
 

STEUNMAATREGELEN - ZELF AAN TE VRAGEN MAATREGELEN 

(Update 10/04/2020) 

 

PREMIES 

HINDERPREMIE EN SLUITINGSPREMIE 

Deze corona hinderpremie is een subsidie om alle ondernemingen, met een fysieke locatie (winkel, 

kantoor,..) en een vestiging in Vlaanderen, financieel te ondersteunen tijdens de periode van de verplichte 

sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen. 

Wie verplicht moet sluiten, vindt u in de lijst door VLAIO steeds aangepast via FAQ van de Nationale 

Veiligheidsraad.  

Bijkomende voorwaarden : 

• Zelfstandige in hoofdberoep  

• Zelfstandige in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als 

zelfstandige in hoofdberoep 

• Een vennootschap met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdse RSZ-ingeschrevene in 

dienst 

• Een VZW met een economische activiteit met minstens één voltijdse RSZ-ingeschrevene in dienst 

Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Indien deze onderneming 

evenwel meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van 

de coronavirusmaatregelen, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per 

onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid, 

ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

De premie bedraagt € 4000 en voor elke bijkomende verplichte sluitingsdag na 6 april , die samenvalt met 

een normale openingsdag, wordt € 160 per dag als bijkomende sluitingspremie betaald.   

De aanvraag dient online te worden ingediend uiterlijk op 19 mei 2020. Deze online aanvraag loopt via 

online platform van Vlaio d.m.v.een identiteitscontrole : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-

financiering/corona-hinderpremie 

De aanvraag is vrij makkelijk te maken maar u houdt wel volgende zaken ter beschikking : kaartlezer, id-

kaart en pin-code, het bankrekeningnummer van uw onderneming en de openingsuren van de 

winkel/kantoor. Indien u niet over een kaartlezer beschikt, kunt u ook via itsme applicatie werken. Op onze 

website vindt u onder Tools een handleiding om dit gemakkelijk  te installeren. 

Inmiddels zijn het ITAA (Beroepsinstituut voor belastingconsulenten en accountants) en de Vlaamse 
overheid een werkwijze overeengekomen waarbij de accountant via een aangepaste webapplicatie de 
aanvraag kan doen. Gelieve rekening mee te houden dat deze manuele procedure langer duurt waardoor 
de betaling later zal gebeuren. Er zal een formele schriftelijke volmacht moeten gegeven worden aan ons 
kantoor met verklaring op eer en met opgave van de hierna volgende elementen: 
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• ondernemingsnummer. 
• een korte beschrijving van de activiteit (die moeten sluiten). 
• facultatief: de website-url. 
• indien het een eenmanszaak betreft; bevestiging dat die in hoofdberoep wordt uitgeoefend, of in 

bijberoep met betaling van de sociale bijdrage zoals in hoofdberoep. 
• de normale openingsdagen en -uren van de zaak. 
• het rekeningnummer van de onderneming. 
• de contactgegevens (telefoon) van de accountant en van de ondernemer, mét vermelding wie er bij 

voorkeur gecontacteerd wordt. 

Indien nodig zal het contactcenter van VLAIO telefonisch contact opnemen met de ondernemer of met de 
accountant om de gegevens van de onderneming aan te vullen.  

Wenst u op ons beroep te doen voor deze manuele procedure, stuur hiervoor dan een mail naar: 
info@abpartners-oudenaarde.be. Wij bezorgen u een in te vullen volmachtformulier om uw dossier te 
kunnen behandelen. 

 

COMPENSATIEPREMIE 

Wat ? 

Niet alleen bedrijven die verplicht werden tot volledig sluiting ingevolge de corona-indijkingsmaatregelen 

lijden verliezen. Voor hen was er al de hinderpremie.  

 
Met de compensatiepremie wil de Vlaamse regering met een eenmalige premie van 3.000 € of 1.500 € 

(naargelang het geval) nu ook de ondernemingen en winkels steunen die door de beperkende maatregelen 

een groot omzetverlies leiden, ondanks het feit dat ze wel nog verder mogen werken en openblijven.  

Het spreekt voor zich dat de twee premies niet kunnen gecombineerd worden: de hinderpremie is er voor 

bedrijven die verplicht moesten sluiten, daar waar de compensatiepremie onder voorwaarden juist de 

bedrijven die open blijven moet ondersteunen. 

