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 Voorwoord

De coronacrisis woedt momenteel wereldwijd in alle hevigheid. Heel wat mensen raken 
besmet, waarbij een deel van hen ook gehospitaliseerd wordt of zelfs overlijdt. In Europa is 
de piek nog niet bereikt. De komende dagen en weken zullen zonder meer hels worden voor 
gezondheidswerkers. 

Landen nemen op dit moment dan ook ongeziene maatregelen waarbij grote delen van 
de bevolking in lockdown worden geplaatst, bedrijven worden gesloten, het verkeer van 
personen wordt beperkt enz. 

Los van de belangrijke gevolgen en risico’s op het vlak van ieders gezondheid, hakt de 
coronacrisis ook bijzonder zwaar in op het bedrijfsleven. Bedrijven moeten sluiten of zien 
hun omzet gigantisch terugvallen, contracten en leveringen komen onder druk te staan, er is 
onvoldoende werk voor personeel of personeelsleden zitten in quarantaine of moeten indien 
mogelijk thuiswerken, enz. De economische gevolgen zijn met andere woorden enorm. 

Onnodig te zeggen dat een dergelijke situatie bij vele ondernemers heel wat vragen en 
twijfels oproept. De bedoeling van dit dossier bestaat er dan ook in om een antwoord te 
geven op een aantal vragen die verband houden met de invloed van de coronacrisis op 
uw onderneming. We staan daarbij onder andere stil bij de maatregelen die de overheid 
nam inzake de sluiting van bedrijven en de vragen die u kunt hebben in verband met uw 
personeel. Verder wordt onder meer aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis 
op bestaande overeenkomsten met bv. klanten of leveranciers. Bovendien wordt stilgestaan 
bij de steunmaatregelen die de overheid neemt om u door deze moeilijke tijden te loodsen.

Het is hierbij niet onze pretentie om alle mogelijke vragen die u kunt hebben te beantwoorden. 
Wij hebben integendeel een selectie gemaakt van vragen die ondernemers geregeld stellen. 
We hopen u alvast met deze vragen een leidraad te kunnen geven die u helpt door deze 
moeilijke tijden heen te komen. Let wel: de maatregelen die werden (en worden) genomen, 
veranderen zowat dagelijks. Wat in deze uitgave wordt beschreven, is de stand van zaken op 
20 maart 2020.
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11. Uw bedrijf en de verplichte sluitingen

1.1. Mag uw bedrijf nog open zijn?

In het kader van de coronacrisis heeft de overheid op 12 maart ll. een aantal maatregelen 
afgekondigd rond de opening en de verplichte sluiting van bedrijven. 

Die maatregelen werden op 17 maart 2020 verstrengd. De maatregelen die toen werden 
afgekondigd, zijn van toepassing sinds 18 maart om 12 uur en gelden al minstens tot en 
met 5 april 2020. Sinds de maatregelen werden afgekondigd, worden er trouwens geregeld 
verfijningen aangebracht.

Door de maatregelen moeten niet alle bedrijven hun deuren sluiten. Uw bedrijf kan dan 
ook in heel wat gevallen in beginsel gewoon verder werken, en dit ongeacht of u nu een 
aannemingsbedrijf heeft, een transportbedrijf, of bijvoorbeeld diensten levert. 

De sluitingsmaatregelen gelden vooral voor bedrijven die activiteiten verrichten in publiek 
toegankelijke ruimtes. Het gaat daarbij hoofdzakelijk over ondernemingen die goederen en/of 
diensten aanbieden aan klanten in specifiek daarvoor ingerichte ruimtes (zoals winkels, 
restaurants, schoonheidssalons, enz.).

Concreet moeten alle winkels en handelszaken in principe gesloten zijn. Hetzelfde geldt 
voor markten. Ook die mogen niet langer doorgaan. Verder moeten ook cafés en restaurants 
gesloten zijn en moeten ze zelfs hun buitenmeubilair binnenhalen. Hotels mogen wel open 
zijn (B&B’s dan weer niet), maar hun restaurant moet sluiten. Hoewel restaurants en cafés 
gesloten moeten zijn, mogen ze wel maaltijden bereiden en laten afhalen, of die aan huis 
bezorgen. 

Bepaalde soorten winkels en handelszaken genieten een uitzondering op de regel en 
mogen wel openblijven. Dit is meer bepaald het geval voor voedingswinkels (met inbegrip 
van nachtwinkels), supermarkten, winkels met dierenvoeding, apotheken, krantenwinkels, 
tankstations en leveranciers van brandstoffen. Zij mogen wel openblijven en dit ook in het 
weekend. Deze uitzonderingen moeten strikt worden bekeken. Zo mag een tuincentrum dat 
ook wat dierenvoeding verkoopt bv. niet openblijven. 

Voedingskramen zijn toegelaten als zij onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in 
gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben. Ook voor kappers geldt een 
bijzondere regeling. Zij mogen cliënten ontvangen, maar slechts één iemand per keer. 

Als u dus geen winkel heeft en geen activiteiten verricht in een of andere voor het publiek 
toegankelijke ruimte, mag uw bedrijf gewoon openblijven. Heeft u een toonzaal in uw bedrijf, 
dan volstaat het dat u die ‘toedoet’. De rest van uw activiteit (bv. de fabricatie van producten 
die u in uw toonzaal uitstalt) mag dan wel gewoon doorgaan.



© Indicator-Larcier, Als zelfstandige of kmo het coronavirus financieel bestrijden 3

U
w

 b
ed

rij
f e

n 
de

 v
er

pl
ic

ht
e 

sl
ui

tin
ge

n

1
Zoals al werd aangehaald, verandert alles bijzonder snel op dit vlak. Bovendien worden 
er voor bepaalde sectoren allerhande maatregelen getroffen die de opening aan banden 
leggen. Een lijst van ondernemingen die moeten sluiten of mogen openblijven, vindt u terug 
op de website van het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen (https://www.vlaio.be/nl/
begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/
welke) en op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.

Heel wat bedrijven die strikt gezien mogen openblijven, zetten tegenwoordig overigens ook 
hun activiteiten stop door de problemen die ze hebben met de maatregelen die ze moeten 
nemen om open te mogen blijven (zie vragen 1.4 en 1.5), omwille van het feit dat ze bv. 
problemen hebben met de levering van materialen, of omdat ze vrezen voor hun eigen 
gezondheid (of die van anderen). Zo sluiten bv. steeds meer aannemers de deuren, zijn er 
kappers die niet langer actief zijn enz.

1.2.  Mag een winkel die open mag blijven nog kortingen geven?

Het ministerieel besluit van 18 maart ll. is duidelijk over deze vraag. Winkels (bv. super
markten) die mogen openblijven, mogen geen kortingen meer geven. Zij mogen evenmin 
solden doen. De bedoeling van deze maatregel is om hamsteren in de mate van het mogelijke 
te vermijden.

De regel in kwestie wordt in het ministerieel besluit waarnaar we eerder al verwezen, 
opgenomen onder de hoofding die betrekking heeft op specifieke regels voor supermarkten. 
Niettemin lijkt het ons dat dit verbod ook van toepassing is op andere winkels (bv. ‘gewone’ 
voedingswinkels of winkels met dierenvoeding) die nog open mogen blijven. Zo zou bv. 
een chocoladewinkel (die open mag blijven) geen korting mogen geven bij de aankoop van 
paaseitjes.

Er gaan bovendien stemmen op om de volgende soldenperiode een tijdje uit te stellen.

1.3.  Is uw bedrijf een essentieel bedrijf of niet en waarom is dat 
van belang?

Als uw bedrijf tijdens de coronacrisis openblijft, dan moet het een aantal spelregels respecteren 
om besmettingen met het virus in de mate van het mogelijke te voorkomen. De verplichtingen 
die u daarbij moet naleven (zie vragen 1.4 en 1.5) hangen af van de vraag of u al dan niet als 
een zogenaamd essentieel bedrijf beschouwd wordt.

