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20.04.2020 Newsflash: checklist COVID-19 (update) 
Het Coronavirus zorgt voor veel onzekerheid in het Belgische ondernemingslandschap. Ons 
kantoor volgt de actualiteit nauwgezet op en staat haar cliënteel bij in deze onzekere tijden. 
Aangezien ondernemingen worden overspoeld met informatie en u mogelijks door de bomen 
het bos niet meer ziet, bezorgen wij u in deze newsflash alvast een handige checklist. 
 
Tijdens de vergadering van de Federale Ministerraad op 
vrijdag 20 maart zijn, gebaseerd op de eerste aanbevelingen 
van de ERMG (Economic Risk Management Group), een 
aantal bijkomende maatregelen goedgekeurd om de sociaal-
economische gevolgen van Covid-19 te verlichten. Deze 
maatregelen maken deel uit van het tweede luik van het 
zogenaamde Federaal Plan voor Sociale en Economische 
bescherming. Het eerste luik van maatregelen werd reeds 
afgekondigd op 6 maart. Daarnaast heeft de Minister van 
Financiën op zondag 22 maart nog financiële maatregelen 
aangekondigd. 
 
Dit is dus een goede gelegenheid om u een overzicht te geven 
van de voornaamste zaken waaraan u, als onderneming, moet 
denken (inclusief uitgevaardigde steunmaatregelen): 
 
Algemeen en belangrijk:  
- Ga na of uw onderneming (of afdelingen van uw 

onderneming) moet sluiten. 
- Indien geen sluiting werd opgelegd, organiseer telewerk. 

Indien telewerk niet mogelijk is, pas dan de zogenaamde 
“social distancing-regels” strikt toe, zowel op het werk als 
bij het vervoer dat door de werkgever wordt verzorgd. 
Gebeurt dat niet, dan kan sluiting van de onderneming 
worden bevolen. De strikte naleving van de social 
distancing-maatregelen is niet van toepassing op 
bepaalde “cruciale” sectoren. 

- Bekijk de verzekeringspolissen van uw onderneming 
en/of activiteit of neem contact op met de verzekeraar of 
verzekeringstussenpersoon voor een analyse van de 
dekking binnen uw verzekeringsportefeuille. 

 
Juridische maatregelen: 
- Bekijk bij contractuele problemen de contractuele 

voorwaarden, ga na of verbintenissen kunnen worden 
opgeschort of beëindigd, bekijk of een overmachtssituatie 
kan worden ingeroepen. 

- Bij federale overheidsopdrachten zullen geen boetes 
worden opgelegd in geval van vertraging wegens Corona. 

- Beslis tijdig of u jaarlijkse algemene vergaderingen zal 
uitstellen of elektronisch zal houden. Wat zeggen uw 
statuten hierover? 
Via een Koninklijk Besluit van 09/04/2020 heeft de 
Federale overheid alleszins gezorgd voor flexibiliteit in de 
periode 01/03 - 03/05 voor het houden én oproepen van 
een Algemene Vergadering (AV). De AV kan doorgaan 
zonder fysieke aanwezigheid (via stemformulier op 
afstand en volmachten). De AV mag uitgesteld worden 
naar een latere datum, uiterlijk 10 weken na de datum 
waarop de AV wettelijk had moeten plaatsvinden. Een 
éénparige schriftelijke AV blijft mogelijk (efficiënter voor 
kleine vennootschappen). 

- Specifieke maatregelen inzake burgerlijk procesrecht: 
tijdelijke verlenging van alle termijnen van rechtspleging 
(o.a. om een beroepsprocedure te starten), tijdelijke 
verlenging van verjaringstermijnen, verplichte schriftelijke 
rechtszaken zonder pleidooien (tenzij bezwaar van 
advocaten). 

 
Bijkomende sociaalrechtelijke maatregelen: 
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- Volg de algemeen erkende hygiënemaatregelen en neem 
de nodige preventiemaatregelen op het werk (waaronder 
het organiseren van telewerk). 

- Ga na welke richtlijnen worden gegeven door de sectorale 
werkgeversorganisaties inzake werkorganisatie en 
aanpak van de crisis. 

- Sociale verkiezingen worden opgeschort. De sociale 
partners hebben de periode van 16 tot 29 november 
2020 voorgesteld voor de nieuwe verkiezingsdatum (dag 
Y). Het is nog wachten op het concreet regelgevend kader 
hiervoor. 

