Corona-newsflash

Alle (fiscale) maatregelen,
subsidies en premies op een rijtje

Voorwoord
Update 25/03/2020

In deze toch wel uitzonderlijke tijden wenst het ITAA zijn leden en stagiairs bij te staan
en te informeren over de verschillende maatregelen die op de verschillende
beleidsniveaus worden getroffen ten behoeve van de ondernemers.
Er bestaat geen twijfel over dat onze cliënten door deze crisis een zware impact zullen
voelen op hun economische activiteit. Het is in deze omstandigheden dan ook
essentieel dat we hen, nog meer dan anders, al onze steun, bijstand en expertise
geven om deze moeilijke periode te helpen doorstaan.
Het ITAA, dat zichzelf als doel oplegt om dichter bij zijn leden te staan, staat in zeer
nauw contact met de verschillende overheden. De info die wij ontvangen, zullen we
vervolgens op één plaats op onze gloednieuwe ITAA-website centraliseren. Zo
kan u als naaste adviseur uw cliënten bijstaan bij het economisch bestrijden van het
coronavirus. Deze informatie wordt nadien regelmatig geüpdatet.
De (steun-)maatregelen lijsten we hieronder op volgens beleidsniveau:
•
•
•

Federaal
Regionaal
Instutioneel

Het ITAA nam alvast contact met het kabinet van de Minister van Financiën inzake
de indieningstermijnen van de verschillende fiscale aangiften. We verwachten
hierover nieuws op korte termijn en zullen onze ITAA-leden onmiddellijk op de hoogte
houden van zodra we meer nieuws hebben.
Vragen of suggesties stuurt u het liefst per mail naar servicedesk@itaa.be.
Telefonisch kan naar 02/240.00.00.
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FOD FINANCIEN
Update 25/03/2020

BTW op import (Buiten EU) – ET14000-formulieren via e-mail
versturen
Door de uitzonderlijke context met het coronavirus moeten alle formulieren ET14000 (ET14000A,
ET14000T en ET14000V) alleen per e-mail naar het volgende adres worden
gestuurd: et14000@minfin.fed.be.
Vind de verschillende formulieren op MyMinfin > Formulieren

Thuiswerk heeft gevolgen op dubbelebelastingverdragen

Door de coronacrisis zullen talrijke grensarbeiders ertoe worden aangespoord om van thuis uit te
werken. Dit kan gevolgen hebben op de regels met betrekking tot thuiswerk die in de
dubbelebelastingverdragen zijn opgenomen, waardoor grensarbeiders hun activiteit gedurende een
maximumaantal dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat mogen uitoefenen waarbij ze in die Staat
belastbaar blijven.
Het dubbelebelastingverdrag tussen België en Frankrijk en tussen België en Luxemburg voorzien
echter dat de coronacrisis als een geval van overmacht moeten worden beschouwd.
Bijgevolg werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een
grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden
genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen (verdrag met Frankrijk) of 24 dagen
(verdrag met Luxemburg).

Gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing
van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op
handelsvorderingen
De Administratie heeft circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020 over de gevolgen van de crisis door
het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen
op handelsvorderingen gepubliceerd.

Deze circulaire bevestigt dat de coronacrisis kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid
die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Voor meer info:
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?path=document&guid=31a6fa3b-09a64520-822c-33cde1c25caf

Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Wanneer zelfstandigen gedurende het jaar vaststellen dat hun inkomsten lager zijn dan het bedrag dat
gebruikt werd voor de berekening van hun voorafbetalingen, dan kan een vermindering van de
voorafbetalingen
worden
aangevraagd.
Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van het coronavirus worden
aangeraden om de eerste voorafbetaling niet uit te voeren (termijn 10/04) maar om de volgende termijn
(10/07) af te wachten om een beslissing te nemen.

Uitstel niet-essentiële fiscale controles ter plaatse

Veel leden vroegen het Instituut naar de impact van het coronavirus op de uitvoering van de fiscale
controles.
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Daarbij werden twee essentiële vragen gesteld:
-

Is de coronacrisis een goede reden om de controle uit te stellen?
De FOD Financiën meldt in zijn berichtgeving dat niet-essentiële / niet-dringende controles
ter plaatse worden uitgesteld.
Alleen de controles die noodzakelijk zijn om de financiële belangen van de Staat te
beschermen, blijven doorgaan. Daaronder verstaat men controles die voor een bepaalde
datum moeten gebeuren om verjaringen te vermijden.
Het opzet is natuurlijk om de contacten tussen de burgers en de controleurs zo veel
mogelijk te verminderen. Daarom worden veel controles op afstand uitgevoerd.
Wanneer een controle ter plaatste gebeurt, dan wordt verzocht aan de gecontroleerde
personen en ondernemingen om samen te werken met de controleurs. Tijdens de controle
worden de gezondheidsmaatregelen in acht genomen die in het kader van de coronacrisis
zijn getroffen.