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van dezelfde datum) geeft daarbij een lijst van ondernemingen die essentieel zijn (het gaat 
om bedrijven die “noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie 
en de behoeften van de bevolking”). Het gaat daarbij om een hele reeks van sectoren. 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
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Enkele voorbeelden zijn:

• de energiesector;

• de chemische industrie;

• de productie van medische instrumenten;

• de financiële sector, met onder andere banken, diensten die instaan voor de bevoorrading 
van cashgeld, geldtransporten;

• het internationale transport;

• juridische beroepen, zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten en vertalerstolken;

• taxidiensten en personenvervoer;

• leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en leveranciers van brandhout;

• handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de 
voedings nijverheid, land en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

• productieketens die niet stilgelegd kunnen worden wegens technische redenen;

• de verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

• diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids of hygiëne
risico inhouden.

Een volledig overzicht van deze essentiële ondernemingen en de paritaire comités waar
over het gaat, vindt u terug in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2020 (www.ejustice.just.
fgov.be).

De bedrijven die niet opgenomen zijn in deze lijst moeten als nietessentieel beschouwd 
worden.

1.4.  Welke verplichtingen moet u naleven als u een ‘nietessentieel’ 
bedrijf bent en verder werkt?

Als uw bedrijf als een nietessentieel bedrijf beschouwd wordt en gedurende de crisis verder 
werkt, dan bent u verplicht om een aantal maatregelen te nemen. 

Meer bepaald moet u vooreerst de regels van ‘social distancing’ naleven, en dit zowel voor 
eventuele bezoekers (klanten of een leverancier die toch zou langskomen) als voor uw 
personeel. Concreet houden deze regels in dat u ervoor moet zorgen dat een afstand van 
1,5 meter tussen elke persoon gerespecteerd wordt. 

Deze regel is ook van toepassing op eventueel vervoer dat u organiseert (bv. van uw 
personeelsleden van en naar het werk). Hetzelfde geldt bv. als uw personeel elders aan 
de slag is dan in de bedrijfsgebouwen (bv. op een werf) en ze zich met een bedrijfsvoertuig 
daarheen verplaatsen.

http://www.ejustice.just.fgov.be
http://www.ejustice.just.fgov.be
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Daarnaast moet u ook telethuiswerk organiseren voor alle personeelsleden van wie de 
functie zich ertoe leent. Dit is zonder meer een verplichting. Hierbij maakt het niet uit hoe 
groot of klein uw bedrijf is. Voor de functies waarvoor telethuiswerk niet mogelijk is, moet u 
de principes van social distancing naleven. 

Kunt u de voorgaande maatregelen niet nakomen, dan moet u uw bedrijf sluiten. 

Er wordt overigens gecontroleerd op de naleving van dit alles. Men kondigt daarbij zelfs 
strenge controles aan. Wordt er bij een controle in uw bedrijf een inbreuk vastgesteld, en leeft 
u nadien de spelregels nog steeds niet na, dan zal uw bedrijf het voorwerp uitmaken van een 
verplichte sluitingsmaatregel.

Weet overigens dat er voor bepaalde ondernemingen nog extra spelregels gelden. Zo mogen 
kappers bijvoorbeeld maar één klant per keer ontvangen in hun zaak en dit ook nog eens op 
afspraak.

Zorg er ook voor dat u steeds de maatregelen inzake basishygiëne toepast (bv. reinigen en 
desinfecteren van vaak gebruikte voorwerpen of het ter beschikking stellen van handgel).

1.5.  Welke maatregelen moet u treffen als u wel een essentieel 
bedrijf bent?

Valt uw bedrijf onder de lijst van bedrijven die noodzakelijk zijn voor “de bescherming van de 
vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”, dan gelden er voor een stuk 
andere regels als uw bedrijf verder werkt. De regels rond telethuiswerk en social distancing 
zijn dan ‘minder streng’.

Meer bepaald geeft het ministerieel besluit van 18 maart 2020 aan dat u als essentieel bedrijf 
de regels rond telethuiswerk voor uw personeel en de regel van social distancing (waarbij u 
ervoor moet zorgen dat een afstand van 1,5 m tussen iedere persoon gerespecteerd wordt) 
in de mate van het mogelijke moet toepassen. Het is hier dus geen absolute verplichting. 
De sanctie van de sluiting die geldt bij nietessentiële bedrijven is hier niet zonder meer van 
toepassing. 

Bovendien gelden er voor sommige bedrijven ook hier nog extra regels. Zo geeft het minis
terieel besluit aan dat de toegang tot grootwarenhuizen beperkt wordt. Zo mag er maximaal 
één klant per 10 m2 binnengelaten worden, en mogen klanten gedurende een periode van 
maximaal 30 minuten winkelen. In de mate van het mogelijke moet er bovendien individueel 
gewinkeld worden. 

Het ministerieel besluit geeft verder aan dat voedingswinkels uitsluitend van 7.00 uur tot 
22.00 uur geopend mogen zijn, en dat nachtwinkels geopend mogen blijven vanaf het 
normale openingsuur tot 22.00 uur.
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1.6.  Zijn zakenreizen en professionele verplaatsingen 

nog toegelaten?

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 bevat ook een aantal spelregels voor verplaatsingen 
van en naar het werk, en voor eventuele zakenreizen en andere beroepshalve verplaatsingen. 

Komt uw personeel met het openbaar vervoer naar het werk (of gebruikt u zelf het openbaar 
vervoer voor woonwerkverkeer), dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Het openbaar 
vervoer blijft nu eenmaal verder rijden, hoewel de dienstregeling aangepast kan worden. 
Het moet wel zo georganiseerd worden dat de regels van social distancing gegarandeerd 
worden, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen iedere persoon.

Uw werknemers (of uzelf) mogen ook hun woning verlaten voor het uitvoeren van professionele 
verplaatsingen, met inbegrip van het woonwerkverkeer. Zij mogen dus niet alleen onder weg 
zijn van en naar het werk, maar mogen bijvoorbeeld ook naar een werf rijden, naar een 
klant gaan om een levering te doen, naar een leverancier rijden om daar een bestelling op 
te halen, enz. Als uw werknemers samen reizen, bv. met de bestelwagen van het bedrijf 
naar een werf, dan moeten zij de regels van social distancing naleven. U kunt dus minder 
werknemers in één voertuig laten plaatsnemen.

Voor wat betreft ‘echte zakenreizen’ (bv. naar het buitenland) geldt er wel een beperking, 
ongeacht of u die reis als ondernemer zelf doet, of een van uw werknemers op zakenreis 
wilt laten gaan. Nietessentiële reizen vanuit België zijn nu eenmaal verboden. Bovendien 
moet er grondig nagedacht worden of er geen alternatief is voor wel essentiële reizen 
(bv. een videoconferentie, conference calls enz.) en dit gelet op de gezondheidsrisico’s die 
eraan verbonden zijn. Tevens worden steeds meer grenzen gesloten en is er in heel wat 
landen sprake van een lockdown, waardoor verplaatsingen ter plaatse en een eventuele 
terugkeer naar België weleens bemoeilijkt kunnen worden. Hou ook rekening met negatieve 
reisadviezen van de overheid.

Als u een werknemer de (gerechtvaardigde) opdracht geeft om op essentiële zakenreis te 
gaan, dan mag die dat strikt gezien niet weigeren. Een werknemer mag nu eenmaal niet 
weigeren om zijn werk uit te voeren. Doet hij dat toch, dan bent u in deze tijden maar beter 
voorzichtig met een ontslag om dringende reden. De kans is namelijk niet onbestaande dat 
rechters die geconfronteerd worden met een procedure waar de dringende reden betwist 
wordt, begrip vertonen voor een werknemer die uit schrik voor het coronavirus niet op 
zakenreis wil gaan.

