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Welke uitkeringen of uitstellen zijn er en waarvoor kun je hier terecht: 
 

hinderpremie 4.000 € www.vlaio.be 

Overbruggingsrecht Sociale verzekeringskas 

Verlaging/uitstel van sociale bijdragen Sociale verzekeringskas 

Uitstel belastingen/BTW Financien.belgium.be – automatisch 2 
maanden uitstel (informeer bij je boekhouder) 

Uitstel betaling kredieten Uw bankkantoor (nieuw sinds 22/03/2020) 

 
 
 
Hieronder de volgende onderwerpen verder uitgelegd: 
 
A Overzicht steunmaatregelen federaal 
B Hinderpremie 
C Overbruggingsrecht 
D Persoonlijke leningen/hypotheken en abonnementen 
 
 

A Overzicht steunmaatregelen federaal 
 

(punt 1 t/m 3 voor mensen met personeel) 

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht 
Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is mogelijk tot 30 juni 2020. Tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht zullen ondernemingen ook kunnen inroepen in afwachting 
van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning 
nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De 
erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.  

Meer info: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0  

2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd 
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht 
– worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. 
Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.  

3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen 
Wat de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal 
de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen 
mogelijk maakt.  

Meer info: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm  

4. Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen  
Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze 
steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun 
tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling 
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https://financien.belgium.be/nl/coronavirus
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
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te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en 
rechtspersonenbelasting.  

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-
coronavirus-covid-19  

5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing 
Stortingen kunnen gespreid worden en vrijstellingen van boetes zijn mogelijk volgens dezelfde 
voorwaarden als betalingsplan btw.  

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-
coronavirus-covid-19  

6. Betalingsplan personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting 
Indien betalingsmoeilijkheden omwille van COVID-19 aangetoond kunnen worden, kan uitstel 
van betaling gevraagd worden.  

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-
coronavirus-covid-19  

6. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen 
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het 
bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging 
van de bijdrage vragen.  

Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus  (boekhouder) 

7. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 
Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt 
het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de 
sociale zekerheidsbijdragen toegestaan.  

Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus  

8. Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) 
Zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van 
gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële 
steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.  

Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus  

 
 

B Hinderpremie 
 

In de bijlagen een lijst met Codes Hinderpremie. Hierin is te zien dat de gastenkamers behoren tot de 
bedrijven die op last van de overheid zijn moeten sluiten. Verder een Schema hinderpremie, waarin je 
eenvoudig kunt zien of je recht hebt op een premie. 
 
Wie zich nog niet heeft aangemeld op de site van Vlaio, doe dat dan. Enkel geregistreerde krijgen 
automatisch de documenten van Vlaio. Zodra de formulieren beschikbaar zijn krijg je vanzelf van 
Vlaio een email met deze melding. In sommige gevallen kan je eigen Sociale verzekeringskas je 
helpen met het invullen van de documenten of vraag je boekhouder. 
 
 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
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C Overbruggingsrecht 
 

Ben je zelfstandige in hoofd- of bijberoep of heb je het statuut van meewerkend echtgeno(o)t(e), dan 
kun je het overbruggingsrecht aanvragen bij je eigen Sociale Verzekeringskas. Hierdoor kun je een 
uitkering voor zowel de maand maart als april aanvragen mits je 7 dagen per maand bent gesloten. Dit 
is helaas in ons geval niet erg moeilijk omdat wij op laste van de overheid moesten sluiten. 
 

Vorige week reeds hebben wij een pdf document naar jullie toegezonden. Echter na contact met 
Xerius hebben wij vernomen dat wanneer je het document online invult, de behandeling sneller zal 
gaan en er reeds rond 6 april uitgekeerd kan gaan worden. Dit geldt uiteraard enkel voor diegene die 
bij Xerius zijn aangesloten. Check voor de zekerheid even de site van je eigen sociale 
verzekeringskas. Misschien hanteren zij ook een online invulformulier. Denk ook aan het 
rekeningnummer dat je invult. Dit moet gelijk zijn als waar normaliter de sociale bijdragen vanaf 
gestort worden. 
 
 
Xeriusklanten kijken best op: 
https://www.xerius.be/nl-be/corona?utm_source=wondernemen&utm_medium=referral  
 
Scrol naar beneden voor het Overbruggingsrecht. 
 
Let op: gebruik je voor internet saphari dan ondervind je mogelijk problemen. Best google chrome of 
microsoft internet explorer gebruiken. 
 
 

D Persoonlijke leningen/hypotheken en abonnementen 
 

Naast de verschillende steunmaatregelen kun je ook naar je eigen lening of hypotheek kijken. Is het 
moeilijk om aan deze verplichtingen te voldoen neem dan eens contact op met je bank om te zien wat 
de mogelijkheden zijn: 
 
1/ uitstel tot betaling van hypotheeklening (6 maand) aanvragen.  Juiste details  en voorwaarden in de 
nabije toekomst  beschikbaar via je bank.  Schrijf hen nu alvast aan als je merkt dat je in de 
problemen gaat raken. 
2/ overbruggingskrediet aanvragen voor lopende investeringskredieten.  Ook hier komt de info dra 
beschikbaar via je bank.  Schrijf uw bank hiervoor ook aan! 
 
Daarnaast zul je tal van andere verplichtingen hebben bij bedrijven waarmee je een contract bent 
aangegaan. Denk hierbij aan jouw internetprovider, gas en elektra, water, netflix etc. Allemaal zaken 
die ook voor je B&B gelden. Wellicht zijn dergelijke bedrijven coulant en willen zij ook iets doen om 
facturen op te schuiven. Het valt in ieder geval te proberen indien deze lasten zwaar doorwegen nu er 
geen inkomsten vanuit de B&B zijn. 
 

https://www.xerius.be/nl-be/corona?utm_source=wondernemen&utm_medium=referral

