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Beste collega’s, 
 
Het begint een rollercoaster te worden. Eentje die vergeet te stoppen en een nieuw rondje 
aanvangt. Zo lijkt het soms. Sinds afgelopen maandag hebben wij allemaal te maken met 
nieuwe en zware maatregelen en blijft ons zelfs de nachtklok niet bespaard. Onze sector 
blijft net als die van de hotels voorlopig open. Het is dus roeien met de riemen die wij 
hebben, want hoe houd je alles draaiende als er geen toeristen zijn. De KSLV heeft dan ook 
dit weekend direct actie ondernomen. Brieven zijn verzonden aan de minister-president, 
ministers van toerisme, werkgelegenheid, economie etc. Ook hebben wij bij de 
burgemeesters en schepenen van toerisme van de kunststeden een schrijven bezorgd met 
hierin een kreet om hulp. Wij realiseren ons dat bij menigeen het water tot aan de lippen 
staat….. of hoger. Wij laten van ons horen en gaan daar waar mogelijk in gesprek met de 
overheid. 
 
In deze nieuwsbrief weer aandacht voor de steunmaatregelen, de algemene regels en 
andere tips waar je wellicht wat aan hebt: 
 
 
1. Maatregelen vanaf 19 oktober 
2. Steunmaatregelen 
3. Hoeveel gasten mag ik ontvangen 
4. Hoe komen je gasten aan eten 
5. B&B sector slaakt noodkreet 
6. Wijziging bestuurslid 
7. Dyzo: Het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden 
8. Oplichters 
 
 

1. Maatregelen vanaf 19 oktober 

De federale regering heeft sinds maandag de volgende verstrengende maatregelen getroffen voor 

geheel België: 

Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon 

Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken. 

Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen. 

Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit 

van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening. 

Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt 

verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden. 

Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt 
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geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties 

en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, 

behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 

personen). 

Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u. 

Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor 

essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, 

professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer. 

Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. 

Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding. 

Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers 

(professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en 

drankgelegenheden worden gesloten.  

 

2. 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 

 
 

Compensatiesteun. 
 

Wij lichten er 2 uit : laatste wijziging op 19/10/2020 Klik hier 

 
* NIEUWE VLAAMSE PREMIE    
 
In opvolging van het Vlaams Beschermingsmechanisme (zie vorige nieuwsbrief) is de Nieuwe 
Vlaamse Premie ontwikkeld: 
 
Voor wie? 
Voor zelfstandigen (hoofd en bijberoep) en ondernemingen 

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/nieuws/nieuwe-coronamaatregelen-en-compensatiesteun-vanaf-19-oktober
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Voor wat? 
omzetdaling door de beperkende coronamaatregelen van minstens 60% tussen 1 oktober en 
15 november 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019  
 
Subsidie? 
10 % van de omzet van dezelfde periode in 2019. 
 
 
* OVERBRUGGINGSRECHT ‘Heropstart’ (vlaio) of RELANCEUITKERING (soc.verz.kas) 
 
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 of relanceuitkering  
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 en oktober 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. 
 
De overheid is druk bezig met verlenging naar november en december. Voorwaarden zijn 
nog niet gekend. 
 
 

3. Hoeveel gasten mag ik ontvangen? 
 
Eigenlijk zijn de hoeveelheid gasten gelijk aan je thuissituatie. Daar mag je naast het gezin 
dat bij je onder hetzelfde dak woont 4 extra personen uitnodigen. Deze dienen wel, op het 
knuffelcontact na, de 1,5 meter afstand te houden. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet 
meegerekend. In een B&B/vakantiewoning/vakantielogies geldt dus hetzelfde. Er wordt 
gerekend per individuele verhuureenheid. Dus per kamer of vakantiewoning. 
 
 
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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4. Hoe komen je gasten aan eten? 
 

Je kunt gewoon een ontbijt serveren aan je gasten, mits je de coronamaatregelen in acht 
neemt. Voor onze leden zal het niet gelden, maar stel je zou een eigen keuken/restaurant  
hebben (inclusief vergunningen), kun je zelfs avondeten voorzien. Gasten dienen dan wel te 
blijven slapen, dus geen derden van buiten laten dineren. 
 
Omdat slechts weinig kleinschalige logies zelf maaltijden organiseren hebben hun gasten een 
stevig probleem. Onze Stedelijke leden kunnen dit oplossen. Wijs de gasten op de 
mogelijkheden van afhaal en levering van maaltijden en ondersteun daarmee ook meteen 
lokale collega’s. 
 
Laat hierin je fantasie helemaal los. Hier is een – niet beperkend lijstje van doe-dingen: 
 

- Stel een lijst op van afhaal/lever-mogelijkheden naar jouw adres (deliveroo, 
ubereat, takeaway, …). 

- Contacteer restaurants in je buurt en informeer naar hun mogelijkheden. 
- Stel eventueel porselein en bestek ter beschikking van je gasten. 
- Als je dat nog niet hebt, stel een minimaal drankenlijstje op. 
- Stuur gasten die nog gereserveerd staan zo snel mogelijk een bericht met de 

mogelijkheden die er bij jou zijn. 
- Gebruik social media om je mogelijkheden aan de wereld kenbaar te maken: 

Maak een aantal mooie foto’s (om te posten) van een “eet-opstelling” in je logies 
op de plaats waar gasten bv iets kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat je oog hebt 
voor de veiligheid en de corona-regels. 
 

