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Beste collega’s, 
 
De regels zijn weer aangescherpt en wij begrijpen dat de situatie uitzichtloos lijkt. Echter wij 
moeten vol blijven houden. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij nog even de 
verschillende steunmaatregelen op een rij zetten voor jullie. Wil je er aanspraak op maken 
wacht dan niet te lang. Sommigen hebben nu eenmaal een beperkte geldigheid. Kom je er 
na onze informatie nog niet uit neem dan contact op met je eigen boekhouder. Hij/zij weet 
dan vast raad. 
 
In deze nieuwsbrief zullen wij een aantal punten kort bespreken, te weten: 
 
1. Steunmaatregelen 
2. FAVV 
3. STATBEL, logiesbarometer 
4. Fietsvakanties 
5. Evaluatie Vlaams Logiesdecreet 
6. Wijziging bestuurslid 
 
 
1. Steunmaatregelen 

 

Hieronder een 9-tal steunmaatregelen voor ondernemingen n.a.v. corona. Laatste wijziging 

27/09/2020. Informatie staat op de site van Vlaio: 

1.Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten 

2.Fiscale steun tijdens coronacrisis 

3.Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen 

4.Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

5.Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 

6.Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ 

7.Vergoeding voor thuiswerk 

8.Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

9. Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering 
 

 

Daarnaast lichten wij er nog een tweetal uit: 
 
* VLAAMS BESCHERMINGMECHANISME" laatste wijziging op 21/08/2020 :  klik hier   
 
Voor wie? 
Voor zelfstandigen (hoofd en bijberoep) en ondernemingen 
 
Voor wat? 
omzetdaling door de beperkende coronamaatregelen van minstens 60% in augustus en 
september 2020  ten opzichte van dezelfde periode in 2019  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/betalingsuitstel-en-garantieregeling-ondernemingskredieten
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-steun-tijdens-coronacrisis-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/minnelijk-afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-covid
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/doelgroepvermindering-collectieve-arbeidsduurvermindering-0
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaams-beschermingsmechanisme
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Subsidie? 
7,5% van de omzet van de augustus en september 2019 met maximumbedrag van 15000 
euro  (1/2 voor zelfstandigen in bijberoep) 
 
Online -aanvraag:  vanaf oktober   

 
 

 
* OVERBRUGGINGSRECHT EN RELANCEUITKERING 

 
Deze moeten worden aangevraagd bij je sociale verzekeringskas. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal varianten: 
 
"Tijdelijk overbruggingsrecht" maart-december 2020:  Klik hier   
 
"Gedeeltelijke verlenging overbruggingsrecht of crisisoverbruggingsrecht na de zomer":  
is niet op ons van toepassing  
 
"Overbruggingsrecht heropstart = relanceuitkering laatste wijziging  24/09/2020: klik 
hier  (naar beneden scrollen, dan  kom je zo terecht bij Overbruggingsrecht heropstart)  
Gelden voor de maanden : juni, juli, augustus, september en oktober 2020. Wie voor de 
vorige maanden deze premie nog niet heeft aangevraagd, dit kan nog tot eind oktober 
(raadpleeg eventueel je boekhouder). 
Voorwaarden van juli/augustus/september zijn gekend.  
 
Voor de maand oktober verschuift de referteperiode en kijken we naar het derde kwartaal. 
Je omzet van het derde kwartaal van 2020 moet dan met minstens 10% gedaald zijn ten 
opzichte van het derde kwartaal van 2019. De omzetdaling moet te wijten zijn aan de 
coronacrisis. Dat zal achteraf worden gecontroleerd. 
 
Voor de maand oktober kan je in sommige gevallen dit nu reeds aanvragen. Check je sociale 
verzekeringskas. 
 
 
2. FAVV: uitstel van heffing 

 
Reeds verschillenden malen vernamen wij via verschillende kanalen dat er een vrijstelling voor 2020, 
op heffing van FAVV zou komen, maar FAVV kon en wou dit nog bevestigen.  

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag 29 september een wetsvoorstel 
goedgekeurd over de vrijstelling van heffing voor de horeca. De tekst moet nog groen licht 
krijgen van de plenaire Kamer. 

