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WAT MAG EN WAT MAG NIET EN WAT ZIJN DE REGELS?
Het overlegcomité van 4 maart heeft beslist om vanaf maandag 7 maart over te schakelen naar code geel. In
navolging van die beslissing werd het KB van 5 maart 2022 gepubliceerd, dat in deze versoepelingen voorziet.
In navolging van het afkondigen van code geel, heeft de wet van 11 maart 2022 de epidemische noodsituatie
en het daaraan gekoppelde Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 met de afgekondigde maatregelen
opgeheven.
Het gebruik van het Covid Safe Ticket (‘CST’) in Vlaanderen was vervat in het Decreet van 29 oktober 2021 over
het COVID Safe Ticket. De Vlaamse Regering heeft op 5 maart 2022 het Besluit genomen om het gebruik van
het CST op het Vlaams grondgebied buiten werking te stellen.
Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronavirus.be.
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Het dragen van een mondmasker is enkel nog verplicht voor personen vanaf 12 jaar in de binnenruimten
van de bus, de (pre)metro, de tram en de trein en in binnenruimten van zorginstellingen. Het mondmasker
mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken.
Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft door het overlegcomité van 4 maart sterk aangeraden voor
kwetsbare personen en het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen bij uitzonderlijke drukte en op
plaatsen waar je geen afstand van 1,5 meter kan houden.
2. Vanaf 7 maart 2022 zijn de bijzondere regels voor evenementen vervallen. Er wordt niet langer een
onderscheid gemaakt tussen private evenementen, publiek toegankelijke evenementen, georganiseerde
activiteiten en massa-evenementen.
3. Ventilatie van binnenruimtes
Vanaf 7 maart 2022 geldt er geen verplichting meer tot het plaatsen van een luchtkwaliteitsmeter (CO2
meter) in binnenruimtes.
Het overlegcomité van 4 maart 2022 roept wel op om de luchtkwaliteit te bevorderen door ventilatie en
filtratie om een eventuele heropflakkering van het coronavirus te temperen. In de coronabarometer van
de FOD Volksgezondheid blijft het plaatsen van een CO2-meter, het houden van een risico-analyse en een
actieplan in bepaalde omstandigheden aangewezen voor publieksactiviteiten en horeca.
Voor de ventilatie van binnenruimtes kan gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen voor de
praktische implementatie en bewaking van de binnenluchtkwaliteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg.
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4. Thuiswerk
Vanaf 18 februari 2022 valt de verplichting tot thuiswerk weg.
Het KB behoudt de verplichting om als onderneming, vereniging of dienst passende preventiemaatregelen
te nemen om de naleving van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te
bieden aan werknemers, werkgevers en derden. De regels vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor
werkgevers moeten gerespecteerd worden. Zie ook hieronder over ‘14. De relatie tussen werkgevers en
werknemers’.
Het overlegcomité van 4 maart nodigt bedrijven en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale
partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.
5. Onderwijs
Vanaf 31 januari 2022 worden de maatregelen in het onderwijs bepaald aan de hand van een
coronabarometer. Vanaf 7 maart 2022 werd overgeschakeld naar code geel. Extra-murosactiviteiten en
meerdaagse uitstappen volgen de regels die gelden in de brede samenleving.
6. 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
Een handig overzicht van de verschillende gidsen en protocollen is te vinden op deze website.
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De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium
plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).
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.
Over hoe de sectorspecifieke protcollen zich verhouden tot de algemene maatregelen, vermeldt de Fod
Volksgezondheid het volgende:
“Bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het koninklijk besluit worden
buiten toepassing gelaten.”
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1 VRAGEN MET BETREKKING TOT EVENEMENTEN
Vanaf 28 januari 2022 geldt een coronabarometer waarvan de kleur van de barometer de druk in de zorg
weerspiegelt (code geel - oranje - rood). De barometer is van toepassing op publieksevenementen, horeca en
vrijetijdsactiviteiten. Indien de coronabaromter wijzigt kunnen er versoepelingen of verstrengingen zijn. Vanaf
7 maart 2022 werd overgeschakeld naar code geel. Meer info over de coronabarometer kan je hier
terugvinden.

1.1 HOE ORGANISEER IK EEN EVENEMENT?
Vanaf 7 maart 2022 vervalt het onderscheid tussen een georganiseerde activiteit, een privaat evenement, een
publiek evenement en een massa-evenement. Voor de organisatie van evenementen gelden beperkte
maatregelen die hieronder worden uiteengezet onder 1.1.2.

Algemene regels bij het organiseren van een evenement
1.1.1.1

10 geboden

De 10 geboden die gebruikt worden voor de organisatie van een evenement zijn de volgende:
1. Respecteer de geldende wetgeving,
2. Duid een COVID-coördinator aan op niveau van de organisatie en van de activiteit. Deze persoon
heeft als taak om de geldende preventiemaatregelen te vertalen naar de organisatie en deze te
implementeren.
3. Communiceer, informeer en motiveer op voorhand en herhaal dit regelmatig. Gebruik hiervoor het
voorziene communicatiemateriaal.
4. Respecteer de regels rond social distancing door nodeloze contacten te vermijden en waar mogelijk
zoveel mogelijk onderlinge afstand te bewaren.
5. Respecteer de regels rond hygiëne door voldoende middelen ter beschikking te stellen (bijv. zeep,
handgel, voldoende afvalbakken, etc.)
6. Reinig en ontsmet voldoende de infrastructuur (met bijzondere aandacht voor veelgebruikte
contactoppervlakten) en het gebruikte materiaal.
7. Zorg voor voldoende verluchting en beschrijf dit in het draaiboek. Streef naar een CO²-gehalte die
minder is dan 900 ppm.
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8. Voorzie persoonlijke bescherming zoals mondmaskers, schorten, wegwerphandschoenen, etc.
9. Beheer besmette personen volgens de voorziene procedures van FOD WASO en het draaiboek. Volg
het algemene principe: wie zich ziek voelt, blijft thuis.
10. Zorg voor een goede compliance en handhaving
Bovenstaande regels zijn niet verplicht, maar vanuit de sector wordt sterk aangeraden om er zoveel mogelijk
rekening mee te houden bij de organisatie van je evenement.
1.1.1.2

COVID-veiligheidsplannen en sectorspecifieke protocollen

Als organisator van een evenement wordt aanbevolen om verschillende COVID-veiligheidsplannen op te
maken en te gebruiken Ikorganiseer.be voorziet een draaiboek en een toolbox dat gebruikt kan worden voor
het organiseren van een (muziek)evenement.
In de sectorspecifieke protocols (zie hierboven) staan meer specifieke richtlijnen voor deelnemers,
artiesten/performers, medewerkers en leveranciers hoe een event praktisch COVID-veiliger te maken.
Voor verdere informatie over de organisatorische maatregelen die je als organisatie moet nemen, kan je
terecht bij het Basisprotocol Cultuur en in de sectorspecifieke protocollen.