1.7.  Kunt u als bedrijf nog aankopen/verkopen afsluiten en 
de verkochte goederen ook leveren?

Het is niet omdat er heel wat winkels/toonzalen/handelszaken gesloten moeten zijn, 
en bedrijven die wel open zijn allerlei voorzorgen moeten nemen (o.a. telethuiswerk en 
social distancing), dat u als bedrijf geen zaken meer kunt doen. U kunt wel degelijk nog 
verkoopovereenkomsten afsluiten of zaken bestellen bij leveranciers.
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Wat echter niet lijkt te kunnen, is dat u als winkelier die moet sluiten uw vaste klanten 
contacteert dat zij kunnen langskomen om op een bepaald uur alleen te shoppen in uw 
winkel. Dit lijkt ons een uitholling van de wettelijke regels en kan o.i. gesanctioneerd worden 
als een verboden samenscholing. 

Er zijn ook geen grenzen aan online verkopen. Zo kunt u bv. wel degelijk nog verkopen 
afsluiten via uw website of uw producten of diensten aan de man brengen via een of ander 
internetplatform.

U mag de producten (bv. meubels, elektro, enz.) die u verkocht ook nog bij uw klanten leveren. 
Het blijft eveneens mogelijk om pakjes en bestellingen met een koerierdienst te laten leveren 
bij klanten.

1.8.  Kunt u als dienstverlener of aannemer nog diensten leveren?

Als verlener van diensten is het minder duidelijk wat u nog kunt doen en niet. 

Het ministerieel besluit van 18 maart ll. geeft aan dat handelszaken en winkels gesloten 
moeten zijn, met daarbij een uitzondering voor kappers. Dat betekent dat u bv. moet sluiten 
als u een schoonheidssalon uitbaat. Heeft u geen ruimte waar er contact is met het publiek 
(bv. een toonzaal) of sluit u die, dan kunt u veelal wel verder aan de slag gaan. Zo kunt u 
bv. als aannemer verder werken op een onbewoonde werf, als u de voorwaarden van social 
distancing naleeft. 

Dringende herstellingen die u als aannemer moet doen bij een klant (bv. de verwarming is 
stuk of er is een elektrische panne) kunnen al eveneens. Ook hier is het zaak om voldoende 
afstand te houden. Voor nietdringende herstellingen is o.i. de zaak minder duidelijk omdat 
het ministerieel besluit daar niet over spreekt, tenzij men uw aanwezigheid bij de klant als 
een samenscholing zou beschouwen. De Bouwunie raadt zulke werken af. Bovendien kan 
het perfect gebeuren dat uw klant liever heeft dat u niet verder werkt of dat u zelf verkiest om 
dat niet te doen. 

Weet overigens dat heel veel sectoren en bedrijven eigen spelregels hebben, die bv. door hun 
beroepsorganisatie of orde opgesteld kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk om als bedrijf 
altijd na te gaan of u al dan niet onder zo’n specifieke regeling valt.

Ter info: op de website van het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen (https://www.
vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-
coronavirus/welke) en op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ vindt u een lijst van welke 
bedrijven nog kunnen openblijven en welke diensten nog geleverd kunnen worden. 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
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22. Uw personeel en de coronacrisis

2.1.  Kan uw werknemer thuisblijven van het werk omdat 
zijn kinderen geen les hebben?

Nu de lessen opgeschort zijn, willen sommige werknemers misschien wel thuis zijn voor hun 
kinderen. Als u thuistelewerk kunt aanbieden, is dat in principe geen probleem (voor zover 
uw werknemer het werk kan combineren met de opvang van de kinderen). Maar wat kunt u 
doen als thuistelewerk niet mogelijk is? Kan uw werknemer dan op eigen initiatief thuis blijven 
om voor de kinderen te zorgen? 

Als de werknemer wil thuisblijven voor zijn kinderen, is er een denkpiste dat hij in overleg met 
u een aantal dagen (betaalde) vakantie opneemt. U moet daar dan wel mee akkoord gaan. 
Dit kan ook niet zomaar als u een systeem heeft van collectieve vakantie. Bovendien is uw 
werknemer deze dagen dan ‘kwijt’ voor de rest van het jaar. 

Een andere denkpiste is dat u met uw werknemer overeenkomt dat hij een tijd ‘gewettigd’ 
afwezig is van het werk om voor zijn kinderen te zorgen. Uw werknemer moet er dan wel 
rekening mee houden dat hij gedurende zijn afwezigheid niet betaald wordt.

Komt uw werknemer in principe altijd werken, maar kan om een plotse reden de opvang 
van de kinderen niet geregeld worden (bv. de andere ouder die normaal gezien de kinderen 
op  vangt had dringend medische zorgen nodig of moest dringend naar zijn ouders om daar 
bepaalde hulp te bieden), dan zou hij ook verlof om dwingende redenen kunnen nemen. 
Meer bepaald kan dit gebeuren als er een onvoorzienbare, los van het werk staande 
gebeurtenis is die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist. 
Bovendien moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk 
maken. Om dit verlof op te nemen heeft uw werknemer uw akkoord overigens niet nodig. 
U hoeft hem voor deze afwezigheid ook niet te betalen, tenzij er andere afspraken van 
toepassing zijn in uw bedrijf of sector.

Nog een andere denkpiste is dat uw werknemer in samenspraak met u ouderschapsverlof 
of tijdskrediet opneemt. Vooral het ouderschapsverlof kan hier mogelijkheden bieden, ten
minste voor zover het kind niet ouder is dan 12 jaar. Sinds 1 juni 2019 is het immers mogelijk 
om in de formules van voltijds en halftijds ouderschapsverlof af te wijken van de regel dat 
men dat verlof in lange blokken van minstens een maand (voltijds ouderschapsverlof) of 
minstens twee maanden (halftijds ouderschapsverlof) moet opnemen. In het eerste geval is 
het minimum nu immers maar één week (dus voltijds ouderschapsverlof nemen voor alleen 
de paas vakantie is perfect haalbaar), in het tweede geval is het minimum nu één maand 
(dus dan moet men er noodgedwongen na de paasvakantie nog twee weken bijdoen).
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2Let op! Goed nieuws voor u is in elk geval dat de werknemer alleen van deze flexibele, 
verkorte minima kan gebruikmaken voor zover u daar als werkgever akkoord mee 
gaat. Tegen uw zin kan het dus niet. Gaat u wél akkoord, dan moet er eerst nog 
onderzocht worden of al de voorwaarden voor ouderschapsverlof überhaupt wel 
vervuld zijn (kind onder de 12 jaar, de werknemer heeft voldoende anciënniteit enz.), 
of het kan toch weer niet.

2.2. Heeft uw werknemer het recht om thuis te blijven ‘uit schrik’ 
voor het coronavirus?

Heel wat mensen hebben schrik om besmet te worden met het coronavirus. Het is dus zeker 
niet denkbeeldig dat dit ook bij een of meerdere van uw werknemers het geval is. Zoals 
we al aangaven (zie bv. vragen 1.4 en 1.5), heeft u als werkgever vaak de verplichting om 
telethuiswerk te voorzien voor uw personeel en zijn er tevens de spelregels rond social 
distancing die nageleefd moeten worden.

Leeft u deze regels na en moet de werknemer toch komen werken, dan is angst voor het 
coronavirus geen ‘wettige’ reden om thuis te blijven. Uw werknemer kan met andere woorden 
niet zomaar zeggen dat hij niet naar het werk komt omdat hij schrik heeft om daar besmet 
te worden.

