 
 c) Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 d) De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. 
 e) Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van   
 minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor
 Bestaanszekerheid.
 f) De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen   
 moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft   
 hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
       Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid   
       naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
       Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.
       De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maan-  
       den bevroren. De uitkeringen zullen die periode niet dalen. Hetzelfde geldt voor   
       artiesten.
       Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt tot eind augustus verlengd. Getroffen   
       sectoren kunnen een verlenging tot eind dit jaar aanvragen.
       Er is ook een lastenverlaging voor bedrijven die gebruik maken van het systeem van  
       tijdelijke werkloosheid. Met de maatregel wil de overheid werkgevers aanzetten om 

       weer meer werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen. 
       Bedrijven die in mei weer meer personeel in dienst hebben, moeten de komende   
       drie maanden maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen, een maatregel die   
       goed is voor 460 miljoen euro.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

       Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes  
       opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de   
       coronacrisis.

Financieel arsenaal PMV

       De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen   
       van bedrijven in te dijken. Daartoe wordt het financiële arsenaal van PMV ingezet.   
       Concreet:
 a) Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
         Op die manier wordt een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt   
  kunnen gezet die meer flexibiliteit biedt.
 b) Corona-crisiswaarborg
         Eerder werd t.g.v. de coronacrisis reeds 100 miljoen euro uitgetrokken   
  voor crisis waarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens  deze   
  crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet
  aten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden. 
         Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investe-  
  ringskredieten en werkkapitaal.
 c) Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups voor max. 3 jaar, aan lage  
 rente (250 miljoen euro)
         Om te beantwoorden aan de grote nood aan financieringsinstrumenten   
  die een financiële buffer op middellange termijn creëren.
 d) Opschorting van terugbetaling voor 860 KMO’s
         Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+   
  toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen.
 e) Financiële assistentie aan bedrijven
         PMV neemt contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV   
  of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. Hun experts bekijken met de  
  bedrijfsleiding de impact van de Coronacrisis op de onderneming, welke   
  nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere
  beslissingen zich opdringen.
Voor meer info:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Waarborgregeling

       Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen
       ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een over  
       bruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
       Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investerings-
       kredieten en werkkapitaal. 
       Indien u gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met   
       de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

       Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode   
       te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar,   
       voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten: 
 a) Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling   
 vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen   
 heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt   
 ook voor mensen met een hypotheeklening. 
 b) Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12   
 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die   
 op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.
       Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden   
       soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend   
       beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met   
       het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te  
       nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan   
       gevonden worden.
Voor meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

       Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling   
       en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
 a) De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een  
 arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op
        jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in 
 rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt. 
 b) Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor
 werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn   
 inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam
 tewerkstellen. 
 c) Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de   
 overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even   
 wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3   
 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldig  
 heidsduur van het verplichte prestarterstraject. 
 d) Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf   
 van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet   
 kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun   
 verblijf blijven werken.
Voor meer info:
a)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
b)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
c)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
d)    https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds van 296 miljoen euro

       Dit is een specifiek noodfonds ten behoeve van sectoren zoals cultuur, jeugd,   
       media, sport, schoolreizen etc., alsook specifieke sectoren (bv. sierteelt, delen   
       van toerisme, mobiliteit & openbare werken) die zware schade opliepen t.g.v. de   
       coronacrisis.

       Het gaat om 296 miljoen zijn 265 miljoen euro rechtstreekste steun en 31 miljoen      
       euro leningen. Bovendien blijven alle reguliere subsidies uitbetaald     
       worden.
       Belangrijk is dat 30% van deze middelen , 87 miljoen euro, zullen verdeeld worden   
       via de lokale besturen, het bestuursniveau dat het dichtst bij de getroffen
       verveningen staat.
       De verdeling van de 296,425 miljoen euro tussen sectoren is afgeklopt als volgt:
 a) Cultuur: 65 miljoen
 b) Sport: 10 miljoen
 c) Jeugd-media: 15 miljoen
 d) Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen
 e) Landbouw: 35 miljoen
 f) Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen
 g) Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
 h) Mobiliteit: 47 miljoen
       Meer info volgt.

Punctuele acties

       Voor de horeca is er een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzon-
       dering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020. Voor maaltijden van 12   
       naar 6% en voor dranken - behalve voor alcohol - van 21 naar 6 procent. 
       Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die   
       kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en   
       diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent   
       aftrekbaar en belastingvrij. Ook de werknemer moet er geen belastingen op betalen,  
       dus is dit een extra bovenop de bestaande loonnorm. De wettelijke uitwerking van   
       deze maatregel volgt later. 
Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca#:~:text=Op%206%20juni%202020%20heeft,restaurant%2D%20en%20cateringdiensten%20te%20verlagen.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
 
Voor algemene vragen in verband met Corona kan je surfen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar 0800/14.689. U vindt hier
ook de FAQ's in verscheidene talen.
Zelfstandigen die vragen hebben over steunmaatregelen kunnen bellen
naar 0800/12.018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan
is kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be.
www.vlaio.be of 0800/20.555 voor Vlaamse steunmaatregelen.
www.rva.be voor vragen over tijdelijke werkloosheid.
www.socialsecurity.be voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid.
www.rsvz.be voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, 
vrijstelling sociale bijdragen,...
www.financien.belgium.be voor belastinggerelateerde vragen.
https://1819.brussels/nl voor steunmaatregelen binnen Brussel.
Voor lokale besturen: hoe om te gaan met je personeel:
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Steunmaatregelen ondernemingen en 
zelfstandigen in tijden van corona.

Hinderpremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte
       sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn   
 beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet   
 betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buiten-  
 landse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met   
 telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
       Geldt:
 a) Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend  
 160 euro per dag.
 b) Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160  
 euro per dag.
       Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten   
       van de openbare markt, komen in aanmerking.
       Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds   
       personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf   
       per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte   
       voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten   
       organiseren.
       De "hinderpremie" van 160 euro per dag wordt verlengd voor ondernemingen die na  
       de gefaseerde versoepeling nog steeds verplicht moeten sluiten.
       Aanvraag online in te dienen tot uiterlijk 13 juni 2020 bij Agentschap Innoveren &   
       Ondernemen (VLAIO):
          https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie 
 

Compensatiepremie en aanvullende compensatiepremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitings-  
       maatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een   
       eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
       De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet   
       van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentie-
       periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

       De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals   
       zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en   
       13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
       Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk,      
       onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
       Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onder-  
       neming zijn.
       Gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitoefenen, komen in aanmerking   
       voor de halve premie van 1500 euro, net zoals student-ondernemers.
       Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de          
       wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel. 
       De compensatiepremie zal ten vroegste 30 april aangevraagd kunnen worden via een   
       toepassing bij VLAIO, en dient ingediend te worden voor 30 juni 2020.
       Hierbovenop komt een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor onderne-  
       mingen die de maand na hun opening een omzetverlies van meer dan 60 procent   
       hebben.
       Voor winkels gaat het dan bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni. Voor
       horeca ondernemingen is dat de periode van 8 juni tot 8 juli. 
       Deze aanvullende premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie volgt zeer binnenkort op de volgende link:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Afbetalingsplan voor belastingen

       De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere   
       de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids-
       interesten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in   
       het oog.
       U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
 a) Bedrijfsvoorheffing
 b) BTW
 c) Personenbelasting
 d) Vennootschapsbelasting 
 e) Rechtspersonenbelasting 
 f) Werkgeversbijdragen
       Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling   
       van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
       Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of   
       betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal   
       Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.
       Tevens werden de percentages verhoogd van de voordelen van de voorafbetalingen  
       van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december.  
       Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder   
       nadelig.
       De Vlaamse onroerende voorheffing zal in het najaar in plaats van het voorjaar   
       geïnd worden. Ook de verkeersbelasting, en enkele andere lasten, worden
       uitgesteld.

