
 
 

 
Hierbij vind je een overzicht van steunmaatregelen voor de voedingssector. Telkens met een korte 
uitleg en als je er op klikt, bekom je alle details. 
 

1. Zelf aan te vragen als ondernemer 
 

• Ook voedingswinkels die zwaar verlies lijden ontvangen compensatiepremie: Gedurende 
de eerste weken van de Corona crisis was er de perceptie dat alle voedingswinkels die 
open waren winst maakten. Buurtsuper.be heeft er van bij de aanvang op aangedrongen 
dat ook voedingswinkels door omstandigheden veel geld verloren. De Vlaamse regering 
heeft nu beslist dat er naast de al uitgeschreven hinderpremie van 4.000 euro voor 
bedrijven die verplicht moesten sluiten, er nu ook een compensatie komt voor 
ondernemingen die wel verder werkten maar door de omstandigheden hun inkomsten 
zagen krimpen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven 
die  tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover het 
jaar daarvoor hadden. Alle mogelijke sectoren aan bod. Ook speciaalzaken of winkels op 
plaatsen waar er  anders veel toeristen komen. Een verklaring op eer volstaat dat je tussen 
13 maart - 30 april 2020 meer dan 60% minder omzet hebt dan in dezelfde periode vorig 
jaar. Deze kan je hier aanvragen. 

• Afbetalingsplan voor betaling van werkgeversbijdragen: Wanneer je economische 
moeilijkheden ondervindt om de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te betalen, 
kan je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ 
aanvragen.  Je kan daardoor maandelijks afbetalen voor een maximum van 24 maanden. 
De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voor laattijdige betalingen zijn geheel 
of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale 
zekerheidsbijdragen zijn betaald. Deze aanvraag kan je hier doen. 
 

2. Aan te vragen via je sociaal verzekeringsfonds 

• Vermindering voorlopige sociale bijdragen: In afwachting van de herziening kan je je 
voorlopige sociale bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet evenwel 
aangevraagd worden. Als je een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit 
ondervindt, volgt een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming. Neem 
hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. 

• Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen: Je kan tot 15 juni een 
betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het 
eerste en het tweede kwartaal van 2020. 
Je kan ook uitstel vragen voor de herzienings/regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 
betaald moeten zijn. Dit zijn de sociale bijdragen die je nog moet betalen na een 
herberekening, omdat de belastingen je werkelijke inkomsten voor de vorige jaren 
doorgaven. Vraag dit aan via je sociaal verzekeringsfonds 

• Crisis-overbruggingspremie bij wijze van ‘vervangingsinkomen’ voor winkeliers: vanaf je 
zeven opeenvolgende dagen moet gesloten blijven, ontvang je voor die maand een 
vervangingsinkomen van 1.291,69 euro, (1.614,10 euro bij gezinslast). Aan te vragen via 
uw sociaal verzekeringsfonds. 
Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren 
zijn behaald uit de stopgezette activiteit, is deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar 
inkomen. Deze worden belast aan 16.5% en niet aan de progressieve tarieven (behalve als 
deze belasting voordeliger zou zijn). Als werkgever zal je nog maar één formulier moeten 
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indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te 
betalen. 

• Tijdelijke werkloosheid: 
o Wat moet de werkgever doen? 

Hiervoor best contact opnemen met je sociale verzekeringsfonds. Zij kunnen deze 
procedure voor jou uitvoeren. 
De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot 
en met 19/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. 
Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire 
maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt. 
Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 
(elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen 
vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke 
werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard 
van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste 
mededeling. 

o Wat moet de werknemer doen? 
De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn 
uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier 
C3.2- WERKNEMER-CORONA).  
De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt 
zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 
30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische 
oorzaken. 
De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 
70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per 
maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht 
(reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een 
supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. 
Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

 
3. Automatische toekenning 

• Uitstel van twee maanden voor BTW-aangiften, bedrijfsvoorheffing, personen- en 
vennootschapsbelastingen (afrekening vanaf 12 maart): dit gebeurt automatisch en moet 
je niets voor doen. Bij langer uitstel (of uitstel voor afrekening van voor 12 maart), moet 
dit wel aangevraagd worden (zie sectie “Aan te vragen via sociaal verzekeringsfonds”).  