Het wetsvoorstel werd ingediend op initiatief van minister Ducarme. Voor bijkomende vragen kan 
men terecht bij zijn opvolger, minister Clarinval. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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3. STATBEL, Logiesbarometer 

 
Maandelijks geven jullie jullie cijfers door aan Statbel, het Belgische bureau voor statistiek voor de 
statistische verwerking via hun online platform “Statdata’. Een wettelijke verplichting waar je als 
uitbater misschien weinig nut in ziet.  

 
Maar met extra toestemming in dit systeem, simpelweg 
door een “vinkje” te zetten of jouw gegevens 
doorgegeven mogen worden aan provincies en Toerisme 
Vlaanderen, stromen jouw cijfers ook automatisch door 
naar deze logiesbarometer. Zo kan je via het 
uitbatersportaal jouw persoonlijk rapport raadplegen en 
vergelijken. Simpel, en dat zonder extra werk voor jou !  

Brochure en handleiding klik hier  

 
Wat is de logiesbarometer ? 

• Hoe werkt dit ? 
• welke informatie haal ik hieruit ?  

1. jouw eigen cijfers 
2. jouw eigen maand-of vergelijking 

• in 2 stappen naar jouw logiesuitbater 

1. geef toestemming aan statbel 
2. Bekijk jouw persoonlijk rapport 

 
 
 
4. Fietsvakanties 

 
Heel wat logieshouders zijn meegestapt in ons fietsverhaal en hebben aangegeven open te staan 
voor fietsers die een trip (willen) plannen langs Antwerpen, Brugge, Gent en willen overnachten in 
een B&B in een kunststad. Om deze vakantiegangers te omkaderen geven we aan welke faciliteiten 
we voor hen ter beschikking hebben.  
Met deze lijst willen we aankloppen bij de mensen die eind 2020 de nieuwe icoonroutes in 
Vlaanderen opstellen (fietsroutes die de LF-routes gaan vervangen). Er komt een “Kunststeden- 
icoonroute”, een “Scheldedelta-icoonroute” en een “Vlaanderen-icoonroute”. En we willen er als de 
kippen bij zijn om onze fietsvriendelijke “Kunststeden”-logies daaraan te koppelen.  
De deelnemende logieshouders krijgen eerstdaags een uitgebreide mail in de bus met de volgende 
stap(pen). 
Zin om alsnog mee te doen? Geef dan zeker een seintje naar het secretariaat (secretariaat@kslv.be) 
vòòr za 17 oktober. 

https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents/Handleiding%20Logiesbarometer.pdf
mailto:secretariaat@kslv.be
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5. Evaluatie Vlaams Logiesdecreet 

 
In navolging op haar voorganger Ben Weyts heeft de huidige Vlaams minister van toerisme, Zuhal 
Demir, het plan opgevat het Vlaams Logiesdecreet te willen evalueren. Natuurlijk zijn wij blij dat wij 
als KSLV wederom in de werkgroep plaats mogen nemen, al stellen wij wel vraagtekens bij de timing 
om juist nu tijd te steken in een 3de decreet in 10 jaar tijd. 
 
Wij hebben inmiddels vanuit onze branche een evaluatieverslag geschreven en deze ingediend bij 
Toerisme Vlaanderen. Op korte termijn start de werkgroep met het doornemen van alle evaluaties. 
Het streven is om in april 2021 een voorstel in te dienen bij het parlement. 
 
 
6. Wijziging bestuurslid 
 
In 2013 trad Ann Nadai, afkomstig uit Antwerpen, toe tot het bestuur van de KSLV. In eerste instantie 
als secretaris en niet veel later als penningmeester. Na 7 jaar, en inmiddels ook niet meer werkzaam 
als kleinschalige logiesuitbater, heeft zij besloten uit het bestuur te stappen. Wij danken haar voor 
haar inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. 
 
Ann Dufoer, uit Brugge, heeft inmiddels de taak als penningmeester overgenomen. In Brugge kent 
men haar reeds als penningmeester van de GBG. Met haar kennis van boekhouden vertrouwen wij 
deze functie haar dan ook helemaal toe en zien een prettige samenwerking tegemoet! 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 

KSLV, Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen 
Wolterslaan 183 
9040 Gent 
www.kslv.be 