Voor meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of   
       vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
 a) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 
 b) Vermindering van sociale bijdragen 
 c) Vrijstelling van bijdragen 
       Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de   
       bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der
       Zelfstandigen.
       De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling   
       voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang   
       een financiële uitkering:
 a) 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 b) 1.614,10 euro per maand met gezinslast
       Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
       Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat   
       volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.
       De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.
       Indien aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, kan het overbruggingsrecht   
       gecombineerd worden met de bovenvermelde hinder- en compensatiepremie.
       Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31   
       augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020. 
       Tevens wordt een heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) ingevoerd.   
       Dat moet ten goede komen aan zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen herop-  
       starten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen   
       draaien.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep

       Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
       Alvast dit:
 a) Vermindering van sociale bijdragen:
  • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen    
  aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 b) Overbruggingsrecht:
  • Toegang tot het overbruggingsrecht zoals zelfstandigen in hoofd-   
  beroep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die   
  minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in   
  hoofdberoep.
  • Voor bijberoepers met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996,89    
  en 13.993,77 euro, bedraagt de uitkering maximaal 645,85 euro per   
  maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast, op   
  voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.
  • Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en    
  binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeelte-  
  lijke uitkering aanvragen. 

  • Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding    
  regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kan   
  men reeds een voor-registratie doen bij het sociale verzekeringsfonds.
 c) Hinderpremie:
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze    
  omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen   
  zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 d) Compensatiepremie:
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen   
  zoals zelfstandigen in hoofdberoep. 
  • Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78   
  euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500   
  euro.
Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie

       Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun   
       groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe mark-
       ten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis   
       kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
       Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject
       De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Tijdelijke werkloosheid

       Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er   
       is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De   
       procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.
       Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
 a) De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal   
 arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 b) Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot   
 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. 
 c) Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 d) De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. 
 e) Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van   
 minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor
 Bestaanszekerheid.
 f) De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen   
 moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft   
 hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
       Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid   
       naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
       Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.
       De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maan-  
       den bevroren. De uitkeringen zullen die periode niet dalen. Hetzelfde geldt voor   
       artiesten.
       Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt tot eind augustus verlengd. Getroffen   
       sectoren kunnen een verlenging tot eind dit jaar aanvragen.
       Er is ook een lastenverlaging voor bedrijven die gebruik maken van het systeem van  
       tijdelijke werkloosheid. Met de maatregel wil de overheid werkgevers aanzetten om 

       weer meer werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen. 
       Bedrijven die in mei weer meer personeel in dienst hebben, moeten de komende   
       drie maanden maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen, een maatregel die   
       goed is voor 460 miljoen euro.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

       Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes  
       opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de   
       coronacrisis.

Financieel arsenaal PMV

       De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen   
       van bedrijven in te dijken. Daartoe wordt het financiële arsenaal van PMV ingezet.   
       Concreet:
 a) Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
         Op die manier wordt een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt   
  kunnen gezet die meer flexibiliteit biedt.
 b) Corona-crisiswaarborg
         Eerder werd t.g.v. de coronacrisis reeds 100 miljoen euro uitgetrokken   
  voor crisis waarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens  deze   
  crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet
  aten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden. 
         Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investe-  
  ringskredieten en werkkapitaal.
 c) Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups voor max. 3 jaar, aan lage  
 rente (250 miljoen euro)
         Om te beantwoorden aan de grote nood aan financieringsinstrumenten   
  die een financiële buffer op middellange termijn creëren.
 d) Opschorting van terugbetaling voor 860 KMO’s
         Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+   
  toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen.
 e) Financiële assistentie aan bedrijven
         PMV neemt contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV   
  of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. Hun experts bekijken met de  
  bedrijfsleiding de impact van de Coronacrisis op de onderneming, welke   
  nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere
  beslissingen zich opdringen.
Voor meer info:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Waarborgregeling

       Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen
       ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een over  
       bruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
       Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investerings-
       kredieten en werkkapitaal. 
       Indien u gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met   
       de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

       Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode   
       te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar,   
       voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten: 
 a) Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling   
 vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen   
 heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt   
 ook voor mensen met een hypotheeklening. 
 b) Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12   
 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die   
 op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.
       Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden   
       soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend   
       beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met   
       het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te  
       nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan   
       gevonden worden.
Voor meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

       Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling   
       en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
 a) De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een  
 arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op
        jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in 
 rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt. 
 b) Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor
 werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn   
 inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam
 tewerkstellen. 
 c) Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de   
 overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even   
 wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3   
 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldig  
 heidsduur van het verplichte prestarterstraject. 
 d) Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf   
 van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet   
 kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun   
 verblijf blijven werken.
Voor meer info:
a)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
b)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
c)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
d)    https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds van 296 miljoen euro

       Dit is een specifiek noodfonds ten behoeve van sectoren zoals cultuur, jeugd,   
       media, sport, schoolreizen etc., alsook specifieke sectoren (bv. sierteelt, delen   
       van toerisme, mobiliteit & openbare werken) die zware schade opliepen t.g.v. de   
       coronacrisis.

       Het gaat om 296 miljoen zijn 265 miljoen euro rechtstreekste steun en 31 miljoen      
       euro leningen. Bovendien blijven alle reguliere subsidies uitbetaald     
       worden.
       Belangrijk is dat 30% van deze middelen , 87 miljoen euro, zullen verdeeld worden   
       via de lokale besturen, het bestuursniveau dat het dichtst bij de getroffen
       verveningen staat.
       De verdeling van de 296,425 miljoen euro tussen sectoren is afgeklopt als volgt:
 a) Cultuur: 65 miljoen
 b) Sport: 10 miljoen
 c) Jeugd-media: 15 miljoen
 d) Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen
 e) Landbouw: 35 miljoen
 f) Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen
 g) Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
 h) Mobiliteit: 47 miljoen
       Meer info volgt.

Punctuele acties

       Voor de horeca is er een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzon-
       dering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020. Voor maaltijden van 12   
       naar 6% en voor dranken - behalve voor alcohol - van 21 naar 6 procent. 
       Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die   
       kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en   
       diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent   
       aftrekbaar en belastingvrij. Ook de werknemer moet er geen belastingen op betalen,  
       dus is dit een extra bovenop de bestaande loonnorm. De wettelijke uitwerking van   
       deze maatregel volgt later. 
Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca#:~:text=Op%206%20juni%202020%20heeft,restaurant%2D%20en%20cateringdiensten%20te%20verlagen.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
 
Voor algemene vragen in verband met Corona kan je surfen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar 0800/14.689. U vindt hier
ook de FAQ's in verscheidene talen.
Zelfstandigen die vragen hebben over steunmaatregelen kunnen bellen
naar 0800/12.018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan
is kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be.
www.vlaio.be of 0800/20.555 voor Vlaamse steunmaatregelen.
www.rva.be voor vragen over tijdelijke werkloosheid.
www.socialsecurity.be voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid.
www.rsvz.be voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, 
vrijstelling sociale bijdragen,...
www.financien.belgium.be voor belastinggerelateerde vragen.
https://1819.brussels/nl voor steunmaatregelen binnen Brussel.
Voor lokale besturen: hoe om te gaan met je personeel:
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Steunmaatregelen ondernemingen en 
zelfstandigen in tijden van corona.

Hinderpremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte
       sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn   
 beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet   
 betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buiten-  
 landse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met   
 telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
       Geldt:
 a) Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend  
 160 euro per dag.
 b) Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160  
 euro per dag.
       Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten   
       van de openbare markt, komen in aanmerking.
       Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds   
       personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf   
       per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte   
       voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten   
       organiseren.
       De "hinderpremie" van 160 euro per dag wordt verlengd voor ondernemingen die na  
       de gefaseerde versoepeling nog steeds verplicht moeten sluiten.
       Aanvraag online in te dienen tot uiterlijk 13 juni 2020 bij Agentschap Innoveren &   
       Ondernemen (VLAIO):
          https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie 
 

Compensatiepremie en aanvullende compensatiepremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitings-  
       maatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een   
       eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
       De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet   
       van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentie-
       periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

       De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals   
       zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en   
       13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
       Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk,      
       onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
       Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onder-  
       neming zijn.
       Gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitoefenen, komen in aanmerking   
       voor de halve premie van 1500 euro, net zoals student-ondernemers.
       Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de          
       wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel. 
       De compensatiepremie zal ten vroegste 30 april aangevraagd kunnen worden via een   
       toepassing bij VLAIO, en dient ingediend te worden voor 30 juni 2020.
       Hierbovenop komt een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor onderne-  
       mingen die de maand na hun opening een omzetverlies van meer dan 60 procent   
       hebben.
       Voor winkels gaat het dan bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni. Voor
       horeca ondernemingen is dat de periode van 8 juni tot 8 juli. 
       Deze aanvullende premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie volgt zeer binnenkort op de volgende link:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Afbetalingsplan voor belastingen

       De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere   
       de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids-
       interesten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in   
       het oog.
       U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
 a) Bedrijfsvoorheffing
 b) BTW
 c) Personenbelasting
 d) Vennootschapsbelasting 
 e) Rechtspersonenbelasting 
 f) Werkgeversbijdragen
       Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling   
       van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
       Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of   
       betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal   
       Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.
       Tevens werden de percentages verhoogd van de voordelen van de voorafbetalingen  
       van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december.  
       Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder   
       nadelig.
       De Vlaamse onroerende voorheffing zal in het najaar in plaats van het voorjaar   
       geïnd worden. Ook de verkeersbelasting, en enkele andere lasten, worden
       uitgesteld.

Voor meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of   
       vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
 a) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 
 b) Vermindering van sociale bijdragen 
 c) Vrijstelling van bijdragen 
       Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de   
       bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der
       Zelfstandigen.
       De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling   
       voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang   
       een financiële uitkering:
 a) 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 b) 1.614,10 euro per maand met gezinslast
       Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
       Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat   
       volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.
       De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.
       Indien aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, kan het overbruggingsrecht   
       gecombineerd worden met de bovenvermelde hinder- en compensatiepremie.
       Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31   
       augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020. 
       Tevens wordt een heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) ingevoerd.   
       Dat moet ten goede komen aan zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen herop-  
       starten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen   
       draaien.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep

       Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
       Alvast dit:
 a) Vermindering van sociale bijdragen:
  • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen    
  aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 b) Overbruggingsrecht:
  • Toegang tot het overbruggingsrecht zoals zelfstandigen in hoofd-   
  beroep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die   
  minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in   
  hoofdberoep.
  • Voor bijberoepers met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996,89    
  en 13.993,77 euro, bedraagt de uitkering maximaal 645,85 euro per   
  maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast, op   
  voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.
  • Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en    
  binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeelte-  
  lijke uitkering aanvragen. 

  • Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding    
  regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kan   
  men reeds een voor-registratie doen bij het sociale verzekeringsfonds.
 c) Hinderpremie:
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze    
  omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen   
  zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 d) Compensatiepremie:
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen   
  zoals zelfstandigen in hoofdberoep. 
  • Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78   
  euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500   
  euro.
Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie

       Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun   
       groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe mark-
       ten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis   
       kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
       Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject
       De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Tijdelijke werkloosheid

       Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er   
       is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De   
       procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.
       Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
 a) De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal   
 arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 b) Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot   
 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. 
 c) Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 d) De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. 
 e) Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van   
 minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor
 Bestaanszekerheid.
 f) De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen   
 moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft   
 hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
       Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid   
       naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
       Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.
       De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maan-  
       den bevroren. De uitkeringen zullen die periode niet dalen. Hetzelfde geldt voor   
       artiesten.
       Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt tot eind augustus verlengd. Getroffen   
       sectoren kunnen een verlenging tot eind dit jaar aanvragen.
       Er is ook een lastenverlaging voor bedrijven die gebruik maken van het systeem van  
       tijdelijke werkloosheid. Met de maatregel wil de overheid werkgevers aanzetten om 

       weer meer werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen. 
       Bedrijven die in mei weer meer personeel in dienst hebben, moeten de komende   
       drie maanden maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen, een maatregel die   
       goed is voor 460 miljoen euro.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

       Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes  
       opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de   
       coronacrisis.

Financieel arsenaal PMV

       De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen   
       van bedrijven in te dijken. Daartoe wordt het financiële arsenaal van PMV ingezet.   
       Concreet:
 a) Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
         Op die manier wordt een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt   
  kunnen gezet die meer flexibiliteit biedt.
 b) Corona-crisiswaarborg
         Eerder werd t.g.v. de coronacrisis reeds 100 miljoen euro uitgetrokken   
  voor crisis waarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens  deze   
  crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet
  aten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden. 
         Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investe-  
  ringskredieten en werkkapitaal.
 c) Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups voor max. 3 jaar, aan lage  
 rente (250 miljoen euro)
         Om te beantwoorden aan de grote nood aan financieringsinstrumenten   
  die een financiële buffer op middellange termijn creëren.
 d) Opschorting van terugbetaling voor 860 KMO’s
         Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+   
  toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen.
 e) Financiële assistentie aan bedrijven
         PMV neemt contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV   
  of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. Hun experts bekijken met de  
  bedrijfsleiding de impact van de Coronacrisis op de onderneming, welke   
  nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere
  beslissingen zich opdringen.
Voor meer info:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Waarborgregeling

       Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen
       ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een over  
       bruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
       Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investerings-
       kredieten en werkkapitaal. 
       Indien u gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met   
       de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

       Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode   
       te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar,   
       voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten: 
 a) Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling   
 vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen   
 heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt   
 ook voor mensen met een hypotheeklening. 
 b) Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12   
 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die   
 op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.
       Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden   
       soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend   
       beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met   
       het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te  
       nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan   
       gevonden worden.
Voor meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

       Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling   
       en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
 a) De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een  
 arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op
        jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in 
 rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt. 
 b) Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor
 werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn   
 inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam
 tewerkstellen. 
 c) Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de   
 overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even   
 wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3   
 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldig  
 heidsduur van het verplichte prestarterstraject. 
 d) Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf   
 van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet   
 kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun   
 verblijf blijven werken.
Voor meer info:
a)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
b)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
c)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
d)    https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds van 296 miljoen euro

       Dit is een specifiek noodfonds ten behoeve van sectoren zoals cultuur, jeugd,   
       media, sport, schoolreizen etc., alsook specifieke sectoren (bv. sierteelt, delen   
       van toerisme, mobiliteit & openbare werken) die zware schade opliepen t.g.v. de   
       coronacrisis.

       Het gaat om 296 miljoen zijn 265 miljoen euro rechtstreekste steun en 31 miljoen      
       euro leningen. Bovendien blijven alle reguliere subsidies uitbetaald     
       worden.
       Belangrijk is dat 30% van deze middelen , 87 miljoen euro, zullen verdeeld worden   
       via de lokale besturen, het bestuursniveau dat het dichtst bij de getroffen
       verveningen staat.
       De verdeling van de 296,425 miljoen euro tussen sectoren is afgeklopt als volgt:
 a) Cultuur: 65 miljoen
 b) Sport: 10 miljoen
 c) Jeugd-media: 15 miljoen
 d) Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen
 e) Landbouw: 35 miljoen
 f) Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen
 g) Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
 h) Mobiliteit: 47 miljoen
       Meer info volgt.

