NIEUWS

Beste collega’s,
Sinds gisteren kan de hinderpremie op de site van Vlaio worden aangevraagd.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden om in aanmerking van deze
premie te kunnen komen. Het is aan de Vlaio dit te beoordelen.
Wij proberen in onze nieuwsbrieven zo volledig mogelijk te zijn, al realiseren
wij ook dat er heel veel verschillende situaties zijn waar onze leden zich in
bevinden. Allemaal kunnen wij deze niet uitzoeken. Maar in sommige gevallen
proberen wij jullie wel een mogelijkheid tot meer informatie aan te geven.
Eigenaren Vakantiewoningen en gepensioneerden:
Ben je eigenaar van een vakantiewoning willen wij jullie adviseren contact op
te nemen met jullie boekhouder of sociale verzekeringskas om te informeren
wat de mogelijkheden zijn op het gebied van steunmaatregelen.
Ditzelfde geld voor gepensioneerden die nog een B&B uitbaten. Voor hen is de
minister van Pensioenen ook inmiddels bezig mogelijke wetsvoorstellen uit te
werken. Klik hier voor meer informatie.

Welke handelszaken en winkels moeten verplicht sluiten?
Klik hier voor lijst.

Kom je in aanmerking voor de hinderpremie?
In de eerste plaats moet jouw activiteit voorkomen in de eerder genoemde lijst.
Het moet gaan om een fysieke vestiging die volledig is gesloten.
Dan is nog van belang wat je statuut is. Zelfstandige in hoofdberoep en
zelfstandigen in bijberoep, (die de sociale bijdragen zoals in een hoofdberoep
afdragen), zullen als het goed is aanspraak kunnen maken op de hinderpremie.

Zelfstandige in bijberoep maar die niet voldoende sociale bijdragen afdragen
kunnen dit niet. Jouw sociale verzekeringskas kan zien of je voldoende afdraagt
om in aanmerking te komen voor de hinderpremie.

Waar vraag ik de hinderpremie aan?
Je gebruikt de email die je hebt ontvangen van Vlaio, of Klik hier.
In bijgevoegd document (Stappen aanvraag hinderpremie) vind je een stap
voor stap schema hoe de hinderpremie aan te vragen.

Overbruggingsrecht:
De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in
het maxistatuut en (primo)starters) die hun activiteit verplicht moeten
onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de
federale overheid, hebben recht op deze financiële uitkering van het
overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.
Het overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de
coronacrisis. Deze wet 24 maart 2020 ( gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en treedt in werking vanaf 1 maart. Op 24 maart werd een nieuwe versoepeling
aangekondigd: ook de zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen
verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor
zelfstandigen in hoofdberoep kunnen een beroep doen op deze
steunmaatregel.
Klik hier voor de volledige informatie op de site van Vlaio.

Afbetalingsplan fiscale schulden:
Ook op dit vlak zijn er inmiddels tal van mogelijkheden. Zoals:
- verkeersbelasting - uitstel met extra 4 maanden (was nog niet correct
ingevuld op de aangifte !)

- personenbelasting : uitstel met extra 2 maanden of betalingsplan ( je dient dit
document te sturen naar email van de bevoegde diensten per provincie van de
FGOV)
Voor meer informatie, klik hier.
Betaling van Verzekeringen:
Het kan zijn dat verzekeringsmaatschappijen en banken overgaan tot
versoepeling van te betalen premies. Van belang is dat iedereen goed
verzekerd blijft. Neem dus met de instantie contact op waar je verzekeringen
lopen indien je vragen hebt over te betalen premies of het uitstel ervan.
Heb je nog overige vragen kun je je wenden tot Vlaio via: 1700 of 080020555
Of ga naar hun website: Klik hier

