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UPDATE 23/09/2020 
(COVID-19) 

 

 

Nieuwe maatregelen van de nationale 
veiligheidsraad 

In de langetermijnvisie staan zes gouden regels centraal: 
1. Het respecteren van de hygiëneregels 
2. Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen 
3. Aandacht hebben voor kwetsbare personen 
4. Afstand houden (1,5m) 
5. Nauwe contacten beperken 
6. De regels inzake bijeenkomsten respecteren 

Wat de sociale contacten betreft, mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op 
voorwaarde dat ze altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker 
dragen. Het aantal in groep is beperkt tot 10 personen (kinderen niet inbegrepen). 
 

Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, zonder de 
veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten worden beperkt tot niet meer 
dan 5 personen per maand per persoon.  
 
Bij evenementen die niet door professionelen worden georganiseerd, mogen nooit meer dan 
10 personen tegelijkertijd aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen).  
 
Bij evenementen die door professionelen worden georganiseerd, zijn geen beperkingen 
meer zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal 
personen per tafel blijft de limiet van 10 gelden. Dansen is nog steeds niet toegestaan. 
 
Het dragen van het mondmasker blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan 
worden gegarandeerd. Het dragen van een mondmasker zal vanaf 1 oktober niet meer 
verplicht zijn buitenshuis, behalve op drukbezochte plaatsen en op specifieke overdekte 
plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen,… 
 
Om te winkelen is geen beperking meer qua aantal personen en tijd. Wel nog altijd op veilige 
afstand. 
 
Telewerk wordt nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is. 
 
Voor de tracing wordt op 30 september de mobiele applicatie ‘Coronalert’ gelanceerd.  
 

http://www.bevo-belgie.org/
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De quarantaine werd verkort en vereenvoudigd en dat is belangrijk voor jullie, 
reflexologen en/of docenten, indien een cliënt jou meldt dat hij positief is getest ! 
Als jouw cliënt symptomen heeft, moet deze zich onmiddellijk 7 dagen isoleren  
(niet langer 14) en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. 
Als de test positief is, blijft de persoon in quarantaine. Bij een negatieve test mag deze uit 
quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat. 
 
Ook jijzelf (die nauw contact had met je cliënt die positief heeft getest) moet zodra je dit 
verneemt onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan. Dit wil zeggen: 7 dagen vanaf het 
moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet jij je 
laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd.  
Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag. 
 
Wat de terugkeer van vakantie betreft: Vanaf vrijdag zal het sterk afgeraden worden om 
naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn. Bij de terugkeer uit een 
oranje zone is een test niet langer aanbevolen. 
 
Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine 
moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting 
ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht 
krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone 
verblijven, zoals grensarbeiders. 
 

http://www.bevo-belgie.org/
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Steunmaatregelen nog eens op een rij 
 
Omdat velen soms door het bos de bomen niet meer zien, zetten we hierbij zo goed als mogelijk de voornaamste steunmaatregelen nog eens 
op een rij voor jou.  
  
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Brussels Gewest  Premie COVID-19 ter 
ondersteuning van 
internationalisering  

Premie van max. 2.500 euro voor 
ondernemingen die vóór 19 maart 2020 
uitgaven hebben verricht voor de 
voorbereiding van of deelname aan een 
handelsbeurs of commerciële prospectie 
in het buitenland, en daarvoor niet 
terugbetaald zijn.  

Aanvraag mogelijk voor onbepaalde duur  http://werk-economie-
emploi.brussels/nl/premi
e-covid-19-buitenlandse-
handel#bloc_0  

 
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 
Federaal  Steunmaatregel bij FOD 

Financiën  
Voor natuurlijke- of rechtspersonen in het 
bezit van een ondernemingsnummer 
(KBO) die het volgende ondervinden:  
- Daling van het omzetcijfer  
- Aanzienlijke daling van de bestellingen 
en/of reservaties  
- Gevolgen van een “kettingreactie” met 
partnerondernemingen …)  
- …  

Aanvraag vóór 31/12/2020  https://financien.belgium
.be/nl/ondernemingen/st
eunmaatregelen-
betreffende-het-
coronavirus-covid-19 
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REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Federaal  Uitstel van betaling sociale 
bijdragen alle kwartalen 
2020  