Punctuele acties

       Voor de horeca is er een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzon-
       dering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020. Voor maaltijden van 12   
       naar 6% en voor dranken - behalve voor alcohol - van 21 naar 6 procent. 
       Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die   
       kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en   
       diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent   
       aftrekbaar en belastingvrij. Ook de werknemer moet er geen belastingen op betalen,  
       dus is dit een extra bovenop de bestaande loonnorm. De wettelijke uitwerking van   
       deze maatregel volgt later. 
Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca#:~:text=Op%206%20juni%202020%20heeft,restaurant%2D%20en%20cateringdiensten%20te%20verlagen.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
 
Voor algemene vragen in verband met Corona kan je surfen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar 0800/14.689. U vindt hier
ook de FAQ's in verscheidene talen.
Zelfstandigen die vragen hebben over steunmaatregelen kunnen bellen
naar 0800/12.018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan
is kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be.
www.vlaio.be of 0800/20.555 voor Vlaamse steunmaatregelen.
www.rva.be voor vragen over tijdelijke werkloosheid.
www.socialsecurity.be voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid.
www.rsvz.be voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, 
vrijstelling sociale bijdragen,...
www.financien.belgium.be voor belastinggerelateerde vragen.
https://1819.brussels/nl voor steunmaatregelen binnen Brussel.
Voor lokale besturen: hoe om te gaan met je personeel:
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Steunmaatregelen ondernemingen en 
zelfstandigen in tijden van corona.

Hinderpremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte
       sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn   
 beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet   
 betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buiten-  
 landse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met   
 telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
       Geldt:
 a) Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend  
 160 euro per dag.
 b) Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160  
 euro per dag.
       Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten   
       van de openbare markt, komen in aanmerking.
       Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds   
       personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf   
       per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte   
       voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten   
       organiseren.
       De "hinderpremie" van 160 euro per dag wordt verlengd voor ondernemingen die na  
       de gefaseerde versoepeling nog steeds verplicht moeten sluiten.
       Aanvraag online in te dienen tot uiterlijk 13 juni 2020 bij Agentschap Innoveren &   
       Ondernemen (VLAIO):
          https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie 
 

Compensatiepremie en aanvullende compensatiepremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitings-  
       maatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een   
       eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
       De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet   
       van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentie-
       periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

       De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals   
       zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en   
       13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
       Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk,      
       onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
       Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onder-  
       neming zijn.
       Gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitoefenen, komen in aanmerking   
       voor de halve premie van 1500 euro, net zoals student-ondernemers.
       Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de          
       wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel. 
       De compensatiepremie zal ten vroegste 30 april aangevraagd kunnen worden via een   
       toepassing bij VLAIO, en dient ingediend te worden voor 30 juni 2020.
       Hierbovenop komt een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor onderne-  
       mingen die de maand na hun opening een omzetverlies van meer dan 60 procent   
       hebben.
       Voor winkels gaat het dan bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni. Voor
       horeca ondernemingen is dat de periode van 8 juni tot 8 juli. 
       Deze aanvullende premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie volgt zeer binnenkort op de volgende link:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Afbetalingsplan voor belastingen

       De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere   
       de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids-
       interesten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in   
       het oog.
       U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
 a) Bedrijfsvoorheffing
 b) BTW
 c) Personenbelasting
 d) Vennootschapsbelasting 
 e) Rechtspersonenbelasting 
 f) Werkgeversbijdragen
       Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling   
       van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
       Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of   
       betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal   
       Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.
       Tevens werden de percentages verhoogd van de voordelen van de voorafbetalingen  
       van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december.  
       Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder   
       nadelig.
       De Vlaamse onroerende voorheffing zal in het najaar in plaats van het voorjaar   
       geïnd worden. Ook de verkeersbelasting, en enkele andere lasten, worden
       uitgesteld.

Voor meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of   
       vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
 a) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 
 b) Vermindering van sociale bijdragen 
 c) Vrijstelling van bijdragen 
       Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de   
       bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der
       Zelfstandigen.
       De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling   
       voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang   
       een financiële uitkering:
 a) 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 b) 1.614,10 euro per maand met gezinslast
       Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
       Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat   
       volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.
       De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.
       Indien aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, kan het overbruggingsrecht   
       gecombineerd worden met de bovenvermelde hinder- en compensatiepremie.
       Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31   
       augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020. 
       Tevens wordt een heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) ingevoerd.   
       Dat moet ten goede komen aan zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen herop-  
       starten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen   
       draaien.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep

       Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
       Alvast dit:
 a) Vermindering van sociale bijdragen:
  • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen    
  aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 b) Overbruggingsrecht:
  • Toegang tot het overbruggingsrecht zoals zelfstandigen in hoofd-   
  beroep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die   
  minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in   
  hoofdberoep.
  • Voor bijberoepers met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996,89    
  en 13.993,77 euro, bedraagt de uitkering maximaal 645,85 euro per   
  maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast, op   
  voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.
  • Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en    
  binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeelte-  
  lijke uitkering aanvragen. 

  • Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding    
  regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kan   
  men reeds een voor-registratie doen bij het sociale verzekeringsfonds.
 c) Hinderpremie:
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze    
  omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen   
  zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 d) Compensatiepremie:
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen   
  zoals zelfstandigen in hoofdberoep. 
  • Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78   
  euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500   
  euro.
Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie

       Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun   
       groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe mark-
       ten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis   
       kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
       Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject
       De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Tijdelijke werkloosheid

       Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er   
       is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De   
       procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.
       Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
 a) De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal   
 arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 b) Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot   
 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. 
 c) Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 d) De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. 
 e) Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van   
 minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor
 Bestaanszekerheid.
 f) De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen   
 moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft   
 hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
       Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid   
       naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
       Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.
       De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maan-  
       den bevroren. De uitkeringen zullen die periode niet dalen. Hetzelfde geldt voor   
       artiesten.
       Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt tot eind augustus verlengd. Getroffen   
       sectoren kunnen een verlenging tot eind dit jaar aanvragen.
       Er is ook een lastenverlaging voor bedrijven die gebruik maken van het systeem van  
       tijdelijke werkloosheid. Met de maatregel wil de overheid werkgevers aanzetten om 

       weer meer werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen. 
       Bedrijven die in mei weer meer personeel in dienst hebben, moeten de komende   
       drie maanden maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen, een maatregel die   
       goed is voor 460 miljoen euro.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

       Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes  
       opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de   
       coronacrisis.

Financieel arsenaal PMV

       De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen   
       van bedrijven in te dijken. Daartoe wordt het financiële arsenaal van PMV ingezet.   
       Concreet:
 a) Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
         Op die manier wordt een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt   
  kunnen gezet die meer flexibiliteit biedt.
 b) Corona-crisiswaarborg
         Eerder werd t.g.v. de coronacrisis reeds 100 miljoen euro uitgetrokken   
  voor crisis waarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens  deze   
  crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet
  aten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden. 
         Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investe-  
  ringskredieten en werkkapitaal.
 c) Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups voor max. 3 jaar, aan lage  
 rente (250 miljoen euro)
         Om te beantwoorden aan de grote nood aan financieringsinstrumenten   
  die een financiële buffer op middellange termijn creëren.
 d) Opschorting van terugbetaling voor 860 KMO’s
         Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+   
  toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen.
 e) Financiële assistentie aan bedrijven
         PMV neemt contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV   
  of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. Hun experts bekijken met de  
  bedrijfsleiding de impact van de Coronacrisis op de onderneming, welke   
  nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere
  beslissingen zich opdringen.
Voor meer info:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Waarborgregeling

       Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen
       ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een over  
       bruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
       Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investerings-
       kredieten en werkkapitaal. 
       Indien u gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met   
       de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

       Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode   
       te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar,   
       voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten: 
 a) Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling   
 vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen   
 heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt   
 ook voor mensen met een hypotheeklening. 
 b) Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12   
 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die   
 op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.
       Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden   
       soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend   
       beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met   
       het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te  
       nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan   
       gevonden worden.
Voor meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

       Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling   
       en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
 a) De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een  
 arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op
        jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in 
 rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt. 
 b) Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor
 werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn   
 inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam
 tewerkstellen. 
 c) Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de   
 overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even   
 wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3   
 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldig  
 heidsduur van het verplichte prestarterstraject. 
 d) Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf   
 van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet   
 kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun   
 verblijf blijven werken.
Voor meer info:
a)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
b)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
c)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
d)    https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds van 296 miljoen euro

       Dit is een specifiek noodfonds ten behoeve van sectoren zoals cultuur, jeugd,   
       media, sport, schoolreizen etc., alsook specifieke sectoren (bv. sierteelt, delen   
       van toerisme, mobiliteit & openbare werken) die zware schade opliepen t.g.v. de   
       coronacrisis.