Komt hij desondanks niet opdagen, dan zou u strikt gezien zelfs kunnen zeggen dat een 
werknemer die uit angst niet naar het werk komt onwettig afwezig is, waarbij u de daaraan 
gekoppelde sancties zou kunnen toepassen. Los van het feit dat u geen loon moet betalen, 
zou u zelfs, bij blijvende afwezigheid ondanks aanmaning, kunnen denken aan een ontslag 
om dringende reden. Onnodig te zeggen dat het nog maar af te wachten valt hoe rechters 
hierop zouden reageren (gelet op de specifieke situatie rond het coronavirus), mocht u 
iets dergelijks overwegen. De kans is i.o. reëel dat u in een procedure aan het kortste eind 
zal trekken.

Het is dan ook aangewezen om het als werkgever niet te ver te drijven. Heeft uw werknemer 
écht te veel schrik om naar het werk te komen en is telethuiswerk niet mogelijk, dan zou 
u samen met uw werknemer op zoek kunnen gaan naar andere oplossingen. Mogelijk is 
ook hier tijdelijke werkloosheid een optie, of kan uw werknemer in overleg met u eventueel 
vakantiedagen opnemen. Andere mogelijkheden bestaan er misschien in te werken met 
inhaalrust of uw werknemer gewettigd afwezig te laten zijn op het werk, waarbij die verlof 
zonder wedde opneemt.
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2.3. Wat moet u doen als uw werknemer besmet is 

met het coronavirus?

Als uw werknemer besmet is met het coronavirus, dan is die arbeidsongeschikt. In dat geval 
gelden in grote lijnen dezelfde regels als wanneer uw werknemer een andere ziekte zou 
hebben. Zo moet u hem onder andere een gewaarborgd loon uitbetalen. Uw werknemer 
moet u op zijn beurt op de hoogte stellen van zijn ziekte en u een medisch attest bezorgen.

Is uw werknemer na de periode die gedekt wordt door het gewaarborgd loon nog steeds 
arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij of zij een ziekteuitkering. 

Komt een werknemer al kuchend en hoestend naar het werk en vermoedt u dat hij besmet is 
met het coronavirus, dan kunt u hem de toegang tot de werkvloer niet zomaar weigeren op 
basis van vermoedens. U kunt al evenmin eisen dat hij het bewijs levert van een negatieve 
COVID19test. U kunt wel vragen dat de werknemer contact opneemt met zijn huisarts. 
Die kan dan beslissen of uw werknemer al dan niet kan komen werken en een attest van 
arbeidsongeschiktheid bezorgen als hij meent dat uw werknemer arbeidsongeschikt is. 

Als de huisarts meent dat uw werknemer toch kan komen werken en ziet u hem liever niet 
verschijnen op de werkvloer, dan zou u eventueel kunnen proberen om met uw werknemer 
overeen te komen dat die, met behoud van loon, mag thuisblijven van het werk. U vraagt wel 
het best het akkoord van de werknemer om te vermijden dat hij u later een impliciet ontslag 
komt verwijten waarbij hij ook een verbrekingsvergoeding van u vraagt. U zou eventueel ook 
kunnen vragen dat hij in een ander lokaal plaatsneemt voor de veiligheid van zijn collega’s. 

Als er iemand binnen het bedrijf besmet is, kunt u overigens niet zomaar zijn naam bekend
maken bij zijn collegawerknemers. Doet u dat toch, dan schendt u nu eenmaal de privacy 
van de betreffende werknemer.

2.4. Moet u een (gewaarborgd) loon betalen als uw werknemer 
in quarantaine zit?

Bij een van de gezinsleden van uw werknemer (die gelet op de aard van zijn werk geen 
thuistelewerk kan doen) werd de diagnose COVID19 gesteld. Hierdoor werd ook uw 
werknemer in quarantaine geplaatst en kan die niet komen werken. 

In dat geval heeft uw werknemer geen recht op een (gewaarborgd) loon. Hij voert nu een
maal zijn arbeidsovereenkomst niet uit en is bovendien niet arbeidsongeschikt (tenzij hij zelf 
besmet zou zijn met het virus). Er is in dat geval sprake van een zogenaamde tijdelijke 
overmacht. Dat is een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, 
die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Door de overmachtssituatie kan uw werknemer niet komen werken. Hij moet u wel onmiddellijk 
verwittigen van de quarantaine. Maar als uw werknemer niet moet komen werken, moet u 
hem geen loon betalen. 
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Het is wel mogelijk om uw werknemer in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Op die manier 
heeft hij toch een uitkering. Wil uw werknemer geen loon verliezen, dan bestaat een andere 
denkpiste erin dat hij inhaalrust opneemt (als hij die heeft), of dat hij voor de dagen dat hij 
afwezig is alvast een aantal dagen betaalde vakantie opneemt.

Onnodig te zeggen dat de voorgaande regels niet van toepassing zijn als uw werknemer zelf 
het coronavirus heeft en arbeidsongeschikt is. Op de vraag waarop hij in dat geval aanspraak 
kan maken werd ingegaan onder vraag 2.3.

2.5. Kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht als u uw bedrijf moet sluiten vanwege het 
coronavirus?

Als uw bedrijf door de maatregelen inzake het coronavirus moet sluiten, dan heeft u 
wellicht geen werk meer voor uw werknemers. In dat geval is er sprake van ‘overmacht’. 
Over macht is immers een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van 
partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt. 

Als er sprake is van zo’n overmachtssituatie, dan wordt de arbeidsovereenkomst die u sloot 
met uw werknemers geschorst. Concreet houdt dit in dat u als werkgever geen loon meer 
moet betalen, en dat uw werknemer niet meer moet komen werken.  

Als u in zo’n situatie zit, kunt u vragen dat uw werknemer in tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht wordt geplaatst. Hetzelfde geldt als u als werkgever volledig afhankelijk bent 
van een toeleverancier die niets meer kan leveren, als u geen andere alternatieven heeft 
en de productie daardoor volledig stilvalt. Kan uw bedrijf ondanks een verplichte sluiting 
toch nog beperkte diensten aanbieden (bv. u heeft een restaurant en levert nu aan huis), 
dan kunt u voor de dagen dat uw werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens 
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Hierbij kunnen werkloosheidsdagen 
dan afgewisseld worden met werkdagen.

Uw werknemer zal dan een uitkering krijgen van de RVA wegens tijdelijke werkloosheid 
wegens overmacht. De RVA aanvaardt corona voorlopig uiterlijk tot en met 30 juni 2020 
als overmacht.

Om dit alles te kunnen regelen, werd een vereenvoudigde procedure ingevoerd door de 
RVA. Meer informatie daarover vindt u terug op de website https://www.rva.be/nl/nieuws/
tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-
vereenvoudiging-van-de-procedure. 

De tijdelijke werkloosheidsuitkering die uw werknemer ontvangt is in principe beperkt tot 
65% van zijn (weliswaar geplafonneerd) loon. Niettemin geldt er tot 30 juni eerstkomende 
een uitzonderlijke maatregel waarbij de uitkering nu op 70% van het geplafonneerde loon 
ligt (geplafonneerd op € 2.754,76 per maand). Bovendien ontvangt de werknemer nog een 
toeslag van € 5,63 per dag. Er wordt op de totale uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden 
van 26,75%. 

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
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2.6. Kunt u uw werknemers in werkloosheid plaatsen als uw bedrijf 

minder goede zaken doet door het coronavirus?

Ook als u niet verplicht bent om uw bedrijf te sluiten, kan het zijn dat de bestellingen en 
omzet van uw bedrijf sterk teruglopen door de coronacrisis. U heeft dan voor bepaalde 
personeelsleden misschien zelfs (tijdelijk) geen werk meer. Ook in zo’n geval kunt u zich 
beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Alle tijdelijke werkloosheid te wijten 
aan het coronavirus, kan immers, aldus een beslissing van de minister, beschouwd worden 
als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

We kunnen hier dan ook verwijzen naar wat onder vraag 2.5. al uiteengezet werd. De regels 
die daar uiteengezet werden, zijn ook in dit geval toepassing. 