Voor wie ? 

Het gaat dus over ondernemers in allerlei sectoren, zoals in de evenementensector, freelancesector, (para-

)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- 

en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel.  

Ook ondernemers die geen kantoor/winkel/salon hebben (en daardoor niet onder de hinderpremie 

vallen) zullen dus beroep kunnen doen op de compensatiemaatregel.  
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Hoeveel bedraagt de éénmalige premie ? 

• Bedrag van 3.000 €, indien … 

o U een  zelfstandige in hoofdberoep bent. 

o U een zelfstandige in bijberoep bent, maar sociale bijdragen betaalt als zelfstandige in 

hoofdberoep. 

o U een vennootschap met rechtspersoonlijkheid bent.  

• Bedrag van 1.500 €, indien … 

o U een zelfstandige in bijberoep bent, die verplicht was te sluiten, maar geen recht hebt op de 

corona hinderpremie. 

o U een zelfstandige in bijberoep bent en een belastbaar inkomen heeft tussen de 6.996,89 € en 

13.993,78 €. 

Opgelet: de premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als 

werknemer van 80% of meer. 

Voorwaarden ? 

• Omzetverlies van minimum 60 % in de referentieperiode van 14/03/2020 tem 30/04/2020 tov 

diezelfde periode vorig jaar, dus tov 14/03/2019 tem 30/04/2019. 

• Ook starters gestart uiterlijk op 12/03/2020 kunnen een compensatiepremie ontvangen indien ze een 

omzetdaling van 60% tov het neergelegde financieel plan kunnen aantonen. 

• Heeft u meerdere vestigingen/exploitatiezetels, kan u maximum 5 premies cumuleren per 

onderneming. 

• Ook VZW’s komen in aanmerking op voorwaarde dat er minstens  1 voltijdse werknemer aanwezig is. 

Hoe aanvragen ? 

De Compensatiepremie zal u kunnen aanvragen via een tool bij het Vlaams Agentschap van Innoveren en 

Ondernemen - https://vlaio.be/nl.  

We verwachten dat de aanvraag zal lopen via aanvraag met een verklaring op eer die pas zal kunnen 

ingediend worden ten vroegste vanaf 30 april gezien de referentieperiode van 60% omzetdaling loopt van 

14/03/2020 tem 30/04/2020. 

Tip:  

In afwachting dat u uw aanvraag kan indienen, kan u alvast de omzet van dezelfde referentieperiode vorig 

jaar (14/03/2019 tem 30/04/2019) oplijsten door de factuurbedragen (excl.btw) op te tellen indien u werkt 

met facturatie.  

Werkt u niet met facturatie dan kan u de omzet van dezelfde referentieperiode vorig jaar reeds 

voorbereiden door de som te maken van uw dagontvangsten, getuigschriften, prestatiestaten of andere 

betalingsaanvragen of inkomstenstaten. 
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VERVANGINGSINKOMEN 

VOLLEDIG OVERBRUGGINGSRECHT 

Voor wie : 

Het volledig overbruggingsrecht betreft een vervangingsinkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep, 

meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en zelfstandigen in bijberoep die op basis van 

het netto belastbaar beroepsinkomen minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen (745,51 euro 

per kwartaal). 

Niet voor zelfstandigen in bijberoep met lagere sociale bijdragen, gepensioneerden, student-zelfstandigen 

en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep. Deze kunnen eventueel beroep doen op het half 

overbruggingsrecht (zie verder). 

Voorwaarden : 

• Ofwel werken in de horeca en dus verplicht tot sluiting (ook wanneer u niet helemaal gesloten bent 
en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, bij mensen levert of uw hotel open blijft). 

• Ofwel in de bouw werkt. Het crisiscentrum interpreteert de regels rond social distancing zeer 
streng. Het gaat om bedrijven die vallen onder het paritair comité van het bouwbedrijf (PC 124).  
Via deze link kan worden nagegaan welke bouwbedrijven in aanmerking komen. Zo vallen onder 
andere bouwaannemers, schrijnwerkers, loodgieters, stukadoors, schilders, … onder dit paritair 
comité. 

• Ofwel werken in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting. 