-

Welke documenten kunnen worden overgemaakt bij controles op afstand?
De overmaking van documenten aan de fiscale administratie is gedekt door het
beroepsgeheim.
Ook tijdens deze coronatijden moeten de overgemaakte stukken beperkt worden tot de
boekhoudkundige gegevens die niet gedekt zijn door het beroepsgeheim. Dat zijn: boeken,
de historiek en de verantwoordingsstukken (geen persoonlijke berichten met de cliënt of
interne documenten). Alleen de stukken met betrekking tot de gecontroleerde
aanslagjaren moeten worden overgemaakt.
Het Instituut beveelt aan om een boekhoudsoftware te gebruiken, die, bij het maken van
een kopie, het mogelijk maakt om slechts het bestand te exporteren die louter de
boekhouding van de cliënt bevat en alle andere gegevens uitsluit die gedekt worden door
het beroepsgeheim.
Het verzoek van de controleur moet de volgende voorwaarden naleven:
o De controleur moet op voorhand steeds de belastingplichtige informeren over zijn
verzoek, tenzij de beroepsbeoefenaar mandaat heeft gekregen om de
belastingplichtige tijdens een controle te vertegenwoordigen
o Hij mag niet verwijzen naar wettelijke bepalingen of dreigen met sancties
o Hij mag bij zijn verzoek geen handleiding voegen waarbij toegelicht wordt hoe een
kopie moet worden uitgevoerd van alle boeken, met inbegrip van diegene die
buiten het gecontroleerde aanslagjaar vallen?
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Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNIven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020
De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het
indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting
niet-inwoners vennootschappen.
Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart
tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
Periodieke aangiften
Aangifte over…

Termijn verlengd tot...

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

1ste kwartaal 2020

7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf
van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend
op de aangifteperiode.
Intracommunautaire opgaven
Opgave over...

Termijn verlengd tot...

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

1ste kwartaal 2020

7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting
Termijn verlengd tot 30 april 2020
• Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de
maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing
zonder boetes of interesten te moeten betalen.
Dit uitstel geldt voor:
Btw
Betaling over ...
Maandaangifte - februari 2020

Termijn verlengd tot ...
20 mei 2020

Maandaangifte - maart 2020

20 juni 2020

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020

20 juni 2020
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Bedrijfsvoorheffing
Betaling over ...
Maandaangifte - februari 2020
Maandaangifte - maart 2020
Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020

Termijn verlengd tot ...
13 mei 2020
15 juni 2020
15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de
bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze
aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of
kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van
niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en
zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.
Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12
maart 2020.
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd
vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen,
vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op
aanvraag, mogelijk.
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FOD ECONOMIE
Update 23/3/2020
Steeds meer leden vragen ons hoe veilig het is documenten in papiervorm aan te nemen.
staat (in een tweet van FOD
Op de website:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
Volksgezondheid) hieromtrent meer informatie: "Het virus overleeft in ideale omstandigheden
gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…).
Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven.”
Het blijft toch belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken
en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Tijdelijke verboden economische activiteiten

De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden
gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal
kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.
(1) Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te
vermijden:
• Behalve om naar het werk te gaan
• Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het
postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
• Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met
gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met
gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een
redelijke afstand te bewaren.
• Samenscholingen zijn niet toegestaan.
(2) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor
elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
• Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt
worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als
voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk
is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
• Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden
nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in
geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
• Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële
diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social
distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.
(3) Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van
voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
• Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking
tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid
van 30 minuten).
• Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
• Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op
het vlak van social distancing.
• Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten.
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(4) Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan
worden gegarandeerd.
(5) Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5
april verboden.
(6) Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op
plaatsen waar ze onmisbaar zijn.
Bovendien zal alle informatie beschikbaar zijn en worden bijgewerkt op de website infocoronavirus.be.
Het telefoonnummer 0800/14.689 blijft bereikbaar (8-20 uur) om vragen van burgers te
beantwoorden.
Meer info
- crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-blijf-thuis-zorg-voor-jezelf-en-anderen
- economie.fgov.be/nl/nieuws/coronavirus-versterkte
- https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuweversterkte
- https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200323-covid19.pdf