       Het gaat om 296 miljoen zijn 265 miljoen euro rechtstreekste steun en 31 miljoen      
       euro leningen. Bovendien blijven alle reguliere subsidies uitbetaald     
       worden.
       Belangrijk is dat 30% van deze middelen , 87 miljoen euro, zullen verdeeld worden   
       via de lokale besturen, het bestuursniveau dat het dichtst bij de getroffen
       verveningen staat.
       De verdeling van de 296,425 miljoen euro tussen sectoren is afgeklopt als volgt:
 a) Cultuur: 65 miljoen
 b) Sport: 10 miljoen
 c) Jeugd-media: 15 miljoen
 d) Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen
 e) Landbouw: 35 miljoen
 f) Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen
 g) Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
 h) Mobiliteit: 47 miljoen
       Meer info volgt.

Punctuele acties

       Voor de horeca is er een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzon-
       dering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020. Voor maaltijden van 12   
       naar 6% en voor dranken - behalve voor alcohol - van 21 naar 6 procent. 
       Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die   
       kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en   
       diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent   
       aftrekbaar en belastingvrij. Ook de werknemer moet er geen belastingen op betalen,  
       dus is dit een extra bovenop de bestaande loonnorm. De wettelijke uitwerking van   
       deze maatregel volgt later. 
Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca#:~:text=Op%206%20juni%202020%20heeft,restaurant%2D%20en%20cateringdiensten%20te%20verlagen.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
 
Voor algemene vragen in verband met Corona kan je surfen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar 0800/14.689. U vindt hier
ook de FAQ's in verscheidene talen.
Zelfstandigen die vragen hebben over steunmaatregelen kunnen bellen
naar 0800/12.018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan
is kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be.
www.vlaio.be of 0800/20.555 voor Vlaamse steunmaatregelen.
www.rva.be voor vragen over tijdelijke werkloosheid.
www.socialsecurity.be voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid.
www.rsvz.be voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, 
vrijstelling sociale bijdragen,...
www.financien.belgium.be voor belastinggerelateerde vragen.
https://1819.brussels/nl voor steunmaatregelen binnen Brussel.
Voor lokale besturen: hoe om te gaan met je personeel:
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Steunmaatregelen ondernemingen en 
zelfstandigen in tijden van corona.

Hinderpremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte
       sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn   
 beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet   
 betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buiten-  
 landse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met   
 telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
       Geldt:
 a) Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend  
 160 euro per dag.
 b) Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160  
 euro per dag.
       Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten   
       van de openbare markt, komen in aanmerking.
       Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds   
       personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf   
       per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte   
       voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten   
       organiseren.
       De "hinderpremie" van 160 euro per dag wordt verlengd voor ondernemingen die na  
       de gefaseerde versoepeling nog steeds verplicht moeten sluiten.
       Aanvraag online in te dienen tot uiterlijk 13 juni 2020 bij Agentschap Innoveren &   
       Ondernemen (VLAIO):
          https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie 
 

Compensatiepremie en aanvullende compensatiepremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitings-  
       maatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een   
       eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
       De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet   
       van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentie-
       periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

       De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals   
       zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en   
       13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
       Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk,      
       onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
       Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onder-  
       neming zijn.
       Gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitoefenen, komen in aanmerking   
       voor de halve premie van 1500 euro, net zoals student-ondernemers.
       Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de          
       wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel. 
       De compensatiepremie zal ten vroegste 30 april aangevraagd kunnen worden via een   
       toepassing bij VLAIO, en dient ingediend te worden voor 30 juni 2020.
       Hierbovenop komt een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor onderne-  
       mingen die de maand na hun opening een omzetverlies van meer dan 60 procent   
       hebben.
       Voor winkels gaat het dan bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni. Voor
       horeca ondernemingen is dat de periode van 8 juni tot 8 juli. 
       Deze aanvullende premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie volgt zeer binnenkort op de volgende link:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Afbetalingsplan voor belastingen

       De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere   
       de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids-
       interesten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in   
       het oog.
       U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
 a) Bedrijfsvoorheffing
 b) BTW
 c) Personenbelasting
 d) Vennootschapsbelasting 
 e) Rechtspersonenbelasting 
 f) Werkgeversbijdragen
       Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling   
       van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
       Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of   
       betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal   
       Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.
       Tevens werden de percentages verhoogd van de voordelen van de voorafbetalingen  
       van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december.  
       Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder   
       nadelig.
       De Vlaamse onroerende voorheffing zal in het najaar in plaats van het voorjaar   
       geïnd worden. Ook de verkeersbelasting, en enkele andere lasten, worden
       uitgesteld.

Voor meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of   
       vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
 a) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 
 b) Vermindering van sociale bijdragen 
 c) Vrijstelling van bijdragen 
       Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de   
       bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der
       Zelfstandigen.
       De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling   
       voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang   
       een financiële uitkering:
 a) 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 b) 1.614,10 euro per maand met gezinslast
       Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
       Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat   
       volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.
       De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.
       Indien aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, kan het overbruggingsrecht   
       gecombineerd worden met de bovenvermelde hinder- en compensatiepremie.
       Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31   
       augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020. 
       Tevens wordt een heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) ingevoerd.   
       Dat moet ten goede komen aan zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen herop-  
       starten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen   
       draaien.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep

       Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
       Alvast dit:
 a) Vermindering van sociale bijdragen:
  • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen    
  aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 b) Overbruggingsrecht:
  • Toegang tot het overbruggingsrecht zoals zelfstandigen in hoofd-   
  beroep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die   
  minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in   
  hoofdberoep.
  • Voor bijberoepers met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996,89    
  en 13.993,77 euro, bedraagt de uitkering maximaal 645,85 euro per   
  maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast, op   
  voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.
  • Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en    
  binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeelte-  
  lijke uitkering aanvragen. 

  • Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding    
  regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kan   
  men reeds een voor-registratie doen bij het sociale verzekeringsfonds.
 c) Hinderpremie:
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze    
  omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen   
  zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 d) Compensatiepremie:
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen   
  zoals zelfstandigen in hoofdberoep. 
  • Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78   
  euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500   
  euro.
Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie

       Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun   
       groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe mark-
       ten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis   
       kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
       Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject
       De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Tijdelijke werkloosheid

       Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er   
       is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De   
       procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.
       Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
 a) De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal   
 arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 b) Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot   
 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. 
 c) Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 d) De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. 
 e) Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van   
 minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor
 Bestaanszekerheid.
 f) De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen   
 moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft   
 hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
       Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid   
       naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
       Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.
       De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maan-  
       den bevroren. De uitkeringen zullen die periode niet dalen. Hetzelfde geldt voor   
       artiesten.
       Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt tot eind augustus verlengd. Getroffen   
       sectoren kunnen een verlenging tot eind dit jaar aanvragen.
       Er is ook een lastenverlaging voor bedrijven die gebruik maken van het systeem van  
       tijdelijke werkloosheid. Met de maatregel wil de overheid werkgevers aanzetten om 

       weer meer werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen. 
       Bedrijven die in mei weer meer personeel in dienst hebben, moeten de komende   
       drie maanden maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen, een maatregel die   
       goed is voor 460 miljoen euro.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

       Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes  
       opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de   
       coronacrisis.

