Steunmaatregelen voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP)
1. Hinderpremie
Ondernemingen en zelfstandigen die verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten door de
coronacrisis kunnen de corona-hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie aanvragen.
Bijkomende info en hoe aan te vragen:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifiekemaatregelen-mbt-het-coronavirus/corona
2. Overbruggingsrecht
Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus
kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen en dit vanaf de eerste dag.
Zelfstandigen hebben voor de maanden maart en april recht op een volledige maand
onderbrekingsrecht als ze zich in een van volgende categorieën bevinden:
- Een gehele of gedeeltelijke sluiting als gevolg van het noodplan coronavirus. Een
gedeeltelijke sluiting is bijvoorbeeld een restaurant dat wel nog afhaalmaaltijden verdeelt.
Een voorbeeld van een volledige sluiting: een zelfstandige uitbater van een kledingwinkel
sluit zijn zaak vanaf 18 maart als gevolg van het noodplan coronavirus. Voor de maand maart
heeft hij recht op het volledige bedrag van 1.291,69 zonder kinderlast of 1.614,10 euro met
kinderlast.
- Een volledige sluiting uit eigen beweging voor minstens 7 opeenvolgende dagen.
Bijvoorbeeld: een kapper die – wettelijk gezien – niet dient te sluiten, maar dit toch doet
omdat de klanten wegblijven, kan na 7 dagen sluiting ook aanspraak maken op het
maandbedrag.
Het onderbrekingsrecht is van toepassing op zelfstandigen, helpers en meewerkende
echtgenoten. Enkel wie geen vervangingsinkomen heeft, kan aanspraak maken op dat
overbruggingsrecht.
Deze regeling is van toepassing op de periode van de coronacrisis en minstens voor de
maanden maart en april. Nadien treden de normale regels weer in werking, met dat verschil
dat het mogelijk wordt om van het overbruggingsrecht gebruik te maken voor kortere
periodes dan een maand. Voorheen was een maand de minimumperiode. Het bedrag zal in
de toekomst worden toegekend in functie van de duur van de sluiting:
- 100 procent van het maandelijks bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit
gedurende deze kalendermaand minstens 28 opeenvolgende kalenderdagen duurt;
- 75 procent van het maandelijks bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit
gedurende deze kalendermaand minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen duurt;
- 50 procent van het maandelijks bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit
gedurende deze kalendermaand minstens 14 opeenvolgende kalenderdagen duurt;
- 25 procent van het bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende
deze kalendermaand minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen duurt.

Hoe aan te vragen:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voorzelfstandigen-coronavirus
De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sites van je sociale verzekeringsfonds. Je kan
dit document dan per mail terugbezorgen aan hen.
3. Uitstel aangifte en betaling btw
Er komt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw, zonder boetes
of interesten
-

Betaling over maandaangifte februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
Betaling over maandaangifte maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
Betaling over maandaangifte 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

4. Uitstel betaling personenbelasting/vennootschapsbelasting
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting zal
automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van
nalatigheidsintresten, een extra termijn van twee maanden worden toegekend. Deze
maatregel geldt voor de afrekening van aanslagjaar 2019, opgemaakt vanaf 12 maart 2020.
5. Uitstel betaling sociale bijdrage zelfstandigen
Voor de sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 zal uitstel van de sociale
zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen worden toegestaan, zonder nalatigheidsintresten, op
voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met
Covid-19.
Hiervoor dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het sociale verzekeringsfonds waar
u aangesloten bent, om de betaling van uw voorlopige bijdragen uit te stellen. Deze
maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.
De aanvraag moet gebeuren:
-

Voor 31/03/2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van
betaling te krijgen ;
Voor 15/06/2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te
krijgen.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet ten minste de volgende
inlichtingen bevatten:
-

Naam, voornaam en woonplaats van betrokkene ;
Naam en zetel van zijn/haar bedrijf ;
Ondernemingsnummer.

De maatregel geldt niet voor alle betaalde bijdragen !

6. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandige heb je de mogelijkheid om je betalingen aan te passen aan de evolutie van
jouw financiële situatie. Indien je in de loop van het jaar meent dat je inkomsten lagen zijn
dan het bedrag dat als grondslag voor de berekening van de bijdrage is gebruikt, kan je een
verlaging van de bijdrage vragen. U moet een met redenen omkleed verzoek met objectieve
elementen indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.
Deze aanvraag dient ingediend te worden bij het sociaal verzekeringsfonds waar u
aangesloten bent.
7. Uitstel van betaling verkeersbelasting
Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de
jaarlijkse verkeersbelasting. De vervaldatum zal automatisch aangepast worden.
8. Uitbreiding crisiswaarborg
Ondernemingen en zelfstandigen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van
nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid. In ruil
voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Naar aanleiding van de
coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen
ondernemingen en zelfstandigen voor bestaande schulden tot 12 maanden i.p.v. 3 maanden
een overbruggingskrediet laten waarborgen. Verder maakt de bestaande regeling het ook
mogelijk om voor deze kredieten uitstel voor terugbetaling te vragen.
Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dient u contact op te nemen met de bank of de
leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor een
waarborg. U zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de
coronavirus.
Deze regeling loopt tot eind 2020.

