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WAT MAG EN WAT MAG NIET EN WAT ZIJN DE REGELS? 

Wat mag en niet mag is voornamelijk bepaald in het Ministerieel besluit van 28/10/20. De opeenvolgende 
ministeriële besluiten vind je op de website van het Crisiscentrum. De gecoördineerde versie van het MB van 
28/10/20 vind je hier.  
 
Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronavirus.be en een lijst van toegelaten activiteiten op de site van 
de FOD Economie. 
 
Tot 31/05/21 gelden (behoudens wijzigingen) de volgende regels: 
 

1. Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden.  
 

2. Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes, zoals bibliotheken en musea, op 
drukbezochte plaatsen, zoals winkelstraten, en overal waar de afstand van 1,5 m niet nageleefd kan 
worden. 
 

3. Vanaf 26 april zijn samenscholingen toegelaten tot tien personen (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar 
en leden van hetzelfde huishouden).  
 
Dit geldt ook voor “georganiseerde” activiteiten (rondleidingen met gids, wandelingen, …) die buiten 
plaatsvinden, mits respect van de algemene regels (afstand bewaren, mondmaskers aanbevolen en 
verplicht indien afstand niet bewaard kan worden, middelen voor handhygiëne) en van de eventueel 
toepasselijke protocollen (zie hieronder). 
 

Vanaf 8 mei zullen georganiseerde activiteiten in principe toegelaten zijn met maximaal 25 personen 
buiten (zonder publiek of overnachting). Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in 
georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. 

4. Vanaf 8 mei zullen culturele voorstellingen en evenementen in openlucht in principe toegelaten zijn met 
maximaal 50 personen.  

Daarnaast kunnen proef- en pilootprojecten (testevenementen) binnen tot maximaal 50 personen 
plaatsvinden na goedkeuring van de burgemeester, de politie en de bevoegde ministers. De organisatie 
van deze testevenementen gebeurt overeenkomstig een protocol dat zal worden bepaald door de 
bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader en stappenplan 
voor de organisatie van die testevenementen. De te doorlopen stappen voor het organiseren van een 
testevenement staan op de website van de Sectorgids Professionele Kunsten.   

Nuttige websites rond testevenementen: 

- https://toerismevlaanderen.be/vanschermnaarcerm  
- https://overheid.vlaanderen.be/documenten-testevenementen  

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020102801&table_name=wet
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-indicatieve-lijst
https://sectorgidscultuur.be/blog/
https://toerismevlaanderen.be/vanschermnaarcerm
https://overheid.vlaanderen.be/documenten-testevenementen
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In de maand juni zouden ook voorstellingen mogelijk zijn tot 200 personen. Vanaf 1 juni zouden ook 
voorstellingen en evenementen binnen opnieuw toegelaten zijn. Bij voorstellingen binnen geldt een 
maximale zaalbezetting van 75 % van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model). 

5. Ieder huishouden mag maximum éénzelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer 
thuis ontvangen.  
Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis 
ontvangen op een ander moment.  

Daarenboven mag één persoon per keer het huis occasioneel en kortstondig betreden (bijvoorbeeld om 
naar de tuin te gaan).  
 

6. Thuiswerken is verplicht. Als dat niet mogelijk is, moeten de veiligheidsafstand van 1,5 m en de regels 
vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers gerespecteerd worden. Personeelsleden die 
niet thuis kunnen werken moeten een attest of elk ander bewijsstuk krijgen dat de noodzaak van hun 
aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. 
Zie ook punt 21, over de relatie tussen werkgevers en werknemers. 
 

7. Je mag niet buitenkomen tussen 24u en 5u, behalve voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen, 
zoals dringende medische redenen en professionele verplaatsingen. In Brussel is bij Besluit van 26/10/20 
een avondklok ingevoerd van 22 tot 6u. 

Vanaf 8 mei 2021 wordt de avondklok afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod tussen 
middernacht en 5.00 uur. De afschaffing van de avondklok is afhankelijk van de vaccinatie en de druk op 
de ziekenhuizen. 
 

8. Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, 
daarin begrepen concertzalen, theaters en bioscopen worden gesloten voor het publiek. Er is een 
uitzondering voor onder meer:  

 

• bibliotheken, spelotheken en mediatheken; 

 

• Eendaagse buitenschoolse activiteiten in openlucht voor leerlingen van het basis- en secundair 
onderwijs (zie hieronder, bij onderwijs) 
 

• musea, zijnde 

 
• structuren erkend als museum of kunsthal door de federale overheid of een deelstaat; 

 
• “permanente instellingen ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het 

publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving 
verwerven, bewaren, bestuderen, overbrengen en tentoonstellen voor doeleinden van studie, 
vorming en vermaak, door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en 
wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.” 
 

https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2020-11/Attest%20van%20noodzakelijke%20aanwezigheid%20op%20de%20werkplaats.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020102603&table_name=wet
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Ook tentoonstellingen in culturele centra kunnen onder deze definitie vallen. 
 
De musea mogen enkel bezoekers ontvangen op afspraak.  
 
Zie ook het protocol voor musea en de Sectorgids professionele kunsten voor meer info over museale 
en tentoonstellingswerking. 

 

Deze inrichtingen moeten de protocollen en de volgende minimale regels naleven: 

 

- bezoekers en werknemers informeren over de preventiemaatregelen;  
- afstand van 1,5 m (zowel binnen als voor mensen die buiten aanschuiven); 
- mond-neusmaskers zijn verplicht; 
- vermijden van samenscholingen; 
- aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen; 
- regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal;  
- goede verluchting. 

 
9. Voorstellingen met publiek zijn niet toegelaten. 

 
Professionelen, zoals programmatoren, zijn geen “publiek”, en kunnen dus voorstellingen bijwonen, op 
voorwaarde dat  

- dat niet mogelijk is van op afstand  

- dat de afstandsregels gerespecteerd worden en dat de organisator passende 
preventiemaatregelen neemt, zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-
19 op het werk tegen te gaan" en in de toepasselijke protocols (zie verder). 
 

10. Opnames en repetities 
 

- Amateurs mogen enkel buiten opnemen en repeteren, mits respect voor de algemene regels: 
 

o vanaf 26 april maximum tien personen en (in principe) vanaf 8 mei maximum 25 personen 
(begeleider inbegrepen) 

o afstand bewaren  
o mondmaskers aanbevolen en verplicht indien afstand niet bewaard kan worden 
o middelen voor handhygiëne) 

 
en van het basisprotocol cultuur. 

 
Repetities in het kader van georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren, zijn onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk. Zie punt 13 hierna. 

 

https://faro.be/blogs/monique-verelst/sectorgids-musea-nieuwe-update-beschikbaar-0
https://sectorgidscultuur.be/museale-of-tentoonstellingswerking/
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-3-en
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-3-en
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
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- Opnames en repetities zijn toegelaten in het kader van professionele activiteiten  
 
- mits respect van het basisprotocol cultuur, van de Sectorgids professionele kunsten en 

eventueel van de generieke gids voor werkgevers (indien arbeidsovereenkomst) en van de gids 
voor de specifieke sector (indien bv. audiovisueel) 
 

- in een apart lokaal (niet bij iemand thuis)  
 

- met een attest van de werkgever of opdrachtgever, dat bevestigt dat je niet kunt thuiswerken 
(hier is daarvan een model). 
 

- je kunt een verklaring op eer tekenen, die bevestigt dat het om een professionele activiteit 
gaat en dat alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn. 

 

11. Onderwijs en privélessen 
 
Privélessen (muziek, tekenen, dans, niet-artistieke opleidingen, …) zijn toegelaten onder de volgende 
voorwaarden: 

 
- niet aan huis, enkel in een daartoe bestemde ruimte (of buiten) 

 
- maximum drie leerlingen (indien oppervlakte minstens 40 vierkante meter en ongeacht de leeftijd)  

 
- Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn er soepelere regels (zie hieronder). 

 

- respecteren van de regels voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan 
consumenten (zie hieronder) 
 

- respecteren van de eventueel toepasselijke protocols (zie hieronder). 
 

Op onderwijs.vlaanderen.be vind je informatie over het DKO. 
 
Eendaagse buitenschoolse activiteiten zijn toegelaten voor de leerlingen van het basis- en secundair 
onderwijs. De activiteit mag enkel plaatsvinden in openlucht. De klasbubbel moet maximaal 
gerespecteerd worden, contact met andere mensen moet vermeden worden en verplaatsingen mogen 
niet gebeuren met het openbaar vervoer. De locatie en de school moeten samen een risicoanalyse maken 
en de te volgen protocollen bepalen. Meerdaagse uitstappen zijn momenteel niet toegestaan. 
 
Cult meldt dat Cultuurwerkers aanwezig kunnen zijn in scholen, voor culturele activiteiten en 
workshops, die passen in de leerdoelen, wanneer de school oordeelt dat het niet mogelijk is de activiteit 
digitaal te organiseren. 
 

12. Fotografen mogen in hun lokalen meer dan een persoon tegelijkertijd ontvangen, ongeacht de 
oppervlakte, wanneer die personen tot hetzelfde huishouden behoren, een duurzaam contact 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://sectorgidscultuur.be/
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2020-11/Attest%20van%20noodzakelijke%20aanwezigheid%20op%20de%20werkplaats.pdf
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/algemeen/wat-mag-en-wat-mag-niet
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-deeltijds-kunstonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-beperkte-versoepelingen-15-maart
https://cult.be/
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onderhouden, of maximum twaalf jaar oud zijn. Die personen moeten in dat geval de afstandsregel van 
1,5m niet naleven. Voor het overige moeten de regels voor ondernemingen die diensten aanbieden aan 
consumenten gerespecteerd worden (zie hieronder), evenals  het toepasselijke protocol. 
 

13. Galerieën kunnen openen onder de voorwaarden die gelden voor ondernemingen die goederen of 
diensten aanbieden aan consumenten (zie hieronder). 
 

14. Door clubs of verenigingen georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn 
toegelaten onder volgende voorwaarden. 
 

• maximum 10 deelnemers per groep (begeleiding niet meegerekend) 

• de jongeren moeten in hun groep blijven en mogen niet samen gezet worden met jongeren van een 
andere groep 

• tot en met 12 jaar in de mate van het mogelijke buiten 

• van 13 tot en met 18 jaar verplicht buiten, uitgezonderd zwembaden 

• geen overnachtingen 

• de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren in de mate van het mogelijke de afstand 
van 1,5 m  

• de begeleiders dragen een mondmasker 

• geen publiek (behalve voor niet-professionele sporttrainingen, waar elke deelnemer vergezeld mag 
worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden) 

• aanbeveling om het aantal hobby’s in groep te beperken tot één hobby per kind of jongere. 

 

Zie De Ambrassade voor meer info.  
 

15. Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren 
van evenementen, wanneer die weer zullen kunnen plaatsvinden), moeten de nodige 
preventiemaatregelen treffen, in overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers, en met de 
diensten voor preventie op het werk.  
 
Er zijn minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols):  

 

o klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen;  
o afstand van 1,5 m; 
o toezicht op het respect van de afstandsregels door mensen die buiten aanschuiven; 
o klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of langer indien 

bezoek enkel op afspraak; 
o maximum een klant per 10 vierkante meter (maximum twee indien oppervlakte kleiner dan 20 

vierkante  meter én afstand van 1,5 m); 
o indien de oppervlakte meer dan 400 vierkante meter is, moet er een toereikende 

ingangscontrole zijn; 
o samenscholingen van meer dan tien personen vermijden; 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels
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o mond-neusmaskers zijn verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de 
afstandsregels niet kunnen worden nageleefd; 

o aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun 
handen; 

o regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal;  
o goede verluchting;  
o een klant mag vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden of door het 

duurzaam onderhouden contact (minderjarigen van het eigen huishouden en personen die 
begeleiding nodig hebben mogen vergezeld worden door één volwassene);  

o contactpersoon aan wie klanten en werknemers besmettingen kunnen melden (met het oog op 
het vergemakkelijken van contact tracing).  

 
16. Lokaal kunnen specifieke regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op 

de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten. 
 

17. In verschillende sectoren zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van 
preventieplannen:  

 

o basisprotocol cultuur  

o professionele kunstensector (inclusief kunsteducatie en workshops)  

o toerisme, inclusief gidsen 

o sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten  

o danslessen en dansactiviteiten (in openlucht) 

o audiovisuele sector en filmproductie 

o musea  
o musea Brussel 

o evenementen 

o toerisme, inclusief gidsactiviteiten, attracties en musea 

o cultureel erfgoed 

o bibliotheken, archieven en documentatiecentra 

o circus 

o activiteiten met kinderen en jongeren  

o Draaiboek DKO 

o vrijwilligerswerk 

o onderwijs 

o horeca 

o Handelszaken en winkels 

o generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers 

 
De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium 
plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé). 
 

https://sectorgidscultuur.be/lokale-situatie/
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://sectorgidscultuur.be/
https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen
https://www.coronagids.be/
https://www.danspunt.be/nieuws/heropstart-dans-in-de-buitenlucht/
https://screenflanders.be/nl/
https://faro.be/blogs/monique-verelst/sectorgids-musea-nieuwe-update-beschikbaar-0
https://www.brusselsmuseums.be/nl/professionals/update-van-covid-19-veiligheidsmaatregelen-voor-musea-en-kunstcentra-vanaf-5-februari-2021
https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/evenementensector-krijgt-gedragscode-en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-heropstart
https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen
https://faro.be/corona
https://www.vvbad.be/nieuws/exitstrategie-voor-de-informatiesector
https://www.circuscentrum.be/2020/06/16/circus-na-de-lockdown/
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-deeltijds-kunstonderwijs?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=2bc3b336d1-Klasse_schooldirect_2020_11_18_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-2bc3b336d1-420681946
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/covid-19/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-de
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
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De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van 
toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien.  

1 IS DE ANNULERING VAN EEN EVENEMENT OMWILLE VAN HET 
COVID-19 VIRUS EEN GEVAL VAN OVERMACHT? 

Als je een overeenkomst sluit, dan moet je die nakomen. Zo niet is er sprake van contractbreuk. De andere 
partij kan dan eisen dat je je verplichtingen nakomt of een schadevergoeding betaalt.   
 
Een uitzondering op deze regel is overmacht. Dat is een omstandigheid die de uitvoering van het contract 
onmogelijk maakt, waar je niets kunt aan doen en die je niet kon voorzien. 
  
Als je overmacht inroept, moet je de andere partij zo snel mogelijk en liefst schriftelijk (per e-mail met 
bevestiging van ontvangst of per aangetekende brief) informeren. Je moet ook inspanningen leveren om de 
gemaakte afspraken zoveel mogelijk na te komen en de schade voor de andere partij te beperken. 
Bijvoorbeeld door het evenement indien mogelijk naar een latere datum te verschuiven in plaats van te 
annuleren. 
 
Contracten kunnen clausules bevatten die de gevallen van overmacht verduidelijken, beperken of uitbreiden, 
bepalen welke procedure gevolgd moet worden, wie welke kosten voor zijn rekening moet nemen, enz. Je 
moet dus steeds je contract nakijken. 
 
Meer informatie over overmacht vind je op deze pagina van Cultuurloket 
 

1.1 WAT ALS DE OVERHEID HET EVENEMENT VERBIEDT? 

Als de overheid een evenement verbiedt, kun je overmacht inroepen om het contract aan te passen, 
bijvoorbeeld het evenement uit te stellen, of desnoods te ontbinden. Tenminste, als er op het moment dat het 
contract gesloten is nog geen sprake was van de coronaproblemen. In het andere geval is het twijfelachtig of 
het probleem onvoorzienbaar was en of er dus sprake is van overmacht. 
 
Kijk steeds na of er een overmachtsclausule in het contract staat en wat daarin bepaald is. 

1.2 WAT ALS ER ANDERE OBSTAKELS ZIJN, BIJVOORBEELD DE ARTIEST IS 

ZIEK, KAN ZICH NIET VERPLAATSEN, … 

Als dergelijke voorvallen tot gevolg hebben dat het evenement niet kan doorgaan, gaat het om overmacht. 
Tenminste, als er op het moment dat het contract gesloten is nog geen sprake was van de coronaproblemen. 
In het andere geval is het twijfelachtig of het probleem onvoorzienbaar was en of er dus sprake is van 
overmacht. 

http://www.culture.be/index.php?id=17847
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6714/
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/overmacht
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Kijk steeds na of er een overmachtsclausule in het contract staat en wat daarin bepaald is. 

2 HEB JE RECHT OP EEN SCHADEVERGOEDING ALS DE 
ORGANISATOR OF HET GEZELSCHAP EEN EVENEMENT 
ANNULEERT? 

In geval van overmacht is er geen sprake van contractbreuk en moet dus ook geen schadevergoeding betaald 
worden.  
 
Is er geen sprake van overmacht, dan kun je een schadevergoeding eisen wegens contractbreuk (tenzij de 
andere partij zich kan beroepen op een clausule in het contract). 

3 WAT MET DE KOSTEN (PERSONEEL, ZAAL, MATERIAAL, HUUR, 
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN ENZ.) IN GEVAL VAN OVERMACHT?  

Een eerste stap is nakijken wie welke kosten gemaakt heeft, welke kosten zich nog kunnen voordoen en of in 
het contract (inclusief de algemene voorwaarden) bepaald is wie welke kosten voor zijn rekening moet nemen.  
 