Financieel arsenaal PMV

       De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen   
       van bedrijven in te dijken. Daartoe wordt het financiële arsenaal van PMV ingezet.   
       Concreet:
 a) Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
         Op die manier wordt een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt   
  kunnen gezet die meer flexibiliteit biedt.
 b) Corona-crisiswaarborg
         Eerder werd t.g.v. de coronacrisis reeds 100 miljoen euro uitgetrokken   
  voor crisis waarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens  deze   
  crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet
  aten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden. 
         Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investe-  
  ringskredieten en werkkapitaal.
 c) Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups voor max. 3 jaar, aan lage  
 rente (250 miljoen euro)
         Om te beantwoorden aan de grote nood aan financieringsinstrumenten   
  die een financiële buffer op middellange termijn creëren.
 d) Opschorting van terugbetaling voor 860 KMO’s
         Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+   
  toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen.
 e) Financiële assistentie aan bedrijven
         PMV neemt contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV   
  of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. Hun experts bekijken met de  
  bedrijfsleiding de impact van de Coronacrisis op de onderneming, welke   
  nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere
  beslissingen zich opdringen.
Voor meer info:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Waarborgregeling

       Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen
       ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een over  
       bruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
       Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investerings-
       kredieten en werkkapitaal. 
       Indien u gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met   
       de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

       Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode   
       te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar,   
       voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten: 
 a) Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling   
 vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen   
 heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt   
 ook voor mensen met een hypotheeklening. 
 b) Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12   
 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die   
 op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.
       Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden   
       soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend   
       beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met   
       het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te  
       nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan   
       gevonden worden.
Voor meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

       Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling   
       en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
 a) De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een  
 arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op
        jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in 
 rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt. 
 b) Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor
 werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn   
 inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam
 tewerkstellen. 
 c) Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de   
 overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even   
 wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3   
 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldig  
 heidsduur van het verplichte prestarterstraject. 
 d) Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf   
 van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet   
 kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun   
 verblijf blijven werken.
Voor meer info:
a)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
b)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
c)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
d)    https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds van 296 miljoen euro

       Dit is een specifiek noodfonds ten behoeve van sectoren zoals cultuur, jeugd,   
       media, sport, schoolreizen etc., alsook specifieke sectoren (bv. sierteelt, delen   
       van toerisme, mobiliteit & openbare werken) die zware schade opliepen t.g.v. de   
       coronacrisis.

       Het gaat om 296 miljoen zijn 265 miljoen euro rechtstreekste steun en 31 miljoen      
       euro leningen. Bovendien blijven alle reguliere subsidies uitbetaald     
       worden.
       Belangrijk is dat 30% van deze middelen , 87 miljoen euro, zullen verdeeld worden   
       via de lokale besturen, het bestuursniveau dat het dichtst bij de getroffen
       verveningen staat.
       De verdeling van de 296,425 miljoen euro tussen sectoren is afgeklopt als volgt:
 a) Cultuur: 65 miljoen
 b) Sport: 10 miljoen
 c) Jeugd-media: 15 miljoen
 d) Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen
 e) Landbouw: 35 miljoen
 f) Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen
 g) Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
 h) Mobiliteit: 47 miljoen
       Meer info volgt.

Punctuele acties

       Voor de horeca is er een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzon-
       dering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020. Voor maaltijden van 12   
       naar 6% en voor dranken - behalve voor alcohol - van 21 naar 6 procent. 
       Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die   
       kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en   
       diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent   
       aftrekbaar en belastingvrij. Ook de werknemer moet er geen belastingen op betalen,  
       dus is dit een extra bovenop de bestaande loonnorm. De wettelijke uitwerking van   
       deze maatregel volgt later. 
Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca#:~:text=Op%206%20juni%202020%20heeft,restaurant%2D%20en%20cateringdiensten%20te%20verlagen.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
 
Voor algemene vragen in verband met Corona kan je surfen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar 0800/14.689. U vindt hier
ook de FAQ's in verscheidene talen.
Zelfstandigen die vragen hebben over steunmaatregelen kunnen bellen
naar 0800/12.018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan
is kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be.
www.vlaio.be of 0800/20.555 voor Vlaamse steunmaatregelen.
www.rva.be voor vragen over tijdelijke werkloosheid.
www.socialsecurity.be voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid.
www.rsvz.be voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, 
vrijstelling sociale bijdragen,...
www.financien.belgium.be voor belastinggerelateerde vragen.
https://1819.brussels/nl voor steunmaatregelen binnen Brussel.
Voor lokale besturen: hoe om te gaan met je personeel:
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Steunmaatregelen ondernemingen en 
zelfstandigen in tijden van corona.

Hinderpremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte
       sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn   
 beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet   
 betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buiten-  
 landse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met   
 telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
       Geldt:
 a) Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend  
 160 euro per dag.
 b) Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160  
 euro per dag.
       Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten   
       van de openbare markt, komen in aanmerking.
       Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds   
       personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf   
       per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte   
       voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten   
       organiseren.
       De "hinderpremie" van 160 euro per dag wordt verlengd voor ondernemingen die na  
       de gefaseerde versoepeling nog steeds verplicht moeten sluiten.
       Aanvraag online in te dienen tot uiterlijk 13 juni 2020 bij Agentschap Innoveren &   
       Ondernemen (VLAIO):
          https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie 
 

Compensatiepremie en aanvullende compensatiepremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitings-  
       maatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een   
       eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
       De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet   
       van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentie-
       periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

       De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals   
       zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en   
       13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
       Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk,      
       onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
       Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onder-  
       neming zijn.
       Gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitoefenen, komen in aanmerking   
       voor de halve premie van 1500 euro, net zoals student-ondernemers.
       Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de          
       wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel. 
       De compensatiepremie zal ten vroegste 30 april aangevraagd kunnen worden via een   
       toepassing bij VLAIO, en dient ingediend te worden voor 30 juni 2020.
       Hierbovenop komt een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor onderne-  
       mingen die de maand na hun opening een omzetverlies van meer dan 60 procent   
       hebben.
       Voor winkels gaat het dan bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni. Voor
       horeca ondernemingen is dat de periode van 8 juni tot 8 juli. 
       Deze aanvullende premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie volgt zeer binnenkort op de volgende link:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Afbetalingsplan voor belastingen

       De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere   
       de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids-
       interesten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in   
       het oog.
       U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
 a) Bedrijfsvoorheffing
 b) BTW
 c) Personenbelasting
 d) Vennootschapsbelasting 
 e) Rechtspersonenbelasting 
 f) Werkgeversbijdragen
       Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling   
       van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
       Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of   
       betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal   
       Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.
       Tevens werden de percentages verhoogd van de voordelen van de voorafbetalingen  
       van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december.  
       Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder   
       nadelig.
       De Vlaamse onroerende voorheffing zal in het najaar in plaats van het voorjaar   
       geïnd worden. Ook de verkeersbelasting, en enkele andere lasten, worden
       uitgesteld.

Voor meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of   
       vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
 a) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 
 b) Vermindering van sociale bijdragen 
 c) Vrijstelling van bijdragen 
       Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de   
       bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der
       Zelfstandigen.
       De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling   
       voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang   
       een financiële uitkering:
 a) 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 b) 1.614,10 euro per maand met gezinslast
       Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
       Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat   
       volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.
       De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.
       Indien aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, kan het overbruggingsrecht   
       gecombineerd worden met de bovenvermelde hinder- en compensatiepremie.
       Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31   
       augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020. 
       Tevens wordt een heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) ingevoerd.   
       Dat moet ten goede komen aan zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen herop-  
       starten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen   
       draaien.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep

       Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
       Alvast dit:
 a) Vermindering van sociale bijdragen:
  • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen    
  aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 b) Overbruggingsrecht:
  • Toegang tot het overbruggingsrecht zoals zelfstandigen in hoofd-   
  beroep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die   
  minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in   
  hoofdberoep.
  • Voor bijberoepers met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996,89    
  en 13.993,77 euro, bedraagt de uitkering maximaal 645,85 euro per   
  maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast, op   
  voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.
  • Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en    
  binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeelte-  
  lijke uitkering aanvragen. 

  • Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding    
  regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kan   
  men reeds een voor-registratie doen bij het sociale verzekeringsfonds.
 c) Hinderpremie:
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze    
  omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen   
  zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 d) Compensatiepremie:
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen   
  zoals zelfstandigen in hoofdberoep. 
  • Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78   
  euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500   
  euro.
Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie

       Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun   
       groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe mark-
       ten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis   
       kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
       Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject
       De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Tijdelijke werkloosheid

       Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er   
       is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De   
       procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.
       Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
 a) De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal   
 arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 b) Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot   
 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. 
 c) Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 d) De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. 
 e) Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van   
 minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor
 Bestaanszekerheid.
 f) De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen   
 moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft   
 hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
       Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid   
       naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
       Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.
       De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maan-  
       den bevroren. De uitkeringen zullen die periode niet dalen. Hetzelfde geldt voor   
       artiesten.
       Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt tot eind augustus verlengd. Getroffen   
       sectoren kunnen een verlenging tot eind dit jaar aanvragen.
       Er is ook een lastenverlaging voor bedrijven die gebruik maken van het systeem van  
       tijdelijke werkloosheid. Met de maatregel wil de overheid werkgevers aanzetten om 

       weer meer werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen. 
       Bedrijven die in mei weer meer personeel in dienst hebben, moeten de komende   
       drie maanden maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen, een maatregel die   
       goed is voor 460 miljoen euro.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

       Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes  
       opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de   
       coronacrisis.

Financieel arsenaal PMV

       De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen   
       van bedrijven in te dijken. Daartoe wordt het financiële arsenaal van PMV ingezet.   
       Concreet:
 a) Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
         Op die manier wordt een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt   
  kunnen gezet die meer flexibiliteit biedt.
 b) Corona-crisiswaarborg
         Eerder werd t.g.v. de coronacrisis reeds 100 miljoen euro uitgetrokken   
  voor crisis waarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens  deze   
  crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet
  aten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden. 
         Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investe-  
  ringskredieten en werkkapitaal.
 c) Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups voor max. 3 jaar, aan lage  
 rente (250 miljoen euro)
         Om te beantwoorden aan de grote nood aan financieringsinstrumenten   
  die een financiële buffer op middellange termijn creëren.
 d) Opschorting van terugbetaling voor 860 KMO’s
         Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+   
  toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen.
 e) Financiële assistentie aan bedrijven
         PMV neemt contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV   
  of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. Hun experts bekijken met de  
  bedrijfsleiding de impact van de Coronacrisis op de onderneming, welke   
  nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere
  beslissingen zich opdringen.
Voor meer info:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Waarborgregeling

       Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen
       ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een over  
       bruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
       Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investerings-
       kredieten en werkkapitaal. 
       Indien u gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met   
       de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

       Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode   
       te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar,   
       voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten: 
 a) Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling   
 vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen   
 heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt   
 ook voor mensen met een hypotheeklening. 
 b) Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12   
 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die   
 op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.
       Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden   
       soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend   
       beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met   
       het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te  
       nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan   
       gevonden worden.
Voor meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

       Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling   
       en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
 a) De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een  
 arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op
        jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in 
 rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt. 
 b) Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor
 werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn   
 inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam
 tewerkstellen. 
 c) Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de   
 overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even   
 wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3   
 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldig  
 heidsduur van het verplichte prestarterstraject. 
 d) Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf   
 van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet   
 kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun   
 verblijf blijven werken.
Voor meer info:
a)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
b)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
c)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
d)    https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds van 296 miljoen euro

       Dit is een specifiek noodfonds ten behoeve van sectoren zoals cultuur, jeugd,   
       media, sport, schoolreizen etc., alsook specifieke sectoren (bv. sierteelt, delen   
       van toerisme, mobiliteit & openbare werken) die zware schade opliepen t.g.v. de   
       coronacrisis.

       Het gaat om 296 miljoen zijn 265 miljoen euro rechtstreekste steun en 31 miljoen      
       euro leningen. Bovendien blijven alle reguliere subsidies uitbetaald     
       worden.
       Belangrijk is dat 30% van deze middelen , 87 miljoen euro, zullen verdeeld worden   
       via de lokale besturen, het bestuursniveau dat het dichtst bij de getroffen
       verveningen staat.
       De verdeling van de 296,425 miljoen euro tussen sectoren is afgeklopt als volgt:
 a) Cultuur: 65 miljoen
 b) Sport: 10 miljoen
 c) Jeugd-media: 15 miljoen
 d) Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen
 e) Landbouw: 35 miljoen
 f) Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen
 g) Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
 h) Mobiliteit: 47 miljoen
       Meer info volgt.

Punctuele acties

       Voor de horeca is er een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzon-
       dering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020. Voor maaltijden van 12   
       naar 6% en voor dranken - behalve voor alcohol - van 21 naar 6 procent. 
       Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die   
       kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en   
       diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent   
       aftrekbaar en belastingvrij. Ook de werknemer moet er geen belastingen op betalen,  
       dus is dit een extra bovenop de bestaande loonnorm. De wettelijke uitwerking van   
       deze maatregel volgt later. 
Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca#:~:text=Op%206%20juni%202020%20heeft,restaurant%2D%20en%20cateringdiensten%20te%20verlagen.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
 
Voor algemene vragen in verband met Corona kan je surfen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar 0800/14.689. U vindt hier
ook de FAQ's in verscheidene talen.
Zelfstandigen die vragen hebben over steunmaatregelen kunnen bellen
naar 0800/12.018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan
is kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be.
www.vlaio.be of 0800/20.555 voor Vlaamse steunmaatregelen.
www.rva.be voor vragen over tijdelijke werkloosheid.
www.socialsecurity.be voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid.
www.rsvz.be voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, 
vrijstelling sociale bijdragen,...
www.financien.belgium.be voor belastinggerelateerde vragen.
https://1819.brussels/nl voor steunmaatregelen binnen Brussel.
Voor lokale besturen: hoe om te gaan met je personeel:
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Steunmaatregelen ondernemingen en 
zelfstandigen in tijden van corona.

Hinderpremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte
       sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn   
 beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet   
 betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buiten-  
 landse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met   
 telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-
 ingeschrevene in dienst.
       Geldt:
 a) Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend  
 160 euro per dag.
 b) Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160  
 euro per dag.
       Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten   
       van de openbare markt, komen in aanmerking.
       Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds   
       personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf   
       per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte   
       voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten   
       organiseren.
       De "hinderpremie" van 160 euro per dag wordt verlengd voor ondernemingen die na  
       de gefaseerde versoepeling nog steeds verplicht moeten sluiten.
       Aanvraag online in te dienen tot uiterlijk 13 juni 2020 bij Agentschap Innoveren &   
       Ondernemen (VLAIO):
          https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie 
 

Compensatiepremie en aanvullende compensatiepremie

       Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitings-  
       maatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een   
       eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
       De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet   
       van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentie-
       periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

       De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals   
       zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en   
       13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
       Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk,      
       onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
       Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onder-  
       neming zijn.
       Gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitoefenen, komen in aanmerking   
       voor de halve premie van 1500 euro, net zoals student-ondernemers.
       Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de          
       wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel. 
       De compensatiepremie zal ten vroegste 30 april aangevraagd kunnen worden via een   
       toepassing bij VLAIO, en dient ingediend te worden voor 30 juni 2020.
       Hierbovenop komt een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor onderne-  
       mingen die de maand na hun opening een omzetverlies van meer dan 60 procent   
       hebben.
       Voor winkels gaat het dan bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni. Voor
       horeca ondernemingen is dat de periode van 8 juni tot 8 juli. 
       Deze aanvullende premie kan momenteel nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie volgt zeer binnenkort op de volgende link:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Afbetalingsplan voor belastingen

       De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere   
       de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids-
       interesten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in   
       het oog.
       U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
 a) Bedrijfsvoorheffing
 b) BTW
 c) Personenbelasting
 d) Vennootschapsbelasting 
 e) Rechtspersonenbelasting 
 f) Werkgeversbijdragen
       Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling   
       van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
       Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of   
       betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal   
       Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.
       Tevens werden de percentages verhoogd van de voordelen van de voorafbetalingen  
       van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december.  
       Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder   
       nadelig.
       De Vlaamse onroerende voorheffing zal in het najaar in plaats van het voorjaar   
       geïnd worden. Ook de verkeersbelasting, en enkele andere lasten, worden
       uitgesteld.