 
4. Diversen 

• Betalingsuitstel voor kredieten: Deze worden door jouw bank uitgesteld tot 30 september. 
Hiervoor met hen contact opnemen. Dit geldt enkel als je voor het ingaan van de corona-
maatregelen nog geen achterstand had. 

• Als je als zaakvoerder zelf ziek bent, heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
via het ziekenfonds, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In 
dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering. Je hebt van je huisarts het correcte 
‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ nodig.  
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Het model getuigschrift is te vinden op de website van jouw ziekenfonds. Bezorg het 
getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, 
want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig. 

• 220 vrijwillige overuren: In supermarkten zullen in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 
2020 120 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd kunnen worden. Daardoor komt 
het totaal op 220 vrijwillige overuren voor een volledig jaar. Er moet voor deze overuren 
geen inhaalrust worden toegekend. Ze tellen evenmin mee voor de berekening van de 
interne grens. Er is geen overloon (50% of 100% toeslag) van toepassing. Wel moet het 
gewone uurloon betaald worden. Doordat geen sociale bijdragen of belastingen van 
toepassing zijn, komt het bruto bedrag met het netto bedrag overeen. 

• Terbeschikkingstelling: In supermarkten kunnen werkgevers hun werknemers ter 
beschikking stellen aan werkgevers in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020. Er moet 
geen toestemming van de inspectie of de vakbondsafvaardiging verkregen worden. De 
werkgever, de gebruiker en de betrokken werknemer moeten een drie-partijen-
overeenkomst afsluiten om de terbeschikkingstelling af te spreken en te regelen. De loon- 
en arbeidsvoorwaarden bij de gebruiker moeten minstens gerespecteerd worden. 

• Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur: In supermarkten zullen in de 
periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur kunnen worden afgesloten, zonder dat de arbeidsovereenkomst daardoor 
van onbepaalde duur wordt. 

• Studentenuren tellen niet mee: De uren studentenarbeid die in de periode van 1 april 2020 
tot 30 juni 2020 gepresteerd worden, worden niet meegeteld om na te gaan of het 
maximum aantal uren van 475 voor studentenarbeid is bereikt. Deze uren 
studentenarbeid zijn wel nog steeds vrijgesteld van RSZ-bijdragen, terwijl wel een 
solidariteitsbijdrage verschuldigd is. 

 
5. Nuttige tips 

• Heb je openstaande vacatures die je graag snel willen invullen? VDAB legt uit hoe je plotse 
vacatures ten gevolge van de coronacrisis snel en efficiënt invult. Volg hier het stappenplan . 

• Hier vind je een lijst van bedrijven die u handalcoholgels (hydroalcoholische gels) kunnen 
leveren. Deze bedrijven beschikken over de verplichte (vaste of tijdelijke) toelatingen om hun 
producten in België op de markt te brengen, waardoor de kwaliteit van de virusdodende 
werking gewaarborgd is. 
 

6. Extra info 

• Voor algemene vragen kan je hier terecht. 

• Heb je vragen over voedselveiligheid? Contacteer dan onze twee Buurtsuper.be 
voedselveiligheids begeleiders: 

o Veronique Bert: veronique.bert@unizo.be – 02/21 22 656 
o Ann Wayenberg: ann.wayenberg@unizo.be – 02/21 22 643 

• Specifieke vragen? info@buurtsuper.be 
 

https://www.unizo.be/maatregelen-essentiele-sectoren#overuren
https://www.unizo.be/maatregelen-essentiele-sectoren#terbeschikkingstelling
https://www.unizo.be/maatregelen-essentiele-sectoren#arbeidsovereenkomsten
https://www.unizo.be/uren-studentenarbeid-tellen-niet-mee
http://www.vdab.be/coronacrisis/vacatures
http://www.detic.be/nl/lijst-hydroalcoholische-gels-793
http://www.detic.be/nl/lijst-hydroalcoholische-gels-793
https://www.unizo.be/corona
mailto:veronique.bert@unizo.be
mailto:ann.wayenberg@unizo.be