Tenzij anders afgesproken, zijn de kosten van elke partij in principe voor haar rekening. En moeten reeds 
geleverde prestaties (repetities, decors, kostuums, …) vergoed worden.  
 
Anderzijds moeten overeenkomsten te goeder trouw uitgevoerd worden, wat ook inhoudt dat de partijen 
proberen om een redelijke en evenwichtige regeling te treffen.  
 
Het is vanzelfsprekend aangewezen de gemaakte afspraken op papier te zetten. Dat kan in een schriftelijk 
contract of in een uitwisseling van e-mails. Als je daarbij hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met 
Cultuurloket. 
 
Kijk ook na of een van de partijen een verzekering gesloten heeft die alle of bepaalde kosten dekt. 
 
Een goeie vraag is wat er gebeurt met de huur. Je huurt bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte, die 
gedurende enkele maanden verplicht gesloten was. Moet je dan huur betalen? 
 
Het huurcontract verplicht de eigenaar het pand ter beschikking te stellen van de huurder. De huurder van zijn 
kant moet de huur betalen. In principe is er geen sprake van een situatie van overmacht, die de eigenaar belet 
het pand ter beschikking te stellen van de huurder of die de huurder belet de huur te betalen. Wat niet 
wegneemt dat de coronacrisis als gevolg kan hebben dat de huurder minder inkomsten heeft en daardoor 

https://www.cultuurloket.be/contact
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moeilijkheden ondervindt om de huur te betalen. De huurder kan ook aanvoeren dat het onbillijk is dat hij 
huur moet betalen voor een ruimte die hij niet kan gebruiken. De kwestie is voorgelegd aan vrederechters, die 
uiteenlopende uitspraken gedaan hebben: van een verplichting om de huur volledig te betalen over een 
vermindering van de huur tot kwijtschelding. Niets belet dat de huurder de eigenaar contacteert, uitlegt met 
welke problemen hij geconfronteerd wordt en een redelijk voorstel doet. Als je er onderling niet uit raakt, kun 
je gratis een verzoeningszitting vragen bij de vrederechter, of een beroep doen op bemiddeling. 

4 WAT ALS JE EEN VOORSCHOT GEKREGEN OF BETAALD HEBT? 

In geval van overmacht moeten voorschotten waar geen prestaties tegenover staan in principe terugbetaald 
worden. Werden de prestaties geheel of gedeeltelijk geleverd, dan moeten ze in principe (in verhouding) 
vergoed worden. 
 
Ook hier geldt, net zoals in het geval van de kosten, dat overeenkomsten te goeder trouw uitgevoerd moeten 
worden en dat de partijen moeten proberen tot een redelijke en evenwichtige regeling te komen.  
 
Het is aangewezen de afspraken op papier te zetten. Dat kan in een schriftelijk contract of in een uitwisseling 
van e-mails. Als je daarbij hulp nodig hebt, kun je crisisbegeleiding krijgen bij Cultuurloket 
 
Kijk ook na of het contract (en de algemene voorwaarden) bepalingen bevat over het voorschot in geval van 
overmacht. 

5 MOET JE ALS ORGANISATOR TICKETS TERUGBETALEN? 

In toepassing van een Ministerieel besluit van 14 september 2020, mag de organisator tegoedbonnen geven in 
plaats van de tickets terug te betalen, als het evenement (of een evenement met dezelfde essentiële 
kenmerken) maximum twee jaar uitgesteld wordt en zal plaatsvinden op dezelfde of een nabijgelegen locatie. 
De organisator kan toelaten dat de klant de tegoedbon gebruikt voor andere evenementen of producten. 
Wanneer de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen (bv. door ziekte of om 
beroepsredenen), kan hij alsnog zijn geld terugkrijgen.  
 
In geval van annulering krijgt de organisator tot 30 september 2021 de tijd om de terugbetaling te doen.  
 
Het besluit is van toepassing op evenementen georganiseerd tot 30 juni 2021. 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/def-brochure_vrederechter_nl-2019.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/procedures-in-de-rechtbank/bemiddeling
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/crisisbegeleiding
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020091401&table_name=wet
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6 WAT ALS JE NU EEN CONTRACT SLUIT VOOR EEN EVENEMENT 
IN DE (NABIJE) TOEKOMST? 

Als je nu een contract sluit voor een evenement dat gepland is in de (nabije) toekomst, heb je er alle belang bij 
afspraken te maken voor het geval dat evenement niet zal kunnen doorgaan.  
 
Bijvoorbeeld: 

• dat het contract ontbonden zal worden indien de overheid het evenement verbiedt, 
• of dat het evenement in dat geval uitgesteld zal worden naar een bepaalde of onderling overeen te 

komen datum  
• dat het contract ontbonden zal worden indien een artiest niet beschikbaar is (bijvoorbeeld ziek of in 

quarantaine geplaatst), of dat het evenement in dat geval uitgesteld wordt  
• de procedure die in dat geval gevolgd moet worden (andere partij contacteren, termijnen, …) 
• welke kosten de partijen kunnen maken zolang niet duidelijk is of de coronacrisis voorbij zal zijn en 

het evenement zal kunnen plaatsvinden  
• hoe die kosten verdeeld worden  
• of eventuele voorschotten geheel of gedeeltelijk terugbetaald zullen worden  
• welke partij welke risico’s voor haar rekening neemt  
• wie welke verzekeringen afsluit 
• enz. 
 

OKO, de sectorfederatie voor de professionele kunsten, beveelt aan om een annuleringsvergoeding van 
minstens 30% af te spreken. Meer info daarover op deze webpagina van OKO. 

7 KUN JE ALS ORGANISATOR OF UITBATER AANSPRAKELIJK 
GESTELD WORDEN ALS IEMAND ZIEK WORDT NA EEN BEZOEK 
AAN JE ZAAK OF EVENEMENT? 

Artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek bepaalt dat als je een fout maakt en iemand daardoor schade lijdt, je 
de schade moet vergoeden. Dat betekent in dit geval dat bezoekers een schadevergoeding kunnen eisen als ze 
kunnen aantonen dat je een fout gemaakt hebt (dat je niet de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebt), 
en dat ze als gevolg daarvan ziek geworden zijn. Vooral dat laatste zal in de praktijk niet eenvoudig zijn. De 
bezoeker kan immers even goed ergens anders besmet zijn. 
 
Het is belangrijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, in overleg met de werknemers of hun 
vertegenwoordigers en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. In verschillende sectoren 
zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van preventieplannen in de 
ondernemingen en verenigingen Zie het punt “wat mag en wat niet”. 
 

https://overlegkunsten.org/nl/nieuws/393/annuleringsvergoeding-of-niet-over-afspraken-maken-voor-volgend-seizoen
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Je kunt je aansprakelijkheid beperken door op toegangstickets, affiches en/of in je algemene voorwaarden te 
vermelden dat je alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht neemt, maar niet aansprakelijk bent wanneer 
iemand ziek wordt. Niet dat je daarmee altijd vrijuit gaat. Voor de gevolgen van zware fouten bijvoorbeeld, 
blijf je steeds verantwoordelijk. 
 
Kijk ook na of je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dergelijke risico’s dekt. Indien zou blijken dat de 
nodige voorzorgsmaatregelen niet genomen zijn, zouden de bestuurders en/of zaakvoerders daarvoor 
persoonlijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Kijk dus ook na of je organisatie de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de bestuurders of zaakvoerders verzekerd heeft en of dergelijke risico’s gedekt zijn. 

8 WELKE MAATREGELEN ZIJN ER VOOR WERKNEMERS? 

8.1 UITKERING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 

Wanneer een werkgever zijn personeel tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen als gevolg 
van overmacht (bijvoorbeeld omdat de onderneming verplicht  moet sluiten) of om economische redenen 
(bijvoorbeeld in geval van een daling van bestellingen), kan de werknemer een uitkering tijdelijke 
werkloosheid krijgen.  

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid, die reeds van toepassing was tot 31 augustus, is 
opnieuw ingevoerd, van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021.  

In die periode wordt alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, ongeacht of het om overmacht 
of om economische redenen gaat, opnieuw beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is 
daarbij van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of 
behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.  
 

 Procedure 

Als werknemer dien je het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA in bij je uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, 
ACV of HVW).  

Als werkgever moet je voor elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is enkel een ASR scenario 5 indienen. 
Je moet geen controlekaart C3.2A afgeven aan de werknemer. Werkgevers moeten ook hun werknemers 
vooraf (per brief, e-mail, …) informeren over elke nieuwe tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of 
verhoging van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid).  

Meer informatie over de procedure vind je op blz. 22 en volgende en op blz. 42 en volgende in de FAQ 
Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA, in het infoblad E1 voor werkgevers en in het infoblad T2 voor 
werknemers.   

https://www.rva.be/nl/woordenlijst#Overmacht
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona
http://www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos
https://www.aclvb.be/nl/coronacrisis-lees-hier-hoe-we-je-verder-helpen
http://www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid
https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/nieuw/tijdelijke-werkloosheid-coronavirus
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/onem/scen5/about.htm
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2#h2_5
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 Evenementen 

In principe is de eerste vereiste het bestaan van een arbeidscontract. Artiesten en tijdelijke medewerkers van 
festivals en andere evenementen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering 
krijgen zonder dat ze een arbeidsovereenkomst getekend hadden. 
 
Zie blz. 51 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA. 

Voorwaarden 

• Het gaat om bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren (concerten, tentoonstellingen, 
voorstellingen, …) of in een ruimer cultureel (beurzen, salons, opendeurdagen …) of zelfs 
privékader (huwelijken …). Daaronder vallen ook de activiteiten ter voorbereiding van het 
evenement zoals bijvoorbeeld de repetities. 
 

• Het evenement moet op basis van een beslissing van de bevoegde overheid zijn afgelast, omwille 
van het verbod of “de beperking van samenscholing van toeschouwers of deelnemers”. 
 

• Het evenement was gepland in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. 
 

• de werknemer heeft vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden, en niet 
later dan 31/10/2020, een formele en schriftelijke belofte van een arbeidsovereenkomst 
gekregen. De belofte van een overeenkomst kan vervangen worden door het bewijs dat de 
werkgever voor de tewerkstelling een DIMONA-aangifte had verricht.  
OKO meldt dat minister van Werk Dermagne op 29 maart beslist heeft dat de belofte van 
arbeidsovereenkomst vóór 20 maart 2021 gedaan moet zijn, en dus niet ten laatste op 31 oktober 
2020. 
 

Procedure 

De werkgever moet voor elke tewerkstelling een DIMONA-aangifte verrichten en een ASR scenario 5 afleveren. 
In de vrije commentaarzone van de ASR-scenario 5 kan de werkgever vermelden “overmacht corona – 
geannuleerd evenement”. Bij het einde van deze “arbeidsovereenkomst” levert hij een formulier C4 af. 

De werknemer dient een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENTEN in bij zijn uitbetalingsinstelling 
(ABVV, ACLVB, ACV of HVW). Hij of zij kan de aanvraag niet indienen vóór de periode waarvoor hij of zij de 
uitkeringen vraagt. Wanneer de werknemer voor dagen gelegen tussen de dagen waarvoor hij uitkeringen als 
tijdelijk werkloze vraagt, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet hij ook een formulier C4 
indienen. Als je recht hebt op een volledige werkloosheidsuitkering, gebruik je het formulier C109-
GEANNULEERDE EVENEMENTEN om uitkeringen volledige werkloosheid te kunnen blijven krijgen na een 
onderbreking ervan door tijdelijke werkloosheid wegens een geannuleerd evenement. 
 

https://www.rva.be/nl/faq-2
https://overlegkunsten.org/nl
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/onem/scen5/about.htm
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona-evenementen
http://www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos
https://www.aclvb.be/nl/coronacrisis-lees-hier-hoe-we-je-verder-helpen
http://www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid
https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/nieuw/tijdelijke-werkloosheid-coronavirus
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C109-Evenements-annules/19-01-2021_C109-Evenements-annules_NL.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C109-Evenements-annules/19-01-2021_C109-Evenements-annules_NL.pdf
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 Bedrag 

Tot 30/06/21 ontvangt de werknemer 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.754,76 
per maand), verhoogd met een supplement van € 5,63 per dag. De uitkering bedraagt minimum 55,59 en 
maximum 74,17 euro per dag, plus het supplement. Zie blz. 62 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de 
RVA. 
 
Als je betaald zou worden met een taakloon (dat is een vergoeding voor een prestatie, ongeacht hoeveel tijd 
je eraan besteedt), krijg je 70% van het gemiddelde dagloon, dat bepaald wordt door het taakloon te delen 
door het aantal dagen vermeld in de Dimona (begrensd tot € 105,95). 

Tot 30/06/21 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkering. Naargelang je 
totale inkomsten in de loop van het jaar, zul je belastingen moeten bijbetalen of terugkrijgen. Op de site van 
de FOD Financiën vind je informatie over de belasting op (tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen. 

 Deeltijdse en tijdelijke contracten 

Ook deeltijdse werknemers met behoud van rechten, gelijkgesteld met een voltijdse werknemer, en vrijwillig 
deeltijdse werknemers, kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. 
 
Ook werknemers met een tijdelijk contract kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen, als ze in dienst 
zijn op het moment dat de werkgever overmacht inroept. Ze kunnen ook tijdelijke werkloosheid inroepen in 
het kader van de aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, als ze kunnen bewijzen dat de 
intentie om te verlengen al aanwezig was op het moment dat de overheid de activiteit verbood (zie blz. 46 in 
de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA). 
 
In geval van tewerkstelling in het kader van een evenement, kunnen ze ook een uitkering krijgen als ze nog 
niet in dienst zijn op het moment dat de werkgever overmacht inroept (zie punt 8.1.2). 
 

 Overmacht vóór je bent beginnen werken 

Je kunt geen tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen, wanneer ten tijde van de ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst reeds vaststond dat het werk niet uitgevoerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld wegens 
een verbod door de overheid). 
 
Zie blz. 11 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA. 

 

 Interimkantoor of SBK (sociaal bureau voor kunstenaars) 

Als je werkt via een interimkantoor of SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars), kun je onder bepaalde 
voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen.  
 
Zie blz. 48 en volgende in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA. 
 
Uitzendkrachten kunnen een bijkomende vergoeding krijgen van het Sociaal fonds voor de uitzendkrachten.  

https://www.rva.be/nl/faq-2
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/belastbaar_inkomen/werkloosheidsuitkeringen-en-belastingen#q7
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/belastbaar_inkomen/werkloosheidsuitkeringen-en-belastingen#q7
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t28
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.fondsinterim.be/sociale-voordelen/bijkomende-vergoeding-ingeval-van-technische-of-economische-werkloosheid/
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 Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt 

Als je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, moet je na de eerste drie maanden werkloosheid: 
• beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt; 
• je inschrijven als werkzoekende binnen de acht dagen volgend op deze periode van drie maanden. 

 
Als de overmacht verband houdt met corona, gaat de periode van drie maanden pas in op 1 april 2021 en 
moet je je dus tot 30 juni 2021 niet inschrijven als werkzoekende. Zie blz. 70 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid 
corona van de RVA.   
 
Als je tijdelijk werkloos bent om economische redenen, moet je na zes maanden tijdelijke werkloosheid 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zie hierover infoblad T50 van de RVA. 
 

 Ook goed om te weten 

 
• Werknemers van ondernemingen of instellingen die op 1 maart 2021 verplicht gesloten waren, en die 

meer dan 52 volle of halve dagen tijdelijk werkloos geweest zijn in de periode van 1 maart 2020 tot en met 
31 december 2020, hebben recht op een éénmalige premie van maximaal 780 euro. (zie KB van 28 maart 
2021). 
 

• Werknemers die in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen van de RVA een premie 
krijgen van 10 euro per dag tijdelijke werkloosheid, vanaf de 53e dag, met een minimum van 150 euro. De 
premie wordt automatisch betaald.  
 

• Tot 30/06/21 heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de opvang van een kind of van 
een persoon met een beperking, omdat het kind of de persoon in quarantaine moet, afstandsonderwijs 
moet volgen of omdat de school, het kinderdagverblijf of het opvangcentrum gesloten is.  
 

• De vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt niet beschouwd als dubbel gebruik met een algemene 
werkingssubsidie (ook wel enveloppesubsidie genoemd) van de Vlaamse overheid. Indien een organisatie 
beroep doet op tijdelijke werkloosheid voor haar personeel, wordt haar algemene werkingssubsidie niet 
verminderd met het bedrag van de lonen die normaal waren uitbetaald, als de organisatie voldoende 
andere kosten kan bewijzen. De situatie is anders voor specifieke subsidies voor loonkosten, zoals de 
subsidies in het kader van het derde arbeidscircuit (DAC) - Zie punt 8.3. 

 
• Je moet openstaande vakantie- (en ADV- of arbeidsduurverminderings-) dagen opnemen voor het einde 

van het jaar. Zo niet zal de RVA de uitkeringen voor niet opgenomen dagen terugvorderen. 
 

