Maatregelen coronacrisis

Beste klant,
De verspreiding van het coronavirus treft ons allen.
Na een week vol nieuwe aankondigingen van Federale en Vlaamse maatregelen om onze bedrijven te
ondersteunen achtten we het tijd om een inventaris op te maken van de steunmaatregelen waarvoor
u in aanmerking komt.
Aan de hand van een vragenlijst zullen wij in kaart brengen welke maatregelen u wenst aan te
vragen, en of wij u hierin kunnen assisteren. Zelfs indien u reeds op de hoogte bent van de
maatregelen, willen wij u toch vriendelijk verzoeken om deze vragenlijst te doorlopen zodat wij zo
goed mogelijk kunnen inventariseren welke acties wij moeten ondernemen.
Hieronder treft u een overzicht van alle maatregelen die vandaag werden genomen door de federale
en de Vlaamse overheid. De maatregelen genomen door de andere regionale overheden (Brussel en
Wallonië) vindt u hier niet terug. Deze versie van de maatregelen is een update van alle maatregelen
zoals ze gekend waren op zondag 22 maart 2020, en zullen mogelijks de komende weken verder
wijzigen.
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1 Corona hinderpremie (Vlaamse maatregel)
De Corona hinderpremie geeft steun voor verplichte sluiting. De premie bedraagt:
o

Volledige sluiting: 4000€ en na 21 dagen 160€/dag

o

Weekend sluiting: 2000€ en na 21 dagen 160€/dag

Verder worden volgende voorwaarden gekoppeld aan het verkrijgen van de premie:
Je bent:
-

-

-

-

3

Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto
belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een
zelfstandige in hoofdberoep);
Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZingeschrevene in dienst.
Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent
(VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten
(bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.
De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor
elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid,
ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.
Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal
premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
Voor eenzelfde locatie kan er bovendien maximaal aan één ondernemingsnummer binnen
dezelfde activiteitencode (NACE) een corona hinderpremie en bijkomende sluitingspremie
worden toegekend.
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2 Uitstel indieningstermijnen
2.1 BTW aangifte
De federale overheid verleent uitstel voor het indienen van de BTW aangifte:
Periodieke aangiften
Aangifte over…

Termijn verlengd tot…

feb/20

6/apr/20

mrt/20

7/mei/20

1ste kwartaal 2020

7/mei/20

Houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btwkrediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de
aangifteperiode.

2.2 Jaarlijkse klantenlisting
Termijn verlengd tot 30 april 2020

2.3 Aangifte vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting
De federale overheid verleent uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven
met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020 (voor vennootschappen met afsluitdatum
30/9).
De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het
indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting
niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een
uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020 (vennootschappen met afsluitdatum
30 september 2019).

3 Uitstel betaling belastingen
3.1 Vennootschapsbelasting
3.1.1 Automatisch uitstel
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van
niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en
zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.
Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12
maart 2020.
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Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd
vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen,
vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling, op
aanvraag, mogelijk.

3.1.2 Uitstel op aanvraag
Naast het automatisch uitstel van betaling onder 3.3.1, kunt u voor de betaling van de schulden
inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen.
Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten
en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
Deze aanvraag dient te worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni 2020. Deze aanvraag kan worden
Ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Meer informatie
vindt u op onderstaande link
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronaviruscovid-19

3.2 Personenbelasting
3.2.1 Automatisch uitstel
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van
niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en
zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.
Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12
maart 2020.
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd
vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen,
vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling, op
aanvraag, mogelijk.

3.2.2 Uitstel op aanvraag
Naast het automatisch uitstel van betaling onder 3.3.1, kunt u voor de betaling van de schulden
inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen.
Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten
en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
Deze aanvraag dient te worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni 2020. Deze aanvraag kan worden
Ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Meer informatie
vindt u op onderstaande link
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronaviruscovid-19
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3.3 BTW
3.3.1 Automatisch uitstel
De overheid verleent een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder
boetes of interesten te moeten betalen.
Betaling over ...

Termijn verlengd tot ...