Een lijst van deze winkels/handelszaken vindt u terug op https://www.unizo.be/advies/corona-

welke-winkels-mogen-openblijven 

• Ofwel bij vrijwillige onderbreking van activiteiten ingevolge het coronavirus gedurende minstens 7 

opeenvolgende kalenderdagen.  

Uitzonderingen 

o Kleine taken, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren. Het gaat 

bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails.  

o Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen; maar ook 

een absoluut noodzakelijk onderhoud of een noodzakelijke herstelling door garagisten, 

elektriciens, loodgieters … Noodzakelijk betekent dat zonder uw interventie de veiligheid of 

hygiëne in het gedrang komt. 

• U moet in België wonen en mag tijdens onderbreking niet aan de slag gaan als werknemer of een 

andere uitkering ontvangen. 

• U mag geen sociale uitkering ontvangen behalve een tijdelijke werkloosheidsuitkering 

Bedrag : 

• Bij verplichte sluiting in horeca of andere sector: 1.291,69 euro per maand (of 1.614,10 euro mits 

gezinslast) voor maand maart en april. 

• Bij vrijwillige en volledige onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen: 1.291,69 

euro per maand (of 1.614,10 euro mits gezinslast) voor maand maart. Indien u ook in de maand 

april onderbreekt tussen 1 april en 19 april dan hebt u recht op hetzelfde bedrag 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.liantis.be%2Fe2t%2Fc%2F*W8C5C7L7nqhM4W5_FktY65HzC30%2F*W8Fmk8-5xYXGSW2DrhHD3DZxQc0%2F5%2Ff18dQhb0S1V33qknp1VX3R3T59svjmW5sFnhD6r-5qlW5D3m9p8hx9fcW79M7lw5twcsLW1V5l9X85dPVbW5KbyRw2QJZN-W8H8kJV1fKXcbW5TZbph2y5dL4Vf-y_96WwM_mW2YGy6C8pPPfwW92kdDN7hhC5JW8WbKSZ3_Rj-YW3pfKqP8vJsmSW158BqT5Wj_1JW1L4Yjm2QvBpgVmWmXZ1WQytmW3HnfVM8Pc38sW5xtZK37dhYl_W2xDt2h2hpKRTW53nw7v62HCLwW33n1Bk1kJ5k3W1mnwM162sx0pW37z6P76j_Gt0W5VcW_G5QBxLvF2HxVYHwbKPN5KhT7QwtkXPN1bvqQd5khjJW2dTjPX187-JZVxY_N98T49M-W7l0qJW1vL54SW18c2l43xrTCmW8LxJqJ2NgwFZN52jjX-C4g7kW6y2-pr7chppBW8TL0_D1qsdjPW6-4Ld58Mz1GcVq-SRH4yH4bXW4Nvtm22lX583N5D6R9kxds5FN5FQ4t2GzQsZW5CzL9y5BDbptV6ppyX39qqbfW5d_jGd4KXYT9VTXrqW5sZYLCW3VxJ875RBf8gW8HLyyx2d8n5zW3K5sZx4w85YbW8cqsVH8X2jySW3n8SW-5gnpkrW2wZ7tw4h_30KN73cfZGfHkMSW62qCpT2r9BVVW6zB2Pf7D99vtW1DM5Ks4ffjbyW63ZHGD4qlhPzW1yRclt8mbWsWW1yFRT17CslwzW2XVcT_14b3b9W2Ly4LC3VJLpyW5cG6lM4TsB2yW58rcm232QR_xW75wtwy18fPDmW468hW11pkqqyW6_zwH97fQwGfVRwP-z4shpyHW117xZ92JtPDkW85qb6B77SB5wN22gWzxL3L9kW1XhPGp6GPzh1W9251j17GTF0KVljJgV1j92f9W7M3lgn8134GJW8RfRT32SBHG-W68hHHk979x-fW63839J8DDrLqW4k3YwW599pd6W7kbcCq3Tb5MgW1bWGyD4dN_k1W2p_DPq7tr3fyW2fjJnY89drbXW8N0yN_17FKg2W4HxfnX81RVrnW9lP2Hf4VHR8hW4zDp1q6LYNcgW6f11Mx2lj875121&data=01%7C01%7Crudi.vanhecke%40abpartners-oudenaarde.be%7C67f575507c134a87ab8e08d7dafabd25%7Cdc22b770d241478092975ad03fd748c6%7C0&sdata=5ma%2F0Z%2BW8gjsPSBqgHQri3j8FBrVfTibanLjudvc8tU%3D&reserved=0
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Combinatie met andere uitkering : 

Als zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende echtgenoot (aangesloten in het maxistatuut) 
of als zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) die minstens de minimumbijdrage in 
hoofdberoep verschuldigd is, mag u het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere 
uitkering combineren: 

• Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend wanneer u uw zelfstandige activiteiten onderbreekt 
of moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis.  