• Als je al een bijberoep had (bijvoorbeeld als zelfstandige), mag je dat blijven uitoefenen tijdens de 
tijdelijke werkloosheid, op voorwaarde dat je dat bijberoep reeds 3 maanden uitoefende. Je moet dat 
bijberoep niet aangeven bij de RVA. De voorwaarden betreffende het tijdstip waarop je het bijberoep 
uitoefent en het soort activiteit, zijn wél van toepassing zie infoblad T46 van de RVA). De inkomsten uit 

https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t50
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021032802&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021032802&table_name=wet
https://www.rva.be/nl/nieuws/bijkomende-premie-voor-langdurig-tijdelijk-werklozen-tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-covid-19
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-werknemers-als-hun-kind-door-de-coronamaatregelen-niet-naar-het-kinderdagverblijf-de-school-een-centrum-voor-opvang-van-personen-met-een-handicap-kan-gaan
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-werknemers-als-hun-kind-door-de-coronamaatregelen-niet-naar-het-kinderdagverblijf-de-school-een-centrum-voor-opvang-van-personen-met-een-handicap-kan-gaan
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t46
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het bijberoep hebben geen invloed op je uitkering. Dit geldt voor de periode van 1 februari tot 31 augustus 
2020 en van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021. Ook in september 2020, als je werkt in een bijzonder hard 
getroffen onderneming of in een onderneming die behoort tot een bijzonder zwaar getroffen sector. 
 

• De werkgever kan een toeslag betalen bovenop de uitkering, onder dat daarop sociale bijdragen 
verschuldigd zijn, op voorwaarde dat het totaal niet hoger is dan het nettoloon. En extralegale voordelen 
mogen doorlopen. Zie blz. 63 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA. 

 
• Van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021mag je ondersteunend vrijwilligerswerk doen bij organisaties in de 

zorgsector en in het onderwijs, zonder winstgevend doel, zonder toelating te moeten vragen aan de RVA. 
Zie blz. 68 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.  

 
• Je mag tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever. Je moet de gewerkte dagen aanduiden op je 

controlekaart C3.2A. Als je geen controlekaart hebt, moet je je uitbetalingsinstelling inlichten. Dat kan per 
telefoon of e-mail of met het formulier corona – tw - aangifte werk (maar kijk eerst na in je 
arbeidsovereenkomst of dat mag en bespreek het met je vaste werkgever).  

 
• Om recht te hebben op een (gewone) werkloosheidsuitkering, moet je een bepaald aantal arbeidsdagen 

gepresteerd hebben in een bepaalde periode. Als je jonger bent dan 36 jaar bijvoorbeeld, zijn dat 312 
arbeidsdagen in een periode van 21 maanden. De dagen waarvoor je een tijdelijke werkloosheidsuitkering 
krijgt tijdens de periode van 1/02/20 tot 30/06/21, tellen mee als arbeidsdagen om recht te hebben op 
een uitkering. 

 
• Als je een gewone werkloosheidsuitkering krijgt, moet je op je controlekaart een A invullen voor de dagen 

tijdelijke werkloosheid. 
 

 Meer informatie 

Je vindt een uitgebreide FAQ tijdelijke werkloosheid corona op de site van de RVA. 
 

 

8.2 BIJKOMENDE VERGOEDING DOOR DE WERKGEVER 

Je kunt je werknemers een vergoeding betalen om hun inkomensverlies als gevolg van de tijdelijke 
werkloosheid te compenseren. Die vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen (zie de website van de RSZ). 
Het gaat wel om een belastbaar voordeel. Voor meer info kun je terecht bij je sociaal secretariaat. 
 

8.3 IMPACT RVA-UITKERING OP SUBSIDIES DERDE ARBEIDSCIRCUIT (DAC) 

Een RVA-uitkering is geen loonkost voor een werkgever. 
Hieronder vind je een overzicht van de gevolgen voor jouw organisatie op het bedrag van de DAC-subsidies, in 
geval van een afname van de loonkosten. 

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20210330.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20210330.pdf
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/corona-tw-aangifte-werk
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://rsz.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/aanvulling-bij-de-rva-uitkering-voor-ti
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o Ontvangt jouw organisatie DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project? 

 
DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project dienen om de verplichte loonkosten voor de 
werkgever te subsidiëren. In de mate dat een werkgever minder loonkosten voor DAC-arbeidsplaatsen 
heeft, zal het bedrag van de DAC-subsidies lager liggen.  

 
Gelieve voor elke werknemer in een geregulariseerd DAC-project die in tijdelijke werkloosheid werd 
geplaatst, een formulier personeelswijzigingen te mailen naar tewerkstelling.cjm@vlaanderen.be. Je doet 
dit nadat een maand met tijdelijke werkloosheid is afgelopen. Vermeld duidelijk de reden van de tijdelijke 
werkloosheid. 

 
o Ontvangt jouw erkende kunstenorganisatie DAC-subsidies die werden toegevoegd aan de 

werkingssubsidies van het Kunstendecreet? 

 
Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de 
loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat 
geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be. 
Als de som van de loonkosten 2020 voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de 
DAC-subsidie 2020, mag het niet bestede bedrag van de DAC-subsidie 2020 via reserve NIET overgedragen 
worden naar 2021.  Het niet bestede DAC-subsidiebedrag 2020 zal afgetrokken worden van het DAC-saldo 
2020. Dit DAC-saldo 2020 zal na de controle van de verantwoordingen van de werkings- en 
personeelsmiddelen 2020, die via KIOSK worden ingediend, uitbetaald worden in het najaar 2021. 
 

o Ontvangt jouw erkende sociaal-cultureel volwassenenwerkorganisatie DAC-subsidies op basis van de 
DAC-normalisering? 

 
Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de 
loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat 
geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be. 
 

8.4 CORONATIJDSKREDIET EN CORONALANDINGSBAAN 

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers van bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden 1/5e of halftijds 
coronatijdskrediet nemen, voor een periode van 1 tot 6 maanden. 

Het corona-tijdskrediet komt bovenop de maximumduur van het gewone tijdskrediet. 

De uitkering is dezelfde als bij gewoon tijdskrediet.  

Met de coronalandingsbaan kunnen werknemers die minstens 55 jaar oud zijn met minstens 25 jaar 
beroepsverleden als loontrekkende, onderbrekingsuitkeringen krijgen als hun prestatievermindering ingaat 
tijdens een periode van erkenning van hun onderneming als onderneming in herstructurering of in 
moeilijkheden.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/tewerkstelling-dac
mailto:tewerkstelling.cjm@vlaanderen.be
mailto:kiosk@vlaanderen.be
mailto:kiosk@vlaanderen.be
https://www.rva.be/nl/woordenlijst#Herstructurering
https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-tijdskrediet
https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#16312
https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-tijdskrediet
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Het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 regelt beide stelsels. Voor meer info over de voorwaarden en de 
aanvraagprocedure kan je terecht op de website van de RVA. 

8.5 SCHULDEN 

Als je schulden hebt, kun je schuldbemiddeling vragen aan het OCMW van je gemeente. De schuldbemiddelaar 
zal nagaan of je schulden terecht zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden enz., en proberen om een 
regeling te treffen met je schuldeisers. Hij kan bijvoorbeeld een afbetalingsplan of een gedeeltelijke 
kwijtschelding voorstellen. 
 
De werkgevers en vakbonden van de podiumkunsten- en muzieksector bieden cultuurwerkers met 
schuldproblemen de mogelijkheid een beroep te doen op de organisatie MyTrustO, om een afbetalingsplan op 
te stellen en afspraken te maken met de schuldeisers. Je vindt daarover informatie op de website van het 
Sociaal fonds voor de podiumkunsten.  
 

8.6 SOCIALE BIJSTAND 

Als je onvoldoende bestaansmiddelen hebt, kun je bij het OCMW van je woonplaats een leefloon vragen. 
Voorwaarden zijn onder meer dat je onvoldoende inkomsten hebt, dat je er ook geen aanspraak kunt op 
maken (bv. werkloosheidsuitkering of onderhoudsgeld van ouders of kinderen) en dat je bereid bent te 
werken (tenzij dat bv. om gezondheidsredenen niet kan). Het leefloon bedraagt 639,27 euro per maand voor 
samenwonenden, 958,91 euro per maand voor alleenstaanden en 1.295,91 euro per maand voor 
gezinshoofden.  
 
Als je recht hebt op een leefloon of op een andere sociale bijstandsuitkering, kun je bij het OCMW, van juli 
2020 tot maart 2021, een bijkomende maandelijkse premie van 50 euro aanvragen (zie koninklijk besluit nr 47 
van 26 juni 2020). De regering heeft beslist deze maatregel te verlengen tot 30/06/21. 
 

8.7 (VERRUIMDE) TRANSITIEPREMIE VOOR WERKZOEKENDEN DIE 

ZELFSTANDIGE WORDEN 

Werkzoekenden die zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen binnen de drie maanden na aanvang van 
hun zelfstandige activiteit een transitiepremie aanvragen, om het verlies van hun werkloosheidsuitkering 
gedurende twee jaar te compenseren.  
 
Ondernemers die minstens 45 jaar zijn, kunnen in april en mei 2021 en opnieuw vanaf 1 april 2022, de gewone 
transitiepremie aanvragen. Vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 maart 2022 kunnen ze enkel de verruimde 
transitiepremie aanvragen. Die bedraagt ongeveer de helft van de gewone transitiepremie. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/06/26/2020041990/staatsblad
https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-tijdskrediet
https://www.podiumkunsten.be/sector/ons-werkveld-de-podiumkunsten-en-muzieksector/416
https://mytrusto.be/nl/diensten/voor-mensen-met-schulden
https://www.podiumkunsten.be/loopbaan/loon-en-arbeidsvoorwaarden/anders-omgaan-met-schulden-mytrusto/3188
https://www.podiumkunsten.be/loopbaan/loon-en-arbeidsvoorwaarden/anders-omgaan-met-schulden-mytrusto/3188
https://www.vlaanderen.be/leefloon
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020062627&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020062627&table_name=wet
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen#Verruimde-transitiepremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen#Verruimde-transitiepremie
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Ondernemers jonger dan 45 jaar kunnen van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 tijdelijk de verruimde 
transitiepremie aanvragen. 
 
Om in aanmerking te komen moet je een prestarterstraject doorlopen. Vanaf het einde van het 
prestarterstraject heb je in principe 6 maanden de tijd om je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep te 
starten. Als je start in een sector die verplicht gesloten is, bijvoorbeeld in een inrichting die behoort tot de 
culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve of evenementensector, krijg je negen in plaats van zes maanden 
de tijd tussen het beëindigen van het prestarterstraject en de opstart van de zelfstandige activiteit, en wordt 
de periode om de premie aan te vragen verlengd met 3 maanden.  
 

8.8 BELASTINGEN 

Vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de 
periode van 15 maart 2020 tot 31 december 2021, om de economische gevolgen van het coronavirus te 
compenseren, zijn vrij van inkomstenbelastingen (zie de Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende 
fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie”, gewijzigd door artikel 11 van de wet van 2 april 
2021. De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare 
diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, 
art. 6’. Zie ook circulaire 2020/C/130.  
Ook de steun die organisaties gekregen hebben (steun aan gesubsidieerde organisaties, culturele 
activiteitenpremie) en doorgestort aan medewerkers als vergoeding voor de annulering van een activiteit, kan 
onder die belastingvrijstelling vallen. Op de site van Cultuurloket vind je informatie over de wijze waarop je als 
organisatie die vergoeding kunt betalen, en hoe het dan zit met belastingen, sociale bijdragen en btw. 

9 WELKE MAATREGELEN ZIJN ER VOOR ZELFSTANDIGEN, 
ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN? 

9.1 CONTRACT 

Kijk na in het contract met je opdrachtgever of je recht hebt op een vergoeding in geval van ontbinding van de 
overeenkomst wegens overmacht.  
 

9.2 SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE 

Info over de maatregelen inzake sociale bijdragen vind je op de site van het RSVZ. Met vragen kun je terecht 
bij je sociaal verzekeringsfonds. Je kunt ook bellen naar het RSVZ op 0800 12 018, elke werkdag van 8.30 uur 
tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur). 
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen#Verruimde-transitiepremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen#Verruimde-transitiepremie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021040210&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021040210&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/11/18_1.pdf#Page77
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.210326357.1993451322.1606137543-2063201840.1597068394#!/document/657aa7ad-f0bd-462d-9119-0714f83535f7
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/fiscale-maatregelen/belastingvrijstelling-op-annulatievergoeding
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/fiscale-maatregelen/belastingvrijstelling-op-annulatievergoeding
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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 Uitstel 

Je kunt vragen om de betaling van je sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder verhogingen te 
moeten betalen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021 
en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 
2021. Je kon de aanvraag betreffende het eerste kwartaal van 2021 indienen bij je sociaal verzekeringsfonds 
tot 15 maart 2021. De aanvraag betreffende het tweede kwartaal moet je indienen vóór 15 juni 2021.  

Als je een jaar uitstel van betaling hebt gekregen voor de voorlopige bijdragen van 2020 en de 
regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten betaald worden, en je deze bijdragen ook in 
2021 niet kunt betalen, kun je bij je socialeverzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen, en een verzoek 
indienen om af te zien van verhogingen. 

 Vermindering 

Als je beroepsinkomen als gevolg van het coronavirus zakt onder bepaalde drempels, kun je een vermindering 
van je voorlopige sociale bijdragen vragen. De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal: 
 

- 719,68 EUR voor een zelfstandige in hoofdberoep; 
- 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.553,58 EUR; 
- 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager 

zijn dan 3.107,17 EUR. 
 

 Vrijstelling 

Je kunt een vrijstelling vragen van de betaling van de voorlopige bijdragen van 2020, van het eerste en tweede 
kwartaal van 2021, van de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen zijn in 2020, en van de 
regularisatiebijdragen van kwartalen in 2019 met vervaldag op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021. Je moet de 
aanvraag binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal indienen bij je sociaal 
verzekeringsfonds, of bij de FOD Sociale zekerheid. 

 

 Kwijtschelding verhogingen 

Er zal geen verhoging toegepast worden als zelfstandigen: 

- hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021 niet betalen voor 31 
maart 2021 en 30 juni 2021 

- de regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 die in de loop van het eerste of tweede kwartaal van 2021 
moesten betaald zijn, niet tijdig betalen 

- hun voorlopige sociale bijdragen van 2020 niet voor 31 december 2020 betaald hebben 
- de regularisatiebijdragen die in de loop van 2020 moesten betaald zijn, niet tijdig betaald hebben 

De verhogingen vallen automatisch weg. Je moet dus geen aanvraag doen. 
 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
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9.3 PATRONALE BIJDRAGEN EN BIJDRAGEN JAARLIJKSE VAKANTIE 

De ministerraad heeft op 5 maart beslist om een doelgroepvermindering toe te kennen aan werkgevers in de 
evenementensector, die erin bestaat dat geen werkgeversbijdragen betaald moeten worden voor vijf 
werknemers, voor het tweede en derde kwartaal van 2021. De werkgevers zullen moeten voldoen aan enkele 
voorwaarden qua behoud van tewerkstelling en opleiding van de werknemers.  
 
Werkgevers die moeilijkheden hebben om hun sociale bijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ een 
afbetalingsplan vragen. Voor alle kwartalen van 2020, voor de eerste twee kwartalen van 2021, voor de 
bijdragen voor het vakantiegeld van 2019 en 2020, en voor bepaalde wijzigingen van bijdragen kun je een 
uitzonderlijk minnelijk afbetalingsplan krijgen, tot 24 maanden en zonder intrest. 
 
De ministerraad heeft op 19 maart beslist dat werkgevers in sectoren die verplicht gesloten zijn, bij de RSZ een 
uitstel van zes maanden kunnen vragen van de bijdragen voor de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders, die 
normaal gezien ten laatste op 30 april betaald moeten zijn. De horecasector krijgt automatisch uitstel. 
 

9.4 VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE 

Vennootschappen krijgen uitstel van betaling voor hun vennootschapsbijdrage 2020 tot 31 december 2021 (in 
plaats van 30 juni 2021). 
 

9.5 BELASTINGEN 

 Federaal 

Vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de 
periode van 15 maart 2020 tot 31 december 2021, om de economische gevolgen van het coronavirus te 
compenseren, zijn vrij van inkomstenbelastingen (zie de Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende 
fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie”, gewijzigd door artikel 11 van de wet van 2 april 
2021. De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare 
diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, 
art. 6’. Zie ook circulaire 2020/C/130.  
Ook de steun die organisaties gekregen hebben (steun aan gesubsidieerde organisaties, culturele 
activiteitenpremie) en doorgestort aan medewerkers als vergoeding voor de annulering van een activiteit, kan 
onder die belastingvrijstelling vallen. Op de site van Cultuurloket vind je informatie over de wijze waarop je als 
organisatie die vergoeding kunt betalen, en hoe het dan zit met belastingen, sociale bijdragen en btw. 
 
De fiscus heeft circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk gepubliceerd. De 
maximale vergoeding wordt voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 129,48 naar 144,31 euro. Daar 
bovenop kan de werkgever een aantal kosten vergoeden (bureaumeubilair, tweede computerscherm enz.). 
 

https://news.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-voor-werkgevers-de-evenementen-en-reissector
https://news.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-voor-werkgevers-de-evenementen-en-reissector
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/coronavirus/index.htm#02
https://news.belgium.be/nl/uitstel-van-de-bijdragen-van-de-jaarlijkse-vakantie-de-horecasector-en-de-andere-gesloten-sectoren
https://www.rsvz.be/nl/wettelijke-verplichtingen-van-vennootschappen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021040210&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021040210&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/11/18_1.pdf#Page77
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.210326357.1993451322.1606137543-2063201840.1597068394#!/document/657aa7ad-f0bd-462d-9119-0714f83535f7
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/fiscale-maatregelen/belastingvrijstelling-op-annulatievergoeding
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/fiscale-maatregelen/belastingvrijstelling-op-annulatievergoeding
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c/thuiswerk
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Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 
kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur. 
 
