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Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de
administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Versie bijgewerkt tot 27 januari 2021.
Verantwoordelijke uitgever: Nikolas Vandelanotte, Vandelanotte, Pres. Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk.

FISCAAL

DE WEDEROPBOUWRESERVE

Wat is de wederopbouwreserve?
De wederopbouwreserve laat ondernemingen toe om hun winsten uit de toekomst fiscaal vrij te stellen voor een bedrag ten
belope van het verlies dat in 2020 werd geleden als gevolg van de coronacrisis. Er geldt hier een absoluut maximum van 20
miljoen euro. Concreet zal de wederopbouwreserve, die tevens belastingvrij is, aangelegd kunnen worden op het einde van
het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024.
Wie komt niet in aanmerking?
Vennootschappen die bepaalde betalingen hebben verricht naar belastingparadijzen kunnen geen beroep doen op de
wederopbouwreserve. Ook wie een kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of dividenduitkering heeft verricht in
de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte verbonden aan het aanslagjaar waarin de
reserve wordt aangelegd, komt niet in aanmerking.
Onaantastbaarheidsvoorwaarde
Elke vennootschap die aanspraak wil maken op de wederopbouwreserve moet aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde
voldoen. Dat betekent dat bij aantasting van de reserve er alsnog vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn. Er is sprake
van aantasting wanneer er:
•
•
•
•

een inkoop van eigen aandelen wordt verricht (ten belope van de waarde van de inkoop);
een dividend wordt toegekend (ten belope van het bedrag van het dividend);
een kapitaalvermindering of elke andere vermindering van het eigen vermogen wordt verricht (ten belope van het bedrag
van deze vermindering); of
het bedrag aan bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (post 620) daalt onder een bepaalde drempel.
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SOCIAAL

70% OMZETVERLIES

GEWESTELIJKE MAATREGELEN

5-19 werknemers

€ 30.000

€ 50.000

20-49 werknemers

€ 100.000

€ 250.000

50-199 werknemers

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 2.000.000

200 of meer werknemers

1. VLAIO-PREMIE, HET VOLGENDE DEEL VAN HET NIEUW VLAAMS
BESCHERMINGSMECHANISME

90% OMZETVERLIES

Indien deze voorwaarden worden voldaan, zal het overbruggingsrecht worden uitbetaald. Op voorwaarde dat u de sociale
bijdragen in 4 van de 16 kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal waarin de steun wordt aangevraagd, daadwerkelijk
hebt betaald. In het geval u een startende zelfstandige bent (12 kwartalen of minder zelfstandige), moet u voor ten minste 2
kwartalen sociale bijdragen hebben betaald.

Sinds 4 januari 2021 kunnen getroffen ondernemingen die zijn opgestart voor 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel
hebben in Vlaanderen voor, 1 oktober 2020 het tweede deel van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen. De
aanvraag van deze premie heeft betrekking op de periode van 16 november tot en met 31 december 2020.

Wij houden u op de hoogte bij wijziginen.

Wie kan de premie aanvragen?
1. Handelszaken die verplicht gesloten zijn door de overheid binnen de periode vanaf 16 november tot en met 31 december
2020.
2. Niet-essentiële handelszaken die verplicht moesten sluiten sinds 2 november 2020 maar terug hun zaak mochten openen
op 1 december 2020. Voor die handelszaken gaat het dan over een pro rata premie.

3. WAALSE PREMIES VAN HET FONDS WALLON COVID-19

3. Ondernemers die kunnen bewijzen dat er sprake is van een omzetdaling van minstens 60% van de omzet (exclusief Btw) in
dezelfde periode in 2019.

Ook in Wallonië zijn er premies naar aanleiding van de coronamaatregelen aangepast. Deze gelden enkel voor kmo’s en
zelfstandigen met een vestiging in Wallonië. Het betreft twee premies, die beiden steun bieden aan specifieke sectoren:

Daarnaast moet u als ondernemer een actieve bedrijfsvoering hebben: de onderneming moet open zijn, tenzij je verplicht
gesloten wordt ingevolge maatregelen om de COVID-19 verspreiding aan banden te leggen, of tenzij je gesloten bent wegens
jaarlijks verlof.