- Sociale werkgeversbijdragen voor het eerste en tweede 
kwartaal kunnen omwille van de Corona crisis in termijnen 
worden betaald na aanvraag. Voor ondernemingen die 
moeten sluiten omwille van Corona, is er automatisch 
uitstel van betaling tot 15/12/2020. Ondernemingen die 
zelf beslist hebben om te sluiten of ondernemingen die 
hun economische activiteit zwaar verminderd zien, 
kunnen eveneens een uitstel van betaling bekomen tot 
15/12/2020 na het indienen bij de RSZ van een “verklaring 
op eer”. 

- Indien nodig, beroep u op tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht of wegens economische redenen. De 
uitkeringen voor werknemers werden alleszins voor 3 
maanden verhoogd naar 70%. 

Op 20 maart nam de regering nieuwe maatregelen om het 
stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht grondig 
te vereenvoudigen. De tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht is op heden automatisch, ze wordt verlengd en 
ze is versterkt. 

 
Fiscale maatregelen:  
- U kan een aanvraag indienen om uw BTW-aflossingen te 

spreiden en u kan vrijgesteld worden van boetes. Er geldt 
bovendien een automatisch uitstel van betaling van 2 
maanden. 

- U kan een aanvraag indienen om de bedrijfsvoorheffing 
te spreiden en u kan vrijgesteld worden van boetes. Er 
geldt bovendien een automatisch uitstel van betaling van 
2 maanden. 

- Er is een mogelijkheid om betalingsuitstel te vragen in de 
personenbelasting en vennootschapsbelasting indien er 
betalingsmoeilijkheden zijn omwille van de Corona crisis. 
Voor afrekeningen gevestigd vanaf 12 maart, geldt 
trouwens een automatisch uitstel van betaling van 2 
maanden. 

- Ondernemingen die moeten sluiten omwille van Corona, 
krijgen automatisch uitstel van betaling inzake fiscaliteit. 

- Er is een uitstel mogelijk voor het indienen van de 
aangiften in de vennootschapsbelasting, de 
rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners 
vennootschappen tot en met 30 april 2020. Er is 
bovendien eveneens een uitstel voor de maandelijkse en 
kwartaal aangiften BTW. 

 
- De Corona-maatregelen moedigen het grote aantal 

grensarbeiders aan om de komende dagen en weken van  
thuis te werken. 

 
De 24-dagenregel die voortvloeit uit het Belgisch-
Luxemburgse dubbelbelastingverdrag laat  grensarbeiders 
toe om hun beroepsactiviteit maximaal 24 dagen buiten 
de staat waar ze gewoonlijk werken uit te oefenen, terwijl 
ze volledig belastbaar blijven in laatstgenoemde staat.  
 
De Belgische en Luxemburgse overheden hebben 
besloten dat vanaf zaterdag 14 maart 2020 de 
aanwezigheid van een grensarbeider bij hem thuis (met 
name voor telewerken) niet in aanmerking wordt 
genomen bij de berekening van de periode van de 24-
dagenregel. Deze maatregel is van toepassing tot nader 
order.  
 

- Op 18 maart 2020 publiceerde de FOD Financiën een 
ontwerpaanvraag voor kosten eigen aan de werkgever 
voor telewerk, opgelegd in het kader van de  
overheidsmaatregelen voor Covid-19. 
 
Het is mogelijk een aanvraag tot voorafgaande beslissing 
in te dienen om alle personeelsleden een forfaitaire 
vergoeding te verlenen voor kosten in verband met de 
inrichting en het gebruik van een thuiskantoor. 
 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende categorieën qua functies. Alle werknemers 
ontvangen dezelfde vergoeding (max. 126,94 EUR). 
 

- Circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020 betreffende de 
gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de 
toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de 
waardeverminderingen op handelsvorderingen. Deze 
circulaire bevestigt dat de Covid-19 crisis kan worden 
beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de 
vrijstelling van waardeverminderingen op 
handelsvorderingen rechtvaardigt. 
 
De beoordeling van het kredietverlies dient crediteur per 
crediteur te worden gedaan. Desalniettemin moet er 
flexibel omgegaan worden met de beoordeling van 
incassoproblemen bij ondernemingen waarvan de omzet 
aanzienlijk werd beïnvloed door de Covid-19 maatregelen 
van de federale overheid. 
 