Een wet van 23 juni 2020 en een KB van 22 augustus 2020 voeren de ‘carry back’ van verliezen in de 
vennootschapsbelasting en in de personenbelasting in. Die regeling laat vennootschappen en zelfstandigen 
toe om het verwachte verlies van het lopende boekjaar af te trekken van de winst in de aangifte van de 
inkomsten van het vorige boekjaar.  
 
Een onderneming die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten investeringen doet, kan onder 
bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. Dat wil zeggen dat ze een percentage van de 
investeringen mag aftrekken van de belastbare winst. De investeringsaftrek op vaste activa die worden 
verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 is verhoogd tot 25%, en de overdracht van ongebruikte 
investeringsaftrek voor investeringen in 2019, 2020 en 2021 is verlengd tot de twee volgende belastbare 
tijdperken (in plaats van één belastbaar tijdperk). Zie de gewijzigde artikels 69 § 1 en 201 § 1 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 
 

Tax shelter covid-19: Particulieren kunnen een belastingvermindering krijgen van 20% als ze aandelen kopen 
van een kleine vennootschap waarvan de omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met 
minstens 30% gedaald is ten opzichte van dezelfde periode van 2019. De onderneming moet de particulier 
een attest 281.77 bezorgen. Zie ook het bericht van de belastingadministratie van 8/02/21, met uitleg over het 
invullen van het attest. Het kernkabinet heeft op 12 februari 2021 beslist om deze maatregel te verlengen tot 
31 augustus, voor ondernemingen die een omzetverlies van meer dan 30% lijden in de periode van 2 
november 2020 tot 31 december 2020. 
 
Artikel 3 van de Wet van 15/07/20 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19 pandemie verhoogt de belastingvrijstelling voor giften in 2020 aan erkende instellingen van 45 naar 60%. 
 
Circulaire 2020/C/45 bepaalt dat de coronacrisis beschouwd kan worden als een bijzondere omstandigheid die 
de vrijstelling van waardeverminderingen op handelsvorderingen rechtvaardigt. 

 

Meer info over deze en andere maatregelen vind je op de website van VLAIO en op de website van de FOD 
Financiën voor ondernemingen en voor particulieren. 
 

 Vlaanderen: onroerende voorheffing 

Rechtspersonen krijgen tijd tot 30/04/21 om de onroerende voorheffing voor 2020 te betalen. 
 
Eenmanszaken kunnen een aanvraag doen om de onroerende voorheffing voor 2020 af te betalen, met 
30/04/21 als uiterste datum.  
 
Hier vind je de coronamaatregelen van de Vlaamse belastingdienst. 
 
Als een gebouw leegstaat (uitgezonderd meubels en ander materiaal dat rechtstreeks verband houdt met de 
uitbating)  én geen inkomsten opbrengt, is het “improductief”. In dat geval kun je een vermindering van de 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020062307&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020082203&table_name=wet
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/3dc4fa7b-eb66-48a1-a3fd-2ec910fe00e7
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/3dc4fa7b-eb66-48a1-a3fd-2ec910fe00e7
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-attest-281-77.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/dad165a5-777d-4ece-be80-0611f9b73f6c/281.77
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071506&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071506&table_name=wet
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.60725677.1052232363.1593010074-1458680065.1575555705#!/document/31a6fa3b-09a6-4520-822c-33cde1c25caf
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/coronavirus
https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
https://www.vlaanderen.be/proportionele-vermindering-van-de-onroerende-voorheffing
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onroerende voorheffing vragen. Voorwaarde is onder meer dat de toestand minstens 90 dagen geduurd heeft 
(niet noodzakelijk aaneensluitend) in de loop van een bepaald kalenderjaar.  
 

9.6 OVERBRUGGINGSKREDIET EN CULTUURKREDIET 

Zie vraag 11. 
 

9.7 UITSTEL VAN BETALING EN GARANTIEREGELING 

Zie vraag 12. 
 

9.8 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING 

Als je ziek en gedurende minstens acht dagen buiten strijd bent, kan je een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
krijgen. Je moet de arbeidsongeschiktheid binnen de zeven dagen aangeven bij de adviserend geneesheer van 
je ziekenfonds.  
 
Sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen een aanvullende crisisuitkering krijgen. 
 

9.9 CORONA-OVERBRUGGINGSRECHT  

Het klassieke overbruggingsrecht, waar je beroep kunt op doen in geval van brand, economische 
moeilijkheden, faillissement enz., werd uitgebreid met Corona-overbruggingsrecht, op basis van de wet van 22 
december 2016, zoals laatst gewijzigd bij wet van 28/02/21, van Koninklijk besluit nr. 41 en van het Koninklijk 
besluit van 4/11/20. 
 
Zelfstandigen in bijberoep komen ook in aanmerking, als ze voorlopige sociale bijdragen betalen op een 
referte-inkomen van minstens 7.021 euro per jaar (6.996,89 in 2020). 
 
Je vindt meer informatie op de site van het RSVZ en op de site van VLAIO. 
 

 Dubbel corona-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting of bij onderbreking van je activiteit 

Je kunt hierop beroep doen in januari en februari 2021 (maar de ministerraad heeft beslist deze maatregel te 
verlengen tot eind juni 2021): 
 
- als de overheid je verplicht heeft te sluiten en je je activiteit volledig moet onderbreken (uitgezonderd 

take-away en “click and collect”).  
Er is geen minimumduur van onderbreking vereist. 
 

https://www.vlaanderen.be/proportionele-vermindering-van-de-onroerende-voorheffing
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/zelfstandigen/Paginas/default.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/aanvullende-crisisuitkering-sommige-arbeidsongeschikte-zelfstandigen-covid19.aspx
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016122214&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016122214&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020062609&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020110402&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020110402&table_name=wet
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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- als je hoofdzakelijk (circa 60%) afhankelijk bent van een activiteit die moet sluiten en je je activiteit 
volledig onderbreekt tijdens de periode van de sluitingsmaatregelen. 

 
Je kunt het aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds tot 30/09/21. 
 

 Corona-overbruggingsrecht bij omzetdaling 

Je kunt hierop beroep doen als je omzet in tijdens een van de maanden van het eerste semester 2021, als 
gevolg van de coronacrisis, gedaald is met minstens 40% in vergelijking met je omzet tijdens dezelfde maand in 
2019. Als je tijdens die maand in 2019 nog niet actief was, of je omzet in die maand uitzonderlijk laag was 
omwille van bv. arbeidsongeschiktheid, wordt de omzet vergeleken met die van de eerstvolgende volledige 
maand. 
 
Je kunt het aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds tot 30/09/21. 
 

 Corona-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind 

Je kunt hierop beroep doen als je je activiteit in januari, februari of maart 2021 gedurende  minstens zeven 
dagen hebt onderbreken, omdat je in quarantaine moest of moest zorgen voor een jongere van hoogstens 17 
jaar (geen leeftijdsgrens in geval van handicap), omdat hij of zij in quarantaine moet of omdat de school, 
kinderopvang of instelling gesloten is. 
 
De ministerraad heeft beslist deze maatregel te verlengen tot eind juni 2021. 
 
Je kunt het aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds tot 30/09/21. 
 

 Bedrag 

Het bedrag van de uitkering hangt af van de reden voor de onderbreking of omzetdaling, de duur van de 
onderbreking, of je zelfstandige in hoofd- of in bijberoep bent, of je een gezin ten laste hebt en of je een ander 
vervangingsinkomen hebt. Zie de sites van het RSVZ en van VLAIO. 
 

 Belasting van het corona-overbruggingsrecht 

De fiscale circulaires 2020/C/94 en 2020/C/114 bepalen dat het corona-overbruggingsrecht belast wordt tegen 
16,5% (behalve de uitzonderingen bepaald in de circulaire). 
 

9.10  UITKERINGEN IN GEVAL VAN VOLLEDIGE STOPZETTING VAN JE 

ACTIVITEIT 

Als je failliet gaat of je zaak volledig moet stopzetten wegens overmacht of economische moeilijkheden, kun je 
onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het overbruggingsrecht. We hebben het hier over het gewone 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/02e76075-feb3-4d9d-ab3d-9f827b8e5750/overbruggingsrecht
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/341dad80-8748-4602-bdb5-5e0e61fe2676/2020%25252Fc%25252F114
https://www.rsvz.be/nl/stopzetting-activiteit
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overbruggingsrecht, in tegenstelling met de versoepelde regeling die ingevoerd is naar aanleiding van de 
coronacrisis en waarvan sprake in punt 9.9.  
 
Het overbruggingsrecht houdt in dat je je rechten op geneeskundige verzorging en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoudt, zonder dat je sociale bijdragen betaalt, en dat je gedurende 
maximum 12 maanden een uitkering krijgt van 1.291, 69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro mét 
gezinslast. 
 
Het (gewone) overbruggingsrecht is enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep. 
 
Als je in de loop van de laatste drie jaar een werkloosheidsuitkering gekregen hebt, kun je, als je je 
zelfstandige activiteit stopzet, opnieuw een uitkering aanvragen, zonder arbeidsdagen te moeten bewijzen. 
Deze periode wordt verlengd met twaalf jaar, dus tot vijftien jaar in het totaal, als je gedurende minstens zes 
maanden zelfstandige geweest bent. Meer informatie vind je in infoblad T39 van de RVA. 
 

9.11  WERKBAARHEIDSCHEQUES 

Wanneer je onderneming advies, begeleiding of opleidingen nodig heeft om de risico’s van besmetting op de 
werkvloer te beperken, kun je daarvoor in Vlaanderen werkbaarheidscheques aanvragen.  
 

9.12  LOKALE STEUNMAATREGELEN  

Enkele steden en gemeenten voorzien steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen die getroffen 
worden door de coronacrisis. Het gaat onder andere om het niet aanrekenen van belastingen, het uitreiken 
van een horecabon en aanvullende premies. Op de website van Vlaio vind je een overzicht met de 
maatregelen per provincie. 
 
Het kennisnetwerk VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) heeft op haar website informatie 
gebundeld over maatregelen die gemeenten kunnen nemen om ondernemingen te laten heropstarten. 
 
 

9.13  VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 5, 6, 7, 8 EN 9 

Ondernemingen die in februari, maart, april, mei of juni 2021 een omzetverlies geleden hebben van minstens 
60 %, of die verplicht moesten sluiten, kunnen beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme 5, 6, 7, 8 
of 9.  
 
In februari is dat het Vlaams Beschermingsmechanisme 5. De premie bedraagt 10 % van de omzet tijdens 
dezelfde periode in 2020, gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt het Vlaams Beschermingsmechanisme 5 
aanvragen tot 30 april 2021.  
 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t39
https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten?utm_source=Nieuwsbrief+Subsidiedatabank&utm_campaign=bfc29c8505-Nieuwsbrief+Subsidiedatabank+15+Mei+2020&utm_medium=email&utm_term=0_59ef3c54f9-bfc29c8505-84854123#Aanvullende-premies-op-de-Corona-hinderpremie-
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-5
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Het Vlaams beschermingsmechanisme 6, voor de maand maart, bedraagt 10 % van de omzet in maart 2019, 
gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt het aanvragen van 16 april tot 15 mei 2021.  
 
Het Vlaams beschermingsmechanisme 7, voor de maand april, bedraagt 15 % van de omzet in april 2019, 
eveneens gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt het aanvragen van 3 mei tot 15 juni 2021.  
 
Het Vlaams beschermingsmechanisme 8 voor de maand mei, bedraagt 10 % van de omzet in mei 2019, 
eveneens gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt het aanvragen van 7 juni tot 5 juli 2021. 
 
Het Vlaams beschermingsmechanisme 9 voor de maand juni, bedraagt 10 % van de omzet in juni 2019, 
eveneens gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt het aanvragen van 6 juli tot 6 augustus 2021. 
 
Zelfstandigen in bijberoep, die voorlopige sociale bijdragen betalen op een referte-inkomen tussen 
€ 7.021,29 en € 14.042,57, en die minder dan 4/5e werken als werknemer, komen in aanmerking voor de helft 
van de subsidie. 
 
Ook verenigingen met een economische activiteit en minstens een VTE werknemer komen in aanmerking. 
 
OKO meldt: 
 

• dat structurele werkingssubsidies en projectsubsidies gecumuleerd mogen worden met het 
beschermingsmechanisme. 

• dat sponsorgelden en werkingssubsidies niet meegeteld mogen worden voor de berekening van de 
subsidiabele omzet. 

 

9.14  SCHULDEN 

Als je te kampen hebt met moeilijkheden, kun je bescherming tegen schuldeisers krijgen via de 
(laagdrempelige) procedure van gerechtelijke reorganisatie, bepaald in de artikels XX. 30 en volgende van het 
Wetboek economisch recht.  
 
Je kunt ook schuldbemiddeling vragen aan het OCMW van je gemeente. De schuldbemiddelaar zal nagaan of je 
schulden terecht zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden enz., en proberen om een regeling te 
treffen met je schuldeisers. Hij kan bijvoorbeeld een afbetalingsplan of een gedeeltelijke kwijtschelding 
voorstellen. 
 
Voor advies kun je terecht bij Dyzo. 

 

9.15  SOCIALE BIJSTAND 

Zie punt 8.6. 
 

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaams-beschermingsmechanisme-voor-ondernemers-getroffen-februari-maart-enof-april
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaams-beschermingsmechanisme-voor-ondernemers-getroffen-februari-maart-enof-april
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaams-beschermingsmechanisme-wordt-verlengd-mei-en-juni
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaams-beschermingsmechanisme-wordt-verlengd-mei-en-juni
https://overlegkunsten.org/nl
https://www.dyzo.be/vijf-voor-twaalf/gerechtelijke-reorganisatie-doel
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/vennootschappen_verenigingen_en_stichtingen/insolvabiliteit/gerechtelijke
https://www.dyzo.be/
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9.16  AANWERVINGSPREMIE 

Op basis van een Brussels besluit van 17/12/20, kunnen werkgevers die in 2021 een Brusselse werkzoekende 
minstens halftijds aanwerven, gedurende zes maanden een premie krijgen. Het kan gaan om laaggeschoolde 
werkzoekenden, hooggekwalificeerde werkzoekenden jonger dan 30 jaar of kunstenaars (dat zijn werknemers 
die minstens één arbeidsprestatie geleverd hebben als kunstenaar-werknemer in de loop van de laatste acht 
trimesters vóór het trimester van de aanwerving). In het laatste geval bedraagt de premie 500 euro per 
maand.  
 
Je kunt de premie aanvragen bij Actiris, binnen de twee maanden nadat de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst begonnen is.  
 

9.17  GLOBALISATIEMECHANISME 

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2019 een omzet gerealiseerd hebben van minstens 
450.000 euro, en die in dezelfde periode in 2020 een daling van de omzet met minstens 60% én een 
boekhoudkundig verlies geleden hebben, kunnen een beroep doen op het globalisatiemechanisme. Voor 
ondernemingen die nog niet gestart waren in de referentieperiode wordt de omzetdaling vergeleken met de 
verwachte omzet volgens het financieel plan. 
 
Ook verenigingen zonder personeel komen in aanmerking, als ze een economische activiteit hebben. 
 
De premie bedraagt 10% van de omzet in de laatste drie kwartalen van 2019, beperkt tot 90% van de niet 
gedekte vaste kosten voor kleine en 70% van de niet gedekte vaste kosten voor middelgrote en grote 
ondernemingen, en gekoppeld aan bepaalde maxima.  
 
Je kunt de premie tot 30 september 2021 aanvragen bij VLAIO.  
 

9.18  TRANSITIEPREMIE VOOR WERKZOEKENDEN DIE ZELFSTANDIGE 

WORDEN 

Zie punt 8.7 
 

9.19  VOORSCHOT VOOR EVENEMENTEN 

Organisatoren van evenementen die plaatsvinden in Vlaanderen of in Brussel, van juni ’21 tot december ’21, 
kunnen een voorschot aanvragen. Het voorschot bedraagt maximum 60% van de kosten, met een  minimum 
van 25.000 en een maximum van 1.800.000 euro. Het voorschot moet niet terugbetaald worden als het 
evenement omwille van coronamaatregelen niet zou doorgaan.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020121724&table_name=wet
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/phoenix-brussels/
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/voorschot-voor-organisatoren-van-evenementen/wat-is-het-voorschot-voor
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Voor evenementen die plaatsvinden in juni, kon je het voorschot aanvragen tot 6 april om 12h. Voor 
evenementen georganiseerd in juli tot december is de uiterste datum 3 mei om 12h. 
 

9.20  “FLANDERS IS A FESTIVAL”: STEUN VOOR FESTIVALS, STOETEN EN 

PROCESSIES 

De Vlaamse Regering geeft steun aan organisatoren van festivals, stoeten en processies, die inzetten op 
innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. De organisator moet gevestigd zijn in Vlaanderen of 
in Brussel. Het evenement moet plaatsvinden tussen 15 juni 2021 en 31 oktober 2021. Zowel 
vennootschappen, zelfstandigen als vzw’s komen in aanmerking.  
 
Je kon de steun tot 26 april om 12 uur aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.  

10 WAT MET WERKLOOSHEIDS- EN INSCHAKELINGS-UITKERINGEN 
EN HET “KUNSTENAARSSTATUUT”? 

We hebben het hier over de gewone werkloosheidsuitkeringen, in tegenstelling met de tijdelijke 
werkloosheidsuitkeringen, waarover je informatie vindt in punt 8.1. 

