
BeVo 
Beroepsvereniging van Reflexologen België 

 

BeVo – Beroepsvereniging van Reflexologen België   |  Rue de Hamme-Mille 196   |   B – 1390 NETHEN  |  +32 (0)473 473 979 

www.bevo-belgie.org   |   ON 0829 918 340   |   IBAN: BE19 0018 1171 8712       

STEUNMAATREGELEN 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

In navolging van onze vorige communicatie willen we jou een update geven van de 

overheidsmaatregelen die worden genomen om de Belgische bedrijven verder te steunen in 

deze corona-crisis.  

 

We volgen de aanbevelingen van FOD Volksgezondheid op de voet op en praten met de Hoge 

Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO) en 

andere beroepsverenigingen om een hinderpremie te bekomen voor jullie.  

Dit laatste nog zonder beloftes, want er is nog geen beslissing gevallen of reflexologen al dan 

niet verplicht moeten sluiten en het is pas bij verplichte sluiting dat je aanspraak kan maken 

op deze hinderpremie. Als dit laatste in voege gaat en je sloot reeds op vrijwillige basis, dan 

mag je zeker ook deze hinderpremie aanvragen. Dit is echter enkel voor zelfstandigen in 

hoofdberoep. Voor zelfstandigen in bijberoep is hieromtrent ook nog niets beslist.  

 

In afwachting sommen wij voor jou reeds enkele andere steunmaatregelen op die een hulp 

kunnen bieden.  

 

Federaal 
 

Steunmaatregel FOD Financiën 
Je kan een aanvraag voor steunmaatregelen indienen bij FOD Financiën tot en met 30 juni 

2020. Alle info en het betreffende aanvraagdocument : 

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

coronavirus-covid-19  

 

Dit kun je gebruiken voor een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of 

een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling bij bedrijfsvoorheffing, BTW, 

personenbelasting, vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting. 

 

Vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen 
Ook hiervoor kun je terecht bij jouw sociale verzekeringskas. Dien daarvoor een schriftelijke 

aanvraag in met de vraag om jouw betaling van voorlopige bijdragen voor de eerste twee 

kwartalen van 2020 uit te stellen of vraag een vermindering van jouw sociale bijdragen aan 

voor het gehele jaar 2020. Dit laatste indien je beroepsinkomen lager ligt dan de wettelijk 

bepaalde drempels.  

 

Om de wettelijk bepaalde drempels te bekijken kun je hier alvast een kijkje nemen : 

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen  
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Aanvraag vervangingsinkomen 
Je kan bij jouw sociale verzekeringskas een vervangingsinkomen aanvragen voor elke 

gedwongen onderbreking van minimum 7 kalenderdagen. Dit dien je te doen voor het einde 

van het tweede kwartaal dat volgt op het begin van de gedwongen onderbreking. Neem voor 

meer info contact op met jouw sociale verzekeringskas.  

Vlaanderen 
 

Hinderpremie 
Momenteel heb je hier, als reflexoloog, nog geen recht op. Dit is enkel van kracht indien een 

verplichte sluiting van toepassing zou worden. In dat geval kun je een éénmalige premie van 

4000 euro aanvragen. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, bedraagt deze 

premie 2000 euro. Duurt dit langer dan 21 dagen, wordt dit verhoogd met een vergoeding van 

160 euro per dag.  

Hiervoor is nog geen website noch een formulier beschikbaar. Ik raad je aan (moest het 

komen tot een verplichte sluiting) om ook hiervoor jouw sociale verzekeringskas te 

contacteren. 

 

Crisiswaarborg 
Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen 

zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet 

laten waarborgen door de Participatiemaatschappij Vlaanderen.  

 

Bron en meer info : https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200313_04888312 

 

Brussel 
 

Crisiswaarborg 
Er wordt 20 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen 

zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet 

laten waarborgen door het Brussels Waarborgfonds.  

 

Meer info : https://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-instellingen/brussels-

waarborgfonds  

 

Wallonië 
Behalve voor de horeca, vinden we momenteel geen specifieke maatregelen terug. 

 

We hopen je met deze informatie alvast van dienst te zijn en houden je verder op de hoogte 

bij wijzigingen.  
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