Zelfstandigen kunnen bij hun Sociaal 
Verzekeringsfonds:  
 
- een jaar uitstel vragen van voorlopige 
sociale bijdragen zonder verhogingen en 
invloed op de uitkeringen;  
 
- uitstel van betaling vragen van hun 
jaarlijkse vennootschapsbijdrage  

Indienen aanvraag tot:  
 
- Q1-Q3: tot 15/09/2020  
- Q4: tot 15/12/2020  
 
Betalen bijdragen:  
 
- Q1: vóór 31/03/2021  
- Q2: vóór 30/06/2021  
- Q3: vóór 30/09/2021  
- Q4: vóór 31/12/2021  

Contacteer uw sociaal 
verzekeringsfonds via 
deze link: 
https://www.rsvz.be/nl/s
ocialeverzekeringsfondse
n  

 
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Federaal  Vermindering voorlopige 
sociale bijdragen  

Zelfstandigen kunnen een vermindering 
vragen van hun voorlopige sociale 
bijdragen voor het jaar 2020 indien hun 
beroepsinkomsten lager liggen dan één 
van de wettelijke drempels. Deze 
maatregel geldt voor eenmanszaken en 
voor vennootschappen indien men door 
de verminderde omzet een lager loon 
dient uit te keren. 

Voor elk kwartaal aan te vragen bij het sociaal 
verzekeringsfonds  

Contacteer uw sociaal 
verzekeringsfonds via 
deze link: 
https://www.rsvz.be/nl/s
ocialeverzekeringsfondse
n  

 
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Federaal  Vrijstelling sociale 
bijdragen  

Zelfstandigen in hoofdberoep en 
meewerkende echtgenoten die hun 
sociale bijdragen niet kunnen betalen, 
kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.  

Voor elk kwartaal aan te vragen bij het sociaal 
verzekeringsfonds  

Contacteer uw sociaal 
verzekeringsfonds via 
deze link: 
https://www.rsvz.be/nl/s
ocialeverzekeringsfondse
n  
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REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Federaal  Overbruggingsrecht  A. Zelfstandigen/helpers in hoofd- en 
bijberoep en meewerkende echtgenoten 
die hun activiteit verplicht moeten 
onderbreken n.a.v. de 
sluitingsmaatregelen genomen door de 
federale overheid hebben recht op deze 
maandelijkse vervangingsuitkering.  
 
B. Andere zelfstandigen/helpers in 
hoofdberoep en meewerkende 
echtgenoten die min. 7 opeenvolgende 
kalenderdagen hun activiteit onderbreken 
door het coronavirus (vb. zelfstandigen 
die hun activiteit moeten onderbreken 
omwille van in quarantaine geplaatste 
werknemers, wegens onderbroken 
leveringen ...) hebben ook recht op deze 
vervangingsuitkering.  
 
Het volledig overbruggingsrecht bedraagt 
1.291,69 euro per maand voor 
zelfstandigen zonder gezinslast, en 
1514,00 euro voor zelfstandigen met 
gezinslast. 
Het corona-overbruggingsrecht wordt 
belast tegen 16,5 procent. 

A. Recht op uitkering tot en met 31/12/2020  
 
B. Recht op uitkering tot en met 31/08/2020  
 
De aanvraag moet bij het sociaal 
verzekeringsfonds worden ingediend vóór het 
einde van het tweede kwartaal dat volgt op het 
kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit 
hebt stopgezet.  

https://www.vlaio.be/nl/s
ubsidies-
financiering/subsidiedata
bank/overbruggingsrecht-
voor-zelfstandigen-
coronavirus 
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REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Federaal  Heropstart 
overbruggingsrecht   

Zelfstandigen die hun activiteiten 
heropgestart hebben na een verplichte 
sluiting gedurende meer dan één 
kalendermaand, en tijdens de heropening 
van de zaak nog geconfronteerd worden 
met beperkingen die leiden tot omzet- of 
bestellingenverlies, kunnen aanspraak 
maken op een uitkering voor hetzelfde 
bedrag als het corona-
overbruggingsrecht. Om aanspraak te 
maken op deze relance-uitkering, moet de 
zelfstandige bovendien een daling van de 
omzet of de bestellingen van minstens 
10% kunnen aantonen gedurende het 
tweede kwartaal van dit jaar, in 
vergelijking met het tweede kwartaal van 
vorig jaar.  