10.1  TIJDELIJK RECHT OP EEN UITKERING 

Als je tien artistieke (bv. als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichtactiviteiten bij voorstellingen) 
activiteiten, waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer, kunt aantonen in de periode van 
13/03/19 tot 13/03/20, of twintig artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je 
recht op een werkloosheidsuitkering van 1 april 2020 tot 30 juni 2021. Zie de bijlagen bij de infobladen T53 
(artistieke activiteiten) en T146 (technisch-artistieke activiteiten) van de RVA. 
 
Je hebt 2 maanden de tijd om de uitkeringsaanvraag in te dienen. Als je bv. uitkeringen aanvraagt vanaf 1 
februari 2021, moet je de aanvraag ten laatste op 1 april indienen. 
 
We hebben navraag gedaan bij de RVA wat als een “activiteit” beschouwd wordt. De RVA geeft volgende 
voorbeelden: 
  

• 1 aanwerving voor 3 concerten = 3 activiteiten 
• 3 aanwervingen voor 3 concerten = 3 activiteiten 
• 1 aanwerving van 10 dagen voor 1 activiteit = 1 activiteit 

  
Wat de arbeidsdagen betreft, bevestigt de RVA dat die ook met de cachetregel berekend kunnen worden. 
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-eventsector-coronavirus
https://toerismevlaanderen.be/FlandersIsAFestival
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t53
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t146
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Er is geen specifiek formulier om de tijdelijke uitkering aan te vragen. Je schrijft je in bij de VDAB of Actiris als 
werkzoekende en gaat vervolgens naar een uitbetalingsinstelling met  
 

- het bewijs van de inschrijving als werkzoekende 

- C4’s en kopies van arbeidscontracten voor artistiek of technisch-artistiek werk in de periode van 

13/03/19 tot 13/03/20  

- formulieren C1 'Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand' en C1-Artiest 

- eventueel een kopie van de uitleg over de uitkering in de bijlage bij de infobladen T53 en T146 van de 

RVA. 

 

10.2  TOESLAG UITKERING VOOR MENSEN MET “KUNSTENAARSSTATUUT” 

Er is een politiek akkoord over een hogere werkloosheidsuitkering voor mensen met het 
”kunstenaarsstatuut”. Dat zijn kunstenaars en technici die het neutralisatievoordeel genieten, en dus in de 
eerste vergoedingsperiode zijn gebleven na meer dan een jaar werkloosheid. 
Hun uitkering wordt van 1 januari tot 30 juni 2021 opgetrokken tot 1.357 euro bruto per maand voor 
alleenstaanden en samenwonenden en 1.540 euro bruto per maand voor gezinshoofden. In de komende 
maanden krijgen ze de toeslag voor de maanden januari, februari en maart 2021. Voor de maanden april, mei 
en juni 2021 krijgen ze de verhoogde uitkering. 
 

10.3  OPSCHORTING DEGRESSIVITEIT 

Werkloosheidsuitkeringen zijn degressief. Dat wil zeggen dat de uitkering na verloop van tijd zakt. 
 
De fase waarin je je op 1 april 2020 bevond, wordt met 15 maanden verlengd. Ook de daaropvolgende fases 
schuiven met 15 maanden op. Stel dat je eerste of tweede vergoedingsperiode afloopt op 14 mei 2020, en dat 
je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot 14 augustus 
2021. Zie hierover blz. 82 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA.  
 

10.4  VOORDEEL BEHOUD HOOGSTE VERGOEDINGSPERCENTAGE (OF 

“KUNSTENAARSSTATUUT”) 

Om het “kunstenaarsstatuut” te krijgen, waarmee we het voordeel bedoelen van het behoud van het bedrag 
van de uitkering in de eerste periode gedurende 12 bijkomende maanden, moet je 156 arbeidsdagen bewijzen 
in een periode van 18 maanden. Van die 156 arbeidsdagen moeten er ten minste 104 artistiek of technisch-
artistiek zijn.  
 
Als je kunstenaarsstatuut zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2021, zal het verlengd worden tot 30 
juni 2021.  
 

https://www.rva.be/nl/uitbetalingsinstellingen
https://www.rva.be/nl/formulieren/c1
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C1_Artiest/FormNL.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/feuilles_info/T146/Bijlage_20201207_T53T146_NL.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/feuilles_info/T146/Bijlage_20201207_T53T146_NL.pdf
https://mail.statik.be/t/r-l-tlghtx-fcuriidj-i/
https://www.rva.be/nl/faq-2
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De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot 30 juni 2021. Idem voor de 
periode van 12 maanden, waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen 
om je “kunstenaarsstatuut” te verlengen. Zie daarover infoblad T53 (artistieke activiteiten) en infoblad T146 
(technisch-artistieke activiteiten). 

De RVA geeft de volgende voorbeelden: 

- Uw eerste vergoedingsperiode moest op 1 mei 2020 aflopen. Door de coronamaatregelen wordt die 
einddatum uitgesteld naar 1 augustus 2021. Om het voordeel te genieten, moet u 156 werkdagen in 
loondienst bewijzen in een referteperiode die in principe loopt van 1 februari 2020 tot 31 juli 2021.. 
Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 
maart 2020 tot 30 juni 2021. 
U moet dus de 156 werkdagen in loondienst bewijzen in de periode van 14 oktober 2018 tot 31 juli 
2021. 
 

- U ontvangt een voordeel dat aanvankelijk moest aflopen op 30 april 2020, maar dat wegens de eerder 
vermelde maatregelen wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. 
Om de hernieuwing van het voordeel te krijgen, moet u het bewijs voorleggen van 3 artistieke prestaties 
in een referteperiode. 
Aangezien uw voordeel effectief afloopt op 30 juni 2021, moet die referteperiode in principe tussen 1 juli 
2020 en 30 juni 2021 liggen. 
Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 
maart 2020 tot 30 juni 2021. 
U moet het bewijs van de 3 artistieke prestaties dus voorleggen voor de periode van 14 maart 2019 tot 
30 juni 2021.  

Om te vermijden dat de uitbetalingsinstellingen en de RVA op het einde van de coronamaatregelen overspoeld 
worden, vragen ze om de aanvragen in te dienen zodra je aan de voorwaarden voldoet om het voordeel te 
krijgen of te verlengen voldoet.   
 

10.5  CUMUL AUTEURSRECHTEN 

Inkomsten uit artistieke activiteiten (behalve lonen), zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of 
auteursrechten, beïnvloeden het bedrag van de uitkering, wanneer ze hoger zijn dan 4.536,48 euro (netto-
belastbaar) per jaar. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten 
ontvangen tussen 1/04/20 en 30/06/21. Die kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een 
werkloosheidsuitkering. Zie blz. 88 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA.  
 
 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t53
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t146
https://www.rva.be/nl/faq-2
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10.6  BESCHIKBAARHEID ARBEIDSMARKT 

Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen doen 
om werk te vinden. Kunstenaars moeten enkel op zoek gaan naar artistiek werk, als ze in de loop van de 
laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebben, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. 
Artikel 5 van de Wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele 
sector bepaalt dat de referteperiode van 18 maanden opgeschort wordt van 13 maart 2020 tot en met 31 
maart 2021.  
 

10.7  INSCHAKELINGSUITKERINGEN 

Als schoolverlater kun je na een beroepsinschakelingstijd van ongeveer een jaar inschakelingsuitkeringen 
krijgen gedurende 36 maanden (of langer als je bijvoorbeeld een opleiding volgt of werkt). Bij het bepalen van 
deze periode van 36 maanden wordt geen rekening gehouden met de maanden april tot en met juni 2021. Als 
je bijvoorbeeld recht had op inschakelingsuitkeringen tot 14 mei 2020, dan wordt het recht met vijftien 
maanden verlengd en kun je die nu krijgen tot 14 augustus 2021. Zie hierover blz. 83 in de FAQ Tijdelijke 
werkloosheid corona van de RVA. 
 

10.8  ACTIVITEITENCOÖPERATIES 

Werkloze kandidaat-ondernemers kunnen hun zaak gedurende 18 maanden uittesten via een erkende 
activiteitencoöperatie (Starterslabo in Vlaanderen, Jobyourself in Brussel), met behoud van hun 
werkloosheidsuitkering. Bij besluit van de Vlaamse regering van 29/05/20 is de termijn voor overeenkomsten 
die liepen op 12 maart 2020 verlengd met drie maanden. Deze verlenging is enkel van toepassing in 
Vlaanderen. 

11 OP WELKE KREDIETEN KAN JE EEN BEROEP DOEN? 

Ondervind je door de coronacrisis financiële moeilijkheden, bij Cultuurloket kan je terecht voor 
crisisbegeleiding, onder meer voor hulp bij het zoeken naar krediet of financiering. 
 
Je kunt beroep doen op de Vlaamse kredietbemiddelaar als je bv. geen krediet krijgt of als er discussies zijn 
met je bank over de terugbetalingsmodaliteiten of de herschikking van kredieten. Deze gratis dienst wordt 
aangeboden door VLAIO.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071509&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071509&table_name=wet
https://www.rva.be/nl/faq-2
https://www.rva.be/nl/faq-2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052911&table_name=wet
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding
https://vlaio.be/nl/nieuws/problemen-met-je-financiering-raadpleeg-de-vlaamse-kredietbemiddelaar
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11.1  CULTUURKREDIET 

Als je professioneel actief bent in de cultuursector en geen lening kunt krijgen bij de bank, kun je bij Hefboom 
een Cultuurkrediet vragen van maximum 100.000 euro, zonder intrest. Je moet geen waarborg geven en de 
lening is achtergesteld, dat wil zeggen dat Hefboom in geval van financiële problemen als laatste in de rij van 
schuldeisers gaat staan.  
 
De Vlaamse regering heeft op 12 maart beslist het maximumbedrag te verhogen tot 250.000 euro, mits een 
aantal voorwaarden vervuld zijn, en de lopende Cultuurkredieten om te zetten naar Herstel Cultuurkredieten. 
 

11.2  KREDIET GEWAARBORGD DOOR PMV 

De Vlaamse overheid stelt zich via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) garant voor ondernemingen die 
financiering nodig hebben om de coronacrisis te overbruggen. Hier gaat het specifiek over niet-bancaire 
schulden die maximaal 12 maanden oud zijn. Denk aan RSZ- en btw-schulden of -achterstanden, achterstallige 
huur of lonen. Ook wie met eigen middelen een rekening van de organisatie of onderneming heeft betaald, 
kan gebruik maken van deze waarborg tot 75 % van het geleende bedrag.  De kredietaanvraag en het 
toekennen van de garantie verloopt volledig via je bank. Je kan deze waarborg aanvragen tot eind 2020. 
 
Niet enkel vennootschappen en zelfstandigen, maar ook vzw’s met een economische activiteit (dat wil zeggen 
vzw’s die goederen of diensten op de markt aanbieden), kunnen een krediet krijgen met waarborg door PMV.  
Meer informatie vind je op de website van PMV. 
 

11.3  CORONALENING PMV (ACHTERGESTELDE LENING OP 3 JAAR) 

Ondernemingen die financiële nood ondervinden ten gevolge van de coronacrisis kunnen bij PMV 
(Participatiemaatschappij Vlaanderen) tot 15 oktober 2021 een achtergestelde lening op 3 jaar aangaan. Je 
kunt 25.000 tot 2.800.000 euro lenen. Gedurende de eerste twee jaar wordt de terugbetaling opgeschort, het 
derde jaar betaal je de lening terug in maandelijkse schijven. De interest wordt integraal verrekend bij de 
laatste aflossing. Voor kredieten tot 800 000 euro liggen de rentevoeten tussen 3 en 5%. Voor kredieten boven 
800 000 euro is de interest minstens 6%. Je kunt de lening aanvragen tot 15 oktober 2021. 
 
Een achtergestelde lening betekent dat PMV als laatste in het rijtje van schuldeisers gaat staan als je KMO het 
moeilijk zou krijgen. De maatregel is enkel bedoeld voor gezonde bedrijven, die eventueel tijdelijk te kampen 
hebben met een slechte rentabiliteit.  
 
Niet enkel vennootschappen en zelfstandigen, maar ook vzw’s met een economische activiteit (dat wil zeggen 
vzw’s die goederen of diensten op de markt aanbieden), kunnen een krediet krijgen met waarborg door PMV.  
 
Een van de voorwaarden is een effectieve tewerkstelling van minstens 80% van het totale personeelsbestand 
op het einde van 2019, of een engagement om dit op zeer korte termijn te realiseren. Ondernemingen in 

https://cultuurkrediet.be/
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-waarborgregeling
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zwaar getroffen sectoren, zoals de sector van de evenementen, moeten slechts een tewerkstelling van 60% 
aantonen. 
 
De lening is onverenigbaar met de hinderpremie, compensatiepremie, ondersteuningspremie en het Vlaams 
Beschermingsmechanisme. De onverenigbaarheid geldt niet voor kredieten tot 75.000 euro en ook niet voor 
het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (leningen boven 75.000 euro zijn dus cumuleerbaar met het 
nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme).  

Meer informatie vind je op de site van PMV en van VLAIO. 
 

11.4  WINWINLENING EN VRIENDENAANDEEL 

De winwinlening werd uitgebreid bij Vlaams decreet van 2/10/20. Een winwinlening laat toe aan particulieren 
een lening te geven aan een onderneming in ruil voor een belastingvermindering. Door de nood aan financiële 
middelen voor ondernemers heeft de regering beslist om de voorwaarden van de lening aan te passen. De 
grensbedragen worden opgetrokken van 50.000 euro naar maximaal 75.000 euro per kredietgever en van 
200.000 euro naar 300.000 euro voor de maximale lening door een onderneming. Je kan ook flexibeler met de 
looptijd van de lening omgaan (tussen de 5 en 10 jaar) en de overheidswaarborg, in het geval de lening niet 
kan worden terugbetaald, neemt toe van 30 % tot 40 %. 
 
Winwinleningen die aflopen in 2020, kunnen verlengd worden met een of twee jaar (Besluit van de Vlaamse 
regering van 13/11/20). 
 
Particulieren kunnen Vriendenaandelen nemen in kmo’s. De aandeelhouder kan tot 75.000 euro investeren en 
krijgt tot vijf jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5%. De onderneming kan op die manier tot 300.000 euro 
kapitaal verwerven.   
 

11.5  LENING VOOR HANDELSHUUR 

Tot 1 juli 2021 kun je bij VLAIO een lening van een tot vier maanden huur vragen, als je je zaak verplicht hebt 
moeten sluiten. Ook ondernemingen uit de eventsector, die bijvoorbeeld gebouwen huren om materiaal te 
stockeren, komen in aanmerking. Voorwaarde is onder meer dat de verhuurder een of twee maanden huur 
kwijtscheldt. VLAIO kan bemiddelen tussen huurder en verhuurder. De lening bedraagt maximum 60.000 euro. 
De overheid betaalt het bedrag rechtstreeks aan de verhuurder. De huurder moet de lening binnen de 24 
maanden terugbetalen, met 2% intrest. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te 
lopen.   
 
Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 
kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur. 
 

https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
http://live-pmvz.rcaonline.be/corona-uitbreiding-winwinlening
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020100201&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-11-19&numac=2020031659#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-11-19&numac=2020031659#top
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vriendenaandeel
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening
https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-neemt-fiscale-steunmaatregelen-voor-gezinnen-en-ondernemers?utm_source=Nieuwsbrief+Subsidiedatabank&utm_campaign=66616d12ac-Nieuwsbrief+Subsidiedatabank+28%C2%A0februari%C2%A02021&utm_medium=email&utm_term=0_59ef3c54f9-66616d12ac-85856923
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11.6  WELVAARTSFONDS 

Innoverende start- en scale-ups, die door de coronacrisis extra financiering nodig hebben, kunnen een beroep 
doen op het Welvaartsfonds. Het Welvaartsfonds biedt drie types financieringen: kapitaal, quasi-kapitaal en 
achtergestelde leningen. 
 

11.7  BETALINGSUITSTEL ONDERNEMINGSKREDIETEN 

Ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen uitstel van 
betaling van hun ondernemingskrediet aanvragen tot 30 juni 2021. Zie daarover het tweede en het derde 
charter op de site van Febelfin 
 

11.8  CROWDFUNDING 

Bij Socrowd kunnen projecten met een sociale meerwaarde (bv. een cultureel belang) een renteloze lening tot 
150.000 euro krijgen. De organisatie haalt een derde van het bedrag op en Socrowd doet de inleg maal drie. 
 
Je vindt een overzicht van crowdfundingplatformen op de site van Vlaio. 

12 OP WELKE VERZEKERINGEN KAN JE BEROEP DOEN EN WELKE 
TEGEMOETKOMINGEN DOEN DE VERZEKERAARS? 

Corona berokkent grote schade aan veel bedrijven: de omzet duikt naar beneden, gemaakte kosten zijn 
verloren, vaste kosten blijven lopen, ...  
 
Deze bedrijfsschade is zelden verzekerd. Dat is omdat het coronavirus een collectief risico is (in tegenstelling 
tot individuele risico’s zoals brand of ongevallen). Collectieve risico’s (oorlogen, overstromingen, 
aardbevingen, pandemieën, …) zijn risico’s die grote groepen mensen treffen. Indien dergelijke situaties zich 
voordoen, kan de schade niet te overzien zijn, en daarom zijn ze meestal uitgesloten in verzekeringen voor 
bedrijfsschade. 
 
Dat neemt niet weg dat het risico wél gedekt kan zijn door andere verzekeringen, zoals gewaarborgd inkomen, 
hospitalisatie en overlijden. 
 