2.7. Kunt u vragen dat uw werknemers een andere functie 
uitoefenen in het bedrijf?

Door de (verplichte) sluiting van een deel van uw bedrijf of van een bepaalde afdeling, wilt u 
misschien een werknemer tijdelijk een aantal andere taken laten uitvoeren. Als dat het geval 
is, bespreekt u dat het best eerst met de werknemer in kwestie. Gaat de werknemer akkoord, 
dan maakt u het best een (kort) addendum op bij de arbeidsovereenkomst, waarbij u de 
nieuwe jobinhoud omschrijft en aangeeft hoelang die van toepassing is. Laat de werk nemer 
dit addendum ook voor akkoord ondertekenen.

Als u het akkoord van uw werknemer niet heeft (of niet kunt bewijzen), dan riskeert u dat 
die inroept dat er sprake is van een (verboden) eenzijdige wijziging van de arbeidsovereen
komst. Strikt gezien zou uw werknemer dan zelfs kunnen argumenteren dat u door deze 
eenzijdige wijziging de arbeidsovereenkomst beëindigde en hem een verbrekingsvergoeding 
ver schuldigd bent. De kans dat dit argument zal opgaan in ‘volle coronacrisis’ is echter klein. 
De meeste rechters zullen nu eenmaal wel begrip hebben voor uw situatie en al helemaal als 
de nieuwe functie van uw werknemer niet totaal anders is dan wat hij vroeger al deed.

Weet overigens dat als uw werknemer de nieuwe functie een tijdje uitoefende zonder enig 
voorbehoud te maken, dat u nog altijd kunt argumenteren dat deze impliciet akkoord ging 
met de wijziging en daar niet meer op kan terugkomen.

Tot slot nog dit: wijzigt u de functie van uw werknemer, dan is het wel belangrijk dat u zijn 
loon niet vermindert (tenzij hij ook daarmee akkoord zou gaan). Als u dat wel doet is de kans 
namelijk groot dat de werknemer deze wijziging met succes aanvecht en eventueel zelfs een 
verbrekingsvergoeding van u vraagt.
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2.8. Hoeveel uur moet uw werknemer werken bij thuistelewerk?

Als nietessentieel bedrijf moet u thuistelewerk organiseren voor alle werknemers van wie 
de job zich ertoe leent. Bent u een essentieel bedrijf, dan moet u dat in de mate van het 
mogelijke doen.

Werkt uw werknemer van thuis uit, dan kunt u verwachten dat hij evenveel werkt als wanneer 
hij naar het werk zou komen. Bovendien heeft uw werknemer recht op hetzelfde loon voor 
deze periode. Het is dus niet zo dat u hem, omdat hij van thuis uit werkt, minder zou mogen 
betalen. Om discussies met uw werknemers te vermijden, spreekt u overigens het best af 
dat bij het thuiswerken het normale arbeidsrooster of de normale arbeidsduur gerespecteerd 
wordt. 
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33. Uw contracten en de coronacrisis

3.1. Wat kunt u doen als een klant een bestelling wil annuleren 
wegens de coronacrisis?

Het kan gebeuren dat een klant die een bestelling plaatste wegens de coronacrisis hierop 
wil terugkomen. Uw klant heeft nu eenmaal misschien niet meer de nodige budgetten om 
de aankoop te doen, heeft schrik om verdere investeringen te doen in zijn onderneming, of 
zijn eigen klanten haakten intussen af.

Toch hoeft u dat niet zomaar te aanvaarden. Een overeenkomst is nu eenmaal bindend, 
ook al wordt de uitvoering moeilijk of is die niet langer gewenst door uw klant.

Weet dat de coronacrisis op zich in principe geen situatie is van overmacht die een einde 
maakt aan het contract. Om van overmacht te kunnen spreken moet er namelijk sprake zijn 
van een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van de klant ligt en die de uitvoering 
van de overeenkomst onmogelijk maakt. In de praktijk zullen deze voorwaarden ook in tijden 
van coronacrisis maar zelden vervuld zijn. 

Overigens volstaat een tijdelijke overmacht ook nog niet om de overeenkomst definitief te 
beëindigen. Bij een tijdelijke overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst nu eenmaal 
enkel geschorst.

De regels inzake overmacht zijn van aanvullend recht. Dat betekent dan ook dat er in de 
overeenkomst afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden. Zo zou u bijvoorbeeld 
contractueel kunnen afspreken dat overmacht door de klant nooit ingeroepen kan worden 
om onder het contract onderuit te komen, of juist integendeel kunnen overeenkomen dat 
bepaalde eventuele gevolgen van de coronacrisis wel degelijk als een geval van overmacht 
moeten worden beschouwd.

Annuleert de klant de bestelling toch, dan kunt u het gedwongen doorgaan van het contract 
vragen (eventueel vermeerderd met een schadevergoeding), of alleen een schade vergoeding. 
In uw algemene voorwaarden, of in het contract dat u met de klant afsloot, kan een forfaitaire 
schadevergoeding overeengekomen worden voor als uw klant het contract annuleert.

3.2. Wat riskeert u als u een bestelling niet tijdig kunt leveren doordat 
u bepaalde onderdelen niet tijdig geleverd krijgt?

Heel wat bedrijven worden tegenwoordig geconfronteerd met onderdelen of bestelde 
producten die niet tijdig geleverd worden. Hierdoor kan de levering aan de eigen klanten 
weleens in het gedrang komen. Als uw klant daarover ‘moeilijk’ doet, rijst de vraag wat uw 
rechten en plichten precies zijn.
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Om dat te weten moet u in eerste instantie in de overeenkomst die u met uw klant afsloot 
nakijken of er een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, en wat de eventuele 
sanctie is die gekoppeld werd aan een niettijdige levering. Een dergelijke contractuele 
afspraak is in principe geldig. Beroept uw klant zich op een dergelijke contractuele regeling, 
dan kunt u trachten te argumenteren dat er sprake is van (tijdelijke) overmacht in uw hoofde. 
U zal dit dan wel moeten kunnen bewijzen, wat lang niet altijd even evident zal zijn.

Werd er geen leveringstermijn afgesproken in de overeenkomst met uw klant, dan moet de 
levering door u gebeuren binnen een redelijke termijn. Bij het bepalen van wat redelijk is 
en wat niet, kan de vertraging door de coronacrisis allicht in aanmerking worden genomen. 
De kans dat uw klant in dat geval moeilijk kan doen over de vertraging is beperkt.

Als u een levering doet in het kader van overheidsopdrachten die onder het federale niveau 
vallen, dan hoeft u zich geen te grote zorgen te maken bij een vertraging ten gevolge van 
het coronavirus. Meer bepaald heeft de federale overheid beslist om geen boetes of andere 
sancties toe te passen ten aanzien van leveranciers, ondernemingen en zelfstandigen op 
voorwaarde dat aangetoond wordt dat de vertraging of nietnakoming van de leveringen een 
gevolg is van het coronavirus.

3.3. Kunt u de prijs van uw producten of diensten eenzijdig 
aanpassen omdat de grondstofprijzen stegen door 
de coronacrisis?

Voor de overeenkomsten die u eerder al met uw klanten afsloot (en waarbij u een prijs voor 
uw diensten of producten overeenkwam), kunt u die prijs niet zomaar aanpassen als de 
prijs van bepaalde grondstoffen stijgt ten gevolge van de coronacrisis. Een uitzondering 
op die regel bestaat als u in de overeenkomst met uw klant andere afspraken maakte, en 
bijvoorbeeld overeenkwam dat de prijs wel kan worden herzien in functie van een stijging van 
de prijzen van grondstoffen.