Modaliteiten bij het organiseren van een publieksevenement
Het Basisprotocol Cultuur beschouwt een publieksevenement als een activiteit die plaatsvindt op publiek of
privaat terrein (indoor of outdoor) waarop in principe iedereen welkom is, eventueel mits aankoop van een
ticket of entreegeld.
Vanaf 7 maart 2022 geldt code geel van de coronabarometer. Concreet betekent dit dat de volgende
modaliteiten gelden voor publieksevenementen:
1. Mondmaskers
Er geldt geen mondmaskerplicht. FFP2-maskers worden wel aangeraden voor kwetsbare personen.
2. Covid Safe Ticket
Er mag geen Covid Safe Ticket (CST) ingelezen worden.
3. Capaciteit
Er geldt geen beperking met betrekking tot een maximumcapaciteit voor publieksevenementen.
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4. Luchtkwaliteit
-

Binnen: het plaatsen van een CO2-meter, het opstellen van een risico-analyse en een actieplan
blijft aangewezen
Buiten: het respecteren van de binnenluchtnormen voor een afgesloten tent en/of overdekt
terras blijft aangewezen

Modaliteiten bij het organiseren van vrijetijdsactiviteiten in groep
Het Basisprotocol Cultuur beschouwt een vrijetijdsactiviteit in groep als een activiteit die door de deelnemers
hoofdzakelijk wordt uitgevoerd in niet-professioneel verband, en waarvan de toegang wordt beperkt ofwel tot
de leden van de betrokken organisatie, ofwel door middel van een inschrijving.
Vanaf 7 maart 2022 geldt code geel van de coronabarometer. Concreet betekent dit dat de volgende
modaliteiten gelden voor vrijetijdsactiviteiten in groep:
1. Mondmaskers
Er geldt geen mondmaskerplicht. FFP2-maskers worden wel aangeraden voor kwetsbare personen.
2. Covid Safe Ticket
Er mag geen Covid Safe Ticket (CST) ingelezen worden.
3. Capaciteit
Er geldt geen beperking met betrekking tot een maximumcapaciteit voor vrijetijdsactiviteiten in groep.
4. Luchtkwaliteit
Er wordt aangeraden om extra aandacht te besteden voor ventilatie tijdens vrijetijdsactiviteiten in
groep die binnen plaatsvinden.

Het COVID Safe Ticket
Het Covid Safe Ticket mag enkel worden gebruikt en ingelezen wanneer de wet dit toelaat. Vanaf 7 maart
2022 vervalt het gebruik van het CST voor publieke evenementen en vrijetijdsactiviteiten.
Toegang tot plaatsen waar het gebruik van het CST is toegelaten, verloopt op basis van het EU Digitaal COVID
Certificaat of andere certificaten die door de Europese Commissie als gelijkwaardig worden beschouwd met
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het EU Digitaal COVID Certificaat. Het samenwerkingsakkoord en het nieuw uitvoerend
samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 bevatten de verschillende modaliteiten.
Je krijgt een CST in een van de volgende situaties:
- Je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat, wat betekent dat je minstens 2 weken voorafgaand
aan de datum van het evenement volledig gevaccineerd bent, en dat niet meer dan 270 dagen zijn
verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks of waaruit blijkt dat een
boosterdosis werd toegediend;
- Je hebt een negatieve PCR-test laten afnemen die geldig is op de dag van het evenement. PCR-testen
zijn geldig op de dag van de test plus 2 dagen;
- Je hebt een negatieve snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel.
Antigeentesten zijn 24 uur geldig;
- Je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden.
Buitenlanders die op Belgisch grondgebied verblijven maar niet behoren tot een land van de EU of een land
waarbij het digitaal Covid-19 certificaat (nog) niet is erkend door de Europese Commissie als een equivalent
van het EU Digitaal COVID Certificaat, kunnen vanaf 15 oktober een Belgisch digitaal afschrift van hun
buitenlands vaccinatiecertificaat aanvragen dat als CST kan gelden voor de toegang tot massa-evenementen.
Het buitenlands vaccinatiecertificaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- De informatie kan worden weergegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
- Het certificaat bevat Identificatiegegevens van de gevaccineerde persoon (naam, geboortedatum
en/of ID-nummer);
- Uit de gegevens blijkt dat de persoon sinds ten minste twee weken alle doses van het vaccin
voorzien in de bijsluiter toegediend kreeg van een vaccin dat opgenomen staat in de lijst vermeld
op www.info-coronavirus.be en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van
de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks of waaruit blijkt dat een boosterdosis werd
toegediend;
- Het certificaat bevat de merknaam, en het lotnummer of de naam van de fabrikant of
handelsvergunninghouder van elk vaccin dat werd toegediend;
- Het certificaat bevat de datum van de toediening van elke dosis of het aantal dosissen en de naam
van het laatste vaccin dat toegediend is, alsook de datum van laatste toediening;
- Het certificaat vermeldt het land, de provincie of de regio waar het vaccin werd toegediend;
- Het certificaat bevat een handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode van de afgever ervan.
Hieronder lijsten we alvast de belangrijkste zaken op (in geval het gebruik van het CST wettelijk opnieuw
verplicht wordt):
-

In de aankomstzone van het evenement blijven de mondmasker- en afstandregels van toepassing en
moet de organisator er dus op toezien dat de bezoekers die regels respecteren.

-

Praktisch gezien zal de bezoeker gebruik maken van de ‘CovidSafeBE’-app of van een afgedrukte versie
van het Covid Safe Ticket. Organisatoren kunnen enkel via de officiële CovidScan-app nagaan of een

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.04.2022

Vragen en antwoorden over COVID-19

pagina 11 van 69

certificaat geldig is. De CovidScan-app is gratis beschikbaar voor mobiele toestellen of kan gebruikt
worden in bepaalde scanningshardware.
-

Het scannen van het COVID-certificaat vindt best plaats voor de ticketcontrole van het evenement. Het
wordt aangeraden om voor de toegang de bezoekers er attent op te maken om hun CST en
identiteitsbewijs bij de hand te nemen zodat het scannen vlot verloopt en het vormen van grote
groepen aan de toegang tot een minimum wordt beperkt.

-

Voor meerdaagse evenementen zal een geldig COVID-certificaat moeten worden voorgelegd telkens
de bezoeker het terrein opnieuw betreedt en minstens één keer per dag. Als de geldigheid van een CST
tijdens het bezoek verloopt, dan mag de bezoeker tot middernacht blijven. De organisator kan ook een
middel voorzien voor bezoekers (bv. een polsband) die de geldigheidsduur aangeeft op grond waarvan
de bezoeker binnen mag zonder zich (opnieuw) te moeten laten testen of het CST opnieuw te laten
inlezen. Het gebruik van dit middel wordt uitgebreid naar andere aangelegenheden en voorzieningen
waar het CST gebruikt wordt. Organisatoren kunnen dit middel gebruiken onder de voorwaarden zoals
bepaald in het uitvoerend samenwerkingsakkoord.

-

De organisator moet de identiteit van de eigenaar van het CST controleren en de bezoeker moet dus
een identitietsbewijs voorleggen (identiteitskaart of rijbewijs). De controles van het CST en de identiteit
mogen enkel gebeuren door de volgende personen:
o

o

o

Personen die instaan voor de toegangscontrole van het evenement of de culturele
activiteit (dit mogen bv. ook stewards zijn, op voorwaarde dat zij instaan voor de
toegangscontrole);
De uitbater en directies van inrichtingen die behoren tot de culturele sector die het CST
mogen gebruiken en het personeel ervan voor zover deze op limitatieve wijze worden
ingezet en belast met de controle van het CST;
Personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst (die onderworpen
zijn aan de regels van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid).

De organisator moet een lijst aanleggen van de personen die de CST-controles uitvoeren.
-

De organisator moet bij de ticketverkoop en bij zijn communicatie over het evenement duidelijk
communiceren dat aan de toegang van het evenement een geldig COVID-certificaat zal gevraagd
worden. De organisator moet ook voldoende duidelijk op voorhand communiceren indien er geen
sneltestfaciliteiten ter plaatse aanwezig zijn.