Andere verzekeringen die in de huidige situatie hun nut kunnen bewijzen, zijn verzekeringen voor burgerlijke 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersaansprakelijkheid. 
 

https://www.welvaartsfonds.eu/
https://www.febelfin.be/nl/artikel/tweede-charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten
https://www.febelfin.be/nl/artikel/derde-charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten
https://www.febelfin.be/nl/artikel/derde-charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten
https://socrowd.be/coronafonds
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/crowdfunding
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Als je thuis werkt en het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, kan de arbeidsongevallenverzekering 
tussenkomen. Dit moet uitdrukkelijk voorzien zijn in de polis. Als werkgever kijk je dat best na. 
 
De verzekeringsmaatschappijen nemen enkele maatregelen om de gevolgen van de crisis voor zelfstandigen, 
bedrijven en particulieren te verzachten: 

 

• Voortzetting zonder formaliteiten van de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking 
van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgevers) van de werknemers die tijdelijk 
werkloos zijn, en uitstel van betaling van de premies tot 30 september 2020.  

 

• Sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) voorzien in een 
aanpassing van de premie in geval van verminderde activiteit. Deze aanpassingen zullen automatisch 
gebeuren. 
 

• Ondernemers kunnen uitstel vragen tot 30 september 2020 voor de terugbetaling van kredieten. 
 
Meer info vind je op de site van de Nationale Bank en van Assuralia.  
 
Als je hulp nodig hebt inzake verzekeringen, kun je crisisbegeleiding krijgen bij Cultuurloket. 

13 ALGEMENE VERGADERINGEN EN BESTUURSVERGADERINGEN 

Algemene en andere vergaderingen zijn momenteel niet fysiek toegestaan (zie de “huidige maatregelen” in 
www.info-coronavirus.be). 
 
De wet van 20/12/20 (hfst. 11) maakt het mogelijk om een algemene vergadering op afstand te organiseren, 
ook wanneer de statuten niet in deze mogelijkheid voorzien.  

  
Op de site van Cultuurloket vind je meer info over de organisatie van algemene en bestuursvergaderingen 
tijdens de lockdown. 

14 VERLENGING ARBEIDSVERGUNNING VOOR MIGRANTEN DIE 
NIET TERUG KUNNEN 

Arbeidsmigranten die het Schengengrondgebied niet kunnen verlaten, kunnen hun vergunning om in het land 
te blijven en te werken met 90 dagen verlengen. Meer info vind je op deze website voor Vlaanderen en op 
deze website voor Brussel. 
 

https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact
https://www.assuralia.be/nl/950%20de-verzekeraars-nemen-uitzonderlijke-maatregelen-om-de-financiele-gevolgen-van-covid-19-op-te-vangen
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/crisisbegeleiding
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020122002&table_name=wet
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/wetgevend-kader/geldig-vergaderen-tijdens-een-lockdown
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/wetgevend-kader/geldig-vergaderen-tijdens-een-lockdown
https://www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-van-bepaalde-duur
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/arbeidsvergunningen-covid-19
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Voor meer informatie over de impact van Covid-19 op de rechtspositie van vreemdelingen, raadpleeg je best 
de website van AGII. 

15 INTERNATIONALE VERPLAATSINGEN 

Zie artikel 21 van het Ministerieel besluit van 28/10/20, de huidige maatregelen inzake internationale 
verplaatsingen op info-coronavirus.be, de beslissing van het overlegcomité van de federale regering en de 
deelstaten van 30/12/20 en de websites van Vreemdelingenzaken en van het Agentschap integratie en 
inburgering. 
 

15.1  VERPLAATSINGEN VANUIT BELGIË NAAR HET BUITENLAND 

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden afgeraden, maar zijn sinds 19 april opnieuw toegelaten.  

Andere landen kunnen de toegang tot hun grondgebied weigeren, of beperkende maatregelen nemen, zoals 
een verplichting om in quarantaine te gaan. Je vindt een overzicht van de regels per land in de reisadviezen 
van Buitenlandse zaken. 

Als je een negatieve test moet voorleggen om het land binnen te mogen, kun je vragen getest te worden op de 
luchthaven van Zaventem, door hier vooraf in te schrijven, of in een laboratorium (maar niet in de testcentra 
die samenwerken met het federaal platform, en de laboratoria mogen weigeren om voorrang te geven aan de 
verplichte testen).  

Op Overbruggen, het portaal voor Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling, vind je informatie over reizen 
naar Nederland. 

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, 
waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden. 

Op de website van de Europese Commissie vind je een lijst van de EU+-landen die tijdelijk opnieuw 
grenscontroles uitvoeren. 

Volksgezondheid waarschuwt ervoor dat de situatie snel kan veranderen en dat een repatriëring niet 
gegarandeerd kan worden indien vluchten worden afgeschaft of grenzen gesloten. 

Als je ondanks een negatief reisadvies naar een bepaald land wil gaan, is het goed mogelijk dat de verzekering 
voor reisbijstand of hospitalisatie niet tussenkomt. Contacteer eventueel je verzekeraar. 
 
Buitenlanders die België niet tijdig kunnen verlaten om redenen van overmacht in verband met covid 19 
(quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens,…), kunnen aan de gemeente waar ze 

https://www.agii.be/nieuws/de-impact-van-de-covid-19-pandemie-op-de-rechtspositie-van-vreemdelingen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefvreemdelingenrechteninternationaalfamilierecht2020nr2&utm_content=lees+meer#een
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020102801&table_name=wet
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Internationale%20reizen.aspx
https://www.agii.be/nieuws/de-impact-van-de-covid-19-pandemie-op-de-rechtspositie-van-vreemdelingen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefvreemdelingenrechteninternationaalfamilierecht2020nr9&utm_content=lees+meer#vier
https://www.agii.be/nieuws/de-impact-van-de-covid-19-pandemie-op-de-rechtspositie-van-vreemdelingen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefvreemdelingenrechteninternationaalfamilierecht2020nr9&utm_content=lees+meer#vier
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://overbruggen.info/
https://sectorgidscultuur.be/artiesten/touren/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Fborders-and-visas%2Fschengen%2Freintroduction-border-control_en&data=02%7C01%7Cbert.gabriels%40integratie-inburgering.be%7C5c7c564ac1cc41e473b208d83e01ea39%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637327525224260078&sdata=T1qQs4RN0CGVfu93qhL%2FkU8kfVT4Amzzs7HDcY4Fg94%3D&reserved=0
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verblijven een ‘Covid-document’ vragen om langer in België te mogen blijven. Zie hierover het punt 
“verlenging verblijf wegens overmacht” op deze pagina op de site van het AGII. 
 

15.2  VERPLAATSINGEN UIT HET BUITENLAND NAAR BELGIË 

 

 Ben je onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San 
Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of inwoner van een 
‘derde land’ dat opgenomen is in de lijst op Re-open EU?  

Niet-essentiële reizen worden afgeraden, maar zijn vanaf 19 april opnieuw toegelaten. 

Op Overbruggen, het portaal voor Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling, vind je informatie over reizen 
vanuit Nederland naar België. 

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, 
waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden. 

Voor het Verenigd Koninkrijk, zie vraag 15.2.2. 

 Ik woon niet in België 

15.2.2.1 Ik heb de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de EU of de Schengenzone, 
alsook voor de personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land opgenomen op 
deze lijst. 

Reizen naar België is mogelijk, maar afgeraden. 

Om naar België te reizen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen: 

1. Je beschikt over een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uur voor je vertrek uit een rode zone naar 
België is uitgevoerd. 

2. Verblijf je langer dan 48u in België of kom je met het vliegtuig of de boot of kom je met de trein of bus 
vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België? Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten 
vroegste 48uur voor je aankomst in België in. 

• Op basis van je antwoorden, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact. 
• Krijg je een sms ? Je bent een hoog risicocontact. Je moet in quarantaine en je laten testen op 

dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een code per sms. Deze quarantaine en test zijn 
verplicht. Je riskeert een boete van minimum €250 als je dit niet respecteert. 

• Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine en je moet je niet laten testen. 

https://www.agii.be/nieuws/de-impact-van-de-covid-19-pandemie-op-de-rechtspositie-van-vreemdelingen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefvreemdelingenrechteninternationaalfamilierecht2020nr9&utm_content=lees+meer#vierpuntdrie
https://www.europa-nu.nl/id/vh7tltw4kdtf/schengenlanden
https://reopen.europa.eu/nl/
https://overbruggen.info/
https://sectorgidscultuur.be/artiesten/touren/
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst
https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/
https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
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3. Reis je vanuit het Verenigd Koninkrijk, India, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika? Ga in quarantaine. Laat 
je testen op dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een sms. Deze quarantaine en test zijn 
verplicht. Je riskeert een boete van minimum €250 als je dit niet respecteert. 

 
Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  
 
Opgelet: sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen 
op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden om zich naar België te verplaatsen. Enkel als je 
de Belgische nationaliteit of je hoofdverblijfplaats in België hebt, mag je vanuit die landen naar België reizen of 
in het geval van volgende essentiële reizen: 
 

- Professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht – en cargopersoneel en zeevarenden; 
- Reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties 

uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van 
de organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. In dat geval moet je een attest van essentiële reis 
aanvragen via de Belgische ambassade in dat land. 
 
Professionelen uit de cultuursector vallen niet onder deze uitzondering. 

 

15.2.2.2 Ben je geen onderdaan of inwoner van een land van de EU, Andorra, Monaco, San Marino of 
Vaticaanstad, of van een land van het Schengengebied, en geen inwoner van een ‘derde land’ dat 
opgenomen is in de lijst op Re-open EU 

 
Waar gaat het om : reizen vanuit een derde land naar België van toepassing op reizigers die niet beschikken 
over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun 
hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen op deze lijst.  
 
Opgelet: sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen 
op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden om zich naar België te verplaatsen. Enkel als je 
de Belgische nationaliteit of je hoofdverblijfplaats in België hebt, mag je vanuit die landen naar België reizen of 
in het geval van volgende essentiële reizen: 
 

- Professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht – en cargopersoneel en zeevarenden; 
- Reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties 

uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van 
de organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. In dat geval moet je een attest van essentiële reis 
aanvragen via de Belgische ambassade in dat land. 
 
Professionelen uit de cultuursector vallen niet onder deze uitzondering. 

 
Voor inwoners van andere derdelanden is reizen enkel mogelijk voor personen die essentieel werk verrichten 
of een dwingende reden hebben. Je vindt een lijst van deze uitzonderingen op de site van 
Vreemdelingenzaken.  
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://www.europa-nu.nl/id/vh7tltw4kdtf/schengenlanden
https://reopen.europa.eu/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Internationale%20reizen.aspx
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Het gaat onder andere over reizen van: 
 

- “gekwalificeerde personen, met inbegrip van de reizen van professionelen uit de cultuursector, 
wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning”  
 

- mensen die in België komen werken als werknemer of als zelfstandige, en die een arbeidsvergunning of 
een beroepskaart hebben, of daarvan vrijgesteld zijn. 
 
Artiesten die internationale faam hebben en niet meer dan 21 dagen per kwartaal in Vlaanderen willen 
werken als werknemer (maximaal 90 dagen in Brussel), zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van de aanvraag 
van een arbeidskaart.  
Als zelfstandige artiest ben je vrijgesteld van de aanvraag van een beroepskaart als je niet langer dan 3 
maanden in België verblijft en werkt. 
Beide vrijstellingen gelden ook voor de begeleiders van de artiesten. 
 

In beide gevallen moet je bovendien aantonen dat het werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is (bv. 
om financiële redenen) en/of een maatschappelijke waarde heeft (bv. erkend of gesubsidieerd door de 
overheid op basis van kunstendecreet, circusdecreet, cultureel erfgoeddecreet, Culturele activiteitenpremie, 
…), én dat het niet uitgesteld of vanop afstand uitgevoerd kan worden.  
 
De persoon moet een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat. 
De ambassade kan bijkomende info vragen, dus doe de aanvraag minstens een week voor de geplande 
afreisdatum.  
 
Heel wat professionelen uit de cultuursector zijn geconfronteerd geweest met een weigering om een attest uit 
te reiken, omdat ze geen gecombineerde vergunning hebben, terwijl dat niet per se nodig is (zie boven). Het 
Departement CJM heeft daarover contact opgenomen met Binnenlandse Zaken. Met de betrokken consuls is 
afgesproken dat de betrokkenen hun dossier opnieuw kunnen indienen. 
 
Naargelang het land zal de persoon ook een paspoort of visum nodig hebben.  
 
Als de persoon over een visum kort verblijf beschikt dat na 18 maart 2020 afgeleverd is, wil dat zeggen dat zijn 
reis beschouwd wordt als een essentiële reis. In dat geval is dus geen attest van essentiële reis meer nodig. 
Ook de visa type D-B34 (gecombineerde vergunning voor verblijf en werk gedurende meer dan drie maanden) 
en D-B29 (idem, maar voor hooggekwalificeerde werknemers) impliceren een essentiële reis.  
 
Inwoners van landen die niet tot de Schengenzone behoren (ongeacht of ze behoren tot de EU), moeten ook 
voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied. 
 
Je vindt informatie over gecombineerde vergunningen, arbeidsvergunningen, beroepskaarten en visa op de 
site van Cultuurloket.  
 
Zie ook punt 15.3 hierna wat betreft test en quarantaine. 
 

https://kunstenloket-my.sharepoint.com/personal/marie-louise_cultuurloket_be/Documents/departement/FAQ/Schengengebied%20(nieuwe%20link),
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/SCHENGEN%20-%20Toegang.aspx
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/als-buitenlander-werken-belgie/werken-belgie-als-derdelander
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15.3  MAATREGELEN WANNEER JE VANUIT HET BUITENLAND NAAR BELGIË 

(TERUG)KOMT 

 Passenger Locator Form (PLF) 

Als je naar België (terug)komt, moet je binnen de 48 uur voor aankomst in België een Public Health Passenger 
Locator Form invullen. Tenzij je niet met het vliegtuig, trein, bus of boot reist, én minder dan 48h in het 
buitenland geweest bent of minder dan 48h in België blijft.  
 
Voor meer info, zie het antwoord op de vragen Wanneer moet ik een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) 
invullen? en Hoe moet ik het Passenger Locator Form invullen? op info-coronavirus.be. 
 

 Quarantaine en test 

 
Of je een test moet ondergaan voor en/of na aankomst in België en in quarantaine moet, hangt af van de 
kleurcode van het land waar je vandaan komt. 
 
Wat betreft de verplichtingen van werkgevers die tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige 
uit het buitenland (ongeacht de zone), zie punt 15.4 hieronder. 
 
Voor reizigers uit rode zones geldt: 
 
- Test vóór vertrek 

 
Niet-inwoners (vanaf 12 jaar) die uit een rode zone komen, moeten over het negatief resultaat beschikken 
van een test die binnen de 72 uur voor de afreis is afgenomen. Er is een uitzondering voor reizigers die 
maximum 48 uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het 
vliegtuig, de bus, de trein of de boot aankomen. Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring 
worden aanvaard.  
 

- Quarantaine 
 
Reizigers (inwoners en niet-inwoners en ongeacht de leeftijd) die minstens 48 uur in een rode zone 
geweest zijn en die langer dan 48 uur in België zullen blijven moeten 10 dagen in quarantaine. De 
quarantaine kan beëindigd worden na een negatieve test op dag 7 van de quarantaine. 
 
Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Zuid-Amerika moeten tien dagen in quarantaine 
gaan, ongeacht hoe lang ze daar geweest zijn en hoe lang ze in België blijven. 
 
Wat quarantaine betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat moet ik verstaan onder het begrip 
quarantaine” op info-coronavirus.be.  
 

- Uitzonderingen op quarantaine 

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.info-coronavirus.be%2Fnl%2Ffaq%2F&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472013417%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xyuoEqWlasUESFys5L7NztIIENjg7Xf%2Fk5kjubNv4dw%3D&reserved=0
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De federale overheid kan beslissen dat je niet in quarantaine moet, wanneer de volgende voorwaarden 
vervuld zijn: 
 

- Niet-inwoners komen naar België voor “beperkte zakelijke contacten, gelinkt aan een concreet 
project of aan een dossier”, met een maximale duurtijd van vijf dagen, 
of  
inwoners van België zijn naar een rode zone geweest voor “dossiers of projecten die beperkte 
interventies ter plaatse noodzaken” (geen tijdsbeperking). 
 
Het CCVO (Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid) bevestigt dat ook bv. 
professionele repetities en optredens hieronder kunnen vallen.   
 

- De werkgever of opdrachtgever heeft vóór het vertrek het Business Travel Abroad (BTA)-
formulier ingevuld 
 

- De reiziger vult het via het BTA-formulier gegenereerde certificaatnummer in op het Public Health 
Passenger Locator Form (PLF). 
 

- Uit het Public Health Passenger Locator Form (PLF) blijkt dat het risico op besmetting beperkt is.  
 

Het kan zowel over werknemers als over zelfstandigen gaan. 
 

Daarnaast is er in Vlaanderen een uitzondering op de quarantaineplicht voor reizigers die “om essentiële 
redenen” in een rode zone geweest zijn. Dat is onder meer het geval voor “hooggekwalificeerde personen, 
als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld”. Zie art. 4, derde 
lid, 13° van het besluit van de Vlaamse regering van 8/01/21. Denk bv. aan een dirigent die in een rode 
zone geweest is voor een concert. 