Voor de toekomst is er integendeel geen probleem. U kunt voor toekomstige overeen komsten 
wel een prijsverhoging toepassen. Het is dan aan uw klant om te beslissen of hij met u tegen 
de gewijzigde voorwaarden in zee wil gaan en de hogere prijs wil betalen.
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44. Uw onderneming en de steunmaatregelen 
n.a.v. de coronacrisis

4.1. Heeft u recht op een hinderpremie als u verplicht wordt om 
uw winkel of bedrijf te sluiten?

Als er werken voor uw deur zijn, kon u als ondernemer vroeger al een zogenaamde 
hinderpremie vragen aan de Vlaamse overheid. Die regeling werd nu ‘uitgebreid’ in het 
kader van de coronacrisis. Meer bepaald kunnen bedrijven die in het kader van de corona
maatregelen verplicht worden om hun zaak te sluiten nu een dergelijke premie aanvragen. 

Om in aanmerking te komen voor de premie moet u een zelfstandige in hoofd beroep zijn of 
een onderneming zijn met werkende vennoten of die minstens één voltijdsequivalent (VTE) 
RSZingeschrevene in dienst heeft. Een VZW komt alleen in aanmerking als ze minstens 
één voltijdsequivalent (VTE) RSZingeschrevene in dienst heeft. U moet bovendien een 
actieve exploitatie of uitbatingszetel hebben in het Vlaams gewest. Het gaat dus met andere 
woorden om een zuiver Vlaamse maatregel. 

Bent u zelfstandige in bijberoep, dan kunt u aanspraak maken op de premie als u, op basis 
van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd bent 
als een zelfstandige in hoofdberoep.

Verder moet u door de maatregelen van de overheid verplicht zijn om uw zaak deels of volledig 
te sluiten. Bent u niet verplicht om te sluiten, maar doet u dat spontaan (bv. omdat u uw eigen 
gezondheid niet in het gedrang wilt brengen, of omdat uw orderportefeuille terugloopt en u 
geen klanten heeft op dit moment), dan kunt u de premie niet aanvragen. De sluiting wordt 
dan namelijk niet opgelegd in de maatregelen van de overheid.

Het valt niet uit te sluiten dat de hinderpremie eerstdaags ook beschikbaar zal zijn 
voor bedrijven (ondernemingen en zelfstandigen) die vrijwillig sluiten. Bekijk daarom 
altijd de meest recente info op de website https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/
moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

4.2. Hoeveel bedraagt de hinderpremie en welke formaliteiten moet 
u naleven als u die wilt aanvragen?

Het bedrag waarop u als hinderpremie recht heeft, hangt af van de vraag of u uw zaak volledig 
moet sluiten of dat u wel deels mag openblijven. Bij een volledige sluiting heeft u recht op een 
eenmalige premie van € 4.000. Moet u (bv. als kapper) alleen in het weekend sluiten, dan 
bedraagt de premie waarop u aanspraak kunt maken € 2.000. Heeft u een horecazaak en 
moet u uw verbruikszaal sluiten, dan heeft u recht op de volledige premie, ook al maakt u het 
mogelijk om af te halen of levert u maaltijden aan huis.
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Als een onderneming meerdere exploitatie of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal 
premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming. Het bedrag van de hinderpremie wordt 
(volgens de regeling zoals die voorlopig geldt) verhoogd met een bijkomende sluitings premie 
van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag voor 
dagen vanaf 6 april 2020. Wat het totale bedrag zal zijn dat u uiteindelijk zal kunnen krijgen, 
is nu dus nog onduidelijk.

U kunt de premie alleen online aanvragen. Een aanvraag via email of brief is dus niet 
mogelijk. Op dit moment is de vereiste online toepassing evenwel nog niet beschikbaar. 
U kunt wel al uw emailadres achterlaten via de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-
financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan. Op dit moment 
zouden al meer dan 30.000 ondernemers dat gedaan hebben. U moet de aanvraag voor de 
premie overigens ten laatste online indienen binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte 
sluitingsperiode. 

Vlaio zal uiteindelijk beslissen of u een hinderpremie en bijkomende sluitingspremie 
toegekend krijgt. Is dat het geval, dan zal u een email krijgen waarna het bedrag waarop u 
aanspraak kunt maken op uw rekening gestort zal worden.

Bepaalde belangengroeperingen trachten overigens om deze premie ook te laten toekennen 
aan ondernemingen die vrijwillig willen sluiten.

4.3. Kunt u als zelfstandige een beroep doen op het overbruggings
recht?

Als u door de coronacrisis uw bedrijf moet sluiten (omdat u bv. geen klanten meer heeft), 
of uw activiteiten moet stopzetten, dan kunt u een beroep doen op een zogenaamd 
overbruggingsrecht. Meer bepaald kunnen alle zelfstandigen in hoofdberoep, en meewerkende 
echtgenoten die aangesloten zijn in het maxistatuut, het overbruggingsrecht aanvragen. 
Het kan binnen bepaalde grenzen zelfs gebeuren door zelfstandigen die nog onbetaalde 
sociale bijdragen hebben. Zelfstandigen in bijberoep hebben integendeel geen recht op een 
dergelijke uitkering. Hetzelfde geldt voor gepensioneerden.

Om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht moet u als ondernemer actief 
zijn in de horecasector (u heeft er ook recht op als u bv. nog afhaalmaaltijden aanbiedt) of in 
een andere sector waar er een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting is. 

U kunt ook aanspraak maken op het overbruggingsrecht als u door het coronavirus en de 
gevolgen daarvan op uw zaak, uw activiteiten zelf onderbreekt (bv. omdat u geen klanten 
meer krijgt in uw zaak, of omdat u schrik heeft om besmet te raken door het virus). Het speelt 
geen rol of de onderbreking gedeeltelijk of volledig is.

Ook 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 nietdringende medische activiteiten wel volledig stopzetten 
gedurende minstens zeven dagen per maand.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan
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Ten slotte moet u in al deze gevallen in België wonen, mag u tijdens de onderbreking niet als 
werknemer aan het werk gaan, en mag u tijdens de periode van onderbreking geen andere 
uitkering genieten.

De uitkering waarop u aanspraak kunt maken bedraagt voor de maanden maart en april 
telkens € 1.291,69 (€ 1.614,10 met gezinslast). 

tip. U kunt al bij ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreking als 
gevolg van de coronacrisis gebruikmaken van het overbruggingsrecht. U kunt het 
overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

4.4. Kunt u als zelfstandige een uitstel van betaling van sociale 
bijdragen vragen wegens het coronavirus?

Als u door de coronacrisis als zelfstandige minder inkomsten heeft (bv. omdat u uw zaak 
moet sluiten, of omdat uw omzet sowieso een duik neemt), dan kunt u een uitstel van betaling 
vragen van uw sociale bijdragen. Deze regel geldt trouwens voor iedere zelfstandige die 
hinder ondervindt door het coronavirus.

U kunt die aanvraag meer bepaald doen voor de voorlopige bijdragen van het eerste en 
tweede kwartaal van 2020. U kunt het uitstel daarnaast ook vragen voor regularisatiebijdragen 
die op 31 maart 2020 betaald zouden moeten zijn. Weet wel dat u geen uitstel kunt vragen 
voor al betaalde bijdragen. 

Als u het uitstel krijgt, moet u de bijdrage van het eerste kwartaal van 2020 betalen vóór 
31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal van 2020 vóór 30 juni 2021. Krijgt u 
het uitstel, dan zijn er overigens geen verhogingen van toepassing. U hoeft dan ook geen 
interesten te betalen op de laattijdig betaalde bedragen. 