• Het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid. 
• Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er zijn drie 

mogelijke situaties:  
o Was u voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoudt u 

uw ziekte-uitkeringen.  
o Wordt u arbeidsongeschikt terwijl u al recht hebt op het overbruggingsrecht? Dan zal u pas 

vanaf mei 2020 recht hebben op ziekte-uitkeringen. 
o Had u van de adviserend arts van het ziekenfonds de toestemming om deeltijds te gaan 

werken als zelfstandige? Dan kan u geen overbruggingsrecht ontvangen, maar behoudt u 
uw ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk uw ziekenfonds dat u volledig bent gestopt 
met werken. 

Hoe aanvragen : 

De aanvraag dient te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds. Dit kan via een aanvraagformulier maar 

heel wat sociaal verzekeringsfondsen hebben hiervoor een webapplicatie opgemaakt.  

Bij vrijwillige sluiting zal u moeten opgeven waarom het noodzakelijk was uw activiteiten te onderbreken. 

Hierbij enkele redenen als vrijblijvend voorbeeld: 

- Onderbreking van activiteiten wegens geen toelevering van grondstoffen 

- Onderbreking van activiteit omdat ik voor de kinderen thuis blijf wegens sluiting van de scholen en 

geen thuiswerk kan verrichten 

- Wegens voorzorg en niet langer respecteren van social distancing 

- …. 

Extra weetjes : 

- Het overbruggingsrecht geldt per persoon m.a.w. als bijvoorbeeld beide echtgenoten werken in de 

getroffen zaak en voldoen aan de voorwaarden, kunnen beiden individueel een aanvraag indienen. 

- Een bedrijfsleider mag zijn maandelijkse bezoldiging uit de vennootschap blijven ontvangen tijdens 

het overbruggingsrecht. 

Mocht u nog verdere vragen hebben, kan u terecht bij uw A&B dossierverantwoordelijke, die u (samen met 

het sociaal verzekeringsfonds) verder zal helpen met uw vragen.  

Om het overbruggingsrecht aan te vragen voor maart en/of april is er sowieso nog tijd tem 30 juni. 

 

https://www.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/sociale-bijdragen/rechten/arbeidsongeschiktheid


 

HALF OVERBRUGGINGSRECHT 

Voor wie? 

Het half overbruggingsrecht betreft een vervangingsinkomen bepaalde zelfstandigen in bijberoep en 
gepensioneerden. Zelfstandigen in hoofdberoep, primo-starters en meewerkende echtgenoten in 
maxistatuut kunnen het “volledige” overbruggingsrecht aanvragen (zie hoger). 

U bent gestart vóór 1 april 2017 als zelfstandige en u bent: 

• Zelfstandig in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37)of student-zelfstandige die op basis 
van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 een kwartaalbijdrage van minstens 372,75 
euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) en maximaal 745,50 euro verschuldigd is;  

• Gepensioneerde met een zelfstandige bijverdienste die op basis van het netto belastbaar 
beroepsinkomen van 2017 een kwartaalbijdrage van minstens 267,30 euro (overeenkomstig een 
inkomen van 6.996,89 euro) verschuldigd is; 

• 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 een 
kwartaalbijdrage van minstens 372,75 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) 
verschuldigd is. 

Bent u als zelfstandige in bijberoep, met gelijkstelling bijberoep (art. 37), student-zelfstandige, 
gepensioneerde of 65-plusser zonder pensioen een lagere sociale bijdrage verschuldigd, dan heeft u geen 
recht op het half overbruggingsrecht.  

Wanneer heeft u recht op het overbruggingsrecht? 

U bent werkzaam: 

• Ofwel in de horeca, zelfs wanneer u niet helemaal sluit  
• Ofwel in de bouw. Het crisiscentrum interpreteert de regels rond social distancing zeer streng.    

