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OVERHEIDSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN ONDERNEMINGEN IN HET KADER VAN COVID-19 - SOCIAAL ASPECT
De Belgische overheid heeft onlangs specifieke maatregelen genomen om de bedrijven in staat te stellen de
financiële moeilijkheden te overwinnen die zouden worden ondervonden als gevolg van de verspreiding van het
Coronavirus.
Kris Vanhinsbergh

1. Sociale zekerheid en de onderneming
De RSZ zal uitstel van betaling verlenen aan werkgevers die in financiële moeilijkheden verkeren als gevolg van
de coronavirus - crisis. Deze betalingsplannen hebben betrekking op het 1e en 2e kwartaal van 2020. Ze dienen
online te worden aangevraagd. Het antwoord van de RSZ zal binnen 10 dagen worden meegedeeld.
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2. De zelfstandigen
Het RSVZ heeft ook bepaalde maatregelen genomen om zelfstandigen te helpen die financiële problemen ondervinden als gevolg van het coronavirus:
Het uitstel van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en kwijtschelding van vermeerdering.
Zelfstandigen kunnen op schriftelijk verzoek aan hun sociaal verzekeringsfonds een jaar uitstel van betaling van
de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen vragen, zonder dat verhogingen in rekening worden gebracht. Dit verzoek kan tot 15 juni 2020 worden ingediend.
•
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Vermindering van de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen
De in moeilijkheden verkerende zelfstandige kan een vermindering van de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen vragen indien zijn beroepsinkomsten onder een van de wettelijke drempels liggen.
•

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen
Een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen (geheel of gedeeltelijk) kan worden aangevraagd door de
zelfstandigen die hun sociale zekerheidsbijdragen niet kunnen betalen naar aanleiding van de gevolgen van het
coronavirus.
•
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Overbruggingsrecht
Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken of staken vanwege het coronavirus, zullen onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht, waardoor de betaling van sociale
zekerheidsbijdragen kan worden stopgezet, met behoud van een aantal rechten.
•

3. Tijdelijke werkloosheid
Afhankelijk van de situatie van de onderneming zijn er twee soorten van tijdelijke werkloosheid waarop werkgevers een beroep kunnen doen:
•
•
•
•

Tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht (wanneer een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis buiten
de controle van de partijen de uitvoering van het contract tijdelijk en volledig onmogelijk maakt);
Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (wanneer een werkgever niet in staat is om zijn werknemers werk te verschaffen door een aanzienlijke vermindering van zijn omzet) ;
Tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht kan van toepassing zijn voor arbeiders en werknemers (in
de privé en openbare sector), voor uitzendkrachten, voor leerlingen;
Het is niet van toepassing voor statutaire werknemers in de publieke sector, voor studenten.
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De formaliteiten zullen verschillend zijn afhankelijk van het feit of tijdelijke werkloosheid wordt gebruikt voor overmacht of om economische redenen. In beide gevallen kunnen werknemers tot 30 juni 2020 een hogere vergoeding van de RVA genieten.
De bepalingen evolueren van dag tot dag, we zullen ze doorgeven op onze website; raadpleeg ze regelmatig om op de hoogte te blijven!
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