Krijgt u het uitstel, dan blijft u volledig in orde voor uw sociaal statuut. Een uitstel heeft 
dan ook geen invloed op eventuele uitkeringen die u als zelfstandige zou kunnen krijgen 
(bv. kinderbijslag, ziekteuitkering, enz.). Het uitstel heeft al evenmin gevolgen voor uw 
pensioenrechten.

Het is wel belangrijk dat u vervolgens correct betaalt tegen de uitgestelde termijn. Doet u 
dat niet, dan zullen er namelijk verhogingen van toepassing zijn (3% kwartaalverhoging 
en 7% jaarverhoging). De uitkeringen die u eventueel onrechtmatig genoot, kunnen dan 
eveneens teruggevorderd worden. Hou er ook rekening mee dat uw bijdragen VAPZ voor 
2020 dan niet afgetrokken kunnen worden als u uitstel krijgt.

Uw aanvraag om zo’n uitstel te krijgen kan worden ingediend tot 15 juni 2020 voor het tweede 
kwartaal van 2020. Voor het eerste kwartaal moet u de aanvraag indienen vóór 31 maart 
2020. 

U kunt zo’n uitstel per email of brief aanvragen. Er bestaat evenwel geen specifiek formulier 
voor. De contactgegevens van uw sociaal bureau vindt u allicht op uw afrekening. 
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Het is daarbij belangrijk om uw naam, voornaam, adres en de naam, zetel en het onder
nemings nummer van uw bedrijf op te geven evenals uw klantnummer. Geef meteen aan dat 
u een betalingsuitstel vraagt en motiveer uw vraag. Geef met andere woorden daarbij aan 
waarom u getroffen bent door het coronavirus en voeg ter staving van uw vraag eventuele 
bewijsstukken bij.

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet 
voor 31 maart 2020 betalen, zullen vanwege de laattijdige betaling geen verhogingen moeten 
betalen. Die verhogingen vallen automatisch weg, zonder dat de zelfstandige een aanvraag 
moet doen.

4.5. Kunt u als zelfstandige een vermindering of zelfs een vrijstelling 
vragen van sociale bijdragen wegens de coronacrisis?

Bij de bespreking van vraag 4.3. gaven we al aan dat u als zelfstandige om een uitstel 
kunt vragen van de betaling van uw sociale bijdragen. Daarnaast kunt u eventueel ook een 
vermindering vragen van uw sociale bijdragen of zelfs een vrijstelling.

Meer bepaald kunt u een vermindering vragen van uw voorlopige sociale bijdragen als u kunt 
aantonen dat uw geschatte beroepsinkomen ten gevolge van het coronavirus (bv. door een 
daling van uw omzet) beneden een van de wettelijke drempels zal komen te liggen, waardoor 
u in een lagere schijf zou vallen. Valt u bv. nu in de schijf boven € 55.975,11 en betaalt u 
(als zelfstandige in hoofdberoep) € 2.956,22 per kwartaal, dan zou u, als u kunt aantonen 
dat u dit jaar nog maar € 30.000 zal verdienen, kunnen vragen dat de bijdrage teruggebracht 
wordt tot € 1.478,11.

Hou er wel rekening mee dat, als uw definitieve inkomen voor 2020 hoger zou liggen dan de 
drempel waarvoor u opteerde, u niet alleen extra sociale bijdragen maar ook verhogingen 
verschuldigd bent. Dat kunt u evenwel vermijden door in de loop van het jaar voldoende bij 
te storten.

Neem voor een dergelijke vraag ook contact op met uw sociaal bureau.

Daarnaast kunt u ook eventueel een vrijstelling van sociale bijdragen vragen. U kunt dat 
meer bepaald doen als u tijdelijke financiële of economische moeilijkheden heeft waardoor u 
uw sociale bijdragen niet kunt betalen. U kunt de vrijstelling daarbij vragen voor de voorlopige 
bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

De aanvraag om een vrijstelling te verkrijgen kunt u vooreerst online doen. U kunt daarvoor 
terecht op de website https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm. 
Voor een snellere behandeling van het dossier meldt u dit ook het best via het emailadres 
mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be. Een alternatief is een standaardformulier dat u invult en 
via een aangetekende brief aan uw sociale kas bezorgt. Uw sociaal verzekeringsfonds zal 
uw dossier dan doorsturen naar de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ, waarna 
u de beslissing ontvangt. Bij die beslissing kan uw vraag geweigerd worden, of uw sociale 
bijdragen kunnen volledig of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
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4Let op! De periodes waarvoor u een vrijstelling van bijdragen krijgt, worden niet 
meegeteld voor uw pensioen.

Geef in uw aanvraag overigens duidelijk aan waarom u de vrijstelling vraagt en voeg de 
nodige bewijsstukken bij.

Hou er verder rekening mee dat, als u zo’n aanvraag tot vrijstelling wilt doen voor de eerste 
twee kwartalen van 2020, u moet wachten tot u de afrekening gekregen heeft. Een aan vraag 
voor toekomstige kwartalen is nu eenmaal niet mogelijk.

4.6. Kunt u bij de fiscus uitstel krijgen voor de indiening van uw 
belastingaangiftes en voor de betaling van belastingen?

Door de coronacrisis krijgt u uitstel voor het indienen van uw belastingaangiftes. 

Zo krijgt wie zijn aangifte in de vennootschapsbelasting moet indienen tussen 16 maart en 
30 april 2020 de tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht om dat te doen.

U krijgt verder ook uitstel voor het indienen van de btwaangiftes. Meer bepaald wordt de 
termijn voor de aangifte van februari 2020 verlengd tot 6 april 2020, voor maart 2020 tot 
7 mei 2020, en die voor het eerste kwartaal van 2020 tot 7 mei 2020. De termijn voor de 
indiening van de jaarlijkse klantenlisting werd verlengd tot 30 april 2020.

Door de coronacrisis en de in dat verband genomen maatregelen krijgt u ook automatisch 
een uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en de bedrijfsvoorheffing, zonder dat 
u boetes of interesten moet betalen. 

Zo wordt voor de btw de termijn voor de betaling van de maandaangifte februari 2020 verlengd 
tot 20 mei 2020 en die voor de maandaangifte maart 2020 tot 20 juni 2020. Ook de termijn 
voor de betaling van de kwartaalaangifte van het eerste kwartaal van 2020 wordt verlengd 
tot 20 juni 2020. 

De termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maandaangifte februari 2020 
wordt verlengd tot 13 mei 2020 en die voor de maandaangifte maart 2020 tot 15 juni 2020. 
De termijn voor de betaling van de kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2020 wordt 
verlengd tot 15 juni 2020.

Verder krijgt u voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschaps
belasting (bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheids
intresten), een extra termijn van twee maanden. Deze maatregel geldt voor de afrekening 
van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Merken we ten slotte nog op dat er in Vlaanderen tevens beslist werd om de aanslagbiljetten 
voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen. Concreet zullen de 
aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven pas vanaf september dit jaar 
uitgestuurd worden. 
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4.7. Welke fiscale steunmaatregelen kunt u vragen omwille van 

het coronavirus?

Het is mogelijk dat het uitstel van de belastingaangiftes en de betaling van belastingen 
(zie vraag 4.6.) niet volstaat voor uw bedrijf. U beschikt dan over een aantal bijkomende 
mogelijkheden. Als u door de coronacrisis in zwaar financieel vaarwater terechtkomt, kunt 
u namelijk ook bij de fiscus terecht om een aantal gunstmaatregelen te vragen voor de 
verschillende belastingen die u verschuldigd bent. 

Hierbij maakt het niet uit in welke sector u actief bent. Het volstaat dat u kunt aantonen dat 
u hinder ondervindt ten gevolge van het coronavirus (en dit doordat er bijvoorbeeld een 
daling van het omzetcijfer is, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, 
gevolgen van een ‘kettingreactie’ met partnerondernemingen, enz.). U kunt integendeel geen 
steunmaatregelen krijgen als u los van het coronavirus structurele betaal moeilijk heden kent. 
De schulden die u heeft, mogen ook niet voortvloeien uit fraude en u moet de belasting
aangifte correct ingediend hebben.