De uitkering kan worden aangevraagd voor de 
maanden juni tot en met oktober. De aanvraag 
dient ten laatste 31/12/2020 te gebeuren.  

Contacteer uw sociaal 
verzekeringsfonds via 
deze link: 
https://www.rsvz.be/nl/s
ocialeverzekeringsfondse
n  

 
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Federaal  Belastingvermindering voor 
de verwerving van nieuwe 
aandelen van 
ondernemingen die hun 
omzet ingevolge de COVID-
19-pandemie sterk hebben 
zien dalen  

Particulieren kunnen een 
belastingvermindering bekomen in de 
personenbelasting van 20% indien zij 
rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven 
van een kleine vennootschap waarvan de 
omzet voor de periode van 14 maart 2020 
tot 30 april 2020 met minstens 30% 
gedaald is ten opzichte van dezelfde 
periode van 2019. De 
belastingvermindering bedraagt 20% van 
het investeringsbedrag met een maximum 
van 100 000 EUR  

Kapitaalverhogingen tot 31.12.2020  https://www.vlaio.be/nl/s
ubsidies-
financiering/subsidiedata
bank/tax-shelter-covid-
19#:~:text=Particulieren%
20kunnen%20een%20bel
astingvermindering%20b
ekomen,van%20dezelfde
%20periode%20van%202
019.  
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REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Vlaams Gewest  Kmo-groeisubsidie  Subsidie voor het aantrekken van een 
externe adviseur en/of het aanwerven 
van een strategisch profiel:  
 
- om nieuwe markten te verkennen  
 
- of om de bevoorradingsketen wegens 
het coronavirus te herzien.  

Aanvraag vóór de start van de tewerkstelling 
van de strategische medewerker en vóór de 
start van de adviesprestaties.  

https://www.vlaio.be/nl/s
ubsidies-
financiering/kmo-
groeisubsidie/wie-kan-
van-deze-subsidie-
gebruik-maken-en-voor-
wat  

 
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Vlaams Gewest  Vlaams 
beschermingsmechanisme  

Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 
september 2020 hun omzet met 60% of 
meer zien dalen in vergelijking met 
dezelfde periode in 2019 komen daarvoor 
in aanmerking. Het gaat om 
ondernemingen die open zijn, met 
uitzondering van de jaarlijkse 
sluitingsperiode.  
Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de 
omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar.  
Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. 
De subsidie wordt gehalveerd als de 
onderneming minder dagen geopend is 
dan het aantal geopende dagen in de 
periode van 1 augustus tot en met 30 
september 2019.  

Het beschermingsmechanisme kan pas na 30 
september worden aangevraagd.  

https://www.vlaio.be/nl/
nieuws/vlaams-
beschermingsmechanism
e-voor-ondernemers-
getroffen-door-corona-
augustus-en-september  
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REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Vlaams Gewest  Strategische 
transformatiesteun COVID-
19  

Uitbreiding van de strategische 
transformatiesteun voor Vlaamse 
bedrijven die investeringen doen in 
functie van covid-19-gerelateerde 
producten of diensten  

Indiening aanvraag mogelijk tot 1 november  https://www.vlaio.be/nl/s
ubsidies-
financiering/strategische-
transformatiesteun-
covid-19-tijdelijke-
uitbreiding  

 
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 

Vlaams Gewest  Handelshuurlening  Bedrijven met een fysieke inrichting die 
moeten sluiten door coronamaatregelen 
en bedrijven uit de eventsector kunnen 
dit aanvragen.  
 
Indien problemen betaling huurgelden -> 
Lening op 2 jaar van maximum 35.000 
EUR aan een rente van 2% per jaar.  

Aanvraag vóór 01/10/2020  https://www.vlaio.be/nl/s
ubsidies-
financiering/handelshuurl
ening  

 
REGIO MAATREGEL INFO WANNEER EXTRA INFO 
Waals Gewest  Indemnité compensatoire 

de 3.500 €  
Bijkomende premie voor kleine en micro-
ondernemingen die  verplicht waren 
volledig te sluiten. 

Aanvraag tussen 9 september en 15 oktober. https://indemnitecovid.w
allonie.be/#/ 
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