Het gaat om bedrijven die vallen onder het paritair comité van het bouwbedrijf (PC 124).               
Via deze link kan worden nagegaan welke bouwbedrijven in aanmerking komen. Zo vallen onder 
andere bouwaannemers, schrijnwerkers, loodgieters, stukadoors, schilders, … onder dit paritair 
comité. 

• Ofwel in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer u 
nog een deel van uw activiteit of een andere zelfstandige activiteit voortzet, zoals een lesgever die 
zijn webshop nog uitbaat).  

• Ofwel wanneer u door het coronavirus uw activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen 
onderbreekt (bijvoorbeeld omdat u weinig klanten heeft of uit voorzorg). In dat geval mag u tijdens 
die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen. 

Bedrag en combinatie met andere uitkering? 

De uitkering bedraagt: 

• 645,85 euro als alleenstaande  

• 807,05 euro bij gezinslast. 

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.liantis.be%2Fe2t%2Fc%2F*W8C5C7L7nqhM4W5_FktY65HzC30%2F*W8Fmk8-5xYXGSW2DrhHD3DZxQc0%2F5%2Ff18dQhb0S1V33qknp1VX3R3T59svjmW5sFnhD6r-5qlW5D3m9p8hx9fcW79M7lw5twcsLW1V5l9X85dPVbW5KbyRw2QJZN-W8H8kJV1fKXcbW5TZbph2y5dL4Vf-y_96WwM_mW2YGy6C8pPPfwW92kdDN7hhC5JW8WbKSZ3_Rj-YW3pfKqP8vJsmSW158BqT5Wj_1JW1L4Yjm2QvBpgVmWmXZ1WQytmW3HnfVM8Pc38sW5xtZK37dhYl_W2xDt2h2hpKRTW53nw7v62HCLwW33n1Bk1kJ5k3W1mnwM162sx0pW37z6P76j_Gt0W5VcW_G5QBxLvF2HxVYHwbKPN5KhT7QwtkXPN1bvqQd5khjJW2dTjPX187-JZVxY_N98T49M-W7l0qJW1vL54SW18c2l43xrTCmW8LxJqJ2NgwFZN52jjX-C4g7kW6y2-pr7chppBW8TL0_D1qsdjPW6-4Ld58Mz1GcVq-SRH4yH4bXW4Nvtm22lX583N5D6R9kxds5FN5FQ4t2GzQsZW5CzL9y5BDbptV6ppyX39qqbfW5d_jGd4KXYT9VTXrqW5sZYLCW3VxJ875RBf8gW8HLyyx2d8n5zW3K5sZx4w85YbW8cqsVH8X2jySW3n8SW-5gnpkrW2wZ7tw4h_30KN73cfZGfHkMSW62qCpT2r9BVVW6zB2Pf7D99vtW1DM5Ks4ffjbyW63ZHGD4qlhPzW1yRclt8mbWsWW1yFRT17CslwzW2XVcT_14b3b9W2Ly4LC3VJLpyW5cG6lM4TsB2yW58rcm232QR_xW75wtwy18fPDmW468hW11pkqqyW6_zwH97fQwGfVRwP-z4shpyHW117xZ92JtPDkW85qb6B77SB5wN22gWzxL3L9kW1XhPGp6GPzh1W9251j17GTF0KVljJgV1j92f9W7M3lgn8134GJW8RfRT32SBHG-W68hHHk979x-fW63839J8DDrLqW4k3YwW599pd6W7kbcCq3Tb5MgW1bWGyD4dN_k1W2p_DPq7tr3fyW2fjJnY89drbXW8N0yN_17FKg2W4HxfnX81RVrnW9lP2Hf4VHR8hW4zDp1q6LYNcgW6f11Mx2lj875121&data=01%7C01%7Crudi.vanhecke%40abpartners-oudenaarde.be%7C67f575507c134a87ab8e08d7dafabd25%7Cdc22b770d241478092975ad03fd748c6%7C0&sdata=5ma%2F0Z%2BW8gjsPSBqgHQri3j8FBrVfTibanLjudvc8tU%3D&reserved=0


 

Het halve overbruggingsrecht mag u met andere uitkeringen combineren, maar er gelden beperkingen: 

• U moet de activiteiten naar aanleiding van de coronacrisis onderbreken. Had u uw activiteiten al 
om andere redenen onderbroken, dan heeft u geen recht op het half overbruggingsrecht. 