 
- Onderbreking van de quarantaine 

 
Als je in quarantaine moet, mag je die onderbreken voor de duur van:  
 
1. de uitoefening van “kritische functies in essentiële sectoren”, mits een attest van de werkgever. De 

essentiële sectoren zijn opgesomd in de bijlage bij het Ministerieel besluit van 1/11/20. Het gaat onder 
meer over radio en televisie.  
 

2. enkel in Vlaanderen, om een noodzakelijke activiteit te vervullen die niet uitgesteld kan worden.  
 
Je kunt zelf bepalen of dat het geval is. In geval van controle (politie, inspectie), kun je verwijzen naar 
art. 3 lid 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 8/01/21, en uitleggen waarom de activiteit 
noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden. Elementen kunnen bv. zijn: contracten, investeringen, 
schade in geval van uitstel of afstel  enz. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foverheid.vlaanderen.be%2Fcrisiscommunicatie-door-ccvo&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472033406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dWtzu0dbHrU4Rofsqe3JJlX6Cr11EFZX3OW4VbFvXic%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbta.belgium.be%2Fnl&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472033406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vl35cu%2FKuerJromTr%2FDe32Hw6aX%2FOr3ztu1BefJs3hA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbta.belgium.be%2Fnl&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472033406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vl35cu%2FKuerJromTr%2FDe32Hw6aX%2FOr3ztu1BefJs3hA%3D&reserved=0
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/08/2021020067/staatsblad
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ejustice.just.fgov.be%2Feli%2Fbesluit%2F2020%2F11%2F01%2F2020031627%2Fjustel&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472023413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cA0a6YZ6J6UVyaW9xUBhfbp%2FSg7Mm%2Fa%2Bd4ZT0HKtf%2BI%3D&reserved=0
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/08/2021020067/staatsblad
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Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na terugkomst uit een rode zone in het 
buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden. Deze uitzondering is niet van toepassing 
als je in contact kwam met een persoon die corona heeft (hoogrisicopatënt). 
 
De essentiële reden geldt voor hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt 
noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg 
met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de 
werkplek). Daaronder worden ook professionelen uit de cultuursector begrepen die zich verplaatsen bij de 
uitoefening van hun professionele activiteit. 
 
De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op: 
 

1. Ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België 
2. Ofwel de uitvoering van de functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële 

reden in een rode zone in het buitenland 
 
De overige tijd (bijv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds…) moet de quarantaine gerespecteerd 
worden. 

 
Meer info over de uitzonderingen kan je terugvinden op info-coronavirus.be 

  

- Testen na aankomst in België 
 
Reizigers (inwoners en niet-inwoners en vanaf 6 jaar) die uit een rode zone komen, moeten zich op dag 1 
en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Er is een uitzondering voor reizigers die maximum 48 
uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het vliegtuig, de bus, 
de trein of de boot aankomen. Niet-inwoners die over een negatief testresultaat beschikken, moeten zich 
enkel op dag 7 laten testen. De reizigers krijgen (nadat ze het Public Health Passenger Locator Form 
ingevuld hebben) een sms, waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum via de reservatietool 

op mijngezondheid.belgie.be. 

In Vlaanderen is er een uitzondering op de verplichting om zich na aankomst te laten testen, voor reizigers 
die “om essentiële redenen” in een rode zone geweest zijn. Dat is onder meer het geval voor 
“hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan 
worden uitgesteld”. Zie art. 4, derde lid, 13° van het besluit van de Vlaamse regering van 8/01/21. Denk bv. 
aan een dirigent die in een rode zone geweest is voor een concert. 
 
Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Zuid-Amerika, moeten zich steeds laten testen 
op dag 1 (inwoners) en dag 7 (inwoners en niet-inwoners) van de quarantaine. 

 
- In geval van positieve test 

 
Indien de test positief is, moet de persoon in isolatie gedurende minstens zeven dagen vanaf de dag dat de 

https://www.info-coronavirus.be/nl/uitzonderingen/
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://mijngezondheid.belgie.be/#/
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/08/2021020067/staatsblad
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test is afgenomen. Wat isolatie betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat is het verschil tussen 
quarantaine en isolatie” op info-coronavirus.be.  
 
Als de test op dag 1 negatief is, krijgt de persoon op dag 5 een uitnodiging voor een tweede test op dag 7 
en moet hij of zij tot dan in quarantaine blijven. Als de test op dag 7 negatief is, wordt de quarantaine 
opgeheven, maar wordt verhoogde waakzaamheid gevraagd (buitenshuis een mondmasker dragen en 
sociale contacten beperken) tot 14 dagen na aankomst in België. 

 
De informatie hierboven is voornamelijk gebaseerd op de beslissing van het overlegcomité van de federale 
regering en de deelstaten van 30/12/20, de info over het Business Travel Abroad (BTA)-formulier, het besluit 
van de Vlaamse regering van 8/01/21 (art. 3 lid 3 en lid 4), en deze pagina op de site van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  
 

15.4  VERPLICHTINGEN VAN WERKGEVERS OF OPDRACHTGEVERS 

Als je tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige uit het buitenland, die minstens 48h in België 
blijft, zijn er volgende verplichtingen (ongeacht de zone) (art. 3 van het Ministerieel besluit van 28/10/20, zoals 
aangepast op 12/01/21): 
 

1. De werkgever of opdrachtgever moet vanaf het begin van het werk tot 14 dagen na het einde ervan, 
een register bijhouden met: 

 
1° de naam en voornamen, de geboortedatum en het nationaal nummer of identificatienummer in de 
KBO 
2° de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België 
3° het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd; 
4° de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden 
in België samenwerkt. 
 
Deze verplichting geldt niet voor grensarbeiders.  
 
De gegevens moeten 14 dagen na het einde van de werkzaamheden vernietigd worden. 

 
2. Als de werknemer of zelfstandige verplicht is het Public Health Passenger Locator Form in te vullen (zie 

punt 15.3.1), dan moet de werkgever of opdrachtgever erop toezien dat dat gebeurd is vóór de 
aanvang van het werk.   
 

3. De werknemer of zelfstandige moet het bewijs leveren van het negatief resultaat van een test die 
werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden. 

 
Op deze webpagina van de FOD Werk is een formulier dat werkgevers kunnen meegeven aan werknemers die 
naar het buitenland moeten. Sommige landen, zoals Frankrijk, vragen zo’n attest.  
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.info-coronavirus.be%2Fnl%2Fnews%2Focc-30-12%2F&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472043400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5NaQUi%2BqY%2B2X5keq7E9og6s1n9G8eeeLYERqFRlt2Qo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.info-coronavirus.be%2Fnl%2Fnews%2Focc-30-12%2F&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472043400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5NaQUi%2BqY%2B2X5keq7E9og6s1n9G8eeeLYERqFRlt2Qo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbta.belgium.be%2Fnl&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472043400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X59fS0iWwTfscRJdiXp24dJRggBRbe2j%2FtMvoZGCIbQ%3D&reserved=0
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/08/2021020067/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/08/2021020067/staatsblad
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwerk.belgie.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fuitzondering-op-de-verplichte-quarantaineregels-definitie-van-een-kritische-functie&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472053395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bb5p64TccWMAaZzpXzvZDkIWwq%2FVGmgX8qpZIDYAHnU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwerk.belgie.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fuitzondering-op-de-verplichte-quarantaineregels-definitie-van-een-kritische-functie&data=04%7C01%7Cwouter.rogiers%40vlaanderen.be%7Cf1eaefd8985a4d8c2c1f08d8b6fac5d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637460535472053395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bb5p64TccWMAaZzpXzvZDkIWwq%2FVGmgX8qpZIDYAHnU%3D&reserved=0
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020102801&table_name=wet
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voor-het-werk
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Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land 
in de rode zone, vind je op deze webpagina van de FOD Werk.  
 
Zie ook punt 21 over de relatie tussen werkgever en werknemer, de te nemen voorzorgen en de mogelijke 
aansprakelijkheid van de werkgever. 
 

15.5  OPTREDEN IN EUROPA 

Op de website van PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe) vind je een kaart waarop je 
kunt zien vanaf wanneer en waar in Europa terug voorstellingen toegelaten zijn, en een FAQ Brexit and the live 
performance.  
 

15.6  TRANSPORT VAN GOEDEREN 

 
Op deze site kun je per EU-land nagaan wat de regeling is voor het transport van goederen.  
 

15.7  MOBILITY INFORMATION POINTS 

Eventueel kun je contact opnemen met een Mobility Information Point in het land van bestemming. MIP’s zijn 
centra in Europa en de VS, die artiesten en culturele organisaties bijstaan in de administratieve uitdagingen bij 
grensoverschrijdend werken (visa, sociale zekerheid, belastingen, douane, …). 

16 WAT BETEKENT DEZE CRISIS VOOR TAX SHELTER DOSSIERS? 

Op basis van Circulaire 220/C/134, zullen tot 31 maart 2021 ook voorstellingen die enkel live gestreamd 
worden, in aanmerking komen voor de tax shelter podiumkunsten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
meldt in haar nieuwsbrief van 12/04/21 dat deze maatregel verlengd wordt tot 30 juni 2021. 
 
Op 25 mei heeft de FOD Financiën “Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het 
tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken” gepubliceerd, met een opsomming van 
tijdelijke fiscale maatregelen voor de tax shelter: 
 
• Voor de podiumkunsten kan de termijn van 24 maanden om de uitgaven te doen, met 12 maanden 

verlengd worden.  
Dit geldt voor “de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12.03.2018 tot 31.12.2020 en 
waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd”. (zie circulaire 2020/C/72, punten 5 en 24) 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen
https://www.pearle.eu/
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://www.cultuurloket.be/index.php/mobility-information-point
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/504f2659-9ba7-4217-a7d9-c687be2f3ab9
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/fiscale-maatregelen/tax-shelter-audiovisuele-werken-en-podiumkunsten
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
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• Voor de audiovisuele sector kan de termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) om de uitgaven 
te doen, met 12 maanden verlengd worden.  
Dit geldt voor “de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12.09.2018, of 12.03.2018 voor de 

animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie, tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest 
nog niet is aangevraagd”. (zie circulaire 2020/C/72, punten 4 en 23) 
 

• De termijn van drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst, waarin de investeerder de 
sommen moet storten, kan met drie maanden verlengd worden, indien de vervaldag van deze termijn na 
12.03.2020 valt. Na verloop van deze termijn, kan de investeerder onder bepaalde voorwaarden beslissen 
om niet meer of nog slechts gedeeltelijk deel te nemen aan de financiering van het werk, zonder 
administratieve sanctie. 
Dit geldt voor de raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 12.03.2020. (zie circulaire 
2020/C/72, punten 8 en volgende en 25) 
 

• Het audiovisueel werk of de podiumproductie bepaald in de raamovereenkomst, kan vervangen worden 
door een ander werk. 
Dit geldt voor de raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 12.03.2020. (zie circulaire 
2020/C/72, punten 8 en 25) 

 
• Uitgaven voor voorstellingen van podiumproducties, die waren geprogrammeerd binnen de maand na de 

première, maar die niet hebben kunnen plaatsvinden als gevolg van het verbod door de overheid, worden 
beschouwd als productie- en exploitatie-uitgaven gedaan binnen de maand na de première. 
Dit geldt voor “de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12.03.2018 tot 31.12.2020 en 
waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd”. (zie circulaire 2020/C/72, punten 20 en 24) 
 

OKO meldt dat de Cel Taxshelter, wat digitale presentaties betreft, een onderscheid maakt tussen:  
• een ononderbroken, rechtstreekse, integrale presentatie voor een betalend publiek, die beschouwd 

kan worden als de première. 
• een opname, gemonteerd, met eventueel postproductie-ingrepen, die op een later tijdstip voor een al 

dan niet betalend publiek wordt aangeboden, die beschouwd wordt als een audiovisuele afgeleide van 
de eigenlijke podiumproductie, en niet als de première van het podiumwerk. 

Zie ook de Wet van 20/12/20 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie (hoofdstuk. 4) en de Wet van 29/05/20 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge 
van de COVID-19 pandemie. 

17 WAT MET INDIENDATA IN HET KADER VAN SUBSIDIEDOSSIERS 
(ZOWEL AANVRAGEN ALS VERANTWOORDING)? 

Deadlines voor indiendata blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media voert wel enige 
flexibiliteit in met betrekking tot de volledigheid van de dossiers. Indien je, vanwege de verstrengde 
maatregelen, niet in staat bent om een dossier volledig in te dienen, stuur je voor de indiendatum een e-mail 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.18239033.1020453235.1591177181-997115802.1584966950#!/document/456f20ef-572b-4e54-be50-bdb17b74484a
https://overlegkunsten.org/nl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020122010&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020122010&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
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naar kiosk@vlaanderen.be. In het onderwerp van de mail vermeld je duidelijk de naam van de subsidielijn. Je 
geeft in de mail de reden van de onvolledigheid van het dossier en de datum waarop je het dossier zal kunnen 
vervolledigen. Je motiveert daarbij ook de looptijd. De administratie zal dit contextueel bekijken. 
Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen. Deze regeling geldt zowel voor 
dossiers die via KIOSK als via mail worden ingediend. 

18 WAT MET SUBSIDIES? 

18.1  WAT MET MIJN SUBSIDIES ALS MIJN PROJECT OF WERKING 

AANGEPAST OF GEANNULEERD WORDT VANWEGE COVID-19? 

Als het project of de werking door de verstrengde maatregelen fundamentele wijzigingen ondervindt, 
contacteer je het departement via kiosk@vlaanderen.be. Je geeft daarbij duidelijk aan welke wijzigingen zich 
zullen voordoen en welke impact dit zal hebben op het project of de werking.  
 
De onderbouwde kosten van gesubsidieerde activiteiten die ten gevolge van de coronacrisis niet, beperkt of 
gewijzigd hebben plaatsgevonden, zullen in aanmerking worden genomen zonder dat deze uiteraard het 
toegekende subsidiebedrag kunnen overschrijden. Indien de uitvoering van het project wordt verplaatst naar 
een latere datum zal het Departement CJM geval per geval onderzoeken of het uitstellen van de einddatum 
van een project of beurs binnen de van toepassing zijnde regelgeving en begrotingstechnisch mogelijk is. De 
administratie zal zich dus zo soepel mogelijk opstellen bij de behandeling van projectdossiers die een ernstige 
impact ondervinden van de coronacrisis. 
 
Op deze webpagina vind je een overzicht van de maatregelen die het VAF heeft genomen om de audiovisuele 
sector meer flexibiliteit te bieden. 
 

18.2  WAT MET DE VOORSCHOTTEN EN SALDI BIJ DE SUBSIDIES DIE IK 

ONTVANG? 

In het geval de uitbetaling van subsidies gebeurt in meerdere voorschotten en een saldo, werd (in afwijking 
van de termijnen bepaald in decreten en besluiten) in 2020, binnen de perken van de begrotingsartikelen, de 
uitbetaling van deze voorschotten in de cultuursector maximaal vervroegd. De Vlaamse Gemeenschap heeft 
de openstaande voorschotten van 2020 midden mei uitbetaald. 
 

18.3  SCREEN FLANDERS EN VAF 

Om ervoor te zorgen dat audiovisuele producties die al steun gekregen hebben, ook in deze coronatijden 
kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen  doorgevoerd. 
 

mailto:kiosk@vlaanderen.be
mailto:kiosk@vlaanderen.be
https://www.vaf.be/corona
https://screenflanders.be/nl/economisch-fonds-nl/covid-19-measures-nl/?fbclid=IwAR2NAfbcLMpA7B3NCi56vXLw_brAuiuPVI40CflTMU3Hl-hWWLSj2CI9DxQ


 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 50 van 56 Vragen en antwoorden over COVID-19 30.04.2021 
 

Om de heropstart van de audiovisuele sector te ondersteunen, trekt de Vlaamse regering 10 miljoen euro uit 
voor het VAF-Filmfonds en 10 miljoen euro voor het VAF-Mediafonds en het VAF/Gamefonds. 
 
Op deze pagina vind je een overzicht van de maatregelen die het VAF heeft genomen om de audiovisuele 
sector meer flexibiliteit te bieden.  
 
Zie ook punt 22.1, over het garantiefonds voor de audiovisuele sector. 

19  WAT DOEN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AUTEURSRECHTEN EN 
NABURIGE RECHTEN BEHEREN? 

PlayRight heeft een noodfonds opgericht voor uitvoerende kunstenaars (acteurs, muzikanten, …). Ze kunnen 
steun krijgen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens, …)  geannuleerd werden. 
Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn onder meer dat je lid geworden bent vóór 14 maart 2020, dat je 
meegewerkt hebt aan  minstens drie film- of muziekopnames, en dat je in de maand waarvoor je steun vraagt 
geen vervangingsinkomen (volledige werkloosheidsuitkering, pensioen, overbruggingsrecht als zelfstandige, …) 
krijgt. Je hebt nog tot  16 mei 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen voor geannuleerde prestaties in april 
2021. 
 
PlayRight geeft financiële steun aan organisaties en projecten die de positie van de uitvoerende 
kunstenaar vooropstellen. Je kunt een aanvraag doen tot 30 september. 
 
Het verbod op voorstellingen en concerten en de sluiting van de horeca hebben een forse daling van de auteurs- 
en naburige rechten van componisten, muzikanten, toneelschrijvers, choreografen enz. meegebracht. De 
regering heeft beslist om een derde van de verloren inkomsten of ongeveer 19 miljoen euro te compenseren. 
De modaliteiten moeten nog uitgewerkt worden. Zie hierover de sites van Playright en VI.BE. 

