U VRAAGT… WIJ ANTWOORDEN
De overheid kondigde een strengere lockdown aan en de fitnessclubs moeten opnieuw sluiten.
Alleszins heel veel courage in deze moeilijke periode. We trachten via dit document een aantal
antwoorden op jouw vragen te geven.

1. Welke activiteiten zijn nu verboden ?
Alle georganiseerde indoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet langer meer
toegestaan. Inclusief de fitnesscentra, Personal Trainingsstudio’s , groepslessen, crossfit, … Alle
Indoorsportinfrastructuren zijn verplicht gesloten.
2. Welke activiteiten zijn nog mogelijk?
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen sportactiviteiten of sportkampen volgen, zowel binnen als buiten
(en voor zover ze niet doorgaan in een zwembad), op voorwaarde dat ze doorgaan:
- met maximum 50 kinderen;
- in een georganiseerde context, door een club of vereniging met toelating van de lokale overheid of
georganiseerd door de lokale overheid zelf;
-altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter;
-in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer.
Hieruit valt dus af te leiden dat indoor sportactiviteiten voor kinderen tem 12 jaar dus mogelijk
zouden zijn mits toelating van het lokale bestuur. Alle sportclubs die hun werking indoor voor
kinderen tem 12 jaar willen hernemen moeten contact opnemen met hun lokaal bestuur.

Outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn toegelaten indien aan 3 voorwaarden
wordt voldaan:
-

Het gaat over een individuele sportbeoefening namelijk lopen, fietsen, …
Er gesport wordt binnen het huishouden ( met de gezinsleden) eventueel aangevuld met 1
toegestaan nauw contact
Er gesport wordt in groepjes van maximum 4 personen in een niet - georganiseerde context.
Hierbij wordt steeds de 1,5 meter afstand steeds gerespecteerd tijdens het sporten.
Personal Trainer kan zijn activiteiten verderzetten met maximum 3 klanten in de open lucht,
met respect voor de geldende beperkingen voor samenscholingen en de social distancing
maatregelen.

Topsport en profsportactiviteiten zijn bij uitzondering wel nog toegestaan ook met contact tussen
sporters zowel in - en outdoor. Personal Training bij topsporters is toegelaten op voorwaarde dat de
topsporter op de lijst van Sport Vlaanderen staan en dat er een uitzondering wordt aangevraagd bij
de Minister van Sport. De veiligheidsmaatregelen dienen in deze situatie nageleefd te worden.
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3. Naast mijn fitnesscentrum heb ik een PERMANENTE buitenfitness. Mogen mijn leden hier
gebruik van maken?
Amateursporters die 13 jaar of ouder zijn kunnen buiten trainen in de buitenfitness. Ze kunnen
effectief gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren om met maximum 4
personen samen te trainen. Je dient er dan wel over te waken dat de geldende beperkingen voor
samenscholingen en de social distancing maatregelen gerespecteerd te worden.
4. Mag ik dan mijn fitnesstoestellen buiten plaatsen onder een open tent zonder zijflappen?
Neen, dit mag enkel voor een PERMANENTE buitenfitness.
5. Op welke steunmaatregelen kan ik rekenen nu ik mijn zaak moet sluiten?
Verdubbeling van het crisis overbruggingsrecht in oktober en november voor sectoren die nu
verplicht gesloten zijn alsook voor wie afhankelijk is van wie verplicht gesloten is. In dit laatste geval
moet elke activiteit volledig stopgezet worden.
Wie heeft er recht op?
•
•
•

•

•

De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende
echtgenoten.
In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen
toegang.
In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook
toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen
betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
(berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).
Een dubbele uitkering bedraagt:
o 2.583,38 euro voor de zelfstandige zonder gezinslast;
o 3.228,20 euro voor de zelfstandige met gezinslast.
Bijberoepers met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar en
actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996 euro per
jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807
euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van
1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als
loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal
514 euro overbruggingsrecht krijgen. In november en oktober ontvangen deze bijberoepers
een dubbele uitkering wanneer ze hun activiteiten moeten onderbreken. Concreet betekent
dit: een dubbele halve uitkering = dus 1 volledige uitkering
Je vraag dit aan via je sociaal verzekeringsfonds!
Moet je je zaak sluiten en heb je mogelijk recht op een dubbele uitkering? Let er dan wel
op dat je bij de aanvraag de juiste optie kiest namelijk “verplichte onderbreking opgelegd
door de overheid”. Kies dus niet voor relance-uitkering want dan ontvang je een lager
bedrag. Je kan de relance uitkering bovendien niet combineren met het crisis
overbruggingsrecht.
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Tabel 1. Schematisch overzicht van de voorgestelde maatregel
Aard van de onderbreking

Omvang van de uitkering
enkel bedrag

dubbel bedrag

Op basis van het MB van 18/10/2020
• volledige onderbreking

x

• gedeeltelijke onderbreking

x

Afhankelijkheid van een sector geviseerd door het MB

• volledige onderbreking
• gedeeltelijke onderbreking

x
x

Meer informatie: https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-vervangingsinkomen-voorzelfstandigen