Indemnité 4: voor de evenementen-, toerisme- en cultuursector

Lees meer

Deze maatregel bestond al, maar is verlengd tot eind januari 2021. Bedrijven moeten een omzetverlies van minstens 60%
in het derde kwartaal van 2020 kunnen aantonen (in vergelijking met dezelfde periode in 2019). Het bedrag van de premie
bedraagt dan minimum € 3.000 en komt overeen met 30% van de omzet van Q3 in 2019, met een plafond in functie van het
aantal voltijdse equivalenten (max. € 40.000 bij meer dan 50 VTE).
Indemnité 6: voor handelaars en zogenaamde ‘niet-essentiële’ sectoren

2. GLOBALISATIEPREMIE

Deze premie is volledig nieuw sinds 16 december 2020 en loopt eveneens af op 31 januari 2021. De premie is specifiek
gericht op winkels, contactberoepen, en andere zaken die hebben moeten sluiten na 2 november 2020. Enkele voorbeelden
zijn:

Heel wat ondernemingen zijn en blijven zwaar getroffen (horeca, eventsector, toerisme,…) en hebben bijgevolg de voorbije
maanden amper of zelfs geen activiteit gehad. Daarom wordt een nieuwe steunmaatregel ingevoerd voor ondernemingen die
uitzonderlijk zwaar omzetverlies hebben geleden en lijden. Dit moet de overlevingskansen van bedrijven doen toenemen.

De premie bedraagt 10% van de omzet dat werd behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019.

-

De ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020 (1 april tot 31 december 2020) minstens 70% of 90%
omzetverlies hebben gemaakt, zullen dus een premie van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019, kunnen aanvragen.

De steun bestaat hier uit een forfaitair bedrag van minstens € 2.250 en kan oplopen tot € 6.750, afhankelijk van het aantal
voltijdse equivalenten. Een omzetverlies moet in dit geval niet aangetoond worden.

Hoeveel bedraagt de premie?

Non-food detailhandelaars;
Kapsalons;
Schoonheidsspecialisten;
Tattoo- en piercingshops;
Garages;
Carwashes

Opgelet!
Van dit totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams
beschermingsmechanisme, Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme) afgetrokken worden. Het steunbedrag mag voor
kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het
steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.
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FEDERALE MAATREGELEN

4. COVID-PREMIES IN HET BRUSSELS GEWEST
Binnenkort wordt er in het Brussels Gewest een nieuwe premie aangekondigd. Deze premie is bedoeld om zogenaamde “nietessentiële” handelszaken en sectoren die moesten sluiten in november 2020, een financieel duwtje in de rug te geven.
De premie zal variëren in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, en kan oplopen tot 5.000
euro.

1. HET OVERBRUGGINGSRECHT: WIJZIGINGEN VANAF 1 JANUARI 2021
Sinds januari 2021 zal het overbruggingsrecht er wat anders uitzien. Het nieuwe systeem - dat tot minstens 31 maart
2021 van toepassing zal zijn - bestaat uit 2 pijlers:

In het kader van deze regeling zullen de “contactberoepen”, die hun deuren nog niet mogen heropenen, bij voorrang
aanspraak kunnen maken op een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro. De premie zal in de tweede helft van januari
worden aangekondigd en kan pas vanaf dan aangevraagd worden. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Pijler 1: Steun bij verplichte sluiting
• Tot en met 28 februari 2021: zal de bestaande regeling, voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten en
zelfstandigen die minstens 60% afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren, blijven gelden.
Het dubbel overbruggingsrecht kan nog worden aangevraagd voor de maanden januari en februari 2021 in de volgende 2
situaties:

5. HANDELSHUUR VOOR VLAAMSE ONDERNEMINGEN
Binnenkort wordt er in het Brussels Gewest een nieuwe premie aangekondigd. Deze premie is bedoeld om zogenaamde “nietessentiële” handelszaken en sectoren die moesten sluiten in november 2020, een financieel duwtje in de rug te geven.

1. U moet verplicht uw zelfstandige activiteiten onderbreken (uitgezonderd activiteiten zoals take-away of click &
collect) door de overheidsmaatregelen opgesomd in de ministeriële besluiten van 18 en 28 oktober en 1 november
2020.
2. U bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector en u onderbreekt volledig uw activiteiten dan heeft u 		
eveneens recht op het dubbele overbruggingsrecht.

De premie zal variëren in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, en kan oplopen tot 5.000
euro.

Ter info: bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar u blijft wel verder werken dan heeft u géén recht
op het dubbele overbruggingsrecht en ontvangt u voor de maanden oktober november en december het enkel
overbruggingsrecht.

