ZELFSTANDIGEN GETROFFEN
DOOR HET CORONAVIRUS
De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen. Een aantal
maatregelen zijn enkel van toepassing op de zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende
partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Coronavirus, andere vinden een
uitbreiding naar alle categorieën van zelfstandigen.
De situaties waarin de moeilijkheden zich voordoen kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals
bijvoorbeeld:
o De zelfstandige kan wegens gezondheidsmaatregelen niet naar zijn onderneming
terugkeren (in quarantaine in het buitenland of in België na terugkeer van een reis in
het buitenland).
o De zelfstandige is ziek met symptomen van het coronavirus.
o De activiteit van de zelfstandige wordt vertraagd of ondervindt zware terugval ten
gevolge de economische gevolgen van de epidemie (bijvoorbeeld toeristische sector,
evenementensector, Horeca, vertraagde uitvoer, gebrek aan grondstoffen of materiaal
afkomstig van een zwaar getroffen land, ontbrekend personeel …).

STEUNMAATREGELEN:
 Uitstel van betaling voorlopige bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal van 2020.
o Op 16/03 heeft de overheid de steunmaatregel om uitstel van betaling aan te
vragen uitgebreid naar alle categorieën van zelfstandigen.
o Uitstel voor het 1ste kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds
vóór 15/06/2020 (de overheid heeft op 16/03 deze termijn verlengd van 31/03 naar
15/06)
o Uitstel voor het 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds
vóór 15/06/2020
o De aanvraag tot uitstel moet gericht worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds met
vermelding van het gewenste kwartaal, naam + voornaam en woonplaats van de
zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf en het ondernemingsnummer.
o Het 1ste kwartaal 2020 zal uitstel van betaling krijgen tot 31 maart 2021 en het 2de
kwartaal zal betaald moeten worden vóór 30 juni 2021.
o Dit is een hulpmiddel om huidige financiële problemen te verzachten, maar bedenk
dat er in 2021 extra sociale bijdragen te betalen zullen zijn (uitgestelde kwartalen
van 2020 en de kwartalen van 2021). Ook het fiscaal attest van 2020 dat ingebracht
kan worden zal lager zijn.
 Vermindering van voorlopige bijdragen.
De berekening van de sociale bijdragen laat het toe, mits aanvoer van objectieve
bewijzen, vermindering van de voorlopige bijdragen aan te vragen voor het lopende
jaar. In dit geval geldt de weerslag van de corona-epidemie als aanvaardbaar bewijs
voor de aanvraag. De vermindering kan toegestaan worden voor de wettelijke
drempels van de beroepsinkomsten.
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Er moet wel voldoende aandacht besteed worden aan de uiteindelijke
beroepsinkomsten. Indien deze inkomsten uiteindelijk toch boven de aangevraagde
drempel vallen is het noodzakelijkeen bijbetaling te doen voor het einde van het jaar, zo
niet zal de verhoging op ten onrechte bekomen vermindering toegepast moeten
worden (3% en 7%).
 Aanvraag vrijstelling van bijdragen
Zelfstandigen die in zeer zware financiële problemen terecht komen kunnen ook gebruik
maken van de aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Hiervoor komen het 1ste en 2de
kwartaal van 2020 in aanmerking maar ook de regularisatiebijdragen van 2018 met
vervaldag 31/3/2020 en 30/06/2020.
De aanvraag kan niet gebeuren voor bijdragen in de toekomst. De aanvraag voor de
betrokken kwartalen 2020/1 en 2020/2 zal dus pas kunnen gebeuren na ontvangst van
de betalingsuitnodiging van het 2de kwartaal 2020.
Belangrijk: de vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor de opbouw van
pensioenrechten. Binnen een periode van 5 jaar kunnen deze kwartalen nog wel
geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.
Vrijstelling naar aanleiding van het Coronavirus kan met het specifieke document te
vinden op: https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/03/Formulier-vrijstellingbijdragen-Corona-25032020.pdf?x97516
 De derde pijler van het Overbruggingsrecht (gebeurtenis met “economisch impact”) kan
voor bepaalde gevallen en onder de voorwaarden van het overbruggingsrecht ook een
hulp bieden. Zelfstandigen die genoodzaakt zijn omwille van het Coronavirus
(bijvoorbeeld quarantaine zonder evenwel ziek te zijn) hun zelfstandige activiteiten te
onderbreken of stop te zetten kunnen hierop onder bepaalde omstandigheden beroep
doen.
De door de overheid tijdelijke crisismaatregelen naar aanleiding van het Coronavirus
(COVID19) (op 17/03/2020) zijn:
Voor de maanden maart en april 2020 gelden in het kader van de derde pijler van het
overbruggingsrecht de volgende tijdelijke crisismaatregelen voor zelfstandigen:
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o

De zelfstandigen waarvan de activiteiten opgenomen zijn in het ministerieel besluit
van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, hebben automatisch 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. Dit wil zeggen
dat ook de handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten de volledige
financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn
verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van
onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

o

De zelfstandigen waarvan de activiteiten niet zijn opgenomen in voormeld
ministerieel besluit, kunnen aanspraak maken op de volledige uitkering voor de
maanden maart en april 2020 voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7
opeenvolgende kalenderdagen gedwongen worden om hun activiteit te
onderbreken naar aanleiding van het coronavirus COVID-19. De onderbreking moet
volledig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit
moeten onderbreken wegens het niet komen opdagen van 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.

o

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 het
overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het
overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.
Het betreft een zeer ruime interpretatie van het begrip overmacht. Dit laat toe om
de zelfstandigen die vrijwillig beslissen hun activiteit te onderbreken ook van het
overbruggingsrecht te laten genieten. Bijvoorbeeld omdat het dagelijkse cliënteel
aanzienlijk verminderd is door de gevolgen van de coronavirus-epidemie en het
voorlopig niet meer rendabel is om de zaak verder open te houden. In dat geval
volstaat een formele verklaring op eer van de zelfstandige.




Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig
onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische
gevallen, behouden het recht op de crisismaatregel van het overbruggingsrecht
en dit voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig
stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand (maart en april).
Tot 23/03/2020 stond het de kappers vrij hun kapsalon te sluiten of het open te
houden mits naleving van de voorwaarden vastgelegd in het ministerieel
besluit. Zij konden genieten van een vervangingsinkomen, ongeacht of zij
beslisten hun kapsalon open te houden of te sluiten. Sinds 23/03/2020 vallen zij
nu ook onder de verplichte sluiting.

In geval van verlenging van de maatregel van gedwongen sluiting of in geval van een
volledige lock-down is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen verlengd worden
(bijvoorbeeld met de maand mei).
Voorwaarden
Voor de sectoren die niet door de sluitingsmaatregelen getroffen worden moet de
zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken worden in
de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering zal uitgekeerd kunnen worden. De
onderbreking moet volledig zijn.
Voor sectoren die getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen genomen door de
overheid zal de betrokkene automatisch recht hebben op de financiële uitkering van het
overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt hier geen rol of de
onderbreking volledig of gedeeltelijk is en er is geen minimumduur van onderbreking
vereist voor deze zelfstandigen. Vanaf 23/03/2020 vallen ook de kapsters onder deze
groep.
De zelfstandigen die aanmerking komen moeten zelfstandigen, meewerkende
echtgenoten of helpers zijn die op het moment van de aanvang van de onderbreking
de minimum sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn op
basis van het inkomen van 3 jaar geleden. Dus zelfstandigen in bijberoep die hieraan
voldoen kunnen van deze maatregel gebruik maken.
LET WEL: Betaalde sociale bijdragen die op basis van een verhoogd geraamd inkomen
gelijk zijn aan de minimum bijdragen hoofdberoep komen niet in aanmerking.
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De beoogde zelfstandigen moeten sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.
Het genot van een vervangingsinkomen is een obstakel om het overbruggingsrecht te
genieten. Wanneer een zelfstandige evenwel tijdens de maand maart of april 2020
recht heeft op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één
van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet,
verliest hij het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in
de maand volgend op de maand waarin zijn recht op
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.
Bij zelfstandigen in bijberoep die op basis van de inkomsten van 3 jaar geleden de
voorlopige bijdragen van minstens de minimum bijdragen van een hoofdberoep
verschuldigd zijn én daarbij een werkloosheidsuitkering ontvangen zal dit laatste geen
belemmering zijn voor het recht op de overbruggingsvergoeding.
De zelfstandige moet de nodige bewijsstukken leveren die aantonen dat de
onderbreking te wijten is aan de gevolgen van het Coronavirus. Een verklaring op eer is
reeds voldoende, indien het voldoende duidelijk is dat er een link is tussen het
coronavirus en de tijdelijke onderbreking van de activiteit.
Uitkeringen
Voor maart en april 2020 gelden volgende maanduitkeringen:
Zonder gezinslast
1.291,69 €/maand

Met gezinslast
1.614,10 €/maand

Uitbetaling:
Bij ontvankelijk verklaarde dossiers zal de uitbetaling ten laatste gebeuren in het
begin van de volgende maand waarop de uitkering uitwerking heeft. Dus de
uitkering voor de maand maart 2020 zal ten laatste betaald worden in het begin
van april 2020 en de uitkering van april 2020 ten laatste begin mei 2020.
Aanvragen
U vraagt het overbruggingsrecht aan met het specifiek document dat u terug vindt op :
https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/03/Formulier-aanvraagoverbruggingsrecht-COVID-N-25032020.pdf?x97516
De aanvragen moeten aan het betrokken sociaal verzekeringsfonds gestuurd worden
per aangetekende brief of aangetekende mail maar ook de gewone brief en mail
worden aanvaard.
 Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben nu recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (via het ziekenfonds) vanaf de eerste dag van de
arbeidsongeschiktheid. Vergeet vooral niet om uw ziekenfonds tijdig op de hoogte te
brengen.
Meer informatie over het Coronavirus wordt aangeboden op de op de website van de FOD
Volksgezondheid https://www.info-coronavirus.be/nl/
Op vrijdag 6 maart 2020, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering verschillende
maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen
worden door de gevolgen van COVID-19.
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Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn
in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te
behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van
betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor
ondernemingen en zelfstandigen.
Meer informatie hierover is te vinden
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn --> zie
informatie voor ondernemingen -> vermindering van de economische verliezen.
Meer info over de Hinderpremies die door de Vlaamse overheid ter ondersteuning worden
toegekend:https://www.vlaio.be/nl/begeleidingadvies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
Voor de hinderpremie raden we u aan sowieso je emailadres al achter te laten op de
website van Vlaio, zelfs als je twijfelt of je er recht op hebt.
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SCHEMA :
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