-

Het scannen van het CST geeft de organisator geen toegang tot gezondheidsgegevens. Via de
identiteitskaart kan de verblijfplaats en geboortedatum worden gecontroleerd. De organisator krijgt
enkel de geldigheidsduur van het CST, de naam en voornaam van de houder te zien, en de melding of
het certificaat voldoet aan de toegangsvereiste. Na het uitlezen van de gegevens moeten die ook
onmiddellijk verwijderd worden. De organisator mag die dus voor geen enkel ander doel gebruiken.
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-

De toegang tot het massa-evenement moet geweigerd worden wanneer het resultaat van de lezing
van het CST negatief is of wanneer de identiteit van de houder niet bevestigd of geverifieerd kan
worden. In geval van technische problemen bij het lezen van het CST moet de toegang tot het massaevenement voor de houders van het CST geweigerd worden. In dergelijk geval kan de organisator
beslissen om het evenement te laten doorgaan onder de maatregelen die op dat moment van
toepassing zijn.

-

Het gebruik van het CST is beperkt tot bezoekers van massa-evenementen, proef- en pilootprojecten,
dancings en discotheken en bezoekers van voorzieningen die behoren tot de culturele sector waarvoor
een CST kan worden gebruikt. Onder “bezoekers” vallen niet de organisator, de uitbater, de
directieleden, het personeel, zelfstandige of vrijwillige medewerkers. Aan deze categorieën van
personen mag het CST niet opgevraagd worden. De organisator kan aan deze categorieën van
personen wel nog steeds sanitaire maatregelen opleggen.

Voor specifieke vragen omtrent het COVID Safe ticket, kan je ook terecht bij de officiële website van de
overheid: https://covidsafe.be/. De dienst van Covid Safe is telefonisch bereikbaar via het nummer 078 78 78
50 tussen 9u en 19u op weekdagen.
Op de website van Covid Safe worden de modaliteiten voor het CST inzake evenementen verder uitgelegd.
De maatregelen met o.a. het gebruik van het CST voor massa-evenementen geldt voor een maximale duur van
drie maanden. Deze uitbreiding kan verlengd worden wanneer er een nieuw KB wordt aangenomen om de
epidemische noodsituatie te verlengen. Het samenwerkingsakkoord voorziet echter enkele mogelijkheden om
het gebruik van het CST voor massa-evenementen, en/of dancings en discotheken te verlengen tot en met juni
2022. Voor de exacte modaliteiten zal een ordonnantie, decreet of samenwerkingsakkoord (ingeval er een
epidemische noodsituatie wordt afgekonding conform de Pandemiewet) worden uitgevaardigd.

1.2 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.
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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.

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.

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.
Kijk steeds na of er een overmachtsclausule in het contract staat en wat daarin bepaald is.

1.3 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).

1.4 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.
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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
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.

1.5 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.
Kijk ook na of het contract (en de algemene voorwaarden) bepalingen bevat over het voorschot in geval van
overmacht.
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1.6 MOET JE ALS ORGANISATOR TICKETS TERUGBETALEN?
In toepassing van een Ministerieel besluit van 14 september 2020 en 12 mei 2021, mocht de organisator
tegoedbonnen geven in plaats van de tickets terug te betalen, als het evenement (of een evenement met
dezelfde essentiële kenmerken) maximum drie jaar en twee maanden 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.
Het besluit was van toepassing op evenementen georganiseerd tot 1 oktober 2021.
Een nieuw Ministerieel Besluit van 22 december 2021 voert deze mogelijkheid van tegoedbonnen voor
verplaatste evenementen of culturele activiteiten omwille van de afgekondigde maatregelen opnieuw in.
De geleverde tegoedbon moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De verplaatste activiteit moet dezelfde essentiële kenmerken vertonen en georganiseerd worden op
een latere datum op dezelfde of een nabijgelegen locatie
2. De verplaatste activiteit moet opnieuw worden georganiseerd binnen de 36 maanden
3. De tegoedbon vertegenwoordigt de waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke
toegangsbewijs is betaald
4. Er mag geen enkele kost voor het afleveren van de tegoedbon worden aangerekend aan de houder
van het toegangsbewijs
5. Op de tegoedbon moet uitdrukkelijk vermeld worden dat hij werd afgeleverd als gevolg van de
coronacrisis
6. Er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het
nieuwe evenement
Wanneer de houder verhinderd is om het verplaatste evenement bij te wonen, of het verplaatste evenement
niet wordt georganiseerd onder de bovenstaande voorwaarden, heeft de klant het recht op de terugbetaling
van de prijs van het oorspronkelijke toegangsticket.
Op de website van de FOD Economie kan je als tickethouder nagaan wat jouw rechten zijn.

1.7 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,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

2 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”.
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.
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3 WELKE MAATREGELEN ZIJN ER VOOR WERKNEMERS?
3.1 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 31 maart 2022. Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022
beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 30 juni 2022. Zie dit
bericht van de RVA.
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. 23 en volgende en op blz. 46 en volgende in de FAQ
Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA, in het infoblad E1 voor werkgevers, in het infoblad T2 voor
werknemers en in dit stappenplan op de website van Cultuurloket.

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. 55 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.
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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 31 maart 2022.

•

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 formele schriftelijke belofte diende te gebeuren:
o ten laatste op 20 maart 2021 voor een evenement dat moest plaatsvinden na 31 maart 2021;
o ten laatste op 2 december 2021 voor een evenement dat moest plaatsvinden na 3 december
2021.

•

De belofte van een overeenkomst kan vervangen worden door het bewijs dat de werkgever voor
de tewerkstelling een DIMONA-aangifte had verricht.

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 per evenement 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.
In dit stappenplan op de website van Cultuurloket vind je een handig overzicht over de tijdelijke
werkloosheidsregeling wegens overmacht in de evenementensector.

Bedrag
Tot 30/06/2022 ontvangt de werknemer 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op
€ 2.955,69 per maand), verhoogd met een supplement van € 5,98 per dag. De uitkering bedraagt minimum
58,99 en maximum 79,58 euro per dag, plus het supplement. Zie blz. 67 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid
corona van de RVA.
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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 €113,6805 vanaf 1 maart 2022).
Tot 30/06/2022 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. 50 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 3.1.2).

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. 13 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. 52 en volgende in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.
Uitzendkrachten kunnen een bijkomende vergoeding krijgen van het Sociaal fonds voor de uitzendkrachten.

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.
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In het kader van de coronapandemie is beslist dat als je tijdelijk werkloos bent je je niet moet inschrijven als
werkzoekende tot en met 31 maart 2022. Zie blz. 76 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
•

Tot 30 juni 2022 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 3.3.

•

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 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 31 maart 2022.

•

De werkgever kan een toeslag betalen bovenop de uitkering, zonder dat daarop sociale bijdragen
verschuldigd zijn, op voorwaarde dat het totaal niet hoger is dan het nettoloon. En extralegale voordelen
mogen doorlopen. Zie blz. 68 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

•

Van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 mocht je ondersteunend vrijwilligerswerk doen bij organisatie.
Ondersteundend vrijwilligerswerk in de zorgsector en in het onderwijs, zonder winstgevend doel, is tot 31
maart 2022 mogelijk als werkloze zonder toelating te moeten vragen aan de RVA. Zie blz. 74 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).
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•

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 31/03/2022, tellen mee als arbeidsdagen om recht te hebben op
een uitkering (zie pagina 66 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA).