Maandaangifte - februari 2020

20/mei/20

Maandaangifte - maart 2020

20/jun/20

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020

20/jun/20

3.3.2 Uitstel op aanvraag
Naast het automatisch uitstel van betaling onder 3.3.1, kunt u voor de betaling van de schulden
inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen.
Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten
en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
Deze aanvraag dient te worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni 2020. Deze aanvraag kan worden
Ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Meer informatie
vindt u op onderstaande link
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronaviruscovid-19

3.4 Bedrijfsvoorheffing
3.4.1 Automatisch uitstel
De overheid verleent een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de
bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
Betaling over ...

Termijn verlengd tot ...

Maandaangifte - februari 2020

13/mei/20

Maandaangifte - maart 2020

15/jun/20

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020

15/jun/20
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3.4.2 Uitstel op aanvraag
Naast het automatisch uitstel van betaling onder 3.3.1, kunt u voor de betaling van de schulden
inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen.
Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten
en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
Deze aanvraag dient te worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni 2020. Deze aanvraag kan worden
Ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Meer informatie
vindt u op onderstaande link
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronaviruscovid-19

4 Bedrijfsleidersbezoldigingen
Indien uw loonportefeuille wordt beheerd door een sociaal secretariaat, of indien uw
loonportefeuille wordt beheerd door B&L accounting op maandbasis wordt uw
bedrijfsleidersbezoldiging deze maand/kwartaal geboekt op basis van de eerder gemaakte afspraken.
Indien uw loonportefeuille wordt beheerd door B&L accounting via trimestriële aangifte, wordt de
aangifte bedrijfsvoorheffing ingediend op basis van een voorlopige loonportefeuille.

4.1 Sociale bijdragen
4.1.1 Uitstel sociale bijdragen
Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden
verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder
invloed op de uitkeringen. Hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële
moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.
Door deze maatregel kunnen zelfstandigen uitstel verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige
sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder dat daarbij verhogingen van 3% of
7% worden aangerekend.
De maatregel geldt voor alle categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel voor ondernemers in
hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).
De bijdragen worden als volgt betaald:
• De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moet worden betaald op 21 maart 2021
• De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moet worden betaald voor 30 juni 2021.
De zelfstandige die van dit uitstel van betaling van een van of al deze bijdragen wil gebruikmaken,
moet voor 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen via zijn sociale zekerheidsfonds. Die
aanvraag gebeurt met een formulier.
7
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Dit uitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen op de
vastgelegde termijnen werden betaald.
Let wel: om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen,
moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen.
Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdragen, kan dus zijn VAPZ niet
aftrekken.
Let wel: !!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen,
worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

4.1.2 Verlaging sociale bijdragen
Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar
2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

4.1.3 Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen
van 1ste en 2de kwartaal 2020:
Deze maatregel geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in
maxi-statuut.
Als u een vrijstelling wenst aan te vragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, adviseren wij u te
wachten tot u de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt. Een aanvraag indienen voor
toekomstige kwartalen is niet mogelijk.
Bij positief advies bouwt u voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan
bijgestuurd worden omwille van coronavirus).
Hou er wel rekening mee dat u reeds 4 kwartalen als zelfstandige moet aangesloten zijn. Ook dit kan
nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

4.2 Bedrijfsvoorheffing
U krijgt van de overheid uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing voor twee maanden zonder
boetes of interesten te moeten betalen. Voor de bezoldigingsperiode van de maand maart betekent
dit dat de bedrijfsvoorheffing dient gestort te worden voor 15 juni 2020.
U ontvangt van ons geen betaalverzoek zoals gebruikelijk in het begin van de maand april, wij
herbekijken uw loonportefeuille in functie van de gekozen maatregelen (cfr 4.1 en een eventuele
aanpassing van uw bruto bezoldiging), tegen einde mei, zodat u meteen het correcte (eventueel
verminderde) bedrag kan storten