Je kunt van Sabam for Culture een beurs van 300 euro krijgen, om je artistiek budget te verhogen bij 
livestream concerten. En dat zolang er geen live concerten kunnen plaatsvinden.  

Organisaties die in 2021 een residentieplek aanbieden aan één of meer visuele of plastische kunstenaars, 
kunnen van Sabam een beurs krijgen van maximum € 3.000. Aanvragen moeten binnen zijn vóór 26 februari. 

Betaal je rechten voor het gebruik van muziek of ander beschermd werk in je zaak en bleef die langer dan 
drie opeenvolgende maanden gesloten, dan kun je Unisono vragen het tarief voor seizoensgebonden 
uitbating toe te passen. 
 

Leden van Sabam bouwen in de lopen van hun carrière een reserve op, waar ze normaal gezien pas op hun 
60ste een beroep kunnen doen. Die reserve kun je vervroegd opnemen. 
 
Hier vind je het permanente beurzenaanbod van Sabam, deAuteurs en Playright.  
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/extra-financiele-impuls-voor-het-vaf?mc_cid=a98b7ac0bb&mc_eid=b52108179a
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/extra-financiele-impuls-voor-het-vaf?mc_cid=a98b7ac0bb&mc_eid=b52108179a
https://www.vaf.be/corona
https://www.vaf.be/garantiefonds
https://playright.be/noodfonds-kunstenaars/
https://playright.be/projectoproep/
https://playright.be/projectoproep/
https://playright.be/duwtje-in-de-rug-van-de-federale-overheid-voor-auteursrechten-en-naburige-rechten/
https://vi.be/nieuws/federale-overheid-compenseert-19-miljoen-aan-verloren-auteursrechten?utm_medium=email&utm_campaign=2021%20-%20VIBE%20NB%20feb%201&utm_content=2021%20-%20VIBE%20NB%20feb%201+CID_c0048fd3270d634cba7e30c40135cd83&utm_source=Campaign%20Monitor%20Google%20Analytics&utm_term=om%2019%20miljoen%20aan%20verloren%20inkomsten%20uit%20te%20betalen%20aan%20rechthebbenden
https://www.sabam.be/nl/news/boost-uw-artistiek-budget-bij-een-livestream-concert
https://www.sabam.be/nl/news/sabam-culture-zoekt-residentieplekken-die-belgische-kunstenaars-ondersteunen
https://www.unisono.be/nl/news/coronavirus-langer-dan-3-opeenvolgende-maanden-gesloten-vraag-nu-uw-tarief-voor
https://www.unisono.be/nl/news/coronavirus-langer-dan-3-opeenvolgende-maanden-gesloten-vraag-nu-uw-tarief-voor
https://www.sabam.be/nl/news/verlengd-wegens-succes-vraag-een-vervroegde-opname-van-uw-sociaal-fonds-aan
https://www.sabam.be/nl
https://www.deauteurs.be/voor-auteurs/
https://playright.be/beurs-voor-de-acteurs/
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Er zijn allerhande initiatieven om toneel, literatuur enz. bij ons thuis te brengen via internet. Denk eraan dat 
daarvoor de toelating nodig is van de auteurs en uitvoerders. Info daarover vind je op de site van Unisono en 
Cultuurloket. 

20 WELKE MAATREGELEN GELDEN IN BRUSSEL? 

20.1  BRUSSELS GEWEST 

Hier vind je de (meeste) maatregelen die van toepassing zijn in Brussel. Daar kun je ook inschrijven op de 
nieuwsbrief van 1819.brussels, om op de hoogte te blijven van de Brusselse steunmaatregelen.  
 
Een overzicht: 
 

 Tetrapremie 

Ondernemingen in onder meer de cultuur- en evenementensector kunnen een tetrapremie krijgen. 
Voorwaarden zijn (behoudens wijzigingen): 

- in 2019 een omzet hebben behaald van meer dan 25 000 euro (of meer indien meerdere vestigingen) 
- minstens 40% omzetverlies hebben geleden tussen het tweede en het vierde kwartaal van 2020 

vergeleken met het tweede tot het vierde kwartaal van 2019. 

Je kunt de premie aanvragen sinds 19 april. 

 Steun voor organisatoren van festivals, stoeten en processies 

Zie punt 9.20 
 

 Aanwervingspremie 

Op basis van een Brussels besluit van 17/12/20, kunnen werkgevers die een Brusselse werkzoekende minstens 
halftijds gedurende minstens zes maanden aanwerven, een premie krijgen. Het contract moet ondertekend 
worden vóór 1/01/22 en de effectieve aanwerving moet ten laatste op 01/03/2022 plaatsvinden. Het kan gaan 
onder meer gaan om kunstenaars. In dat geval bedraagt de premie 500 euro per maand.  
 
Je moet de premie binnen de twee maanden nadat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen is 
aanvragen.  
 
Hier vind je meer informatie. 
 

https://www.unisono.be/nl/licenties/muziek/internet
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/beschermd-werk-gebruiken
https://1819.brussels/nl/blog/faq-covid-19-de-steunmaatregelen-voor-ondernemingen-handelaars-en-zelfstandigen
https://1819.brussels/nl/blog/tetrapremie-voor-eventsector-cultuur-toerisme-sport-beschikbaar-19-april
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020121724&table_name=wet
https://1819.brussels/nl/blog/phoenixbrussels-een-nieuwe-covid-tewerkstellingsmaatregel-voor-2021?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ondernemeninbrussel2020nl&utm_content=phoenixbrussels
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 Lening voor handelshuur 

Ondernemingen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen een handelshuurlening krijgen van maximum 
vier maanden. De intrest bedraagt 2% per jaar. Voorwaarde is dat de verhuurder  minstens een maand huur 
kwijtscheldt. Je kunt de lening tot 30 juni 2021 aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. 
 
Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 
kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur. 
 

 Economische-expansiesteun 

Versnelde verwerking en uitbetaling van economische-expansiesteun voor onder meer de 
evenementensector en de culturele sector.  
 

 Kaskrediet 

Recover is een kaskrediet aan zelfstandigen en handelsvennootschappen, van maximum 15.000 euro, tegen 
een intrest van 1,75% en terug te betalen binnen de drie jaar. 
 

 Proxi-lening 

Brussel heeft bij Besluit van 1 oktober 2020 de Proxi-lening ingevoerd, waarmee Brusselse zelfstandigen en 
kmo’s geld kunnen lenen bij particulieren, die genieten van een belastingkrediet. 
 
Via de proxi-lening kan je geld lenen bij familie en vrienden. De kredietnemer en de kredietgever moeten 
hiervoor een overeenkomst afsluiten. Meer info over de voorwaarden en een model van de overeenkomst kan 
je raadplegen via de website van het Brussels Gewest. 
 

 Oxygen-lening 

Brusselse ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een Oxygen-lening aangaan van 10.000€ tot 
100.000€, met een intrest van 1,75%, om hun bedrijfskapitaal aan te vullen, voorraden aan te kopen, 
investeringen te doen of achterstallige betalingen te verrichten. 
 
Vzw’s die erkend zijn als ‘ondernemingen van de sociale economie’, komen ook in aanmerking. 
 

 Advies en ondersteuning 

Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, geeft advies aan bedrijven om hen 
doorheen de crisis te loodsen. 
 
Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende diensten die je kunnen helpen om je bedrijf overeind te houden 
of opnieuw op te starten. 

https://economie-werk.brussels/handelshuurlening?utm_source=sendinblue&utm_campaign=01-2021_Newsletter_externe_NL-FR&utm_medium=email
https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-neemt-fiscale-steunmaatregelen-voor-gezinnen-en-ondernemers?utm_source=Nieuwsbrief+Subsidiedatabank&utm_campaign=66616d12ac-Nieuwsbrief+Subsidiedatabank+28%C2%A0februari%C2%A02021&utm_medium=email&utm_term=0_59ef3c54f9-66616d12ac-85856923
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020100104&table_name=wet
https://www.finance.brussels/nl/proxilening/
https://hub.brussels/nl/
https://1819.brussels/nl/blog/je-bedrijf-staande-houden-herstarten-tijden-van-corona-schakel-hulp?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ondernemeninbrussel28januari2021nl&utm_content=begeleiding+bedrijf+in+moeilijkheden+of+stoppen
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Via deze mailinglijst kun je vragen op de hoogte gehouden te worden van de Brusselse steunmaatregelen.  
 

20.2  SUBSIDIES VAN DE VGC 

 De VGC houdt geen rekening met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis en betaalt de 
toegekende subsidies in 2020 volledig uit. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, 
waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie, worden 
uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.  

21 WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE RELATIE TUSSEN 
WERKGEVERS EN WERKNEMERS? 

Zie ook punt 15.4, als je werkt met inwoners van andere landen. 
 
De coronacrisis heeft heel wat gevolgen voor de relatie tussen werkgevers en werknemers: Mag je 
thuiswerken? Moet je thuiswerken? Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen? Wat als een 
werknemer terugkeert uit het buitenland? Antwoorden op deze en meer vragen vind je op de site van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.  
 
Daar vind je ook de generieke gids en de sectorgidsen voor werkgevers. Zie ook de gidsen in de culturele 
sectoren, met onder meer maatregelen inzake arbeidspreventie, hierboven in het antwoord op de vraag “Wat 
mag en wat niet en wat zijn de regels”. 
 
Werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren, hebben recht op klein verlet met behoud van loon.  
 
Werknemers in volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunnen met hun werkgever afspreken om 
hun onderbreking tijdelijk te schorsen tot uiterlijk 30 juni 2021.  
 
Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden sneltests invoeren. Je vindt daarover info op de site van de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
Thuiswerken is verplicht (art. 2 § 1 van het MB van 28/10/20), tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van 
de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telewerk niet 
kan worden toegepast, nemen de ondernemingen maatregelen om de maximale naleving van de afstandsregel 
van 1,5 m te respecteren. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen thuiswerken een attest of elk ander 
bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Vanaf april 2021 moeten de 
werkgevers, ten laatste op de zesde kalenderdag van elke maand, het totaal aantal werknemers en het aantal 
werknemers dat niet kan thuiswerken, aangeven bij de RSZ. 

https://www.flexmail.eu/f-cbfe977ac98c039f
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/klein-verlet-voor-vaccinatie-tegen-het-coronavirus-vaccinatieverlof
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/teststrategie-het-inzetten-van-sneltests-ondernemingen
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/teststrategie-het-inzetten-van-sneltests-ondernemingen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020102801&table_name=wet
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2020-11/Attest%20van%20noodzakelijke%20aanwezigheid%20op%20de%20werkplaats.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm


 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 54 van 56 Vragen en antwoorden over COVID-19 30.04.2021 
 

 
De Nationale Arbeidsraad heeft op 27/01/21 cao 149 gesloten, betreffende thuiswerk om 
gezondheidsredenen. De cao is van toepassing op bedrijven waar vóór 1/01/21 nog geen afspraken over 
thuiswerk gemaakt waren (bij cao, afsprakenkader of individuele afspraken. De cao geldt tot 31/12/21. 
 
Overleg met de preventie-adviseur over de te nemen voorzorgsmaatregelen en het toezicht daarop is 
aangewezen.  
 
De fiscus heeft circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk gepubliceerd. De 
maximale vergoeding wordt voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 129,48 naar 144,31 euro. Daar 
bovenop kan de werkgever een aantal kosten vergoeden (bureaumeubilair, tweede computerscherm enz.). 
 
Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land 
in de rode zone, vind je op deze webpagina van de FOD Werk.  

 
Indien zou blijken dat de nodige voorzorgsmaatregelen niet genomen zijn, kan de werkgever daarvoor 
aansprakelijk gesteld worden. De bestuurders en/of zaakvoerders zouden ook persoonlijk verantwoordelijk 
gesteld kunnen worden. Kijk best na of je organisatie en de bestuurders/zaakvoerders goed verzekerd zijn. 
 
Een Bijzondere-Machtenbesluit nr. 14 voorziet in de mogelijkheid om in enkele kritieke sectoren tijdens de 
periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 tot 220 vrijwillige overuren te presteren. Op de website van de FOD 
WASO kan je hierover meer info terugvinden.  
 
Voor de culturele sector behoren volgende paritaire comités tot de kritieke sectoren waarvoor vrijwillige 
overuren mogelijk zijn: 
 

• PC 227: beperkt tot radio en televisie 

• PC 304: beperkt tot radio en televisie 

• PC 329: beperkt tot zorg, welzijn, voedselbedeling, monumentenwacht, niet-commerciële radio en 
televisie 

 
Een wet van 15 juni 2020 schorst de opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht vanaf 22 juni, in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Indien de 
opzegging dateert van voor 1 maart 2020 blijft de opzegtermijn gewoon doorlopen. 
 
Het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 laat toe voor ondernemingen, die erkend zijn als een 
onderneming in moeilijkheden of in een herstructurering, om een tijdelijke arbeidsduurvermindering voor 
haar werknemers in te voeren voor maximaal 1 jaar. De periode van erkenning moet ingegaan zijn tussen 1 
maart en 31 december 2020. Daarbij is er sprake van een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen. De 
wekelijkse voltijdse arbeidsduur kan verminderd worden met één vijfde of één vierde of er kan een 
vierdagenweek worden ingevoerd. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020. Meer info kan je terugvinden 
op de website van de FOD WASO. 
 

https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/nieuws/nieuwe-cao-thuiswerk
https://www.ruling.be/nl/nieuws/circulaire-2021c20-over-tussenkomsten-van-de-werkgever-voor-thuiswerk
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/27/2020030838/staatsblad
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020061505&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/06/26/2020041990/staatsblad
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/arbeidsduur-en-rusttijden/tijdelijke-vermindering-van-de-arbeidsduur
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In toepassing van een koninklijk besluit van 15 juli 2020 kunnen werkgevers hun personeel een 
consumptiecheque geven van 300 euro, die besteed kan worden in de horeca-, cultuur- en sportsector. Onder 
bepaalde voorwaarden zijn de consumptiecheques, net als maaltijd- en ecocheques, vrijgesteld van sociale 
bijdragen. 

22 NOODFONDS EN ANDERE FONDSEN 

22.1  GARANTIEFONDS AUDIOVISUELE SECTOR 

De Vlaamse Regering heeft een garantiefonds van 10 miljoen euro opgericht, om de heropstart van de 
audiovisuele productiesector te ondersteunen. Doel van het garantiefonds is het dekken van bepaalde risico’s 
in verband met corona, die niet verzekerbaar zijn. Het fonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door 
het Vlaams Audiovisueel Fonds.  
 

22.2  NOODFONDS 

De Vlaamse regering heeft een noodfonds van ruim 265 miljoen euro opgericht voor de cultuur-, jeugd- en 
mediasector, waarvan bijna 65 miljoen bestemd is voor cultuur. 

 
Structureel gesubsidieerde organisaties konden tot 31 augustus 2020 een bijkomende subsidie aanvragen, 
om het onevenwicht tussen gemaakte kosten en door de coronacrisis misgelopen inkomsten te compenseren, 
en aan ‘derden in de waardeketen’ een annulatievergoeding of een vergoeding van voorbereidende kosten te 
betalen. Wanneer de organisatie een ‘derde in de waardeketen’ wil vergoeden,  moet ze met die derde een 
contract sluiten. Je vindt daarvan een model bij Cultuurloket. Op de site van Cultuurloket vind je ook 
informatie over de wijze waarop je als organisatie een vergoeding kunt betalen, en hoe het dan zit met 
belastingen, sociale bijdragen en btw, en het antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire 
vraag daarover.  

 
Werknemers en zelfstandigen konden tot 31 augustus 2020 een cultuurcoronapremie van 1.500 euro 
aanvragen.  

 
Er zijn ook bijkomende middelen gegaan naar het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, 
Cultuurloket en Hefboom.  

 
De steden en gemeenten hebben dertig procent van het noodfonds gekregen, wat neerkomt op 87 miljoen 
euro, waarvan naar schatting 20 miljoen bestemd is voor lokale cultuurverenigingen (uit de erfgoedsector, het 
sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de kunsten, …). Neem contact op met je lokaal bestuur als je als 
lokale vereniging steun nodig hebt. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071503&table_name=wet
https://www.vaf.be/garantiefonds
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/noodfonds
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/steun-aan-structureel-gesubsidieerde-organisaties
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/noodfonds-cultuur
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/algemeen/noodfonds-cultuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/noodfonds-cultuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/noodfonds-cultuur
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22.3  PRIVÉFONDSEN 

Het Fonds Norma Joossens (dat steun geeft aan acteurs en actrices op pensioengerechtigde leeftijd) heeft 
50.000 euro vrijgemaakt om financiële steun te geven aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. 
Voorwaarden zijn dat je in 2019 als betaald acteur/actrice aan de slag was en dat je sinds maart 2020 je 
professionele activiteiten hebt moeten stopzetten omwille van de coronacrisis. Per goedgekeurd dossier wordt 
een 700 à 1.500 Euro uitgekeerd. Je kunt een aanvraag indienen van 2 tot 30 april 2021 (of tot het budget op 
is). Het aanvraagformulier vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting. 
 
Je vindt een lijst van privéfondsen die relevant zijn voor de cultuursector op de site van Cultuurloket. 

https://www.goededoelen.be/fund/fund?id=D1813120
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/20201029DD
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/aanvullende-financiering/fondsenwijzer

