Beste Klant,
Uitbreiding steunmaatregelen: Update 08/06/2020
Hierbij een korte samenvatting en alle nieuwigheden uitgelegd!

Overbruggingsrecht
Ook mogelijk voor juli en augustus op voorwaarde van onderbreking van minstens 7
opéénvolgende kalenderdagen in 1 maand (wordt waarschijnlijk verlengd tot december)
Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:


Ofwel in een sector werkt die rechtstreeks door de overheid verplicht is te sluiten,
zoals de horeca (t.e.m. 7 juni 2020), de culturele of evenementensector. In dat geval
mag je zelfs nog een deel van je activiteiten of een andere zelfstandige activiteit
verderzetten (bijvoorbeeld een feestzaaluitbater die zijn webshop nog uitbaat).



Ofwel wanneer je wegens het coronavirus je activiteiten uit eigen beweging minstens
zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig
klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen geen enkele
activiteit meer uitoefenen, behalve de volgende toegestane minimale activiteiten:
o Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of
dierenartsen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
o

Beperkte activiteiten, noodzakelijk voor het voortbestaan van de
onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van
telefoons of e-mails.

Je kan de uitkering alleen genieten wanneer je je activiteiten daadwerkelijk door de
coronacrisis onderbreekt. Je jaarlijkse vakantie, het bouwverlof of onderhoudswerken en
andere normale tijdelijke inactiviteit zijn geen onderbrekingen waardoor je recht hebt op de
overbruggingsuitkering.
Geniet je het overbruggingsrecht, dan mag je als zaakvoerder, bestuurder of werkend
vennoot verder je loon ontvangen.

Overbruggingsrecht (relance) NIEUW!
Er zal ook een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart worden toegekend
aan de zelfstandigen die minstens een maand moesten sluiten tijdens de lockdown (horeca,
evenementsector, kappers, niet-voedingshandel, ...) als hun activiteit het ritme van voor de
crisis niet opnieuw kon halen.

Hoe aantonen?
Was jouw zaak op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of was jouw activiteit op dat moment
nog verboden? En daalden jouw omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit
jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar?
Dan vraag je de relance-uitkering aan. Je mag die uitkering combineren met de hervatte
uitoefening van jouw zelfstandige activiteit.
Tijdelijke ouderschapsuitkering
Verlengd voor juli en augustus

Arbeidsongeschiktheid
Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn vanaf maart en die hun zelfstandige activiteit in
bijberoep hebben moeten stopzetten van de adviserend geneesheer, zullen een
maandelijkse uitkering van de mutualiteit ontvangen van minstens 1.291 euro i.p.v. huidige
990 euro.

Hinderpremie
Deadline aanvraag is 13 juni (en niet 18 juni zoals eerder aangehaald)
Sluitingspremie blijft wel behouden voor wie verplicht gesloten moet blijven
Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en
binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een
beroep kunnen doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Ook
marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen
een beroep doen op de premie. De premie wordt toegekend tot het moment waarop de
fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de
Veiligheidsraad.

Compensatiepremie
Deadline is 30 juni

Aanvullende Compensatiepremie NIEUW!
Ondernemingen die wel al open zijn of mogen openen, maar een zwaar omzetverlies
hebben, kunnen genieten van een aanvullende compensatiepremie
Voor wie is deze extra premie?


Alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de eerste compensatiepremie én
voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en
ondertussen opnieuw open zijn en de activiteiten heropgestart hebben.



Omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten
opzichte van een referentieperiode vorig jaar (aan te tonen via dagontvangsten,
facturatie, geleverde prestaties of tijdsregistratie).
o Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni
o Voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli

Volgende gemeenten geven aanvullende premies bovenop de Hinder- en
Compensatiepremie: Brakel, Grimbergen, Kalmthout, Kortrijk, Oudenaarde, Schilde en
Zandhoven, Evergem, Ichtegem, Kraainem, Nazareth en Waregem. De premies die de lokale
overheden verstrekken in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de
personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden.

