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Nieuwsbrief VBVC  2020 – 2 Collegae, 

 

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze 
beroepsvereniging.  

Ondertussen zijn allen bekend met het Corona virus of  Covid -19 en de 

gevolgen hiervan. 

Dit virus treft ons allen, niet enkel op persoonlijk vlak, bij sommigen in 

directe ( familiale omgeving) maar ook op ons beroepsvlak. Aannemers die 

uitvallen, werven die stilvallen. Tevens is er discussie of het al dan niet 

verantwoord of toegestaan is naar werven te gaan. 

Indien je wel naar werven gaat of  vergaderingen moet bijwonen hou u aan 

de basis richtlijnen  ivm met de veiligheidsmaatregelen en probeer  

vergaderingen te beperken er bestaan voldoende on-line alternatieven. 

De overheid nam de voorbije dagen/weken tal van maatregelen om 

zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen inzake de gevolgen van het 

Corona-virus. Wellicht heeft u reeds via diverse kanalen en instanties veel 

info verkregen. We houden eraan om verder in deze nieuwbrief de 

belangrijkste zaken nog even op te lijsten op basis van de heden beschikbare 

informatie.  

Wat onze ledenvergadering betreft, dit nader order worden deze on hold 

gezet. 

 

We houden u natuurlijk op de hoogte 
 
Met vriendelijke groet  

Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 

INHOUD 

• Intro 

• Agenda 2020 

• Corona maatregelen door de 

overheid 

Agenda  2020 

 

• Mei : geannuleerd  

Ledenvergadering te Oostkamp  

in samenwerking met het FOD 

toezicht welzijn regionale directe 

Brugge 

• September: Ledenvergadering te 

Sint-Niklaas  in samenwerking 

met het constructive ivm 

bouwplaatsinrichting 

• September: Ledenvergadering te 

Gent in samenwerking met mevr 

Sarah Torrekens gespecialiseerd 

in bouwrecht en veiligheids-

coördinatie  

 

Alle betalende leden worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Niet-leden kunnen zich inschrijven 

aan de prijs van het lidmaatschap ze 

zijn dan ook automatisch lid in 2019 

van VBVC. 

VBVC op facebook : 

https://www.facebook.com/VBVC-

1745500912345414 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
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CORONA MAATREGELEN DOOR DE OVERHEID 

 

Fiscale maatregelen 

• Uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing 

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder 

boetes of interesten te moeten betalen. 

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 kunnen bijkomende 

betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige 

betaling worden toegestaan. 

• Uitstel van 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. 

Meer informatie : 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen 

  

Sociale maatregelen   

• Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen (zelfstandigen/bedrijfsleiders) voor alle zelfstandigen  

* 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021 : Aanvragen voor 15/06/2020  

* 2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021 : Aanvragen voor 15/06/2020              

 Meer informatie omtrent bovenstaande maatregel kan u verkrijgen bij uw sociaal verzekeringfonds. 

• Aanvraag vermindering sociale bijdragen  

 Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen. Dit is 

mogelijk voor elke zelfstandige. 

• Tijdelijke werkloosheid personeel 

Meer informatie omtrent deze maatregel is verkrijgbaar bij uw sociaal secretariaat of via 

 https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0 

• Betalingsplan voor werkgeversbijdragen RSZ 

Met betrekking tot de werkgeversbijdragen RSZ  voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020  zal de nodige 

flexibiliteit aan de dag gelegd worden bij aanvraag van een afbetalingsplan. 

• Overbruggingsrecht  

Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen bij gedwongen stopzetting van activiteiten 

voor  ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut, niet voor  Zelfstandigen 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
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in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep  

Voorwaarden :  Werkzaam in de horeca ,  Werkzaam in een andere sector met een verplichte volledige of 

gedeeltelijke sluiting  Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt 

(bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).  Dea aanvraag gebeurt via het  sociaal 

verzekeringsfonds  

• Hinderpremie 

Deze corona hinderpremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen financieel te 

ondersteunen tijdens de periode van de verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen. Deze 

premie bedraagt 2.000 € of 4.000 €, afhankelijk van de situatie. 

Voorwaarden 

* Zelfstandige in hoofdberoep en  zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals 

een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;              

* Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven 

onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één 

voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst. 

* Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in 

dienst 

* De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen 

die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten         (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, 

vereffening, stopzetting, enzovoort).  

* De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.  

* De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer) 

Meer informatie:  https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-

coronavirus 

• Financiële maatregelen 

Voor aflossing van lopende kredieten kan in bepaalde gevallen uitstel van betaling verkregen worden, dit in 

overleg met de financiële instelling(en) 

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om de 

bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden met de Waarborg coronacrisis. Via deze uitbreiding 

kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 

maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. 

Meer informatie omtrent deze maatregel is verkrijgbaar bij uw bank. 
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