NIEUWS

Beste collega’s,
Het einde van de lockdown lijkt in zicht te komen en langzaam zien wij de verschillende
sectoren weer opstarten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de winkels die afgelopen week open
gingen en de musea in onze steden die gefaseerd vanaf maandag de deuren weer bezoekers
gaan verwelkomen, al is het op aangepaste wijze. Wat is immers een ‘kunststad’ zonder
musea! Nu nog de horeca en de toestemming dagtochten te maken en ook onze sector kan
weer opstarten, al is het in eerste instantie voor de nationale bezoekers.
Over de kleinschalige logies (B&B’s, vakantielogies en vakantiewoningen) heeft de Nationale
Veiligheidsraad overigens nog geen uitspraak gedaan. Wij vermoeden dat onze sector niet
voor 8 juni weer opengesteld gaat worden.
In deze nieuwsbrief zullen wij een aantal punten kort bespreken, te weten:
1.
2.
3.
4.

Protocol voor heropstart kleinschalige logies
FAVV: uitstel van heffing
Handelshuur
SABAM: Coronavrijstelling auteursrechten

1. Protocol voor heropstart kleinschalige logies
Na een sluitingsperiode van enkele maanden is het tijd weer vooruit te kijken. Covid-19 is weliswaar
nog niet bestreden, maar het op een verantwoorde manier opstarten van de economie, en de
logiessector, is onvermijdelijk.

Hoe kunnen wij de B&B’s en vakantielogies in Vlaanderen op een veilige manier weer
openstellen waarbij niet enkel de gezondheid van de gasten, maar ook die van de uitbaters
wordt gegarandeerd? B&B’s en vakantielogies zijn immers een specifieke sector met eigen
accenten.
Veel B&Bs zijn gevestigd in ééngezinswoningen waarbij gasten de woning delen met de
uitbaters. Maar bij B&B’s en vakantielogies is er vaak ook meer ruimte aanwezig (zowel
binnen als buiten) en steeds een persoonlijke aanpak.
LiV vzw (Logeren in Vlaanderen) en KSLV vzw (Kleinschalige Stedelijk Logies Vlaanderen)
werkten een protocol uit dat een veilige werkwijze voor uitbaters alsook een veilig verblijf
voor gasten moet bewerkstelligen. Aan de GEES (Group Experts Exit Strategy) de taak dit
protocol af te toetsen en antwoord te geven op een aantal openstaande vragen die best
door virusdeskundigen kunnen worden beoordeeld.
Het conceptprotocol is terug te vinden via de volgende link.
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Zodra er aanpassingen zijn of indien de veiligheidsraad het goedkeurt zullen wij jullie
hierover informeren. Wij zijn er ons van bewust dat er momenteel veel verschillende
initiatieven rondgaan betreffende op een veilige manier uitbaten, zo ook bijvoorbeeld via
boekingssites. Natuurlijk goed bedoeld en uiteindelijk zal er wel een eenduidige lijn in zitten,
maar wij hechten waarde aan wat onze eigen Nationale Veiligheidsraad zal beslissen. Dat
zijn immers ook de regels die wij zullen moeten volgen.
Hebben jullie na het lezen van het ‘concept’ protocol nog opmerkingen, vragen of
toevoegingen, laat dit ons dan zeker even weten. Wij kunnen dan zien op welke wijze wij
hier iets mee kunnen doen of hoe hierop antwoord te kunnen geven. Mail je opmerking of
vraag naar secretariaat@kslv.be.

2. FAVV: uitstel van heffing
De heffingcampagne 2020. Het FAVV is zich bewust van de zorgwekkende situatie van de bedrijven
veroorzaakt door COVID-19-crisis. Daarom werd de betaling van de heffingen aangepast.
Privébedrijven waarvan de activiteiten behoren tot de horecasector met of zonder accommodatie, of
tot de sector van de ambulante handel, zullen pas vanaf 1 november 2020 hun uitnodiging tot
aangifte ontvangen.

De vervaldag van de FAVV facturen werd verlengd van 30 tot 60 dagen. De horecasector en
de ambulante handelaars zullen dus begin 2021 het bedrag van de heffing 2020 kunnen
betalen.
Een maand na de vervaldatum van de factuur wordt een kosteloze herinnering verstuurd.
De intensiteit van de invorderingsprocedure zal worden aangepast aan de evolutie van de
sanitaire en economische situatie.
We weten dat sommige bedrijven liquiditeitsproblemen hebben. In geval van
betalingsmoeilijkheden kunnen de debiteuren op eenvoudig verzoek een verlenging van de
betalingstermijn aanvragen door contact met ons op te nemen via e-mail op
heffingen@favv.be of telefonisch op 02/211.99.00 van maandag tot en met vrijdag van 8u30
tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30.

3. Handelshuur
Vlaams ondersteuningssysteem om betalingsmoeilijkheden handelshuur op te vangen
VLAIO: Klik hier voor handelshuurinformatie.
Heel wat handelaars en horeca-uitbaters hebben naar aanleiding van de coronamaatregelen hun
vestiging een tijdlang verplicht moeten sluiten. Toch moest de huur voor die locatie vaak volledig
verder betaald worden.
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Om ondernemers in deze moeilijke tijden te ondersteunen bij de betaling van hun handelshuur heeft
de Vlaamse Regering een vrijblijvend ondersteunend kader op initiatief van UNIZO en met dank aan
Vlaams minister van Economie Hilde Crevits uitgewerkt, zie info op UNIZO klik hier.

4. SABAM: Coronavrijstelling auteursrechten
Handels- en horecazaken die door de coronamaatregelen hun deuren moe(s)ten sluiten, kunnen
rekenen op een solidariteitsbijdrage van auteurs, componisten en uitgevers.
Concreet?
Sabam zal voor één maand de auteursrechten in mindering te brengen van de unisono factuur. Dus
je betaalt één maand lang geen auteursrechten. Meer info.