- De regering heeft beslist om de percentages van de 
voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de 
vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 
december, te verhogen.  

 
De maatregel is bedoeld voor bedrijven met 
liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor 
vennootschappen die: 

• een inkoop van eigen aandelen of een 
kapitaalvermindering doen; 

• dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 
2020 en 31 december 2020. 
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https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-
steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-
van-de-inkomstenbelasting 
 
Financiële maatregelen: 
- U kan, onder bepaalde voorwaarden, een uitstel van 

betaling verkrijgen voor uw krediet(en) bij uw bank en/of 
bij andere financiële instellingen en dit t.e.m. 31 oktober. 

- De federale overheid biedt een garantieregeling aan voor 
nieuwe kredieten van max. 12 maanden. 

 
Maatregelen voor zelfstandigen: 
- Sociale bijdragen van zelfstandigen kunnen worden 

uitgesteld of vrijgesteld. Zij kunnen hun voorafbetalingen 
ook laten verlagen. 

- Zelfstandigen kunnen beroep doen op een 
vervangingsinkomen (‘overbruggingsrecht’) voor 
gedwongen stopzetting van hun activiteit. 

- Zelfstandigen die hun activiteit moeten staken omwille 
van Corona, krijgen uitstel van betaling inzake fiscaliteit. 

 
Maatregelen in specifieke sectoren: 
- De federale overheid zal specifieke maatregelen in 

specifiek getroffen sectoren ondersteunen (bv. horeca, 
handelszaken, reis- en evenementensector, enz.). 

 
*** 

 
Specifieke steunmaatregelen Vlaanderen:  
- Steunmaatregelen voor getroffen ondernemingen zoals 

de Corona-hinderpremie, Corona-compensatiepremie, 
waarborg van het PMV-overbruggingskrediet, enz. 

- Onderzoeken van een uitbreiding van de ondersteuning 
door PMV. 

- Versoepeling van de termijnen om Vlaio subsidies terug te 
betalen. 

- Aanmoedigingspremie voor ondernemingen in 
moeilijkheden. 

- Diverse Vlaamse fiscale maatregelen zoals uitstel 
onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting, 
maar ook het soepel omgaan met afbetalingsplannen. 

- Gesubsidieerde verenigingen zullen reële schade kunnen 
recupereren bij de Vlaamse overheid.  

 
Specifieke steunmaatregelen Brussel: 
- Steunpremie voor ondernemingen die verplicht moeten 

sluiten. 
- Afschaffing van de City Taks voor het 1ste semester 2020. 
- Ondersteuning en tegemoetkomingen voor verschillende 

leningen. 
- Versterking van de begeleiding van ondernemingen in 

moeilijkheden. 
- Diverse andere steunmaatregelen voor bepaalde sectoren 

zoals kappers, horeca, toerisme, cultuur, taxi, …  
 
Het Brusselse Gewest onderzoekt bijkomende maatregelen, 
met name regionale fiscale maatregelen die er in principe wel 
zullen komen. 

 
Specifieke steunmaatregelen Wallonië: 
- Steunpremie voor getroffen ondernemingen. 
- Oprichting van een crisisnoodfonds en een buitengewoon 

solidariteitsfonds met forfaitaire compensaties. 
- Algemene bevriezing van lopende leningen tot eind maart 

2020 en met mogelijke verlenging tot eind april 2020 
(SRIW, Groupe SOGEPA, SOWALFIN) en garanties op 
bepaalde kredieten. 

- Spreiding betaling van de waterrekening. 
- Behoud van alle subsidies, zelfs bij stopzetting. 
 
Steden en gemeenten 
- Bekijk zeker ook de concrete maatregelen die sommige 

steden en gemeenten hebben genomen in verband met 
de huidige Corona crisis. 

 
*** 

 
Mogelijks zullen er in de nabije toekomst nog meer 
maatregelen worden genomen op verschillende niveaus. Wij 
volgen dit uiteraard verder op. 
 
Heeft u vragen of wenst u bijstand aangaande één van de 
bovenstaande topics en/of eventuele toekomstige 
maatregelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
contactpersoon binnen ons kantoor. 
 
Dankzij ons multidisciplinair team, zullen wij u bijstaan om de 
juiste keuzes te maken in deze moeilijke tijden. 
 
 

20.04.2020 
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