U kunt de maatregelen vragen voor de diverse soorten fiscale schulden die u kunt hebben. 
Het kan daarbij zowel gaan om de btw, de bedrijfsvoorheffing, de personenbelasting, de 
vennootschapsbelasting als de rechtspersonenbelasting. 

Concreet kunt u vooreerst een afbetalingsplan vragen. U kunt verder ook vragen om geen 
nalatigheidsintresten te moeten betalen. Tevens kunt u een kwijtschelding vragen van boetes 
wegens nietbetaling.

Als u een afbetalingsplan krijgt, is het belangrijk om dat strikt na te leven. Doet u dat niet, 
dan zullen de steunmaatregelen ingetrokken worden, tenzij u tijdig contact opneemt met 
de Administratie. De steunmaatregelen worden ook ingetrokken als er een collectieve 
insolventie procedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).

U moet de aanvraag om een afbetalingsplan te krijgen indienen per schuld, en dit op het 
ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. U moet de aanvraag doen 
bij het Regionaal Invorderingscentrum dat bevoegd is voor uw gemeente. Een formulier 
om deze aanvraag te doen, vindt u terug op de website https://financien.belgium.be/nl/
ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.  

U kunt dit formulier per post of per email overmaken. Het Regionaal Invorderings centrum 
dat bevoegd is voor de postcode van uw woonplaats of maatschappelijke zetel, vindt u 
eveneens terug op de bovenvermelde website. U krijgt vervolgens een antwoord binnen een 
termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
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4.8. Waarop heeft u als zelfstandige recht als u zelf besmet bent 

met het coronavirus?

Als u als zelfstandige zelf besmet bent met het coronavirus, en u bent arbeidsongeschikt, 
dan heeft u recht op ziekteuitkeringen via uw ziekenfonds. Om zo’n uitkering te kunnen 
krijgen, moet u vooreerst telefonisch contact opnemen met uw huisarts en hem vragen om 
het ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ in te vullen en te ondertekenen. Hij kan het attest 
dat u hiervoor nodig heeft downloaden en afdrukken van de website van uw ziekenfonds. 
Vervolgens kunt u dit getuigschrift naar uw ziekenfonds sturen.

Uw ziekenfonds zal u een ziekteuitkering betalen op voorwaarde dat u minstens acht dagen 
arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvangt u vanaf de eerste dag een uitkering. U krijgt bij 
een ziekte van acht dagen of meer een uitkering vanaf de eerste dag. Bij een kortere ziekte 
heeft u geen recht op een uitkering.

Los van de wettelijke ziekteuitkering, heeft u misschien wel een verzekering gewaarborgd 
inkomen afgesloten. Ook in het kader van die verzekering kunt u eventueel bepaalde 
uitkeringen ontvangen. Kijk daarom na wat de polisvoorwaarden hierover vermelden. 
Weet overigens dat de meeste verzekeringen gewaarborgd inkomen wel degelijk in een 
dekking voorzien ingeval van een epidemie of pandemie. Bent u niet ziek maar werd u in 
quarantaine geplaatst, dan kunt u zeer waarschijnlijk geen beroep doen op uw verzekering 
gewaar borgd inkomen. Alleen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is 
namelijk verzekerd.

4.9. Kunt u een waarborg vragen van de overheid als u vanwege 
de coronacrisis een lening wilt vragen bij de bank?

Het kan gebeuren dat u door de coronacrisis tijdelijk uw personeel of leveranciers niet kunt 
betalen, of dat u bijvoorbeeld niet in de mogelijkheid bent om grondstoffen aan te kopen. 
Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om de waarborgregeling uit te breiden voor de 
financiering van schulden tot 12 maand. Voor dit alles wordt een bedrag van € 100 miljoen 
vrijgemaakt.

Concreet kan de Vlaamse overheid uw schuld bij de bank waarborgen tot 75% van de 
verbintenissen die u aangaat. U betaalt daarvoor in ruil een eenmalige premie van 0,25%. 
Als u een financiering met een dergelijke coronawaarborg wilt aangaan, dan moet u contact 
opnemen met een bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na een onderzoek van uw 
dossier of uw financiering voor een waarborg in aanmerking komt. U zal wel moeten kunnen 
aantonen dat uw vraag om een financiering te krijgen het gevolg is van de coronacrisis. 

U kunt de aanvraag vanaf nu doen tot eind 2020. 

Er zou eerstuurs ook een federale garantieregeling komen voor bedrijven. Op het moment 
van het ter perse gaan van dit dossier was deze maatregel er nog niet. Er wordt gesproken 
van een betalingsuitstel tot 30 september voor bedrijfskredieten en een garantie van de 
overheid van € 50 miljard voor nieuwe bankkredieten.



© Indicator-Larcier, Als zelfstandige of kmo het coronavirus financieel bestrijden 23

U
w

 o
nd

er
ne

m
in

g 
en

 d
e 

st
eu

nm
aa

tr
eg

el
en

 n
.a

.v
. d

e 
co

ro
na

cr
is

is

4
4.10. Kunt u uitstel vragen voor de betaling van de werkgevers

bijdragen die u aan de RSZ moet betalen?

De RSZ voorziet voor de werkgeversbijdragen die u moet betalen vooreerst een uitstel van 
betalen tot 15 december 2020. 

Bent u actief in een sector die getroffen is door een verplichte sluiting, dan krijgt u dit uitstel 
automatisch. Was u niet verplicht om te sluiten, maar sloot u omdat u in de onmogelijkheid 
was om de sanitaire maatregelen van de overheid na te leven, dan kunt u een uitstel van 
betaling krijgen door een verklaring op eer af te leggen. U vindt hiervoor eerstdaags een 
formulier terug op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. 

De RSZ zal binnenkort nog instructies geven voor ondernemingen die niet door een verplichte 
sluiting getroffen zijn, maar die niettemin hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

Hou er wel rekening mee dat de verplichting om de RSZaangifte binnen de vooropgestelde 
termijnen in te dienen van kracht blijft.

U kunt naast dit uitstel ook een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen voor het 
eerste en tweede kwartaal van 2020. U kunt de bijdragen dan afbetalen over een periode 
van maximaal 24 maanden. Als u zich aan het afbetalingsplan houdt en alle bijdragen correct 
betaald heeft, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire 
vergoedingen en/of interesten. Een formulier voor de aanvraag van zo’n afbetalingsplan vindt 
u terug op de website https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/
index.htm. In het vak motivatie legt u dan uit waarom uw bedrijf te lijden heeft onder het 
coronavirus.

4.11. Op welke steunmaatregelen kunt u een beroep doen als 
uw onderneming in Brussel gevestigd is?

De meeste maatregelen die we onder de eerdere vragen aangaven zijn nationale maat
regelen die ook voor ondernemingen in het Brussels gewest gelden. Dat is echter niet het 
geval voor de waarborgregeling (zie vraag 4.9.), de hinderpremie (zie vragen 4.1. en 4.2.) en 
het uitstel van het opvragen van onroerende voorheffing (zie vraag 4.7.). 

In Brussel zijn de maatregelen die genomen werden voorlopig eerder beperkt. De econo
mische situatie wordt daar op dit moment gemonitord en de cel 1819, die de economische 
starters opvolgt, wordt versterkt. 

Bovendien is er een waarborg van € 25 miljoen via Finance&Invest en het bevriezen van 
schuldaflossingen aan diezelfde instelling. Verdere maatregelen worden verwacht. 

Voor deze maatregelen verwijzen we naar de website https://1819.brussels/nl/blog/het-
coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