In het kader van deze regeling zullen de “contactberoepen”, die hun deuren nog niet mogen heropenen, bij voorrang
aanspraak kunnen maken op een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro. De premie zal in de tweede helft van januari
worden aangekondigd en kan pas vanaf dan aangevraagd worden. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Vanaf de maand januari heeft u helemaal geen recht meer op deze uitkering, maar kan je mogelijk wel 			
rekenen op een uitkering omdat je omzet daalt met minstens 40% (zie volgende pijler).
• Vanaf 1 maart 2021: voor de ondernemers die verplicht moeten sluiten, zal er nog steeds een recht zijn op het enkel
overbruggingsrecht. Voor de maand maart 2021 bestaat het dubbel overbruggingsrecht dus niet meer (onder voorbehoud
van wijzigingen door de overheid).
Ondernemers zullen dan moeten voldoen aan 2 voorwaarden:
1. Het overbruggingsrecht kan worden aangevraagd voor ondernemers die dan nog verplicht gesloten zijn én alle
activiteiten volledig zullen onderbreken. Wie nog bepaalde activiteiten voortzet en bijvoorbeeld afhaalmaaltijden
aanbiedt of zaken verkoopt via het systeem van click & collect zoals oa. cadeaubonnen, valt niet onder deze eerste
pijler. U kan dan geen uitkering meer krijgen zonder dat er sprake is van een enorme omzetdaling van minstens
40% (zie pijler 2).
2. Zelfstandigen die minstens 60% afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector zullen enkel aanspraak kunnen
maken op het overbruggingsrecht als er sprake is van een ernstige omzetdaling (zie pijler 2).

Pijler 2: Steun in geval van een ernstige omzetdaling van 40%, ook wanneer de zaak openblijft
Deze tweede pijler is niet gekoppeld aan een verplichte sluiting of afhankelijkheid ten aanzien van een verplicht gesloten sector.
Deze pijler kan als vervanging gezien worden van het relance-overbruggingsrecht. Een ondernemer kan aanspraak maken op het
crisis-overbruggingsrecht in het geval de omzet één maand voor de maand waarin de steunaanvraag gebeurt, minstens 40% is
gedaald ten opzichte van diezelfde maand in 2019.
Indien is voldaan aan hogergenoemde voorwaarde, zal het overbruggingsrecht worden uitbetaald op voorwaarde dat de sociale
bijdragen in 4 van de 16 kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal waarin de steun wordt aangevraagd, zjin betaald.
Je zal enkel aanspraak kunnen maken op deze uitkering (van pijler 2) voor zover je geen recht hebt op de uitkering
overbruggingsrecht ten gevolge van verplichte sluiting.
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2. DUBBEL OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS VERPLICHTE SLUITING IN
OKTOBER – NOVEMBER - DECEMBER

4. KLASSIEK OVERBRUGGINGSRECHT IN GEVAL VAN QUARANTAINE VAN
EEN ZELFSTANDIGE

Zelfstandigen die behoren tot een verplicht gesloten sector of voor minstens 60% direct afhankelijk zijn van deze sectoren én
bijgevolg hun activiteiten hebben moeten stopzetten, kunnen het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

Zelfstandigen die in quarantaine moeten kunnen sinds 1 september niet meer terugvallen op het crisis-overbruggingsrecht.
Als alternatief kan de zelfstandige beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht in het kader van een gedwongen
onderbreking, meer bepaald wegens een gebeurtenis met economische impact. Dit kan enkel op voorwaarde dat de
zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig wordt onderbroken. In dit geval moet de
zelfstandige deze situatie van overmacht aantonen met een quarantainegetuigschrift dat wordt afgeleverd door de huisarts.
Dit mag een getuigschrift zijn op eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres woont.

Hoeveel bedraagt de premie?
Het betreft een bedrag van € 2.583,38 per maand zonder gezinslast en € 3.228,20 per maand met gezinslast voor de
maanden oktober, november en december. De aanvraag kan worden ingediend als de onderneming per maand minimum 1
dag verplicht gesloten was.

Opgelet!

Zelfstandigen die voor minstens 60 % en direct afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector maar de activiteiten toch nog
in beperkte mate kunnen verder zetten, kunnen een enkel overbruggingsrecht aanvragen. Het gaat dan opnieuw om
€ 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast per maand.