6. Wat is dan het overbruggingsrecht?
Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot 31/12/2020. Het overbruggingsrecht biedt een minimum
inkomensgarantie aan zelfstandigen die hun activiteiten kunnen hervatten na een tijdelijke, geheel
of gedeeltelijke onderbreking te hebben maar ook een omzetverlies hebben geleden, door
bijvoorbeeld beperkte openingstijden of een beperkt aantal klanten.
De voorwaarden voor het overbruggingsrecht zijn ongewijzigd. De zelfstandigen moeten actief zijn in
een van de sectoren die voor minstens een maand geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest door
de coronamaatregelen en die bij heropening onder druk blijven staan. Ze moeten een omzetdaling
van minstens 10 procent aantonen.
Een alleenstaande kan een tegemoetkoming krijgen van 1.291,69 euro, een zelfstandige met
gezinslast van 1.614,10 euro.”
Meer informatie: https://www.unizo.be/relance-overbruggingsrecht-ikv-corona
7. Wat is het Vlaams Beschermingsmechanisme?
Het Vlaams Beschermingsmechanisme is een financiële steunmaatregel voor ondernemingen met
een omzetdaling van minimum 60 % in de periode van 01/08/2020 -30/09/2020 en voor de periode
oktober-november-december 2020 ten aanzien van deze zelfde periode in 2019. In de visuals kan je
duidelijk zien welke steun dit precies inhoudt en wat de voorwaarden zijn.
De aanvraag dient voor 15 november 2020 te gebeuren voor de periode augustus september 2020
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Het Vlaams beschermingsmechanisme voor de maand oktober, november en december 2020
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Meer informatie https://www.unizo.be/advies/extra-vlaamse-beschermingspremie-periode-vanaf-1oktober
8. Moet ik eerst mijn verlof opnemen vooraleer tijdelijk werkloos te kunnen worden
gesteld wegens overmacht?

De werknemer is niet verplicht zijn verlofdagen eerst op te nemen vooraleer hij tijdelijk werkloos
wordt gesteld wegens overmacht. Indien de werknemer dat vrijwillig doet, dan kan hij voor de dagen
waarop hij verlof neemt, NIET tijdelijk werkloos worden gesteld. Tijdelijke werkloosheid is ook niet
mogelijk op ‘geplande’ vakantiedagen.
Opgelet! U moet echter gedurende het jaar en uiterlijk in december wel alle betaalde verlofdagen
opnemen waarop u recht hebt. Doet u dat niet, dan kunnen er voor het saldo van die verlofdagen
geen uitkeringen als tijdelijk werkloze worden toegekend.
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De werknemer kan dus de niet-opgenomen vakantiedagen niet overdragen naar 2021.
Bron: RVA
9. Welke ondersteuningsmaagregelen heeft de overheid nog ingeroepen?
Op vrijdag 6 november heeft de federale regering maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van
de zelfstandigen en KMO’s die op maandag 02 november hun deuren moesten sluiten.
Bepaalde maatregelen werden verlengd:
-

Uitstel van betaling belastingen
Opnieuw openstellen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31/03/2021
Fiscale vrijstelling van coronapremies: bruto is netto
Verlenging dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020
Extra uitstel van betaling vennootschapsbijdrage tot 31/12/2020
Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die
ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht.
Verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022 voor KMO’s eenmanszaken en vrije
beroepen.
Garantieregeling voor KMO’s en garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30/06/2021
Betalingsuitstel voor lopende ondernemingskredieten + overheidsgarantieregeling voor
kredieten aan KMO’s
BTW verlaging (6%) op handgels en mondmaskers

Nieuwe maatregelen:
-

-

Overheid komt deels tussen in financiering vakantiegeld voor werklozen
Uitbreiding toepassingsgebied compensatie RSZ-werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020
naar alle sectoren die verplicht moesten sluiten. Ook voor hun toeleveranciers indien
omzetverlies van minstens 65%
Nieuw overbruggingsrecht bij crisis (vanaf 01/01/2021) op basis van een sterke daling van de
omzet
Tijdelijke verbetering klassiek overbruggingsrecht door beter toegankelijk te maken voor
starters en behoud van pensioenen.
Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betalingen sociale bijdragen hebben
gekregen tot 31/12/2021

Meer info: https://www.unizo.be/advies/nieuw-pakket-coronasteunmaatregelen

10. Wat is de Vlaamse Beschermingspremie deel 3
Naast het beschermingsmechanisme deel 1 ( voor de maanden augustus en september) en het
Vlaams Beschermingsmechanisme deel 2 ( periode 1 oktober – 15 november) is er voor de periode
vanaf 15 november de Vlaamse Beschermingspremie deel 3. ( periode van 16 november – 31
december 2020)
Alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten, kunnen zonder omzetverlies aan te tonen, een
beroep doen op een tegemoetkoming van 10% op de omzet in de referentieperiode (= zelfde periode
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als vorig jaar). Er is ook een minimumbedrag van 1000€ voorzien dat geldt voor zowel de lopende als
het nieuwe beschermingsmechanisme.
De premie zal aangevraagd worden na afloop van de periode van 16 november 2020 tot 31
december 2020 via de website van Vlaio.
Meer informatie https://www.unizo.be/advies/corona-vlaamse-beschermingspremie-deel-iiiperiode-vanaf-15-november

7