4.3 Overbruggingsrecht (tijdelijke werkloosheid zelfstandigen)
Het overbruggingsrecht is een vergoeding die wordt aangevraagd via uw sociaal verzekeringsfonds,
indien de onderneming sluit of indien u uw zelfstandige activiteit stopzet. Uw
bedrijfsleidersbezoldiging moet hiervoor niet verminderd of stopgezet worden.
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Deze maatregel is van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in
maxi-statuut. Bent u zelfstandige in bijberoep, gepensioneerde, student-zelfstandigen of
zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep, dan komt u niet in aanmerking voor deze maatregel.
Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig
moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht
kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder
nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om van het overbruggingsrecht te
genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.
Deze uitkering wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met
een andere uitkering. Het overbruggingsrecht kan wel gecombineerd worden met de Vlaamse
Hinderpremie.
Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4
kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.
Het wetsvoorstel van Denis DUCARME, voorziet met name dat de toekenning van een
vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt
door de maatregelen van de Veiligheidsraad, en dit dus met inbegrip van de kappers. Hier wachten
we nog op verdere info.

4.3.1 Wanneer heb ik recht op deze vergoeding
4.3.1.1 Verplichte sluiting opgelegd door de overheid
De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit
verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de
federale overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de
maanden maart en april 2020.
Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voorbeelden: Dus ook de
handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten
werken (kapperszaken) kunnen de volledige financiële uitkering genieten, maar ook bijvoorbeeld het
restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur
van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
4.3.1.1.1 Stopzetting van de activiteit als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis
De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op
de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover
ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken
naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn.
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4.3.1.1.1.1 Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de
sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige
moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn
zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen.
(bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens
werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een
sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …)
waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt)
Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel
nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover
ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per
maand.

4.3.2 Hoeveel bedraagt de vergoeding
Dagen van onderbreking Zonder gezinslast Met gezinslast
7 tot 13

322,92 €

403,53 €

14 tot 20

645,84 €

807,05 €

21 tot 27

968,77 €

1.210,58 €

28 en meer

1.291,69
€/maand

1.614,10
€/maand

5 Personeel
5.1 Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
De tijdelijke werkloosheid door overmacht kan worden ingeroepen tot 30 juni 2020. Tijdelijke
werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als
onderneming in moeilijkheden. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden wegens
economische redenen tijdelijk werkloos te stellen. De erkenning van tijdelijke werkloosheid door
overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.
Alle soorten tijdelijke werkloosheid wegens corona zullen aanvaard worden, zelfs zonder dat er een
concrete aanvraag gebeurd is. De RVA heeft tevens bevestigd dat er louter op basis van de concrete
loonverwerking werkloosheidsuitkeringen zullen worden toegekend. Dit gebeurt zonder verdere
voorafgaandelijke formaliteiten voor u als werkgever.
Wat betekent dit nu concreet voor u als werkgever?
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U bezorgt zo snel mogelijk de prestatiestaten voor de maand maart langs de gebruikelijke kanalen
aan uw sociaal secretariaat. U wacht best niet tot het einde van de maand, op die manier kunnen uw
werknemers zo snel mogelijk hun werkloosheidsuitkering ontvangen. De effectieve
werkloosheidsdagen CORONA kunnen worden aangegeven ten vroegste vanaf 13/3/2020.

5.2 RSZ bijdragen
Eén van de steunmaatregelen die de overheid in het kader van de coronacrisis neemt, is het verlenen
van uitstel voor de betaling van sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020.
Momenteel overleggen de Sociaal Secretariaten, intensief met de vertegenwoordigers van de RSZ om
tot een werkbare procedure te komen.
We verwachten dat we u vanaf woensdag 25/3/2020 correct en met voldoende zekerheid kunnen
informeren.

5.3 Bedrijfsvoorheffing
De overheid verleent een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de
bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
Voor de loonperiode van de maand maart is er uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing tot 15 juni
2020. Deze dienen aan uw sociaal secretariaat gestort te worden vóór 9 juni 20201, dit in
tegenstelling tot de automatische vermelde vervaldatum op de factuur.
Betaling over ...

Termijn verlengd tot ...