•

Tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2022 hebben werkgevers recht op een compensatie voor de
gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de jaarlijkse vakantie. De RSZ berekent
het concrete bedrag van de compensatie en brengt deze in mindering van de verschuldigde bijdragen van
het eerste kwartaal van 2022 (bedienden). De uitbetaling van het vakantiegeld voor arbeiders verloopt via
da vakantiefondsen. Het bedrag wordt voor de arbeiders uiterlijk op 30 april 2022 uitbetaald aan de RJV.
Zie artikelen 45 tot 49 van de Programmawet van 27 december 2021.

•

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.

3.2 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. Het gaat wel om een
belastbaar voordeel. Voor meer info kun je terecht bij je sociaal secretariaat.

3.3 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.
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
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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.

3.4 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.
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.
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3.5 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.

3.6 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 656,45 euro per maand voor
samenwonenden, 984,68 euro per maand voor alleenstaanden en 1.330,74 euro per maand voor
gezinshoofden.
Als je recht hebt op een leefloon of op een andere sociale bijstandsuitkering, kon je bij het OCMW, van juli
2020 tot 30 september 2021, een bijkomende maandelijkse premie van 50 euro aanvragen (zie koninklijk
besluit nr 47 van 26 juni 2020 en de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de
COVID-19-pandemie van 2 april 2021). Vanaf oktober 2021 heb je tot 31 maart 2022 recht op een bijkomende
maandelijkse premie van 25 euro (zie de wet van 30 november tot verlenging van de periode waarin aan de
gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen een tijdelijke premie toegekend wordt).

3.7 (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.
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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.
De Vlaamse regering heeft beslist om het systeem van de transitiepremie ook na 31 maart 2022 te laten
gelden.

3.8 INNOVATIEMECHANISME
De Vlaamse overheid lanceerde een eenmalige forfaitaire subsidie voor professionals in de cultuursector die
hun businessmodel willen innoveren. Als werknemer kon je de subsidie van 2.750 euro ook aanvragen indien
je minstens 60 arbeidsdagen van artistiek werk kan aantonen in de periode van 1 januari 2019 tot de
aanvraagdatum en indien je voldoet aan de voorwaarden van het reglement (oa. zelfevaluatie).
Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het bevoegde Departement CJM heeft
gecommuniceerd dat sinds 29 oktober de middelen zijn uitgeput.
Voor meer info over deze subsidie kan je terecht op de website van het Dep CM. Je kan het webinar van 15
september rond innovatie en het innovatiemechanisme door Cultuurloket hier bekijken.

3.9 BELASTINGEN
Vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de
periode van 15 maart 2020 tot 31 maart 2022, 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 en artikel 17 van de wet van 14 februari 2022). 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.
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4 WELKE MAATREGELEN ZIJN ER VOOR ZELFSTANDIGEN,
ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN?
4.1 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.

4.2 LOPENDE EN AANGEKONDIGDE MAATREGELEN
Belastingen
4.2.1.1

Federaal

Vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de
periode van 15 maart 2020 tot 31 maart 2022, 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.
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.
De wet van 2 april 2021 bepaalt dat vanaf december 2021 het voorschot voor de btw en bedrijfsvoorheffing
wordt afgeschaft. Meer info vind je in de Circulaire 2021/C/39 van de FOD Financiën.
Vennootschappen die een wederopbouwreserve aanleggen genieten van een vrijstelling van belastingen op
deze reserve tot en met het boekjaar 2023-2024.
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Organisatoren van een evenement kunnen beroep doen op een belastingaftrek van 25% op nietrecupereerbare gemaakte kosten (= uitgaven die als aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt en
niet in aanmerking komen voor aangekondigde lokale steunmaatregelen) bij annulatie van een evenement
met een commercieel oogmerk (bijv. theatervoorstellingen voor betalende toeschouwers of filmvoorstellen
met inkom) dat oorspronkelijk had plaatsgevonden in de periode tussen 1 oktober 2021 en 28 januari 2022
door de afgekondigde maatregelen. Dit belastingkrediet kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar
2021 door ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Dit belastingskrediet kan
verrekend worden met de vennootschapsbelasting. De uitgaven die in aanmerking worden genomen voor het
belastingskrediet zijn niet langer aftrekbaar als beroepskosten. Meer info vind je hier en op de website van
Vlaio. Zie ook artikelen 13 tot 16 van de wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
Meer info over deze en andere maatregelen vind je op de website van Vlaio en deze website.
4.2.1.2

Vlaanderen

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
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.

Overbruggingskrediet en cultuurkrediet
Zie vraag 6.

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.

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, het Koninklijk besluit
van 4/11/20 en het Koninklijk Besluit van 7/11/2021.
Zelfstandigen die omwille van de coronacrisis hun activiteiten verplicht moeten onderbreken of een
omzetdaling kennen, kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de uitkeringen van dit
overbruggingsrecht.
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Zelfstandigen in bijberoep komen ook in aanmerking, als ze voorlopige sociale bijdragen betalen op een
referte-inkomen van minstens 7.329,22 euro per jaar (7.021,29 euro in 2021).
Je vindt meer informatie op de site van het RSVZ en op de site van VLAIO.
Het federale kernkabinet heeft op 10 december beslist om het dubbel corona-overburiggingsrecht bij
verplichte sluiting of bij gedwongen onderbreking, het overbruggingsrecht omzetdaling en het
overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind te verlengen in het eerste kwartaal van 2022.
4.2.4.1

Dubbel corona-overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking

Het dubbel corona-overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking kan worden aangevraagd tot 31
maart 2022.
Je kan hierop beroep doen:
-

als de overheid je verplicht heeft te sluiten en je je activiteit volledig moet onderbreken;

-

als je hoofdzakelijk afhankelijk bent van een activiteit die moet sluiten en je je activiteit volledig
onderbreekt tijdens de periode van de sluitingsmaatregelen. Je komt niet in aanmerking als je een
gedeelte van je activiteit verderzet (ook niet via take-away of click and collect).

Je moet je aanvraag via je sociaal verzekeringsfonds voor het overbruggingsrecht wegens gedwongen
onderbreking uiterlijk tegen de volgende datum indienen:
•
•
•

Voor de maanden juli – augustus – september 2021: tot 30 maart 2022
Voor de maanden oktober – november – december 2021: tot 30 juni 2022
Voor de maanden januari – februari - maart 2022: tot 30 september 2022

Meer info vind je via de website van Vlaio.
4.2.4.2

Corona-overbruggingsrecht bij omzetdaling

Je kunt hierop beroep doen als je omzet tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022 als
gevolg van de coronacrisis gedaald is.
Welke omzetdaling aantonen?
•

Voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 september 2021 moet je een omzetdaling van minstens
40% aantonen in vergelijking met de 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.
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•

Voor de periode van 1 oktober 2021 tot 30 november 2021 moet je een omzetdaling van minstens
65% aantonen.

•

Voor de periode van 1 december 2021 tot 31 maart 2022 moet je een omzetdaling van minstens 40%
aantonen.

