NIEUWS
We willen met dit schrijven een compilatie maken van diverse websites en zo
concreet mogelijk jullie helpen naar het zoeken naar de juiste
(steun)maatregelen in functie van het coronavirus en waar jullie hiervoor in
aanmerking komen.
Iedere dag volgen nieuwe maatregelen. Het kan dus zijn bij het verschijnen
van deze nieuwsbrief, dat er ondertussen nieuwe maatregelen gekomen zijn.
We proberen u zo goed als mogelijk op de hoogte te houden.

Vanuit de website van Toerisme Vlaanderen
https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-toeristischesector-coronavirus%20
•

Ik baat een toeristisch logies uit. Mag ik openblijven?

Alleen hotels mogen nog openblijven
Andere recreatieve en toeristische logies (vakantiewoningen, vakantiehuisjes, campings, B&B’s,
vakantieparken, AirBnB's, ...) moeten verplicht sluiten. De (permanente) bewoners mogen in of op
deze logies blijven wonen.
Door een besluit van de veiligheidsraad deze morgen, 19 maart, moeten we onmiddellijk sluiten.
Gelieve de info op de nodige nieuwskanalen te volgen, zowel via toerisme Vlaanderen, BE ALERT
(schrijf u in via https://be-alert.be) en www.Vlaio.be. Al uw vragen met antwoorden worden continu
vernieuwd.
•

Kan ik beroep doen op de corona hinderpremie?

Ja. Naast hotels kunnen ook vakantiehuizen, vakantiewoningen, campings, vakantiecentra, B&B’s,
hostels, jeugdverblijven,… die hun restaurant, ontbijtruimte of bar of een andere gemeenschappelijke
recreatieve ruimte verplicht moeten sluiten, beroep doen op de corona hinderpremie. De onderneming
moet wel voldoen aan de algemene voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Vanuit Vlaio - Hinderpremie.
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelenmbt-het-coronavirus/coronavirus
Logies die moeten sluiten komen in aanmerking voor de hinderpremie. Vlaio bezorgt hierbij de enige
juiste info.
Registreer uw op de website Vlaio , om de nodige documenten door hen bezorgd te krijgen. Vanaf
23 maart is ons bevestigd (door Vlaio) dat de nodige invuldocumenten zullen beschikbaar zijn.

NIEUWS
Er is hiervoor specifiek een website opgericht (wel beveiligd). Neem desnoods contact met uw
boekhouder.

http://www.hinderpremie.be

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen
overbruggingsrecht.
Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast of versterkt
worden. Neem voor meer info een kijkje op de website van de FOD Economie.
Een aanvraag kan je richten aan je sociaal verzekeringsfonds, en hierbij kan je bijgevoegd
invuldocument (Bijlage Overbruggingsrecht) gebruiken als leidraad.

Werkloosheid - Heb je personeel?
Je kan beroep doen op werkloosheid door overmacht. Voor meer info via de RvA
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-hetcoronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

Sociale Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale
bijdragen voor zelfstandigen.
Neem hiervoor contact op met uw boekhouder en met je Sociale zekerheidskas.
•
•

In eerste instantie kan je uitstel vragen van betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.
Dit kan voor kwartaal 1 (aanvraag voor 31 maart) en indien nodig voor kwartaal 2 (voor 30 juni).
Vrijstelling kan aangevraagd worden voor eind 2020.

-

Liantis:
Xerius:
Acerta:
Partena:
Incozina:

https://www.liantis.be/nl/nieuws/coronavirus
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
https://www.acerta.be/nl/werkgevers/coronavirus-veelgestelde-vragen
https://www.partena-professional.be/nl/faq-coronavirus
https://www.incozina.be/moeilijkheden-door-het-coronavirus/

Er werden een aantal fiscale maatregelen opgesteld.
Voor zowel de BTW als voor de bedrijfsvoorheffing wordt er automatisch betalingsuitstel toegestaan.
•
•

De bedrijfsvoorheffing van het 1e kwartaal dient ten laatste tegen 15 juni betaald te worden
(i.p.v. 15 april)
De BTW van het 1e kwartaal of maand maart dient ten laatste tegen 20 juni betaald te worden
(i.p.v. 20 april)

NIEUWS
Er is de mogelijkheid tot gespreide betaling zonder boetes of nalatigheidsintresten (t/m 30/06/20) van:
•
•
•
•

Betalingsplan btw
Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
Sociale werkgeversbijdragen
Zie bijlage Brochure Corona met meer uitleg

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Neem contact op met uw Bank in het geval u een lening heeft om uw voorafbetalingen te regelen. U
kan dit ofwel verminderen tot het minimum van 1500 euro of stopzetten (mogelijks met kosten).

Steunmaatregelen door uw eigen stad
•
•

Wordt bekend gemaakt via uw eigen gilde
En dra beschikbaar op de website van uw stad

Heb je vragen rond uw gezondheid of Covit 19 (Corona
Virus), dan kan je hier alvast terecht:
•
•

https://www.info-coronavirus.be/nl/
1700