Is het mogelijk om de zelfstandige activiteiten van thuis uit te oefenen, dan kan geen aanspraak gemaakt worden op deze
uitkering. Ook in het geval er om niet-essentiële redenen, wetens en willens, naar een land of een regio gereisd is die zich in
een rode zone bevindt wanneer men vertrekt, kan men geen aanspraak maken op de uitkering.

Deadline aanvraag?

Daarentegen kan de zelfstandige wel een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht in het geval er een sluiting is van
een school of klas (=gedwongen onderbreking) om te zorgen voor zijn/haar kind(eren) tot 12 jaar. Voor kinderen ouder dan
12 jaar moet een extra motivering gegeven worden waarom voor hen gezorgd moet worden. Die situatie van overmacht moet
aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk, dit kan een beslissing van de directie van de school of een beslissing
van de kinderopvang zijn.

De aanvraag moet bij het sociaal verzekeringsfonds worden ingediend vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op
het kwartaal waarin de zelfstandige zijn/ haar activiteit heeft stopgezet.
.

3. RELANCE-OVERBRUGGINGSRECHT (HEROPSTART-UITKERING) VOOR
JULI TOT EN MET DECEMBER

Het bedrag van het klassieke overbruggingsrecht:
#DAGEN IN QUARANTAINE

Deze relance-uitkering moet de zelfstandigen ondersteunen in de periode waarin de heropstart plaatsvindt. De relanceuitkering is gericht op zelfstandigen waarvan hun zaak op 3 mei 2020 (of later) nog verplicht gesloten was of waarvan hun
activiteiten nog verboden waren, én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 10%
gedaald is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

ZONDER GEZINLAST

MET GEZINSLAST

tussen 7 & 13 dagen

€ 322,92

€ 403,53

tussen 14 & 20 dagen

€ 645,84

€ 807,05

tussen 21 & 27 dagen

€ 968,77

€ 1.210,58

€ 1.291,69

€ 1.614,10

vanaf 28 dagen of meer
Het relance-overbruggingsrecht werd ook verlengd voor oktober, november en december. Voor deze aanvraag moet de
omzet (of bestellingen) tijdens het derde kwartaal van 2020 minstens 10% gedaald zijn ten opzichte van het derde kwartaal
van 2019.
De relance-uitkering is even hoog als de uitkering voor het crisis-overbruggingsrecht zijnde: € 1.291,69 zonder gezinslast
of € 1.614,10 per maand met gezinslast. Deze is te combineren met de hervatte uitoefening van uw zelfstandige activiteit.
Deze uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor
zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door uw ziekenfonds (zoals bijvoorbeeld moederschapsuitkeringen, adoptie- en
pleegzorguitkeringen, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen).
De aanvraag moet bij het sociaal verzekeringsfonds worden ingediend vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op
het kwartaal waarin de zelfstandige zijn activiteit heeft stopgezet.

Moet de zelfstandige zelf in quarantaine na een positieve coronatest, dan kan hij/zij geen aanspraak maken op het
quarantaine overbruggingsrecht. In dit geval moet de zelfstandige zich richten naar de ziekteverzekering die zal
tussenkomen indien de zelfstandige minstens 7 dagen ziek is.

5. VERHOOGDE UITKERINGEN VOOR DE ZELFSTANDIGE IN GEVAL VAN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Op heden kan enkel nog voor juli tot en met december de relance-uitkering worden aangevraagd.
Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn en gedurende minstens 7 dagen hun activiteiten niet meer kunnen uitoefenen,
hebben recht op een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

De relance-uitkering bestaat niet meer in 2021.

Er werd door de regering beslist om deze uitkering tijdelijk te verhogen tot het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht als
alleenstaanden (1.291,69 euro). Het betreft alle mogelijke vormen van arbeidsongeschiktheid vanaf 1 maart 2020 tot en met
31 maart 2021.
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6. VERLENGING VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR OVERMACHT
WEGENS CORONA
Alle ondernemingen die werknemers tewerkstellen kunnen opnieuw beroep doen op het vereenvoudigde principe van
tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona. Dit kan (voorlopig) tot en met 31 maart 2021. De werkgever heeft
enkel een plicht tot mededeling ten aanzien van zijn werknemers. Het sociaal secretariaat dient op het einde van elke maand
enkel een ASR-5 aangifte te verrichten.

VRAGEN?
contact@vdl.be
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