Je moet je aanvraag via je sociaal verzekeringsfonds voor het overbruggingsrecht wegens omzetdaling uiterlijk
tegen de volgende datum indienen:
•
•
•

Voor de maaanden juli – augustus – september 2021: tegen 30 maart 2022
Voor de maanden oktober – november – december 2021: tegen 30 juni 2022
Voor de maanden januari – februari – maart 2022: tegen 30 september 2022

Meer info vind je hier.
4.2.4.3

Corona-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind

Je kunt hierop beroep doen als je je activiteit in de periode van januari 2021 tot en met 31 maart 2022
gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken:
•
•

•

omdat je in quarantaine moet;
omdat je moet zorgen voor een kind van minder dan 18 jaar
o omdat het kind in quarantaine moet, of
o door de sluiting van de school of kinderopvang, of
o omdat het kind verplicht lessen op afstand moet volgen.
omdat je moet zorgen voor een gehandicapt kind (ongeacht de leeftijd)
o door de sluiting van het centrum voor opvang van gehandicapte personen; of
o omdat er een tijdelijke stopzetting is van intramurale of extramurale dienstverlening of
behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van corona.

Je moet je aanvraag via je sociaal verzekeringsfonds voor het overbruggingsrecht wegens quarantaine of zorg
voor een kind uiterlijk tegen de volgende datum indienen:
•
•
•

Voor de maanden juli – augustus – september 2021: tot 30 maart 2022
Voor de maanden oktober – november – december 2021: tot 30 juni 2022
Voor de maanden januari – februari maart 2022: tot 30 september 2022

Meer info over de voorwaarden vind je op deze website.
4.2.4.4

Bedrag
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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.
4.2.4.5

Belasting van het corona-overbruggingsrecht

De fiscale circulaires 2020/C/94, 2020/C/114 en 2021/C/51 bepalen dat het corona-overbruggingsrecht belast
wordt tegen 16,5% (behalve de uitzonderingen bepaald in de circulaires).

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
overbruggingsrecht, in tegenstelling met de versoepelde regeling die ingevoerd is naar aanleiding van de
coronacrisis en waarvan sprake in punt 4.2.4.
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 1.343,87 euro zonder gezinslast en 1.679,31 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.

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 16 uur.
4.2.6.1

Uitstel

Je kunt vragen om de betaling van je sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder verhogingen te
moeten betalen. Je kan een uitstel van de bijdragen vragen als je activiteiten behoren tot een verplicht
gesloten sector of als je een groot omzetverlies kan aantonen door de beperkende maatregelen van de
coronacrisis.
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De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 en voor de
regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022. Die bijdragen
mogen nog niet betaald zijn.
Dat betekent dat de bijdragen betaald moeten worden voor 31 maart 2023. De aanvraag moest uiterlijk voor
15 maart 2022 bij je sociaal verzekeringsfonds ingediend worden.
De aanvraag moet minstens de volgende inlichtingen bevatten:
-

naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
naam en zetel van zijn bedrijf;
ondernemingsnummer;
indien je verplicht gesloten bent: sector vermelden;
indien je aanzienlijk omzetverlies lijdt: noodzakelijke bewijsstukken overmaken die aantonen dat je
activiteit het laatste kwartaal van 2021 een daling van het omzetcijfer heeft met minstens 40 % in
vergelijking met het laatste kwartaal van 2019. Je moet het verband met de coronacrisis duidelijk
maken.

Voor meer informatie kan je terecht op de site van de RSVZ.
4.2.6.2

Kwijtschelding verhogingen

Er zal geen verhoging toegepast worden als zelfstandigen:
-

hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 niet betalen voor 31 maart 2022;
de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 of 2020 die in de loop van het eerste kwartaal van 2022
moesten betaald zijn, niet tijdig betalen.

De verhogingen vallen automatisch weg. Je moet dus geen aanvraag doen.
4.2.6.3

Vermindering

Als je moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus, kun je een vermindering van je voorlopige
sociale bijdragen vragen voor het jaar 2022. Vanaf 2022 zijn de drempels voor de vermindering afgeschaft. Je
kan vrij bepalen welk bedrag aan sociale bijdragen je kan betalen in functie van de geraamde inkomsten. Je
moet de vermindering aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.
Opgelet: als je toch hogere beroepsinkomsten zou hebben in 2022, dan zal er een supplement en verhoging
aangerekend worden.
4.2.6.4

Vrijstelling
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Je kan een vrijstelling vragen van de betaling van de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 en
van de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022.
Voor zelfstandigen die actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar getroffen zijn door de
beperkende maatregelen van de coronacrisis kunnen gebruik maken van een vereenvoudigd
aanvraagformulier. De aanvraag kan ingediend worden bij je sociaal verzekeringsfonds of via dit online
formulier. Bij een online aanvraag meld je dit best ook via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere
behandeling van je dossier.

Sociale bijdragen als werkgever
4.2.7.1

Afbetalingsplan

Werkgevers die moeilijkheden hebben om de sociale bijdragen van hun werknemers te betalen, kunnen bij
de RSZ een afbetalingsplan vragen. Voor alle kwartalen van 2020, voor de eerste drie 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. Het KB van 4 januari 2022
voert de mogelijkheid in om een afbetalingsplan te vragen voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal
van 2021.
De wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie voorziet de mogelijkheid voor werkgevers om aan de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen te vragen
voor de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022, voor de bijdragen van het vakantiegeld van 2021 en voor
de tot 30 juni 2022 vervallen rechtzettingen van bijdragen.

4.2.7.2

Premie aan werkgevers evenementensector, dancings en discotheken

De wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie voorziet in een premie voor werkgevers in de evenementensector, dancings en discotheken. De
premie moet aangewend worden om tewerkstelling te behouden van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
Op de website van de RSZ vind je de exacte modaliteiten over de premie. Je kan deze premie aanvragen
uiterlijk tot 15 mei 2022.

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. Deze maatregel kan
ten laatste tot 31 december 2022 worden aangevraagd.
De Vlaamse Regering kondigde in een nieuwsbericht aan de werkbaarheidscheques ook open te stellen voor
werkgevers en werknemers gebonden aan PC 304.
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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. Op deze website vind je een overzicht met de premies op gemeentelijk en stedelijk
niveau.
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.

Vlaams beschermingsmechanisme
Ondernemingen die een omzetverlies leden van minstens 60% of verplicht moesten sluiten, konden in het
verleden beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme. Via deze maatregel kon je als onderneming
beroep doen op een subsidie van 10% van de omzet in dezelfde maand in 2019, gekoppeld aan bepaalde
maxima.
De Vlaamse Regering heeft besloten om deze steunmaatregel te verlengen voor een aantal ondernemers. Het
gaat om ondernemers die een discotheek, dancing, feestzaal, hotel of eventbedrijf uitbaten en die aldus
beschikken over één van de volgende NACE-codes: 56203, 562, 55100, 56210, 77293, 77294, 77296, 77392,
90022, 90023 en 90041. Ondernemingen die in hun KBO niet volgens een overeenstemmende NACE-code
beschikken, kunnen wel steun krijgen indien de werkelijk gerealiseerde activiteiten overeenstemmen met de
definitie van event- of cultuuractiviteiten. Dit moet je dan concreet uitleggen aan VLAIO, en zal ook door VLAIO
beoordeeld worden.
Het Vlaams Beschermingsmechanisme is opnieuw ingevoerd worden voor ondernemingen die verplicht
gesloten zijn of voor ondernemingen die getroffen worden door de coronamaatregelen.
Getroffen ondernemingen dienen een omzetverlies van minstens 30% (periode 1 oktober – 31 december
2021) en 60% (periode 20 november 2021 – 31 december 2021) aan te tonen vergeleken met de
referentieperiode van 2019. De ondernemingen met activiteiten die verplicht werden gesloten in de maand
januari 2022 kunnen voor deze maand een voorafbetaling aanvragen.
Verplicht gesloten ondernemingen (discotheken, dancings en binnenspeeltuinen) moeten geen omzetdaling
aantonen en krijgen het beschermingsmechanisme automatisch toegekend.
De subsidie bedraagt 10% van de helft van de omzet in de referentieperiode van 2019. Voor verplicht gesloten
ondernemingen bedraagt de steun 10% van de omzet in de referentieperiode van 2019. De steun varieert van
maxiaal 11.250 euro voor ondernemingen tot 10 werknemers tot maximaal 60.000 euro voor ondernemingen
met 50 of meer werknemers. Het beschermingsmechanisme kan vanaf 14 februari aangevraagd worden tot en
met 31 maart 2022, 20u. Meer informatie over het nieuwe beschermingsmechanisme is te vinden in dit Besluit
en de website van VLAIO.
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De Vlaamse regering heeft op 11 maart een besluit genomen om het Vlaams Beschermingsmechanisme 12 in
het eerste kwartaal van 2022 toe te kennen. De subsidie bedraagt 10 % van de omzet aan te tonen in
vergelijking met de referentieperiode in 2019. Het bedrag wordt geproratiseerd op basis van het aantal
kalenderdagen van de periode met exploitatiebeperkingen. De periode met exploitatiebeperkingen is terug te
vinden in bijlage 1 van het besluit en verschilt per sector (sociaal-culturele activiteiten, events, bioscopen,
discotheken of dancings…). Je moet een omzetdaling hebben van minstens 30 % in het eerste kwartaal, en
minstens 60 % in de periode van de exploitatiebeperkingen. Discotheken en dancings moeten geen
omzetdaling aantonen in de sluitingperiode als vermeld in bijlage 2 bij het besluit.
De aanvraag van het Vlaams Beschermingsmechanisme 12 kan ingediend worden via de website van Vlaio van
1 april tot en met 16 mei 2022, 20 uur.