8

Federale maatregelen
Verzekeren van de Bedrijfscontinuïteit
De FOD Economie vraagt alle Belgische ondernemingen om te voorzien in:
• een Business Continuity Management en
• een Business Continuity Plan.
Business Continuity Management (BCM) is een managementproces dat risico's identificeert en beperkt
en de eventuele impact van een onderbreking van kritieke bedrijfsprocessen en
ondersteuningssystemen minimaliseert. Het heeft als doel de continuïteit van de bedrijfsprocessen te
waarborgen. BCM voorziet operationele maatregelen, zowel preventief als repressief, met als enig
doel een snelle hervatting van kritieke bedrijfsprocessen.
Het Business Continuity Plan (BCP) is een precies en gedetailleerd document dat moet worden
gebruikt wanneer de bedrijfscontinuïteit wordt verstoord door een gebeurtenis, incident of crisis. Dat
plan heeft specifiek betrekking op alle sleutelpersonen, middelen, diensten en activiteiten die nodig
zijn om het BCM-proces te beheren. Het doel van het BCP is om de gevolgen voor de continuïteit van
de organisatie te beperken wanneer zich een specifiek risico voordoet.
Als ondanks die maatregelen bepaalde activiteiten niet kunnen worden gehandhaafd (bijvoorbeeld
deelname aan handelsbeurzen in het buitenland) of als er aanzienlijke financiële verliezen of
inkomstenderving zijn, dan kunnen bepaalde verzekeringspolissen voor compensatie zorgen, zoals
een verzekering tegen inkomstenderving. De bedrijfsleiders dienen daarom de bestaande dekking in
hun huidige contracten te controleren en contact op te nemen met hun verzekeraar of
verzekeringstussenpersoon om samen te analyseren welke mogelijkheden er zijn om zich verder te
beschermen.
Meer info

-
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De economische verliezen voor ondernemingen beperken
De federale regering heeft verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven
en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19.
Die maatregelen zijn erop gericht om:
• ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te
maken om de werkgelegenheid te behouden,
• te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale
bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en
zelfstandigen.
Update 23/3/2020

Tweede luik van het federaal plan voor sociale en economische
bescherming
Tijdens de vergadering van de ministerraad op vrijdag 20 maart werden een aantal bijkomende
maatregelen goedgekeurd om de sociaaleconomische gevolgen van Covid-19 te verlichten. Ze zijn
gebaseerd op aanbevelingen van de Economic Risk Management Group (ERMG) en op discussies
met de G-10.
Die maatregelen zijn het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische
bescherming. Ze komen bovenop de als eerste luik van dat federale plan (PDF, 477.2 KB).
De laatste weken heeft de gezondheidssituatie de regering ertoe gedwongen moeilijke maatregelen te
nemen om de mensen te beschermen. Ze hebben een grote impact op de economische spelers in
België, of het nu gaat om bedrijven, zelfstandigen of werknemers.
Het was daarom essentieel om voor al die spelers beschermende maatregelen te nemen.
De nieuwe maatregelen zijn gebaseerd op drie pijlers:
•
•
•
1.

maatregelen om de koopkracht van werknemers te waarborgen;
maatregelen die zelfstandigen rechtstreeks ondersteunen;
maatregelen om ondernemingen te ondersteunen in deze moeilijke tijden.
Maatregelen voor de koopkracht van de werknemers

De tijdelijke werkloosheid wordt automatisch toegekend en wordt uitgebreid en versterkt.
Dat betekent dat het bedrijf geen verantwoording moet afleggen om er aanspraak op te maken, dat
tijdelijke werkloosheid ook mogelijk is voor mensen die bijvoorbeeld thuis moeten blijven omdat hun
partner besmet is. En dat de impact op de koopkracht van de werknemers beperkt moet worden. Zo
verhoogt het referentiepercentage van 65 naar 70 % en de werkloosheidsdagen worden gelijkgesteld
voor en meegerekend in het vakantiegeld. Bovendien kent de RVA een bedrag van ongeveer 5,63
euro per werkloosheidsdag toe.
Er is geen onderscheid meer tussen werkloosheid om economische redenen of wegens overmacht.
Er wordt ook een automatische verlenging van de betalingstermijnen van de personenbelasting
(twee maanden) ingevoerd.
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2.
verkeren

Maatregelen voor de steun aan zelfstandigen die moesten sluiten of in moeilijkheden

Het overbruggingsrecht maakt het mogelijk om een maandelijkse toelage van 1.291,69 euro tot
1.614,10 euro toe te kennen aan zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit niet of maar deels
kunnen voortzetten door het coronavirus.
Dat recht geldt automatisch voor de sectoren die onder het KB van 16 maart vallen en wordt
onmiddellijk toegepast (maart/april). Voor de anderen moet de activiteit gedurende 7 opeenvolgende
dagen zijn stopgezet.
Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee maanden) en inzake sociale bijdragen
(uitstel voor de eerste twee kwartalen). Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen.
De lokale overheden dragen bij aan de inspanning en bevriezen bepaalde belastingen op
gemeenteniveau.
3.
Maatregelen voor de ondersteuning van kmo’s en bedrijven die moesten sluiten of in
moeilijkheden verkeren
Het bovengenoemde uitstel van betaling geldt ook voor kmo’s en bedrijven in moeilijkheden.
Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor
vertragingen in de uitvoering van die opdrachten als zij de gevolgen van Covid19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor die
opdrachten te versnellen.
4.

Bepalingen per sector

Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van “take away” (fiscaal en Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): geen nieuwe vergunning nodig voor
restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.
Wat de handelszaken betreft, overlegt de regering met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te
staan in de openingsuren voor de supermarkten. Daarnaast is er overleg over manieren om personeel
van de ene sector naar de andere over te plaatsen. Dat moet ervoor te zorgen dat de activiteit
behouden blijft, maar ook de mogelijkheid om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke
werkloosheid.
Wat de reissector betreft, wordt bij de annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde
toegekend, die minstens één jaar geldig is.
Wat de evenementensector betreft zijn de gekochte tickets nog altijd geldig als het evenement wordt
uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor
de terugbetaling.
Wat de land- en tuinbouwsector betreft, wordt de periode van seizoensarbeid verdubbeld.
Wat de federale wetenschappelijke instellingen betreft, zij hebben de mogelijkheid om hun reserves
aan te spreken om het tekort aan inkomsten als gevolg van de sluiting door Covid-19 te compenseren.
De minister van Begroting houdt toezicht op de maatregelen die de federale regering heeft genomen.
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Ter herinnering: ondernemingen moeten in de mate van het mogelijke telewerk organiseren. Als dat
niet mogelijk is, moet het bedrijf de regels rond sociale afstand strikt toepassen, zowel op het werk zelf
als bij het vervoer dat de werkgever organiseert. Kan dat niet, dan moet het bedrijf de deuren sluiten.
De strikte naleving van de sociale afstandmaatregelen is niet van toepassing op de cruciale sectoren
(zie lijst in het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus Covid-19 te beperken. Maar ook daar wordt sterk aangeraden om de maatregelen zoveel
mogelijk in acht te nemen.
Meer
info:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voorondernemingen/economische-verliezen-beperken/coronavirus-tweede-luik-van

Update 24/03/2020

Annulering van evenementen
Naar aanleiding van die uitzonderlijke omstandigheden werd er op 20 maart 2020 een ministerieel
besluit genomen om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van
tickethouders te vrijwaren. Dat besluit schort de verplichte terugbetaling van tickets gedurende drie
maanden op en maakt het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag
mogelijk.
Meer info:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-annulering-van
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FOD WERKGELEGENHEID
Update van 25/03/2020
Het RSVZ heeft een gratis telefoonnummer (0800/12.018) ter berschikking gesteld van de
zelfstandigen die graag informatie willen hebben over hun sociale rechten en/of de steunmaatregelen
die de federale overheid genomen heeft.

Preventiemaatregelen door de werkgever
Waar ondernemingen waarvan de activiteit noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen
van de Natie en de behoeften van de bevolking verder blijven functioneren, worden andere
ondernemingen gesloten (zijnde de handelszaken en winkels behalve (dieren)voedingswinkels,
apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen en kapsalons). Sommige
ondernemingen hebben tot slot de verplichting om hun werknemers thuis te laten telewerken.
Wat als u als werkgever de maatregelen niet respecteert?
Werkgevers moeten de maatregelen van de regering strikt naleven. Werkgevers die zich niet aan deze
maatregelen houden, riskeren zware sancties. De maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad
heeft beslist zijn van openbare orde en moeten worden nageleefd door eenieder die zich op Belgisch
grondgebied bevindt. De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van de
maatregelen van de regering.
Welke ondernemingen moeten hun werknemers verplicht thuis laten telewerken?
1. Werk ik in een handelszaak of winkel?
Verplichte sluiting, met uitzondering van voedingswinkels, dierenvoedingswinkels,
apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen en kapsalons
2. Werk ik in een onderneming van een cruciale sector en essentiële dienstverlening waar
de verderzetting van de activiteiten noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen
van de Natie en de behoeften van de bevolking?
Verderzetting van de activiteiten, met thuiswerk in de mate van het mogelijke (geen
verplichting
in
dit
geval)
3. Werk ik in een onderneming die niet onder een van de twee vorige categorieën valt?
Verplicht thuiswerk.
Het thuiswerk is met andere woorden verplicht in alle niet-essentiële ondernemingen,
ongeacht hun grootte en dit voor alle werknemers van wie de functie zich daartoe leent.
Voor functies die zich niet lenen tot thuiswerk, moeten ondernemingen de nodige
maatregelen nemen om de naleving van de regels over afstand houden te respecteren, in
het bijzonder het houden van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Indien dat niet
mogelijk is moet de onderneming sluiten. Deze regel is ook van toepassing op het vervoer
dat de werkgever organiseert.
De niet-essentiële ondernemingen die deze maatregelen niet kunnen naleven moeten sluiten.
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Meer info
- werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijkegevolgen
- crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-blijf-thuis-zorg-voor-jezelf-en-anderen

Tijdelijke werkloosheid door overmacht
De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke
werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als
onderneming in moeilijkheden. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden wegens
economische redenen tijdelijk werkloos te stellen. De erkenning van tijdelijke werkloosheid door
overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.
Door de coronavirusepidemie en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus
te beperken, is er een groot aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen. Daarom heeft de regering
besloten om iedereen die voor het eerst gebruikt maakt van het systeem onmiddellijk een vast bedrag
toe te kennen van 1.450 euro per maand. Op die manier moet hun koopkracht zoveel mogelijk
behouden blijven.
Update 24/03/2020
Meer info
- https://werk.belgie.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-aanvraag-tot-erkenning-alsonderneming-moeilijkheden-niet-meer
- https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-hetcoronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
- www.rva.be/nl/werkgevers/tijdelijke-werkloosheid-en-onthaalouders/tijdelijke-werkloosheid
- Infoblad werkgevers tijdelijke werkloosheid
- FAQ Tijdelijke Werkloosheid RVA

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

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

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen
(overbruggingsrecht)
Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het
overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een
week duurt. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46
euro met gezinslast.
Meer info
- www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan
dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of nietuitvoering te wijten is aan Covid-19.

Algemeen uitstel van de sociale verkiezingen.
De sociale verkiezingen in mei gaan niet door. De komende weken zullen er wel kandidatenlijsten
ingediend worden. Dat moet uiterlijk gebeuren tegen 30 maart.
Meer info:
- https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-invloed-van-de-corona-crisis-op-de-socialeverkiezingen

Update 24/03/2020

Grensarbeiders
Heel wat grensarbeiders ondervinden momenteel problemen om de grenzen met onze buurlanden
over te steken om van en naar hun werk te gaan. Dat komt door de reisbeperkingen die verschillen
van land tot land. Dat geldt zowel voor Belgen die in het buitenland werken als voor mensen die in het
buitenland wonen en van wie het bedrijf in België is gevestigd.
Voorlopig zijn er in België geen documenten nodig om de grens- en wegcontroleautoriteiten te
bewijzen dat u naar het werk gaat. Dat is echter niet zo bij al onze buren.
Meer info:
- https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-bepalingenvoor
- https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-overte-steken-voor-het-werk

UPDATE 17/03/2020

Fiscale schulden en btw
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Doel: steun bieden aan natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een
ondernemingsnummer (KBO), ongeacht de activiteitensector, die financiële moeilijkheden
ondervinden door de verspreiding van het coronavirus.
Welke maatregelen kunnen worden aangevraagd? Na ontvangst van het aanslagbiljet of een
betalingsbericht, kunnen de volgende maatregelen worden aangevraagd met betrekking tot
de bedrijfsvoorheffing, btw, PB, VenB of BNI:
o afbetalingsplan

Federale maatregelen
o vrijstelling van nalatigheidsinteresten
o kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
Wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken, moet echter een aantal voorwaarden
naleven. Die voorwaarden kunnen hierna worden gevonden:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx



Termijn: de aanvraag moet voor 30 juni 2020 ingediend via het formulier dat hier kunt
vinden:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx
Een antwoord op de aanvraag zal binnen een termijn van 30 dagen na indiening worden
gegeven.



Dit formulier moet ingevuld worden toegestuurd per brief of per e-mail naar het Regionaal
Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon)
of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Informatie over het exacte RIC waarvan de
natuurlijke persoon of rechtspersoon afhangt kan worden gevonden op:
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenC
ompetence=501#resultaat

Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden
verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder
invloed op de uitkeringen. Ook hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële
moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.
Voor meer info:
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus en neem contact op met uw
sociaalverzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Uitstel van betaling en kwijtschelding van verhogingen
Door deze maatregel kunnen zelfstandigen uitstel verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige
sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder dat daarbij verhogingen van 3% of
7% worden aangerekend.
De bijdragen worden als volgt betaald:
•
•

De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moet worden betaald op 21 maart 2021
De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moet worden betaald voor 30 juni 2021.

Deze maatregel geldt bovendien voor de regularisatie van de sociale bijdragen waarvan de
betalingstermijn werd vastgelegd op 31 maart 2020.

16

Federale maatregelen
De zelfstandige die van dit uitstel van betaling van een van of al deze bijdragen wil gebruikmaken,
moet voor 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen via zijn socialezekerheidsfonds. Die
aanvraag gebeurt met een formulier.
Dit uitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen op de
vastgelegde termijnen werden betaald.
Als de bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de
betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden
teruggevorderd.
Let wel: om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen,
moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen. Wie
dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdragen, kan dus zijn VAPZ niet
aftrekken.


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



Uitstel van sociale bijdragen
Op dit moment wordt in het kader van de coronacrisis onderzocht of de voorwaarden om een uitstel
te verkrijgen kunnen worden versoepeld.

Socio-economische maatregelen
Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand
arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het
coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek
invoeren.
Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.
Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het
arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het
coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.
Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.
Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden
geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die
stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Telewerk

De overheid moedigt telewerk op dit moment aan. Er bestaan al heel wat fiscale voordelen voor
thuiswerken, zoals voor de terbeschikkingstelling van IT-materiaal en internet door de werkgever. Let
wel: als de werknemer dit materiaal ook gebruikt voor privédoeleinden, dan moet een voordeel in
natura verrekend worden, met bijbehorende bedrijfsvoorheffing, patronale en persoonlijke sociale
bijdragen.
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- Pc: 72 euro / toestel

Federale maatregelen
- Tablet, gsm, smartphone: 36 euro / toestel
- Internet: 60 euro eenmalig
- Telefoonabonnement: 48 euro
Werkgevers kunnen ook tussenkomen in de kosten die de werknemer zelf draagt voor de aanschaf
van een computer en internet die ze gebruiken voor het telewerk. De RSZ voorziet daarin in een forfait
van 20 euro per maand voor de pc en voor internet zonder dat daarbij de werkelijke kosten hoeven te
worden bewezen. Aan dit forfait hangen echter voorwaarden vast.
Tot slot kan een werknemer ook een thuiswerkvergoeding toekennen voor de kosten van een
thuiskantoor. Dat kan bijvoorbeeld dienen voor het gebruik van elektriciteit, water, verwarming,
bureaumateriaal. Voor de toekenning van deze vergoeding dient een voorafgaand akkoord te worden
gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Na overleg met de Dienst Voorafgaande
Beslissingen (DVB) werd overeengekomen een zogenaamde FAST TRACK aanvraagprocedure te
installeren waarbij de voornoemde goedkeuring per direct kan verkregen worden onder minimale
voorwaarden (formele doch verkorte aanvraag, tijdelijk karakter, geen dubbel gebruik, enzovoort).
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Regionale maatregelen - Vlaanderen
Update 24/03/2020
Momenteel legt het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de laatste hand
aan een webtool om de Hinderpremie aan te vragen. Zodra de tool klaar is, zal VLAIO een e-mail
sturen naar alle betrokken partijen.
Intussen bestaat er een overzicht over wie van de hinderpremie kan gebruikmaken en aan welke
voorwaarden de aanvrager moet voldoen.
Schematisch komt dit als volgt over:

Ja

volledig

4000 euro

Neen

Geen recht

Overbruggings-krediet

Geen recht

Fysieke vestiging = winkels, horeca,
showrooms, salons…
Geen fysieke vestiging : handelaars met
bureau, bouwbedrijven die administratie
vanuit thuis verrichten, aan-huisdiensten

Overbruggings-krediet

1 vestiging
Minstens betalen als hoofdberoepen of 1
VTE
Meerdere vestigingen: max. 5
Minstens betalen als hoofdberoepen of 1
VTE per vestiging

Wie is gedwongen gesloten?
Een overzicht van wie gedwongen moet sluiten en wie open mag blijven vindt u hier:
https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkelsbedrijven-mogen-openblijven-welkeactiviteitendiensten-mogen-blijven
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overbruggings-krediet

Fysieke
vestiging

Ge-dwongen
sluiting
Neen

Ja

Regionale maatregelen - Vlaanderen
Update 18/03/2020

Extra steunmaatregelen van de Vlaamse Regering in het kader van
de coronacrisis
De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de strengere maatregelen door de nationale
veiligheidsraad, een aantal bijkomende steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven en werknemers
en aantal maatregelen verduidelijkt.
• Zo wordt de hinderpremie uitgebreid naar alle bedrijven die moeten sluiten door de
maatregelen. Ondernemers die niet langer actief kunnen zijn, krijgen een premie van 4.000
euro per vestiging (met een maximum voor vijf vestigingen) voor de komende drie weken.
Ook horeca-uitbaters die komende dagen nog een afhaaldienst organiseren, hebben daar
recht op.
• Daarnaast wil Vlaanderen een oplossing om werknemers in tijdelijke werkloosheid toch te
laten werken in sectoren waar nu een acuut personeelstekort is. Deze werknemers kunnen
hun premie behouden, maar toch elders aan de slag gaan. Wie dat wil, kan zich hiervoor
aanmelden bij de VDAB.
• De Vlaamse regering neemt 1 maand de water- en energiefactuur over van technische
werklozen. Water, gas en elektriciteit mogen niet worden afgesloten.
• Om bedrijven niet in logistieke moeilijkheden te brengen, wordt de autofiscaliteit niet geïnd
bij ondernemers. Er wordt een uitstel van betaling toegestaan ten belope van vier maanden.

Update: 17/03/2020
Door de coronacrisis riskeren ondernemingen in specifieke sectoren in financiële moeilijkheden te
raken. Daarom heeft de Vlaamse regering in allerijl op vrijdag 13 maart extra steunmaatregelen
genomen. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven
die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het
overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de
coronamaatregelen.
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Extra maatregelen
Crisiswaarborg
Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden een overbruggingskrediet laten
waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de
bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
De waarborgregeling bij PMV/z wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12
maanden. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook
voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet
laten waarborgen door PMV/z.
Meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Hinderpremie
De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de
coronamaatregelen. Deze 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.
De huidige Hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen
ingevolge de coronacrisis.
Meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelenmbt-het-coronavirus/corona.

Uitstel betaling onroerende voorheffing
Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven dit jaar later
uitsturen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf
september uitgestuurd worden.

Steunmaatregel toerisme
Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Daarnaast trekt Toerisme
Vlaanderen 5 miljoen euro uit voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Momenteel maakt Toerisme
Vlaanderen nog werk van de voorwaarden.
Voor meer informatie zie www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concretesteunmaatregelen-voor-toeristische-sector.

In de pijplijn
Overleg met bankensector
Er zal samen met de sectorfederaties en Febelfin overleg georganiseerd worden om afspraken te
maken over de impact van de coronacrisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit. De banken
zullen een contactpunt opzetten voor de ondernemingen.
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De bankensector heeft in lijn met de federale maatregelen als enkele zaken geregeld.
In overleg met de overheid, wil Febelfin samen met haar leden gezonde bedrijven alle kansen
geven om deze periode makkelijker te overbruggen. Wanneer de bedrijven getroffen zijn of
verwachten dat ze in de nabije toekomst de negatieve impact van de crisis zullen voelen, wordt
hun gevraagd om hun bank/kredietgever te contacteren en samen een gepaste oplossing te
zoeken.
Consumenten worden gevraagd om zo veel mogelijk digitaal te werken. Hiermee hoopt de
bankensector de meer kwetsbare personen te beschermen. Daarom wordt gevraagd om
alleen naar het kantoor te gaan wanneer dat écht nodig is. Daarom zetten de banken de
Belgische burgers aan om de komende weken hun verrichtingen zo veel mogelijk digitaal
(mobiel bankieren, internetbankieren, digitaal betalen) te doen. Bancaire raadgevers zijn ter
beschikking via chat of telefoon mocht dat nodig zijn.

Schaderegeling
Momenteel wordt werk gemaakt van een schaderegeling voor getroffen ondernemers die 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.

FAQ’s VLAIO
Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft verder een reeks standaardantwoorden
gepubliceerd op enkele veelvoorkomende vragen (FAQ’s).
Meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbthet-coronavirus-0
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Regionale maatregelen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Update 25/03/2020

Onroerende voorheffing

De Brusselse minister van Financiën heeft beslist om de termijn voor de betaling van de onroerende
voorheffing te verlengen met twee maanden. Deze maatregel is van toepassing op alle Brusselaars.
Een bewijs dat de inkomsten verminderd zijn ten gevolge de coronacrisis is niet nodig.
Zodra het aanslagbiljet verstuurd wordt, krijgen alle Brusselaars dus 4 maanden de tijd om de
onroerende voorheffing te betalen.

De Brusselse regering heeft steunmaatregelen getroffen voor
ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen

De regering van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest besliste onlangs om ongekende socioeconomische maatregelen ter ondersteuning van de sectoren die door de coronacrisis het meest
werden getroffen. Zij maakt daarvoor een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij:
•

Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen
van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de
volgende sectoren:
o Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
o Logies (NACE-code 55);
o Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
o aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
o De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van
nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de
tankstations en leveranciers van brandstoffen.
o Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)
o De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen - zodra ze in
ons bezit zijn begin volgende week - op deze pagina worden gecommuniceerd.

•

Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021). De
praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen - zodra ze in ons bezit zijn
begin volgende week - op deze pagina worden gecommuniceerd.

•

Het Brussels Gewest schort de betaling van de city taks af voor het eerste semester van
2020 op.

•

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels
Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag
van 20 miljoen euro;

•

Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
o de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de
kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn
kunnen bieden;

horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een
verlaagde intrestvoet te bekomen.
•
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Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economischeexpansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele

Regionale maatregelen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest
sector;
•

Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in
samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de
financiering is verhoogd met 200.000 euro.

Update 16 maart 2020

Regionale maatregelen van de Regering van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest
De Brusselse regering heeft besloten om een uitzonderlijk crisisfonds van 110 miljoen euro aan te
legen voor de steun in de sectoren die economische moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.
Daarbij wordt vooral toegespitst op de horeca, de evenementensector, toerisme, detailhandel en de
culturele sector.
Een taskforce binnen visit.brussels heeft de volgende maatregelen genomen:
BECI centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die Brusselse ondernemingen en
ondernemers kan helpen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Deze info is
https://www.beci.be/2020/03/16/coronavirus-lebeschikbaar
op
www.beci.be
en
gouvernement-bruxellois-aux-cotes-des-entreprises/. Ook kan rechtstreeks contact worden
opgenomen via 02 533 40 90.
Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels
Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal
bedrag van 20 miljoen euro;
Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
o
o
-

de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de
kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn
kunnen bieden;
horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een
lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.

Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan
bedrijven van de getroffen sectoren;
Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking
met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is
verhoogd met 200.000 euro.
Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economischeexpansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele
sector;
Administratieve vereenvoudiging voor getroffen ondernemingen.

Voor extra vragen raden we aan contact op te nemen via 1819 of via de website www.1819.brussels.
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Update 23/3/2020

ITAA-Maatregelen
De confraternele controles gaan gewoon door, maar op afstand.
Alle verslagen bijzondere mandaten dienen gewoon per mail verzonden te worden ipv met de post en
liefst naar dominique.willems@itaa.be.
Om het risico op verspreiding van het coronavirus onder de personeelsleden, commissieleden en
anderen zo veel mogelijk te verlagen, heeft het ITAA beslist om enkele maatregelen te treffen die een
directe invloed hebben op de interne organisatie.
Het ITAA-kantoor is gesloten.
Alle interne vergaderingen worden afgelast of worden op afstand georganiseerd
De seminars en events worden uitgesteld
De examensessies worden eveneens geannuleerd.
De algemene vergadering is voorzien op zaterdag 25 april 2020: de uitnodiging zal vertrekken,
zoals voorgeschreven door de wet, maar we monitoren de verschillende
overheidsaanbevelingen op de voet en zullen ons daar uiteraard aan aanpassen. Bij uitstel
werd reeds een optie genomen op de zaal voor zaterdag 13 juni 2020. Noteer alvast deze
datum alvast in jullie agenda, samen met de originele datum.

CORONAVIRUS: ITAA-kantoor gesloten vanaf 18 maart
Wij informeren over de getroffen maatregelen om de volgende weken uw gezondheid en die van onze
medewerkers te beschermen en onze dienstverlening toch vlot te laten verlopen.
De kantoren van het ITAA zullen vanaf woensdag 18/03/2020 gesloten zijn voor het publiek en dit tot
nader bericht.
Het Instituut blijft nog bereikbaar bij voorkeur via volgend mailadres: servicedesk@itaa.be. Wij vragen
u om deze manier van communiceren te gebruiken en het versturen van brieven (per post) te beperken
tot de heropening van onze kantoren.
Wij stellen alles in het werk om u de best mogelijke service te bieden in de huidige omstandigheden.
Wij volgen de situatie op de voet en passen voortdurend onze gezondheids- en
veiligheidsvoorzieningen aan. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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