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Wat?
Volledige sluiting: Een eenmalige premie van 4 000 euro en als je na 21 dagen jouw zaak nog 
moet sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Sluiting in het weekend: Een eenmalige premie van 2 000 euro en als je na 21 dagen jouw 
zaak nog moet sluiten, krijg je een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor wie?
Voor zelfstandigen, aangesloten in bijberoep en die gelijkaardige voorlopige bijdragen 
betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, die getroffen worden door een volledige of 
gedeeltelijke sluiting.

Hoe aanvragen?
Via een online aanvraag bij Vlaio. Het loket komt zo snel mogelijk online.

Wat?
Een overbruggingskrediet om bestaande schulden op te vangen.

Voor wie?
Voor alle ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden door de coronamaatregelen.

Hoe regelen?
Via Vlaio

Wat?
Gespreide betalingen voor ondernemingen in moeilijkheden door de coronamaatregelen.

Voor wie?
Voor alle ondernemingen met openstaande schulden inzake RSZ, bedrijfsvoorheffing, BTW, 
personeelsbelasting, vennootschapsbelasting, en rechtspersonenbelasting.

Hoe regelen?
Aanvraag via de RSZ en de FOD Financiën.

Op welke steunmaatregelen  
kan je rekenen als zelfstandige in bijberoep?
Verplichte sluiting horeca / Verplichte sluiting non-food winkels / Scholen moeten lessen opschorten / 
Telewerken wordt de norm

Meer weten?
vlaio.be
vlaanderen.be

Meer weten?
vlaio.be

Meer weten?
acerta.be

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19


Tijdelijke 
werkloosheid

Wat?
Een uitkering van 70 % van een begrensd loon (2 754,76 euro) voor jouw activiteit als werkne-
mer.

Voor wie?
Voor alle werknemers die niet meer kunnen werken door een verplichte sluiting. Ook 
voor toeleveranciers en sluitingsdagen enkel in het weekend. Op voorwaarde dat je jouw 
bijberoep reeds 3 maanden voor je aanvraag uitoefent en je de activiteiten van je bijberoep 
niet uitoefent overdag (tussen 7u  en 18u) op de dagen waarop je normaal gezien werkt als 
loontrekkende. 

Hoe aanvragen?
Via een elektronische aangifte bij de RVA. Vergeet je zelfstandige activiteit niet aan te geven!

Geen uitkering? 
Ofwel zet je je bijberoep stop. Vraag aan de RVA of het in jouw situatie nodig is om ook 
effectief je ondernemingsnummer te laten stopzetten. Als je immers in het kwartaal volgend 
op dat van de stopzetting terug actief wordt dan zal je ononderbroken aangesloten blijven bij 
het sociaal verzekeringsfonds. 

Ofwel zet je je bijberoep niet stop, maar bestaat de kans dat je zelfstandige in hoofdberoep 
zal worden als je op kwartaalbasis niet aan een gemiddelde tewerkstelling van 50% komt of 
onvoldoende uren gewerkt hebt. 

Meer weten?
acerta.be
rva.be

Zelfstandige in bijberoep
De coronamaatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor jouw persoonlijke financiële situatie.  Weet dat er verschillende 
opties zijn voor als je moeilijkheden ondervindt om jouw sociale bijdragen te betalen.

Vermindering

Wat?
Als  je huidige inkomsten onder de voorlopige berekenings-
basis van de sociale bijdragen liggen, kan je jouw voorlopige 
sociale bijdragen laten verminderen.

Voor wie?
Voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van het 
coronavirus (zoals een omzetdaling) en wiens geschatte 
beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels 
bevinden.

Hoe aanvragen?
Via Mijn dossier in MyAcerta.

Uitstel van betaling

Wat?
De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, 
kan 1 jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale 
bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en de 
regularisatiebijdragen met betaaldatum 31/03/2020.

Voor wie?
Voor alle zelfstandigen die betalingsmoeilijkheden ondervinden 
omwille van het coronavirus.

Hoe aanvragen?
Via mail aan je Acerta kantoor.

Meer weten?
 
Wil je op de hoogte blijven van alle maatregelen voor 
zelfstandigen en werknemers? 
Surf naar acerta.be/coronavirus.
Herbeluister onze webinar.

Heb je meer vragen over de hinderpremie?
Surf naar vlaio.be/nieuws. 
 
Meer info over welke zaken wanneer mogen  
openblijven of moeten sluiten?
Surf naar economie.fgov.be.

Heb je nog vragen rond de maatregelen en je sociaal statuut? Bel naar het gratis 
Callcenter Corona van het RSVZ.
T 0800 12 018 - maandag tot vrijdag van 8u tot 20u

Contact 
Je vindt de contactgegevens van jouw  
acertakantoor via acerta.be/nl/contact.

Tip: al deze steunmaatregelen kunnen gecombineerd worden.

https://clientaccess.acerta.be/AEP/
https://webinarsolutions.tv/permalink/v125f40aafe9bkar9j9c/

