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Op welke coronasteunmaatregelen kan je als zelfstandige of bedrijf een beroep doen?

Omdat we merken dat heel wat lokale middenstanders niet op de hoogte zijn van alle corona-
maatregelen voor zelfstandigen en bedrijven maakte de gemeente Glabbeek met dank aan VOKA, 
Unizo en het Vlaams Agentschap Ondernemen een samenvatting van alle maatregelen.
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1. De coronahinderpremie 

Er wordt een coronahinderpremie voorzien voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak 
moeten sluiten omwille van de Corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomens-
verlies hebben deels compenseren.

• Bij volledige sluiting: De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een een-
malige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 
160 euro per dag.

• Bij sluiting in het weekend: Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenma-
lige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoe-
ding van 160 euro per dag.

• Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal: Restaurants die niet volledig sluiten maar over-
schakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige 
premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die 
hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

Sinds 18 maart uitgebreid met:

• Uitbreiding naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten op basis van de beslissing 
van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren 

• Alle zaken die minstens één voltijds én volwaardig inkomen hebben 

• Ambulante activiteiten voortaan ook in aanmerking (bv. marktkramers)

• Toekenning gebeurt niet langer per onderneming, maar per vestiging, op voorwaarde dat er in elke 
bijkomende vestiging die wordt meegenomen  minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Er 
is wel een beperking van vijf premies (vestigingen) per onderneming. 

• Zelfstandigen in bijberoep hebben ook recht op de premie indien zij door de hoogte van hun inkomen 
dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

• De premie is belastingsvrij.

Aanvragen moeten ingediend worden binnen de maand na het afl open van de verplichte sluiting bij VLAIO. 

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

2. Gespreide betaling belastingen 

Kan je aantonen dat je in fi nanciële problemen zit door toedoen van het Covid-19 virus, dan kan je kiezen 
voor een gespreide betaling van je personenbelasting of vennootschapsbelasting. De betaling kan op-
gesplitst worden over de periode van enkele maanden. Deze maatregel geldt voor de periode tot en met 
30 juni 2020. De gespreide betaling geeft geen aanleiding tot boetes of nalatigheidsinteresten. Hiervoor 
neem je best contact op met je boekhouder. 



CORONAMAATREGELEN // INFORMATIE VOOR LOKALE MIDDENSTANDERS

3. Vervangingsinkomen voor zelfstandigen 

• Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich ge-
noodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.

• De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, zullen er beroep 
op kunnen doen.

• In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  Je 
moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.

• Zelfstandigen in bijberoep vallen wel buiten de regeling, ook al betalen ze bijdragen zoals in hoofdbe-
roep. 

Het crisis-overbruggingsrecht in maart en april voorziet in een volledig maandbedrag (1.291,69 euro, 
(1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19. Het 
crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan 
worden verlengd als de crisis langer duurt. Aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds.

4. Uitkering voor zelfstandigen die ziek worden

Word je zelf ziek, dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voor-
waarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een 
uitkering. Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte 
‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet, begint de termijn van 8 dagen die je 
moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model ge-
tuigschrift is te vinden op de website van jouw ziekenfonds. Bezorg het getuigschrift vervolgens per post 
aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van 
de post nodig.

5. Vermindering van de voorafbetalingen

Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om 
de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te 
betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij zijn sociale zekerheidsinstelling. Con-
tacteer uw boekhouder!

6. Spreiding van betalingen BTW en de bedrijfsvoorheffing

Kan je aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een rechtstreekse link hebben met het Covid-19 virus, dan 
kan je de betaling (tot en met 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. Bovendien zullen er op deze 
bedragen geen boetes noch nalatigheidsinteresten geheven worden. Om aanspraak te maken op deze 
gunstmaatregel moet je een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de problemen vaststelt. Op dat 
moment moet je het bewijs leveren van de fi nanciële moeilijkheden. Dit kan via aanduiding van een daling 
in het omzetcijfer, annulering van bestellingen of leveringen, mogelijke kettingreacties, of gerelateerde 
bedrijven die moeilijkheden ondervinden. Het is de fi scale administratie die bepaalt of een spreiding van 
betalingen mogelijk is. Contacteer uw boekhouder!
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7. Vermindering sociale bijdragen voor het jaar 2020

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je 
netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar in-
komen pas na twee jaar offi  cieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. 
In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermin-
dering moet evenwel aangevraagd worden. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op 
zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen. Neem 
hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

8. Betalingsuitstel bestaande kredieten

Ondernemingen en zelfstandigen die voor de coronacrisis “levensvatbaar” waren, krijgen zonder bijkomen-
de kosten betalingsuitstel voor lopende leningen tot 30 september. Onder ‘levensvatbaar’ moet je ver-
staan: bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.
Ook gezinnen in fi nanciële moeilijkheden kunnen hierop een beroep doen. Contacteer hiervoor uw bank! 

9. Extra gemeentelijke steunmaatregelen

Binnen de mogelijkheden van de begroting zal de gemeente Glabbeek een budget vrijmaken voor getrof-
fen lokale middenstanders. Meer info hierover volgt binnenkort!

10. Informatie voor zelfstandigen in bijberoep

Vermindering van sociale bijdragen

Als bijberoeper kan hierop een beroep doen. Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen. Dit 
worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dit pas twee jaar na de belas-
tingaangifte offi  cieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. De voorlopi-
ge bijdragen worden in principe berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Als 
je echter weet – vb. door de coronacrisis – dat je inkomen dit jaar lager zal liggen dan 2 jaar geleden, kan 
je de voorlopige bijdragen verminderen. Je moet dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de 
vervaldag voor dit kwartaal. Contacteer hiervoor uw boekhouder!

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen

Ook een bijberoeper die moeilijkheden heeft om de sociale bijdragen te betalen, kan tot 15 juni een beta-
lingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerst en het tweede kwar-
taal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Neem contact 
op met jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie. Contacteer hiervoor uw boekhouder!

De coronahinderpremie

Zelfstandigen in bijberoep komen voor de coronahinderpremie enkel in aanmerking als je, omwille van 
de hoogte van je beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep 
betaalt.      



Heeft u nog andere vragen contacteer:

De burgemeester: burgemeester@glabbeek.be 
De voorzitter van Unizo Hageland: geert.grootjans@unizo-hageland.be 

VU: Gemeente Glabbeek, burgemeester P. Reekmans, Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek


