
Nieuwe steunmaatregelen voor 

zelfstandigen en de horeca! 
 

Er is een speciaal overbruggingsrecht ingesteld ter ondersteuning van het herstel van de 

sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. 

 

Onlangs heeft de federale regering nieuwe maatregelen goedgekeurd. 

Deze waren al genomen door de federale regering en zullen worden verlengd tot eind augustus. 

Deze maatregelen omvatten het volgende: 

• tijdelijke werkloosheid door overmacht "Corona" 

• overbruggingsrecht ten gunste van de zelfstandigen 

• Corona ouderschapsverlof 

  

Bovendien zal een overbruggingsrecht ter ondersteuning van het herstel alleen worden 

toegekend aan zelfstandigen in sectoren die tijdens de inperking ten minste een maand hebben 

moeten sluiten (evenementen, horeca of een deel van de non-foodsector) als hun activiteit niet 

is teruggekeerd naar het tempo van vóór de crisis (een daling van ten minste 10% van de omzet 

of van het aantal bestellingen). 

 

Er zijn ook vier specifieke steunmaatregelen voor sectoren in moeilijkheden waarvoor 

HoReCa is gedefinieerd om de sociaal-economische gevolgen te verzachten die kunnen 

voortvloeien uit een geleidelijk herstel van de activiteit. Dit zijn in het bijzonder : 

• Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht tot 31 augustus 2020 

(mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2020) 

• Een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020  

• Een verlaging van de btw tot 6% tot 31 december 2020 voor alle diensten, met 

uitzondering van alcoholische dranken, om horecagelegenheden in staat te stellen hun 

financiële situatie te verbeteren. 

• in de ernstig getroffen sectoren die hun toevlucht hebben moeten nemen tot tijdelijke 

werkloosheid, is een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke 

vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen, teneinde de 

terugkeer van werknemers die momenteel tijdelijk werkloos zijn, te bevorderen. 

 

Wat de solvabiliteit van ondernemingen betreft, zal de bankgarantiemaatregel worden 

verlengd. Voor sommige KMO's zal het herstel meer dan twaalf maanden duren en zullen 

kredieten van meer dan twaalf maanden nodig zijn. Daarom is een nieuwe garantieregeling van 

10 miljard euro voorzien voor kredieten aan KMO's met een minimumduur van 12 maanden 

en een maximumduur van 36 maanden. Deze nieuwe garantieregeling zal gebruik maken van 

de bestaande 50 miljard EUR. 

De huidige garantieregeling voor bedrijfskredieten met een maximale looptijd van 12 maanden 

wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Aanvankelijk zou het op 30 september 2020 aflopen. 

 

Bovendien krijgen zelfstandigen die vanaf maart niet meer kunnen werken en die een door een 

raadgevend arts toegestane aanvullende activiteit hebben moeten stopzetten, van hun 

ziekenfonds een vergoeding van ten minste 1.291 euro per maand. 

 



Ten slotte kan de werkgever een 100% aftrekbare en belastingvrije "consumptie"-cheque voor 

300 euro toekennen voor de aankoop van goederen en diensten in bepaalde sectoren, waaronder 

de horeca. 

 

Meer informatie? 

 

Wij willen u eraan herinneren dat voor aanvragen voor het overbruggingsrecht en COVID-19 

ouderschapsverlof, het eerste lijncontact voor zelfstandigen hun sociale verzekeringsfonds is. 

 

Desalniettemin heeft het NISSE een callcenter opgericht. Heeft u een vraag over de 

maatregelen voor zelfstandigen die het coronavirus volgen? Bel gratis 0800 12 018 - Elke 

werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur). 

 

Voor de maatregel met betrekking tot de vergoedingen is het eerste lijncontact voor 

zelfstandigen hun onderlinge verzekeringsmaatschappij. 

 

 