• De som van al uw uitkeringen samen (bv. pensioen) mag niet hoger zijn dan 1.614,10 euro.   Is de 
som van het halve overbruggingsrecht en uw andere uitkering hoger dan 1.614,10 euro, dan zal het 
uitkeringsbedrag overbruggingsrecht worden verminderd. Er wordt bij deze vergelijking rekening 
gehouden met de bruto uitkeringsbedragen. 

• Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

Hoe aanvragen?  

De aanvraag moet gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds, dit via een webapplicatie of via een 

aanvraagformulier dat kan worden doorgemaild.  

Omdat de wetgeving nog niet officieel werd aangepast, kan u actueel het halve overbruggingsrecht nog 
niet aanvragen. We houden u verder op de hoogte. U kan ook steeds terecht op de website van uw sociaal 
verzekeringsfonds. 

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona 

https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-overbruggingsrecht 

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona 

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op 

het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  

In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een 

volledige en een gedeeltelijke sluiting, en vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en 

werkloosheid wegens overmacht.  

Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. 

De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden 

opgeven.  

Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan 

werken. Geneesheren mogen een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.  

Deze versoepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de 

periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020. 

Voor de aanvraagprocedure verwijzen wij u graag door naar uw sociaal secretariaat die uw partner is om 

hierin u te begeleiden.  

 

 

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona
https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-overbruggingsrecht
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona


 

SOCIALE BIJDRAGEN 

UITSTEL 

U kan bij uw sociaal verzekeringsfonds één jaar uitstel van sociale bijdragen vragen.  Deze maatregel geldt 

voor de voorlopige bijdragen van de eerste 2 kwartalen van 2020.  

De aanvraag moet gebeuren: 

- vóór 31 maart 2020 voor het 1ste en 2de kwartaal 

- of vóór 15 juni 2020 voor enkel 2de kwartaal   

Om welke bijdragen gaat het? 

Het uitstel van betaling heeft betrekking op: 

• De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. 
• Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die op 31 maart, 30 juni 

of 30 september 2020 zouden moeten zijn betaald. 

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit: 

• Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd 
waren op 31 maart 2020: uiterlijk vóór 31 maart 2021. 

• Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd 
waren op 30 juni en 30 september 2020: uiterlijk vóór 30 juni 2021. 

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal al heeft betaald, kan geen uitstel van betaling krijgen 
voor dat kwartaal. 

Hoe aanvragen? 

Wil u als zelfstandig ondernemer uitstel van betaling, neem dan contact op met de klantenadviseur bij het 
sociaal verzekeringsfonds. 

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor uw sociale rechten? 

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op uw recht op uitkeringen of op uw 
pensioenrechten, op voorwaarde dat uw sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de 
verlengde termijnen zijn betaald. 

VERMINDERING 

Een vermindering van sociale bijdragen kan worden gevraagd indien uw verwachte inkomsten lager zullen 

liggen dan vastgelegde drempels.   

 

 

 



 

REGULARISATIES VROEGERE INKOMSTENJAREN 

Indien u zware regularisaties van vroegere inkomstenjaren verschuldigd bent, kan u hiervoor 

afbetalingsplannen aanvragen.   

Voor al deze aanvragen inzake sociale bijdragen richt u zich best tot uw sociaal verzekeringsfonds. Uw 

dossierbeheerder bij A&B Partners ondersteunt u graag bij communicatie met uw sociaal 

verzekeringsfonds. 

 

VRIJSTELLING SOCIALE BIJDRAGEN 

Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen 
aan te vragen sterk vereenvoudigd. 

Wie kan de vrijstelling aanvragen? 

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) 
en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen. 

Tijdens de coronacrisis kunnen ook startende zelfstandigen, die nog geen vier kwartalen zelfstandige zijn, 
een vrijstelling aanvragen. 

Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen de 
vrijstelling niet aanvragen. 

Voor welke bijdragen? 

De vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt voor: 

• De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2020. 
• Regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor bijdragejaar 2018 die op 31 maart, 30 

juni of 30 september 2020 betaald moeten zijn. 