Hou er ook rekening mee dat als je daar niet de nodige vergunning voor hebt je zelf geen 
maaltijden mag bereiden/serveren. Het FAVV heeft hierin ook nog een duidelijk standpunt, 
te weten: 
 
Een logies dat geen toelating heeft bij het FAVV kan niet tussenkomen in de ontvangst of 
manipulatie van levensmiddelen/maaltijden. Uiteraard is een gast vrij eten te bestellen en te 
laten leveren. In het voorzien van borden en bestek zien wij geen probleem. Consumptie in de 
ontbijtruimte van afgehaalde maaltijden kan volgens onze wetgeving maar moet ook 
voldoen aan de opgelegde covidmaatregelen. 
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In de Morgen van 21-10-2020 lazen wij onderstaand artikel over hoe Kortrijk om wil gaan 
met take away: 
 

 
 
 

5.   B&B sector slaakt noodkreet 
 
Onder die titel heeft de B&B sector in Antwerpen afgelopen week het ATV nieuws gehaald. De 
voorzitter van het Gilde der Antwerpse Gastenkamers, Sander Chargois, alsook de uitbaatster van 
Aplace werden hierbij geïnterviewd. Het was een roep om hulp naar de stad en Toerisme 
Vlaanderen. Maatregelen als het kwijtschelden van citytax, terwijl er geen gasten zijn en het niet 
promoten van de stad helpen er niet bij onze kamers te vullen. 
 
Klik hier voor het interview. 
 
 

6. Wijziging bestuurslid 
 
Lut Houvenaeghel was reeds sinds het prille begin lid van de RvB van onze vereniging. Vanuit die 
functie hield zij zich een lange periode met het Adviescomité van Toerisme Vlaanderen bezig en 
verzorgde zij samen met Bieke het FAVV dossier. Altijd een zonnetje aan onze vergadertafel. Helaas 
aan alles komt een einde. Het is tijd voor wat anders. Wij wensen haar dan ook veel succes met haar 
B&B en het verder renoveren van haar historische pand. 
 
Tegelijkertijd verwelkomen wij Marc Vergauwe. Marc was reeds werkzaam in de RvB van de GGG en 
breidt dit uit door zitting te nemen in de RvB van de KSLV. Marc heeft een B&B in een historisch 
geklasseerd pand in het hartje van Gent. Wij wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging en 
kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. 

https://atv.be/nieuws/b-and-b-sector-slaakt-noodkreet-106653
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7. DYZO:  Het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden  
 

Dyzo  is een overheidsinitiatief  https://www.dyzo.be/   
De Corona-crisis raast over ons heen en treft alle ondernemers in Vlaanderen. De politiek neemt 
maatregelen (hinderpremie, overbruggingsrecht,…) maar sommige aangekondigde maatregelen zijn 
nog niet 100% duidelijk. 
 
Dyzo vzw heeft als doelgroep (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden. Maar in de huidige 
omstandigheden is elke ondernemer eigenlijk in dreigende moeilijkheden. Dyzo moet zich ook 
noodgedwongen aanpassen aan de omstandigheden en keuzes maken om het werk beheersbaar te 
houden 
 
Heb je een vraag voor hen, klik hier  
 
1. Heb je een zeer concrete en algemene vraag waar wij niet veel gegevens voor nodig hebben: 

o Bel kosteloos op het op het nummer 0800 / 111 06 (zie verder voor openingsuren) 
o Mail je vraag naar info@dyzo.be. Dit postvak wordt elke werkdag gelezen 

2. Wil je je specifieke situatie voorleggen aan Dyzo om uw mogelijkheden te bespreken: 
o Om een goede oplossing uit te werken hebben we voldoende medewerking van de 

ondernemer in kwestie nodig. Zonder informatie over jouw situatie kunnen we weinig 
voor je doen.  Je wint trouwens heel wat tijd als je probleem al beschreven is in onze 
vragenlijst! 

o Vul onze vragenlijst in via de volgende link: https://app.dyzo.sumoapp.be/nl/file/apply 
o Je aanvraag wordt verwerkt en een adviseur van Dyzo neemt contact met je op voor een 

oplossing per telefoon, mail, of voor het maken van een afspraak 
o Het kan nuttig zijn om bijkomende stukken reeds voor te bereiden (zie verder 

bijkomende documenten) 
o Uw gegevens worden gebruikt voor een goede hulpverlening 

 

8. Oplichters 

Helaas komt het nog steeds voor. Vandaag werd daar weer eens het bewijs voor geleverd. Oplichters 
die onder andere een B&B in Lokeren hadden aangedaan. Deze keer twee jonge mannen met een 
hondje. Gelukkig heeft de uitbaatsters actie ondernomen door de politie in te schakelen en haar 
verhaal en signalement aan het Gilde in Gent door te geven. Hierna is deze mail direct naar de leden 
in Gent gestuurd, alsook Antwerpen en Brugge. Nog maar eens het bewijs dat wij samen sterk staan.  

In Antwerpen is een kleine twee jaar geleden een soortgelijk geval geweest. Een man van rond de 50 
ging van B&B naar B&B. Betaalde nergens, nam sleutels en andere zaken mee. Gelukkig konden wij 
hem lokaliseren. De gedupeerden zijn naar het bewuste adres gegaan en de politie is gewaarschuwd, 
waarna de man ingerekend kon worden. 

Onze raad is dan ook, geef een dergelijk incident altijd aan! Je zult er niet je geld voor de 
overnachtingen mee terugkrijgen, maar door het aan te geven en met collega’s te delen kunnen wij 
dergelijke oplichters wel een halt toe roepen. 

________________________________________________ 

KSLV, Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen 

https://www.dyzo.be/
https://www.dyzo.be/hoe-contacteer-je-ons
mailto:info@dyzo.be
https://app.dyzo.sumoapp.be/nl/file/apply