Globalisatiemechanisme
Vlaams Minister van Economie Hilde Crevits heeft aangegeven dat het globalisatiemechanisme opnieuw
ingevoerd zal worden voor gezonde bedrijven die ten gevolge van de coronamaatregelen zware
omzetverliezen van meer dan 60 % over het hele jaar hebben. De maatregel wordt nog aangemeld bij de EU in
het kader van staatssteunregels en zal in januari operabel zijn. Meer info kan je hier terugvinden.
De Vlaamse regering heeft een nota en ontwerpteksten van dit nieuwe globalisatiemechanisme gepubliceerd.
Naast een omzetdaling van 40 % op jaarbasis in 2021, moet ook een omzetdaling van 60 % op kwartaalbasis
(minstens 2 kwartalen in 2021) bewezen worden. Enkel ondernemingen met een minimale omzet van 600.000
euro in 2019 komen in aanmerking. De steun bedraagt 10 % van de omzet, exlcusief btw, en wordt beperkt tot
50 % van de niet-gedekte vaste kosten in kalenderjaar 2021. Het maximale subsidiebedrag kan op twee
manieren bepaald worden en varieert op basis van een verruimde tewerkstelling en omzetdaling of op basis
van een minimale RSZ-twerkstelling, minimale omzet in 2019 en omzetdaling in 2021. De maximale steun
bedraagt 2 miljoen euro.

Coronapremie werknemers
Werkgevers die ‘goede resultaten’ hebben neergezet (ondanks de coronacrisis) konden hun werknemers vanaf
1 augustus een coronapremie toekennen in de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques.
De consumptiecheques die onder deze coronapremie werden uitgereikt, hebben een beperkte
geldigheidsduur. Werknemers zullen de cheques voor 31 december 2022 moeten gebruiken. Om zwaar
getroffen sectoren te ondersteunen, heeft de regering beslist de gebruikelijke bestedingsmogelijkheden voor
consumptiecheques uit te breiden naar o.a. kappers, bioscopen en welnesscentra.

4.3 AFGELOPEN MAATREGELEN
Opgelet: de ministerraad heeft beslist om de mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing,
de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten te verlengen naar het eerste kwartaal van 2022.
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De modaliteiten van die verlenging zijn voorlopig echter nog niet duidelijk. Van zodra dat het geval is, wordt
deze maatregel ook opgenomen onder punt 4.2 hierboven.

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 16 uur.
4.3.1.1

Vrijstelling

Je kon een vrijstelling vragen van de betaling van de voorlopige bijdragen van 2020, van het eerste, tweede,
derde en vierde kwartaal van 2021, van de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die
vervallen zijn in 2020, en van de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2018, 2019 en 2020 met vervaldag
2021. Je moest 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.

Sociale bijdragen als werkgever
4.3.2.1

Doelgroepvermindering eventsector

De ministerraad had op 5 maart beslist om een doelgroepvermindering toe te kennen aan werkgevers in de
evenementensector, die erin bestond dat geen werkgeversbijdragen betaald moesten worden voor vijf
werknemers, voor het tweede en derde kwartaal van 2021. De werkgevers moesten voldoen aan enkele
voorwaarden qua behoud van tewerkstelling en opleiding van de werknemers.
De tijdelijke doelgroepvermindering was van toepassing op werkgevers van de privé-sector wiens
hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector. Zie de website van Vlaio om het toepasselijke paritair
comité na te gaan. Je kon ook in aanmerking komen als je als werkgever niet onder een toepasselijk paritair
comité valt, maar kon aantonen dat jouw hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert.
Meer info over de doelgroepvermindering voor de evenementensector kan je vinden op de website van Vlaio
of de RSZ.

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

Belastingen
4.3.4.1

Federaal
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De fiscus heeft circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk gepubliceerd. De
maximale vergoeding wordt voor het tweede kwartaal en derde kwartaal van 2021 verhoogd van 129,48 naar
144,31 euro. Daar bovenop kan de werkgever een aantal kosten vergoeden (bureaumeubilair, tweede
computerscherm enz.).
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. De wetgever heeft
deze maatregel verlengd voor de maanden juni, juli, augustus en september. Let wel: voor deze vier maanden
is er één verschilpunt met de vorige regeling. Het is vereist dat de onderneming minstens één dag heeft
moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt. Meer informatie vind je terug op de
website van de FOD Financiën. Verhuurders dienden de schriftelijke overeenkomst waarin de kwijtschelding
wordt toegekend, ten laatste op 15 november 2021 aan de FOD Financiën te bezorgen.
Tax shelter covid-19: Particulieren konden 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. In een wet van 2 april 2021 houdende “tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten
gevolge van de COVID-19-pandemie” werd beslist om deze maatregel te verlengen tot 31 augustus 2021, voor
ondernemingen die een omzetverlies van meer dan 30% lijden in de periode van 2 november 2020 tot 31
december 2020.
Een Koninklijk Besluit van 6 juni 2021 (dat in werking zal treden vanaf aanslagjaar 2022) zet uiteen welke
bewijsdocumenten de vennootschap moet opstellen aan de investeerders en de fiscale administratie om deze
belastingsvermindering te bekomen.
Circulaire 2020/C/45 bepaalt dat de coronacrisis beschouwd kan worden als een bijzondere omstandigheid die
de vrijstelling van waardeverminderingen op handelsvorderingen rechtvaardigt.
Circulaire 2021/C/39 en Circulaire 2021/C/79 voorzien in een tijdelijke verlaging van de nalatigheids- en
moratoriuminteresten (o.a. inzake btw) voor het tweede en derde kwartaal van 2021. De rentevoet wordt
tijdelijk vastgegeld op 4% voor nalatigheidsinteresten en 2% voor moratiuminteresten.
Ondernemingen die effectieve hinder ondervonden ten gevolge van het coronavirus kunnen een
afbetalingsplan voor fiscale schulden aanvragen. Het afbetalingsplan gaat gepaard met een gegarandeerde
vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. Ondernemingen
die voldoen aan de voorwaarden konden hun aanvraag indienen tot 30 september 2021.