Voor meer info: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of   
       vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
 a) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 
 b) Vermindering van sociale bijdragen 
 c) Vrijstelling van bijdragen 
       Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de   
       bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der
       Zelfstandigen.
       De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling   
       voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

       Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang   
       een financiële uitkering:
 a) 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 b) 1.614,10 euro per maand met gezinslast
       Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
       Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat   
       volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.
       De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.
       Indien aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, kan het overbruggingsrecht   
       gecombineerd worden met de bovenvermelde hinder- en compensatiepremie.
       Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31   
       augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020. 
       Tevens wordt een heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) ingevoerd.   
       Dat moet ten goede komen aan zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen herop-  
       starten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen   
       draaien.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep

       Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
       Alvast dit:
 a) Vermindering van sociale bijdragen:
  • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen    
  aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 b) Overbruggingsrecht:
  • Toegang tot het overbruggingsrecht zoals zelfstandigen in hoofd-   
  beroep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die   
  minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in   
  hoofdberoep.
  • Voor bijberoepers met een jaarlijks inkomen tussen de 6.996,89    
  en 13.993,77 euro, bedraagt de uitkering maximaal 645,85 euro per   
  maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast, op   
  voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.
  • Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en    
  binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeelte-  
  lijke uitkering aanvragen. 

  • Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding    
  regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kan   
  men reeds een voor-registratie doen bij het sociale verzekeringsfonds.
 c) Hinderpremie:
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze    
  omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen   
  zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 d) Compensatiepremie:
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen   
  zoals zelfstandigen in hoofdberoep. 
  • Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78   
  euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500   
  euro.
Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie

       Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun   
       groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe mark-
       ten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis   
       kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
       Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject
       De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.
Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Tijdelijke werkloosheid

       Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er   
       is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De   
       procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.
       Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
 a) De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal   
 arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 b) Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot   
 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. 
 c) Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 d) De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. 
 e) Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van   
 minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor
 Bestaanszekerheid.
 f) De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen   
 moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft   
 hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
       Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid   
       naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
       Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.
       De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maan-  
       den bevroren. De uitkeringen zullen die periode niet dalen. Hetzelfde geldt voor   
       artiesten.
       Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt tot eind augustus verlengd. Getroffen   
       sectoren kunnen een verlenging tot eind dit jaar aanvragen.
       Er is ook een lastenverlaging voor bedrijven die gebruik maken van het systeem van  
       tijdelijke werkloosheid. Met de maatregel wil de overheid werkgevers aanzetten om 

       weer meer werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen. 
       Bedrijven die in mei weer meer personeel in dienst hebben, moeten de komende   
       drie maanden maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen, een maatregel die   
       goed is voor 460 miljoen euro.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

       Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes  
       opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de   
       coronacrisis.

Financieel arsenaal PMV

       De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen   
       van bedrijven in te dijken. Daartoe wordt het financiële arsenaal van PMV ingezet.   
       Concreet:
 a) Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
         Op die manier wordt een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt   
  kunnen gezet die meer flexibiliteit biedt.
 b) Corona-crisiswaarborg
         Eerder werd t.g.v. de coronacrisis reeds 100 miljoen euro uitgetrokken   
  voor crisis waarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens  deze   
  crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet
  aten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden. 
         Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investe-  
  ringskredieten en werkkapitaal.
 c) Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups voor max. 3 jaar, aan lage  
 rente (250 miljoen euro)
         Om te beantwoorden aan de grote nood aan financieringsinstrumenten   
  die een financiële buffer op middellange termijn creëren.
 d) Opschorting van terugbetaling voor 860 KMO’s
         Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+   
  toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen.
 e) Financiële assistentie aan bedrijven
         PMV neemt contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV   
  of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. Hun experts bekijken met de  
  bedrijfsleiding de impact van de Coronacrisis op de onderneming, welke   
  nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere
  beslissingen zich opdringen.
Voor meer info:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Waarborgregeling

       Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen
       ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een over  
       bruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
       Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investerings-
       kredieten en werkkapitaal. 
       Indien u gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met   
       de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

       Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode   
       te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar,   
       voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten: 
 a) Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling   
 vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen   
 heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt   
 ook voor mensen met een hypotheeklening. 
 b) Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12   
 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die   
 op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.
       Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden   
       soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend   
       beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met   
       het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te  
       nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan   
       gevonden worden.
Voor meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

       Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling   
       en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
 a) De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een  
 arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op
        jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in 
 rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt. 
 b) Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor
 werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn   
 inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam
 tewerkstellen. 
 c) Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de   
 overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even   
 wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3   
 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldig  
 heidsduur van het verplichte prestarterstraject. 
 d) Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf   
 van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet   
 kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun   
 verblijf blijven werken.
Voor meer info:
a)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
b)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
c)    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
d)    https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds van 296 miljoen euro

       Dit is een specifiek noodfonds ten behoeve van sectoren zoals cultuur, jeugd,   
       media, sport, schoolreizen etc., alsook specifieke sectoren (bv. sierteelt, delen   
       van toerisme, mobiliteit & openbare werken) die zware schade opliepen t.g.v. de   
       coronacrisis.

       Het gaat om 296 miljoen zijn 265 miljoen euro rechtstreekste steun en 31 miljoen      
       euro leningen. Bovendien blijven alle reguliere subsidies uitbetaald     
       worden.
       Belangrijk is dat 30% van deze middelen , 87 miljoen euro, zullen verdeeld worden   
       via de lokale besturen, het bestuursniveau dat het dichtst bij de getroffen
       verveningen staat.
       De verdeling van de 296,425 miljoen euro tussen sectoren is afgeklopt als volgt:
 a) Cultuur: 65 miljoen
 b) Sport: 10 miljoen
 c) Jeugd-media: 15 miljoen
 d) Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen
 e) Landbouw: 35 miljoen
 f) Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen
 g) Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
 h) Mobiliteit: 47 miljoen
       Meer info volgt.

Punctuele acties

       Voor de horeca is er een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzon-
       dering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020. Voor maaltijden van 12   
       naar 6% en voor dranken - behalve voor alcohol - van 21 naar 6 procent. 
       Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die   
       kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en   
       diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent   
       aftrekbaar en belastingvrij. Ook de werknemer moet er geen belastingen op betalen,  
       dus is dit een extra bovenop de bestaande loonnorm. De wettelijke uitwerking van   
       deze maatregel volgt later. 
Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca#:~:text=Op%206%20juni%202020%20heeft,restaurant%2D%20en%20cateringdiensten%20te%20verlagen.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
 
Voor algemene vragen in verband met Corona kan je surfen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bellen naar 0800/14.689. U vindt hier
ook de FAQ's in verscheidene talen.
Zelfstandigen die vragen hebben over steunmaatregelen kunnen bellen
naar 0800/12.018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan
is kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be.
www.vlaio.be of 0800/20.555 voor Vlaamse steunmaatregelen.
www.rva.be voor vragen over tijdelijke werkloosheid.
www.socialsecurity.be voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid.
www.rsvz.be voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, 
vrijstelling sociale bijdragen,...
www.financien.belgium.be voor belastinggerelateerde vragen.
https://1819.brussels/nl voor steunmaatregelen binnen Brussel.
Voor lokale besturen: hoe om te gaan met je personeel:
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V L A A M S  PA R L E M E N T S L I D
stephanie d’hose

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-hoe-gaan-lokale-besturen-om-met-hun-personeel-wat-is-mogelijk