Wil u ook voor andere kwartalen een vrijstelling aanvragen of voor regularisatiebijdragen, dan moet u de 
normale procedure volgen. 

Hoe dient u een aanvraag in? 

Het RSVZ beslist over de vrijstellingsaanvraag. Om van de vereenvoudigde procedure gebruik te maken, 
moet u het vereenvoudigd aanvraagformulier gebruiken en aan uw sociaal verzekeringsfonds overmaken.  

Wie aangesloten is bij Liantis, kan de procedure en het aanvraagdocument terugvinden op de website van 
Liantis: https://www.liantis.be/nl/nieuws/corona-vrijstelling-sociale-bijdragen. 

 

 

https://www.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/startvoorwaarden/hoofdberoep-bijberoep
https://www.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/startvoorwaarden/meewerkende-echtgenoot
https://www.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/startvoorwaarden/zelfstandige-na-pensioen
https://www.liantis.be/nl/nieuws/corona-vrijstelling-sociale-bijdragen


 

KREDIETEN 

CORONA-WAARBORGREGELING 

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door gebrek aan voldoende 

waarborgen, kunnen tot 75% van de waarborg laten afdekken via de Participatie Maatschappij 

Vlaanderen (PMV) in ruil voor een éénmalige premie.  

 

Dit is een bestaande regeling. Nieuw is evenwel dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande 

(zelfs niet-bancaire) schulden een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen door PMV, mits aan te 

tonen dat de financieringsaanvraag het gevolg is van de coronacrisis.  

De éénmalige premie gaat hierbij ook omlaag van 0,5% naar 0,25 %. 

 

Voor bijkomende informatie omtrent procedure en aanvraag (via uw bank), zie 

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding 

 

UITSTEL KREDIETEN 

Ook de financiële sector zal particulieren, zelfstandigen en bedrijven die ingevolge de coronacrisis in 

financiële moeilijkheden komen bijkomend ondersteunen o.a. via betalingsuitstel voor lopende 

hypothecaire en ondernemingskredieten.  

Voor nieuwe kredieten werd reeds eerder een garantieregeling uitgewerkt (zie hierover onze nieuwsbrief 

van 20 maart - Corona-waarborgregeling).  

 

Betalingsuitstel ondernemingskredieten  

Welke kredieten ? 

Er kan betalingsuitstel gevraagd worden voor één van volgende kredieten: 

• Kredieten met vast aflossingsplan 

• Kaskredieten  

• Vaste voorschotten 

Opmerking: In principe geen betalingsuitstel mogelijk voor leasing of factoringcontracten, maar individuele 

oplossingen kunnen altijd besproken worden met uw financiële partner.     

Voorwaarden ? 

Belgische niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die voldoen aan 

volgende voorwaarden kunnen deze betalingsuitstel aanvragen: 

• De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis  

o ingevolge daling van de omzet 

o of bij volledige of tijdelijke werkloosheid 

o of ingevolge sluiting van de onderneming 

 

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding


 
• De onderneming had op 1/02/2020 geen achterstal  

of had op 29/02/2020 minder dan 30 dagen achterstal:  
o op haar lopende kredieten, 

o bij de belastingen  

o of op sociale zekerheidsbijdragen  

 

• In de periode van 12 maanden voorafgaand aan 31/01/2020 heeft de onderneming bij alle banken al 

haar contractuele kredietverplichtingen voldaan en ze doorloopt geen actieve 

kredietherstructurering. 

Inhoud betalingsuitstel ? 

Uw onderneming kan betalingsuitstel aanvragen van genoemde ondernemingskredieten met maximum 6 

maand, waardoor de looptijd van het krediet maximum met 6 maanden verlengd.   

• Uw bedrijf moet gedurende de betalingsuitstel geen kapitaalaflossingen doen. 

• Intresten blijven wel verschuldigd. 

• Betalingsuitstel kan enkel worden bekomen voor nog toekomstige aflossingen 

De bank mag geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het opnemen van betalingsuitstel. 

Hoe betalingsuitstel aanvragen ? 

Uw onderneming dient de aanvraag tot betalingsuitstel in te dienen bij de bank – gaat niet automatisch!  