Uitstel van betaling en garantieregeling
Zie vraag 7.
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Voorschot voor evenementen
Voor meer informatie over deze voorschotten bezoek de pagina van Vlaio.
Voor evenementen die plaatsvinden in juni 2021, kon je het voorschot aanvragen tot 6 april om 12h. Voor
evenementen georganiseerd in juli tot december 2021 was de uiterste datum 3 mei om 12h.

Omboekingspremie voor de evenementensector
Organisaties die in een periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 omwille van de
coronavirusmaatregelen geconfronteerd werden met een annulering van geplande en geboekte
evenementen, konden aanspraak maken op een corona-omboekingspremie.
Het gaat om een bedrag van maximaal €2 per omgeboekt ticket. De eerste omboekingen voor evenementen
met een capaciteit van minstens 1.000 tickets in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 komen
in aanmerking. Een budget van 10 miljoen euro zal a rato van het aantal omboekingen verdeeld worden en
bedraagt maximaal 250.000 euro per onderneming.
De voorwaarden staan vastgelegd in een Besluit van de Vlaamse Regering over de compensatie van de
omboekingskosten van evenementen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 24 september 2021.
Organisaties konden een aanvraag indienen van 4 tot en met 22 oktober 2021 via de website van Vlaio.

4.4 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. Zie bijvoorbeeld hier voor Brussel. 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.

4.5 SOCIALE BIJSTAND
Zie punt 3.6.
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4.6 TRANSITIEPREMIE VOOR WERKZOEKENDEN DIE ZELFSTANDIG
WORDEN
Zie punt 3.7.

5 WAT MET WERKLOOSHEIDS- EN INSCHAKELINGSUITKERINGEN
EN HET “KUNSTENAARSSTATUUT”?
We hebben het hier over de gewone werkloosheidsuitkeringen, in tegenstelling met de tijdelijke
werkloosheidsuitkeringen, waarover je informatie vindt in punt 3.1.
Het KB van 9 juni 2021 bepaalt dat de referteperiodes waarin de arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen die
bewezen moeten worden voor de aanvraag van een (her)opening van een gewone werkloosheidsuitkering
worden verlengd met 12 maanden voor uitkeringsaanvragen vanaf 1 april 2021 tot 31 december 2021. Voor
meer info kan je de website van Cultuurloket raadplegen.
De maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in
de culturele sector werden niet verlengd tot 31 december 2021. Dit heeft tot gevolg dat de maatregelen onder
punt 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 en 5.6 niet verlengd werden in de periode van 1 oktober tot 31 december 2021.
Een KB van 18 januari 2022 verlengde de maatregelen opnieuw in de periode van 1 januari 2022 tot 31 maart
2022. Zo kon je in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw onbeperkt auteursrechten mogen met een uitkering
(5.5), was het tijdelijk recht op een uitkering (5.1) opnieuw van toepassing, werd het minimumbedrag van de
uitkering opnieuw verhoogd (5.2) en zijn de refertetermijnen opnieuw verlengd (5.4 en 5.6). De RVA meldt dit
ook in haar faq op pagina 98 en 99.
Concreet heeft dit het volgende tot gevolg:
•
•
•
•

Tussen 1 oktober 2021 tot 31 december 2021 heb je geen tijdelijk recht meer op een uitkering (zie
5.1). Eventueel kom je in aanmerking voor een normale werkloosheidsuitkering. Dit tijdelijk recht is
weer ingevoerd voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022 (zie 5.1).
Vanaf 1 oktober 2021 is er geen toeslag meer voor personen met een kunstenaarsstatuut (zie 5.2). In
de periode van 1 januari tot 31 maart 2022 was de toeslag opnieuw ingevoerd.
Auteursrechten die je vanaf 1 oktober tot 31 december 2021 ontvangt zullen niet meer onbeperkt
gecumuleerd kunnen worden met een werkloosheidsuitkering. Dit tijdelijk recht is weer ingevoerd
voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022 (zie 5.5).
De refertetermijn van 18 maanden waarin kunstenaars hun gewerkte dagen moeten bewijzen om
niet-passende dienstbetrekkingen te kunnen weigeren werd niet verlengd in de periode van 1 oktober
tot 31 december 2021. Van 1 januari tot 31 maart 2022 werd de refertetermijn van 18 maanden
opnieuw verlengd (zie 5.6).
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In dit stappenplan op de website van Cultuurloket vind je een overzicht van de aanvraagprocedure voor de
werkloosheidsuitkering en het kunstenaarsstatuut. Zie ook infoblad T31 van de RVA en de website van
Cultuurloket voor meer info.

5.1 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 30/09/2021 en van 01/01/2022 tot 31/03/2022, of twintig artistieke of technisch-artistieke
arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je recht op een werkloosheidsuitkering van 1 april 2020 tot 30
september 2021 en van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022. 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 april
2021, moet je de aanvraag ten laatste op 1 juni 2021 indienen.
Voor de prestaties tussen 14 maart 2020 en 30 juni 2021 begint de indieningstermijn ten vroegste op 7 mei
2021 (datum waarop het koninklijk besluit in het BS is gepubliceerd) te lopen.
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.
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 30/09/21 en van 01/01/22 tot 31/03/22
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.

In dit stappenplan op de website van Cultuurloket vind je een overzicht van de aanvraagprocedure voor het
tijdelijk recht op een uitkering.
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5.2 TOESLAG UITKERING VOOR PERSONEN MET
“KUNSTENAARSSTATUUT”
Het KB van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 voert een
hogere werkloosheidsuitkering in 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 werd van 1 januari tot 30 september 2021 opgetrokken tot 1.357 euro bruto per maand voor
alleenstaanden en samenwonenden en 1.540 euro bruto per maand voor gezinshoofden.
Het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkering werd opnieuw verhoogd wordt van 1 januari tot 31 maart
2022.

5.3 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 18 maanden verlengd. Ook de daaropvolgende fases
schuiven met 18 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 november
2021. Zie hierover blz. 90 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA.

5.4 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 technischartistiek zijn.
Als je kunstenaarsstatuut (= de toekenning of hernieuwing van het neutralisatievoordeel) zou aflopen
tussen 13 maart 2020 en 30 september 2021, zal het verlengd worden tot 30 september 2021. Als het
voordeel zou aflopen tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022, zal het verlengd worden tot 31 maart 2022.
De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot 30 september 2021 en van 1
januari 2022 tot en met 31 maart 2022. 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:
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-

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

-

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

5.5 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 4.814,16 euro (nettobelastbaar) per jaar. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten
ontvangen tussen 1/04/20 en 30/09/21 en van 1/01/22 tot 31/03/22. Auteurs- en naburige rechten ontvangen
in deze periode kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering. Zie blz. 98 in de
FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA.

5.6 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 30
september 2021. De referteperiode van 18 maanden werd opnieuw verlengd met de periode van 1 januari tot
31 maart 2022.
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5.7 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 2020 tot en met
september 2021. Als je bijvoorbeeld recht had op inschakelingsuitkeringen tot 14 mei 2020, dan wordt het
recht met 18 maanden verlengd en kun je die nu krijgen tot 14 november 2021. Er is beslist om deze
maatregel niet te verlengen na 30/09/2021. Zie hierover blz. 91 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van
de RVA.

