Steunmaatregelen nav Covid-19
Alaska lil ul aandacht vestigen om de Corona steunmaatregelen uiterlijk op 31.12.2020 aan te
vragen!

In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de belangrijkste Corona-steunmaatregelen die nog
kunnen worden aangevraagd. Hou dus in elk geval rekening met de naderende deadline op
31.12.2020!

Vlaams beschermingsmechanisme II
Het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme is een premie voor Vlaamse eenmanszaken en
vennootschappen die in oktober en/of november verplicht moest sluiten of die door de
veiligheidsmaatregelen m.b.t. corona een omzetdaling van 60% hadden in vergelijking met de
referentieperiode in 2019.
Volgende ondernemingen komen in aanmerking:
•
•
•
•
•
•

Zelfstandige in hoofdberoep
Zelfstandige in bijberoep met netto belastbaar inkomen van minstens € 13.993,78 in 2019
Zelfstandige in bijberoep netto belastbaar inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 in 2019
en als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld (halve premie)
Actieve gepensioneerden en student-zelfstandigen die aan voormelde inkomensvoorwaarde
voldoen.
Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid met minstens 1 werkend vennoot of 1
voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ
ingeschreven personeelslid.

Zij moeten kiezen tussen volgende periodes:
•
•

•

01.10.2020-15.11.2020: omzetdaling van 60% vereist in vergelijking met dezelfde periode in
2019.
19.10.2020-15.11.2020: omzetdaling van 60% vereist in vergelijking met dezelfde periode in
2019, behalve voor cafés en restaurants. Restaurants die in deze periode in 2019 meer dan
50% omzet uit take-away haalden, moeten toch 60% omzetdaling aantonen.
Eerste dag van verplichte sluiting-15.11.2020: In deze periode moet geen omzetdaling
worden bewezen. Het moet wel om een verplichte sluiting gaan.

De premie bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) in de referentieperiode in 2019. Hierbij gelden
minimum- en maximumbedragen, afhankelijk van de activiteit en het aantal werknemers. In bepaalde
gevallen wordt de premie gehalveerd.
De premie kan tot en met 31.12.2020 bij Vlaio worden aangevraagd.

Crisis-overbruggingsrecht
Het crisis-overbruggingsrecht is een uitkering voor zelfstandigen die door de veiligheidsmaatregelen
m.b.t. corona getroffen zijn.
Wie komt in aanmerking:
Zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in maxistatuut en
starters)
Zelfstandige in bijberoep (incl. gelijkstelling bijberoep), student-zelfstandige en actieve
gepensioneerde die voorlopige bijdragen betaalt zoals zelfstandigen in hoofdberoep
Zelfstandige in bijberoep (incl. gelijkstelling bijberoep), student-zelfstandige en actieve
gepensioneerde die voorlopige bijdragen betaalt die worden berekend op een referteinkomen tussen € 6.996,89 euro en € 13.993,77 (= halve uitkering).

•
•
•

Crisis-overbruggingsrecht is mogelijk voor zelfstandigen:
•
•
•

die hun activiteiten volledig of gedeeltelijk verplicht moesten onderbreken;
of die hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen vrijwillig hebben onderbroken
door de maatregelen m.b.t. corona (enkel mogelijk in maart-augustus);
of die minstens 60% afhankelijk zijn van een sector die verplicht moet sluiten (enkel mogelijk
in juli-december).

De volledige uitkering bedraagt € 1.614,10 per maand (met gezinslast) of € 1.291,69 per maand (zonder
gezinslast). Voor ondernemingen die in oktober, november en/of december verplicht moest sluiten en
voor ondernemingen die van verplicht gesloten sectoren afhankelijk zijn, wordt dit bedrag verdubbeld.
De uitkeringen voor april-juni moeten uiterlijk op 31.12.2020 worden aangevraagd. Voor uitkeringen
voor juli-september is dit uiterlijk op 31.03.2021 en voor uitkeringen voor oktober-december uiterlijk
op 30.06.2020.

Relance-overbruggingsrecht
Het relance-overbruggingsrecht is een uitkering voor zelfstandigen die in de eerste lockdown hun
activiteiten geheel of gedeeltelijk verplicht moesten onderbreken en die vervolgens terug mochten
opstarten, maar een omzetdaling van minstens 10% hadden.
Wie komt in aanmerking:
•
•

Zelfstandige in hoofdberoep ;
Zelfstandige in bijberoep (incl. gelijkstelling bijberoep), student-zelfstandige en actieve
gepensioneerde die voorlopige bijdragen betaalt zoals zelfstandigen in hoofdberoep.

Relance-overbruggingsrecht is mogelijk voor zelfstandigen:

•
•

Die hun activiteiten tot 03.05.2020 of later geheel of gedeeltelijk verplicht moesten
onderbreken, en
Die een omzetdaling van 10% hadden in tweede kwartaal van 2020 in vergelijking met tweede
kwartaal van 2019 (voor uitkeringen juni t.e.m. september) of 10% in derde kwartaal van 2020
in vergelijking met derde kwartaal van 2019 (voor uitkeringen van oktober t.e.m. december).

De uitkering bedraagt € 1.614,10 per maand (met gezinslast) of € 1.291,69 per maand (zonder
gezinslast). De halve en dubbele uitkering zijn hier niet mogelijk.
De uitkering voor juni moet uiterlijk op 31.12.2020 worden aangevraagd. Voor uitkeringen voor juliseptember is dit uiterlijk op 31.03.2021 en voor uitkeringen voor oktober-december uiterlijk op
30.06.2020.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of
kinderopvang
Sinds september 2020 kunnen zelfstandigen ook aanspraak op overbruggingsrecht maken indien zij in
quarantaine worden geplaatst en hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig
moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in
aanmerking.
Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende
kalenderdagen volledig moeten onderbreken om voor de zorg voor hun kinderen in te staan wanneer
de klas in quarantaine moet of wanneer de school of kinderopvang wordt gesloten. Het moet gaan om
kinderen van hoogstens 12 jaar. Bij oudere kinderen wordt een motivering gevraagd waarom er toch
voor de zorg moet worden ingestaan.
De uitkering varieert tussen € 322,92 en € 1.614,10, afhankelijk van de duur en de gezinslast.
De uitkering voor september moet uiterlijk op 31.03.2021 worden aangevraagd. Voor uitkeringen voor
oktober-december is dit uiterlijk op 30.06.2020.

Diverse maatregelen
Daarnaast zijn er diverse sociale en fiscale maatregelen. We denken hierbij vooral aan uitstel van
betaling of vrijstelling van sociale bijdragen of een afbetalingsplan voor fiscale schulden.
Bepaalde voordelen worden automatisch toegekend, zoals de vrijstelling van de RSZ
werkgeversbijdrage.

