NIEUWS

Beste collega’s,
Wij willen jullie in de eerste plaats enorm bedanken voor alle leuke, warme en nuttige
reacties die wij hebben gekregen op onze laatste brief. Het sterkt ons te zien hoeveel
waarde jullie hechten aan het werk dat wij voor onze branche verzetten. Dank daarvoor.
In deze nieuwsbrief zullen wij een aantal punten kort bespreken, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exitstrategie
Mag ik bijwerken als zelfstandige
Overbruggingsrecht, hinderpremie en sluitingspremie
DIY mondkapjes
Hygiëneprotocol
FAVV-Covid19

1. Exitstrategie
Vrijdag 24 april jl. kwam de Nationale Veiligheidsraad weer samen en deed uitspraak n.a.v.
het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES).
Alle informatie en een stappenplan in enkele fasen vind je op de site www.infocoronavirus.be. Klik hier . Hierin wordt nog niet gesproken over heropening van
kleinschalige logies. Dit zal in een volgende Nationale Veiligheidsraad worden besproken.

2. Mag ik bijwerken als zelfstandige
Deze vraag hebben wij neergelegd bij de RVA en de sociale verzekeringkas, Xerius. Hierop
ontvingen wij onderstaand antwoord van Xerius:
Ook zelfstandigen in hoofdberoep kunnen bijverdienen als loontrekkende.
Al moet je het aantal gewerkte dagen goed bijhouden. Werk je genoeg dagen om mogelijk
recht te hebben op een werkloosheidsuitkering? Dan krijgt dit voorrang en vervalt de
uitkering overbruggingsrecht, zelfs als de werkloosheidsuitkering lager is. Een tip: vraag dit
zeker eens na bij de RVA.
Zorg ervoor dat je loopbaancategorie niet wijzigt naar een zelfstandige activiteit in bijberoep.
Dit doe je door minder dan 50 % als loontrekkende te gaan werken.
Sinds 15 juli 2018 heeft de overheid het onbelast bijverdienen in het leven geroepen. Voor de
specifieke voorwaarden en verdere informatie verwijs ik u naar de website van de
overheid: https://www.vlaanderen.be/onbelast-bijverdienen
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Vanaf 2021 zal u niet meer onbelast kunnen bijverdienen of toch niet volgens de huidige
regeling. De wet die dat sinds midden 2018 mogelijk maakte, is vernietigd door het
Grondwettelijk Hof. Voorlopig is er nog geen nieuws hierover of er een andere regeling zal
komen. Dit is afhankelijk van de komst van de nieuwe regering.
Hieruit concludeert de KSLV:
•
•

je mag niet meer dan 19 uur werken op een week, anders val je in bijberoep (geen
hinderpremie meer)
als je 19 uur werkt en je verdient minder dan 1290 euro … dan verdien je dus minder
dan het vervangingsinkomen dat je nu ontvangt. Je kunt je afvragen of je dan niet beter
vrijwilligerswerk kunt doen en op die manier iets goeds voor de gemeenschap.

3. Overbruggingsrecht, hinderpremie en sluitingspremie
De sociale verzekeringskas heeft aangegeven het overbruggingsrecht ook uit te keren over
de maand mei indien u nog steeds gesloten moet blijven uit overheidswege. Dit ziet er
momenteel wel naar uit, omdat in de laatste veiligheidsraad waarbij de fases liepen tot 8
juni er nog geen sprake was van logies. Uw sociale verzekeringskas informeert u daar zelf
ook over en zal automatisch aangeven of een uitkering doorloopt.
De vlaio volgt de hinderpremie op met een premie per gesloten werkdag. Iedereen die een
hinderpremie heeft aangevraagd zal automatisch ook de sluitingspremie ontvangen, mits
men nog steeds aan de voorwaarden voldoet. U wordt zelf benaderd door de vlaio. Deze
voortgezette hinderpremie blijft onbelast.
Heb je verder vragen over deze premies, neem dan contact op met jouw verzekeringskas,
vlaio, je boekhouder of 1700.

4. DIY mondkapjes
In het VTM journaal bleek er wat verwarring te zijn over het materiaal waarvan het beste
mondkapjes gemaakt konden worden. Wij hebben hiernaar wat research gedaan als je toch
besluit om zelf voor de naaimachine te gaan zitten:
Katoen
Het is een natuurlijke stof bestaande uit de opperhuid van de zaden van de katoenplant. De
voordelen van katoen zijn dat het veel vocht opneemt, het fijn draagt en wit katoen kan op 95
graden gewassen worden.
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Polyester
Polyester is een polymeer en wordt gesponnen tot filament door smeltspinnen. Meestal wordt
de stof gemengd, maar ook 100% polyester komt voor. Het nadeel van 100% polyester is dat je
er snel in zweet, omdat het geen vocht opneemt. Het voordeel van polyester is dat het niet snel
kreukt. Ook is het erg sterk en vormvast.
Wat is de taak van een mondmasker ?
Eigen vocht niet verspreiden.
Vocht van een ander niet laten binnendringen Dit gaat beter met polyester aan de buitenkant,
omdat deze stof geen vocht opneemt, daarom gebruiken velen twee verschillende soorten
stoffen (binnenkant katoen en buitenkant poyester.)
Katoen/katoen is ons inziens risicovoller, want de eventuele druppeltjes van de ander kan zo door
jouw mondmasker binnendringen, TENZIJ je een filter ertussen steekt (een goede buffer)!

a) Mondmaskers zelf te maken
Handleiding bij het mondmaskerpatroon, met Van Ranst op de frontpage: “Goe bezig!”
www.maakjemondmasker.be
b) Mondmaskers kopen bijvoorbeeld bij VISTA
Nu reeds mondmaskers beschikbaar, uit polyester zonder filter. Vanaf 4 mei op de site te
zien, (over 2 weken leverbaar uit Duitsland). Mondmasker uit polyester met extra filters
voor ertussen te steken. Keuze uit verschillenden motieven/ kleurtjes of eigen print.
Vista verkoopt ook gelaatsschermen.
Maar buiten de mondmaskers blijft het allerbelangrijkste: “Houd afstand en was uw
handen”!

5. Hygiëneprotocol
Alvorens onze branche weer aan het werk kan gaan zal er een protocol worden opgesteld
door Toerisme Vlaanderen. De KSLV heeft aangegeven dat de diversiteit van de
logiesbranche in acht moet worden genomen. Zodra dit protocol klaar is zal dit direct aan
jullie worden gezonden.
Zoals ook in ons advies naar de veiligheidsraad stond vermeld staat veiligheid voor onze
gasten en ons gezin voorop!

6. FAVV-Covid 19
Het FAVV, meer dan ooit de eerste lijn om de volksgezondheid te beschermen, de
consumenten te informeren en ondersteuning te verlenen aan de voedingssector.
Bescherming van de consument blijft voornaamste prioriteit, maar het agentschap werkt ook
samen met betrokken sectoren. Voor meer informatie: klik hier

