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UPDATE 2: Corona: steunmaatregelen voor de getroffen
ondernemingen
Verschillende overheidsinstanties zijn in actie gekomen om bij te dragen om de impact
van het coronavirus te verminderen. Hun demarches hebben we getracht hieronder op te
lijsten. We maken hierbij een onderscheid tussen federale en gewestelijke
steunmaatregelen.

Federaal
FOD Financiën
Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen
steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.
Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om
hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.
De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) kunnen
hiervan genieten:

•

ongeacht hun activiteitensector

•

die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus,
en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling
van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met
partnerondernemingen,…)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van
het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.
De betrokken schulden (die niet het gevolg kunnen zijn van fraude) zijn de bedrijfsvoorheffing, de
btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting.
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De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend met behulp van een formulier dat
door de FOD Financiën ter beschikking wordt gesteld. De steunmaatregelen kunnen bestaan uit een
afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens nietbetaling.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken in geval van niet-naleving van het toegekende
betalingsplan, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie en in
geval er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie,
enz.).
RVA
Ook de RVA heeft enkele van zijn voorwaarden om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid onder
druk van het coronavirus aangepast. In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een
aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt
65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt
op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het
bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische
aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden van overmacht
vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’. Daarnaast moet hij ook per post of per mail, gericht aan de dienst
tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau (bijvoorbeeld voor het
werkloosheidsbureau Gent: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be) een dossier indienen
met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht,
veroorzaakt door het coronavirus. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
gebeurt binnen de drie à vier dagen.
De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de
door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30.06.2020.
Voor de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen moet er een elektronische
aangifte gedaan bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (zie het infoblad E22). Bij de
economische redenen vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’. De directeur van het werkloosheidsbureau kan
eventueel een afwijking toestaan op de indieningstermijn indien het coronavirus heeft geleid tot
een plotse daling van het werk.
Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door
de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van
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tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden (zie het infoblad E54). De
werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de
exploitatiezetel (zie het infoblad E55). Hij vermeldt bij economische redenen ‘SCHORSING
BEDIENDEN’ en vermeldt ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek opmerkingen.
Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag
indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis
van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de
omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie het infoblad E54). De
werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens
economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau nadat de RVA in
kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Tijdens de lopende
erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van
erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te
doen.
RIZIV
Het RIZIV hanteert de administratieve interpretatie dat een geval van quarantaine valt onder de
tijdelijke werkloosheid en niet onder ziekteverzekering. De arbeidsongeschiktheid kan volgens het
RIZIV enkel erkend worden als de huisarts ook werkelijk een attest arbeidsongeschiktheid
opmaakt. Een attest dat enkel de quarantaine bevestigt zonder melding van arbeidsongeschiktheid
geldt volgens het RIZIV niet om aanspraak te maken op gewaarborgd loon of een ziekte-uitkering.
Een quarantaine in een ziekenhuis vormt hierop een uitzondering.
RSZ
Daarnaast is het ook zo dat de werkgevers, die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus
moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, bij de RSZ minnelijke
afbetalingstermijnen kunnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij
verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Werkgevers kunnen minnelijke
betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede
kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Door dit
afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo
vermijdt je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het
plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet. De reden
van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke
betalingstermijnen.

3
Fédération des partenaires de l’emploi - Federgon - Federatie van partners voor werk

Avenue du Port 86c/302 - 1000 Bruxelles | Tel: 02 203 38 03 | Fax: 02 203 42 68 | Havenlaan 86c/302 - 1000 Brussel
www.federgon.be | E-mail: info@federgon.be

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen
gericht aan de RSZ. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het
coronavirus wordt getroffen.
FOD WASO
FOD WASO heeft een Q&A gelanceerd rond het Coronavirus. Die Q&A komt grotendeels overeen
met die van Federgon, daarnaast vermelden ze ook nog de maatregelen van de RVA. U vindt hun
Q&A via deze link.

Vlaams

Ernstige impact voor Vlaamse bedrijven
Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven
alles. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als
mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële
problemen komen, neemt de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van
Werk en Economie Hilde Crevits extra maatregelen, die u hieronder vindt.
Crisiswaarborg
Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen
ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een
overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze
maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75%
gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.
Hinderpremie mogelijk
Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en
zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig
inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een
volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak
nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend
moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog
moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die
voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan
over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
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Maatregelen in onderzoek:
Bankenoverleg
Wij hebben formeel aan Febelfin gevraagd om naar een nieuw bankenoverleg te organiseren (cf.
2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal
afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de
ondernemingen, particulieren en gezinnen. De banken zullen ook een contactpunt voor de
ondernemingen opzetten.
Schaderegeling
We werken een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld
werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor
deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

Région Wallonne
Le Gouvernement de Wallonie a décidé ce vendredi 13 de constituer un fonds extraordinaire de
crise de 100 millions d’euros afin de soutenir les secteurs qui subissent un préjudice économique
à cause du coronavirus. Les modalités pratiques sont encore à définir. Les représentants patronaux
ont insisté pour obtenir des reports de charges, tandis que le gouvernement envisageait de travailler
via l’octroi de primes, tout en évitant, à la demande des syndicats, tout effet d’aubaine… nous vous
tiendrons bien évidemment au courant dès que nous en saurons davantage. Les mesures ne sont
pas encore décidées mais à priori la volonté du Gouvernement wallon est de privilégier la perte de
revenus pour les indépendants et entreprises qui sont empêchés totalement de travailler.
Suite aux démarches de Federgon, il est question de mesures spécifiques pour le secteur de
titres-services. Plus d’informations suivront sous peu.

Brussel
De Brusselse regering heeft aangekondigd dat zij de ondernemingen gaat helpen om op korte termijn
het hoofd te bieden aan hun financiële moeilijkheden. Het Brussels Waarborgfonds maakt
hiervoor twintig miljoen euro vrij.
De Brusselse regering kondigt ook aan “de uitbetaling van de premies in de prioritaire sectoren te
willen vervroegen, zelfs specifieke, relevante premies in het leven te willen roepen en het effect van
de verschillende belastingen, zoals de toeristenbelasting (city tax), te willen onderzoeken. Daarnaast

5
Fédération des partenaires de l’emploi - Federgon - Federatie van partners voor werk

Avenue du Port 86c/302 - 1000 Bruxelles | Tel: 02 203 38 03 | Fax: 02 203 42 68 | Havenlaan 86c/302 - 1000 Brussel
www.federgon.be | E-mail: info@federgon.be

wil ze ook nagaan wat de juridische, regelgevende en administratieve mogelijkheden zijn om de
administratieve en fiscale verplichtingen die op de ondernemingen wegen, te verlichten.”
Een (nog niet nader gepreciseerd) herstelplan volgt. Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte.

Deze tekst dient te worden beschouwd als een intern document tussen de federatie en haar leden.
Dit betekent dat voorgenoemde partijen er uitsluitend intern gebruik kunnen van maken. Bijgevolg
mag deze tekst, in het belang van de federatie en van haar leden, op geen enkele manier extern
verspreid of gereproduceerd worden.
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