Maandaangifte - februari 2020

13/mei/20

Maandaangifte - maart 2020

15/jun/20

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020

15/jun/20

1

Lichte afwijking per sociaal secretariaat mogelijk
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5.4 Belangrijk voor de werknemer
5.4.1 Tijdelijke werkloosheid door overmacht
De werknemer ontvangt voor de maand maart een gedeelte loon ten laste van de werkgever en een
gedeelte werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Voor elke effectieve werkloosheid dag wordt
er bovendien een extra supplement van 5,63 euro per dag toegekend door de RVA.
Werknemers dienen het formulier C3.2 – WERKNEMER-CORONA zo snel mogelijk in te vullen en te
bezorgen aan hun uitbetalingsinstelling. Voor niet-gesyndiceerde werknemers is dit de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen. Meer informatie vindt u op onderstaande link.
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona
Door de coronavirusepidemie en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus
te beperken, is er een groot aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen. Daarom heeft de regering
besloten om iedereen die voor het eerst gebruikt maakt van het systeem onmiddellijk een vast
bedrag toe te kennen van 1.450 euro per maand. Op die manier moet hun koopkracht zoveel
mogelijk behouden blijven.

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

6 Bankenoverleg
6.1 Betalingsuitstel voor bedrijven
Niet- financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en zelfstandigen krijgen
zonder kosten betalingsuitstel tot 30 september als ze op 1 februari geen betalingsachterstand
hadden of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.
Het betalingsuitstel wordt niet automatisch toegekend. U moet kunnen aantonen dat uw bedrijf in
nood is door het coronavirus, en u moet hiervoor een betalingsuitstel vragen bij uw financiële
instelling.

6.2 Staatswaarborg voor nieuwe kredieten
De regering heeft een garantieregeling voor nieuwe kredieten onderhandeld. Alleen ontleners die
geen betalingsachterstand hadden op 1 februari of op 29 februari een betalingsachterstand hadden
van minder dan 30 dagen komen in aanmerking. De waarborg geldt voor nieuwe kredieten die de
banken tussen nu en 30 september verstrekken met een maximumlooptijd van minder dan 12
maanden.
Voor deze staatsgarantie zal een premie van 0,25% tot 0,50% worden aangerekend.

12

03/605 38 54
info@blaccounting.be
www.blaccounting.be

Maatregelen coronacrisis

De garantieregeling zal via een koninklijk besluit worden uitgevoerd nadat de regering bijzondere
machten heeft gekregen van het parlement. De regering verwacht dat deze maatregel begin week
van 30 maart 2020 actief zal zijn.

6.3 Crisiswaarborg (Vlaamse maatregel)
Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden een overbruggingskrediet laten
waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de
bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
De waarborgregeling bij PMV/z wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12 maanden.
Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande nietbancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen
door PMV/z.
Meer info:
www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

7 Verzekeren van de Bedrijfscontinuïteit
7.1 Tussenkomst verzekering
Als bepaalde activiteiten niet kunnen worden gehandhaafd (bijvoorbeeld deelname aan
handelsbeurzen in het buitenland) of als er aanzienlijke financiële verliezen of inkomstenderving zijn,
dan kunnen bepaalde verzekeringspolissen voor compensatie zorgen, zoals een verzekering tegen
inkomstenderving. Als bedrijfsleiders dient u daarom de bestaande dekking in uw huidige contracten
te controleren en contact op te nemen met uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar om samen te
analyseren welke mogelijkheden er zijn om zich verder te beschermen.

7.2 BCM plan – Business continuity plan
De FOD Economie vraagt alle Belgische ondernemingen om te voorzien in:
• een Business Continuity Management en
• een Business Continuity Plan.
Meer info:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voorondernemingen/coronavirus
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8 Autofiscaliteit (Vlaamse maatregel)
Om bedrijven niet in logistieke moeilijkheden te brengen, wordt de autofiscaliteit niet geïnd bij
ondernemers. Er wordt een uitstel van betaling toegestaan ten belope van vier maanden.

9 Uitstel betaling onroerende voorheffing (Vlaamse maatregel)
Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te
sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Concreet zullen de
aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.

10 Schaderegling (Vlaamse maatregel)
Momenteel wordt werk gemaakt van een schaderegeling voor getroffen ondernemers die werken
met bederfbare producten of seizoensproducten, of in de reis- en evenementensector. Voor deze
vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.
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