NIEUWS

Beste collega’s,
In deze nieuwsbrief zullen wij een aantal punten kort bespreken, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Pictogrammen en informatieteksten
Aanvullende compensatiepremie (bovenop de hinderpremie)
Overbruggingsrecht
Nieuw overbruggingsrecht (relance)
Vrijstelling van sociale bijdragen

1. Pictogrammen en informatieteksten
Op de KSLV-site hebben wij naast de veiligheidsrichtlijn een aantal documenten geplaatst die
handig zijn bij de heropstart van jouw logies. Denk hierbij aan pictogrammen voor het
ophangen in het entree van jouw logies en informatieteksten die je vooraf aan je gasten
kunt sturen. Allemaal in 4 talen.
Verder komen er nog steeds vragen binnen waar wij een antwoord op proberen te vinden.
Deze vind je in een handig FAQ overzicht en werken wij telkens daar waar nodig bij.
Tot slot treffen jullie de richtlijn betreffende het verhuren van een vakantiewoning aan.
http://www.kslv.be/veiligheidsrichtlijn-kslv/

2. Aanvullende compensatiepremie (bovenop de hinderpremie)
Zoals u weet stopte de hinderpremie bij de heropening van uw logies op 8 juni.
Ondernemingen die wel al open zijn of mogen openen, maar een zwaar omzetverlies
hebben, kunnen evenwel extra genieten van een aanvullende compensatiepremie
Voor wie is deze extra premie?
• Alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de eerste compensatiepremie én
voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en
ondertussen opnieuw open zijn en de activiteiten heropgestart hebben.
• Omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten
opzichte van een referentieperiode vorig jaar (aan te tonen via dagontvangsten,
geleverde prestaties of tijdsregistratie).
• Voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli
Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) benadrukte dat het om de "laatste
acute ingreep" gaat van de regering. Ga voor meer informatie naar de site van Vlaio.
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3. Overbruggingsrecht
Ook mogelijk voor juli en augustus op voorwaarde van onderbreking van minstens 7
opéénvolgende kalenderdagen in 1 maand (wordt waarschijnlijk verlengd tot december)
4. Nieuw overbruggingsrecht (relance)
Er zal ook een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart worden toegekend
aan de zelfstandigen die minstens een maand moesten sluiten tijdens de lockdown (horeca,
evenementsector, kappers, niet-voedingshandel, ...) als hun activiteit het ritme van voor de
crisis niet opnieuw kon halen.
Hoe aantonen?
Ze moeten aantonen dat de activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken
maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking
met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.
5. Vrijstelling van sociale bijdragen
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die
hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het
eerste en tweede kwartaal van 2020.
Deze vrijstelling van betaling kan aangevraagd worden voor:
• de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020;
• de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30
juni 2020 en 30 september 2020 (opgevorderd in het tweede kwartaal van 2020).
Wil je een aanvraag doen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020, dan is het aan te
raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het tweede kwartaal hebt
ontvangen en dan een globale aanvraag voor die twee kwartalen in te dienen.
Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt
vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze
toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.
Je kunt je aanvraag online indienen of rechtstreeks via je sociaal verzekeringsfonds. Er is een
vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je
socialeverzekeringsfonds.
Wie zijn vrijstelling van bijdragen online aanvraagt, meldt dit best ook aan mailboxdvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van zijn dossier.
Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS) Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.
Vrijstelling van bijdragen (DVR) Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