 

• Aanvraag ingediend tem 30/04/2020 : maximum 6 maand betalingsuitstel tot uiterlijk 31/10/2020 

• Aanvraag ingediend na 30/04/2020: voor de resterende maanden tot uiterlijk 31/10/2020 

Tip:  

Maak vooraf een afspraak met uw bankier, of contacteer hem/haar via elektronische weg voor een 

efficiëntere afhandeling. Hou rekening met een doorlooptijd van enkele dagen bij uw bank, dus vraag de 

uitstel best minimum een week voor vervaldag van de komende maand aan. Onthoud ook dat de bank 

bewijsstukken zal opvragen. 

 

Betalingsuitstel hypothecaire kredieten voor particulieren 

Wat ? 

Er kan betalingsuitstel aangevraagd worden ingevolge de coronacrisis voor: 

• Het hypothecair krediet voor de enige woning en de hoofdverblijfplaats van de kredietnemer op 

moment van aanvraag betalingsuitstel, met een roerend vermogen van max 25.000 € bij banken 

• gedurende maximum 6 maanden, waardoor ook hier de looptijd wordt verlengd met maximaal de 

periode van het betalingsuitstel. 

• De betalingsuitstel geldt zowel voor interesten als kapitaalaflossingen. 

 



 

• Betalingsuitstel kan enkel worden bekomen voor nog toekomstige aflossingen 

De bank mag geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het opnemen van betalingsuitstel. 

 

Wie/Voorwaarden ? 

Particulieren die onderstaande voorwaarden kunnen aantonen kunnen betalingsuitstel aanvragen:  

 

• Bij gedaald inkomen of zelfs volledig wegvallen van inkomen door de coronacrisis (bij één of beide 

partners indien koppel): 

o bij tijdelijke of volledige of tijdelijke werkloosheid 

o bij ziekte ten gevolge van COVID-19 

o bij sluiting van de zaak  

o bij overbruggingsmaatregelen   

• Er was op 1/02/2020 geen betalingsachterstal op het krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt. 

• Het krediet is aangegaan op de enige woning, tevens hoofdverblijfplaats van de kredietnemer(s). 

• Op het moment van de aanvraag is het roerend vermogen bij de eigen of andere bank kleiner dan 25 

000 € (exclusief pensioensparen). 

 

Inhoud betalingsuitstel ? 

• Bedraagt het netto maandinkomen van het gezin-kredietnemer(s) lager of gelijk aan 1.700 €:  

o dan kan de kredietnemer de betaling van zijn krediet zonder bijkomende interesten uitstellen 

tijdens de uitstelperiode. 

o Na deze periode hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen. 

• Voor alle andere kredietnemers: 

o Ook zij kunnen de betaling van hun hypothecair krediet uitstellen tijdens de uitstelperiode met 

uitgestelde intresten. 

o Na deze periode hernemen de betalingen met aangepaste maandlast omdat de uitgestelde 

interesten worden verrekend 

• Netto gezinsmaandinkomen ? 

o Loontrekkenden: maandinkomen van Februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals 

alimentatie en huurgelden, exclusief kindergeld, na aftrok van kredietlasten van het 

hypothecair krediet hoofdverblijfplaats en andere consumentenkredieten. 

o Zelfstandigen: het maandinkomen voor corona (= inkomen 2019/12 maanden) , inclusief 

terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurgelden, exclusief kindergeld, na aftrek van 

kredietlasten van het hypothecair krediet hoofdverblijfplaats, andere consumentenkredieten 

en ondernemingskredieten op eigen naam. 

Aanvraag ? 

Ook hiervoor dient u uw aanvraag te richten tot uw bankier 

 



 

• Aanvragen ingediend tem 30/04/2020: betalingsuitstel maximum 6 maand tot uiterlijk 31/10/2020. 

• Aanvragen ingediend na 30/04/2020: betalingsuitstel maximum voor de resterende tijd tot 

31/10/2020 

Tip:  

Maak ook hiervoor best vooraf een afspraak met uw bankier, of contacteer hem/haar via elektronische weg 
voor een efficiëntere afhandeling. Hou rekening met een doorlooptijd van enkele dagen bij uw bank, dus 
vraag de uitstel best minimum een week voor vervaldag van de komende maand aan. Onthoud ook dat de 
bank bewijsstukken zal opvragen (zoals bv. werkloosheidsattest, verklaring op eer dat inkomsten sterk 
gedaald zijn,…). 