5.8 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.

6 OP WELKE KREDIETEN KAN JE EEN BEROEP DOEN?
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.

6.1 LOPENDE KREDIETEN
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 % indien ze wordt afgesloten voor 31 december 2021.
Winwinleningen die aflopen in 2020, kunnen verlengd worden met een of twee jaar (Besluit van de Vlaamse
Regering van 13/11/20).
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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.

Overbruggingslening
Zelfstandigen en ondernemingen kunnen een overbruggingslening aanvragen van min. 10.000 EUR tot max.
200.000 EUR (voor ondernemingen met <50 werknemers) of 400.000 EUR (voor ondernemingen met 50-250
werknemers). De rente van de lening bedraagt 1% op jaarbasis en de looptijd is 24 maanden voor leningen tot
50.000 EUR en 36 maanden voor leningen hoger dan 50.000 EUR.
De overbruggingslening kan aangevraagd worden voor investeringen die de onderneming doet in ventilatie en
luchtkwaliteit en andere duurzame goederen, voor heropstartkosten, het vernieuwen van onverkochte
voorraden of het dekken van doorlopende vaste kosten (bijv. de handelshuur).
De lening kan aangevraagd worden bij VLAIO vanaf 28 februari 2022 om 14u. De aanvraag kan ingediend
worden tot en met 15 juni 2022, tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn. Meer info over de
overbruggingslening is te vinden in dit Besluit en op deze website.

6.2 AFGELOPEN KREDIETEN
Herstel Cultuurkrediet
Met een Herstel Cultuurkrediet kan je de coronacrisis overbruggen. Denk aan de heropstart van bestaande
activiteiten of om nieuwe initiatieven in de cultuursector te financieren.
Bestaande initiatieven die voor de crisis leefbaar waren kunnen tot 100.000 euro renteloos lenen. Wie aan de
voorwaarden voldoet kan een Herstel Cultuurkrediet aanvragen tot maximaal 250.000 euro. De maximale
looptijd is zes jaar. Tijdens het eerste jaar moet je geen aflossing betalen. 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
de schuldeisers gaat staan.
Je kon bij Hefboom een Herstel Cultuurkrediet aanvragen als je niet in aanmerking kwam voor
bankfinanciering, een PMV Coronalening noch een VLAIO Heropstartlening. Of je beschikt reeds over
dergelijke financiering en je hebt aanvullende financiering nodig. Combineren is mogelijk,
een Herstel Cultuurkrediet kan echter nooit de plaats innemen van de hiervoor vermelde financieringen.
Daarnaast mocht je geen (vervallen) achterstallen bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen
hebben. Hefboom kan schuldenattesten opvragen om dit aan te tonen.
Je kan het krediet combineren met een reeds lopend Cultuurkrediet of Herstel Cultuurkrediet (aangegaan in
2020) of elke andere vorm van financiering.
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De aanvraag voor deze lening kon tot 15 november 2021.

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 kon 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.

Coronalening PMV (Achtergestelde lening op 3 jaar)
Ondernemingen die financiële nood ondervinden ten gevolge van de coronacrisis konden bij PMV
(Participatiemaatschappij Vlaanderen) tot 15 oktober 2021 een achtergestelde lening op 3 jaar aangaan. Je
kon 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 kon 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
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 VLAIO.
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Lening voor handelshuur
Tot 30 juni 2021 kon 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. De wet van 18 juli 2021
houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengde deze
maatregel voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021 op voorwaarde dat de onderneming
minstens één dag verplicht heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt. Meer
informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Verhuurders dienden de schriftelijke
overeenkomst waarin de kwijtschelding wordt toegekend, ten laatste op 15 november 2021 aan de FOD
Financiën te bezorgen.
Meer informatie over deze ondersteuning kan je terug vinden in het volgende wettelijk kader.

6.3 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.

6.4 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.

7 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, ...
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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.
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 namen 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 konden 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.

8 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.
Voor meer informatie over de impact van Covid-19 op de rechtspositie van vreemdelingen, raadpleeg je best
de website van AGII.
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9 INTERNATIONALE VERPLAATSINGEN
Zie het KB van 10 maart 2022, de huidige maatregelen inzake internationale verplaatsingen op infocoronavirus.be en de website van het Agentschap integratie en inburgering.

9.1 HET EU DIGITAAL COVID CERTIFICAAT
De Europese lidstaten hebben een EU Digitaal Covid Certificaat ingevoerd waarmee personen opnieuw vrij
kunnen reizen binnen de EU vanaf 1 juli 2021. Het certificaat omvat 3 aspecten: een vaccinatie-, test- of
herstelcertificaat. Kijk wel nog steeds na welke maatregelen gelden in het land van bestemming. Het EU
Digitaal Covid Certificaat bestaat uit:
(1) Vaccinatiecertificaat: dit certificaat toont aan wie, wanneer en met welk vaccin gevaccineerd werd.
Dit certificaat blijft 1 jaar geldig. In het kader van internationaal reizen kan je met dit certificaat
aantonen dat je volledig gevaccineerd bent. De meeste landen aanvaarden echter enkel een certificaat
van volledige vaccinatie. Controleer daarom zeker voorafgaand de reisadviezen op de website van
Buitenlandse Zaken
(https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen).
Met dit certficaat kunnen gevaccineerde personen – afhankelijk van de geldende regels per land –
vanaf 14 dagen na hun laatste dosis een vrijstelling krijgen om zich te houden aan verplichte
reisgerelateerde tests of quarantaine.
In de praktijk dien je rekening te houden met een wachttermijn van 2 tot 3 dagen (of uitzonderlijk tot
7 dagen) tussen de vaccinatiedatum en het moment dat het vaccinatiecertificaat beschikbaar wordt
voor aanvraag. Het vaccinatiecertificaat zal werken met een QR-code die bij controle gescand kan
worden.
(2) Testcertificaat: een negatief testcertificaat toont aan dat je getest bent geweest en dat er geen
infectie werd vastgesteld. Het certificaat toont waar en wanneer de test werd afgenomen. Het
testcertificaat is geldig tot 72 uur na een PCR-test en 24u na een snelle antigeentest. In het kader van
internationaal reizen kan je met dit certificaat aantonen dat je een test hebt ondergaan en dat het
resultaat hiervan negatief was.
Bepaalde landen vereisen een recentere negatieve test (vb. minder dan 48u oud). Voor vertrek dien je
dus steeds na te gaan welke eisen het land van bestemming stelt met betrekking tot de negatieve
coronatest.
(3) Herstelcertificaat: een herstelcertificaat toont aan dat je genezen bent nadat je eerder positief testte
op COVID-19. Het certificaat toont wanneer het herstel is vastgesteld, minimaal 11 dagen na de
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positieve test. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na de positieve test en tot 180 dagen
later.
Het Covid-certificaat is in België digitaal beschikbaar via de CovidSafeBE-app en op websites zoals Mijn
Burgerprofiel of mijngezondheid.be en kan per post aangevraagd worden.
Op deze website kan je een FAQ vinden over het certificaat.

9.2 VERPLAATSINGEN VANUIT BELGIË NAAR HET BUITENLAND
Wanneer je naar het buitenland moet gaan voor een opdracht, weet dat andere landen de toegang tot hun
grondgebied kunnen 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.
Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de Europese Unie vrij reizen. Het land van
bestemming kan steeds bijkomende voorwaarden opleggen.
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).
o
o
o

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.

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
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.
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9.3 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 van Bijlage 1?
Andorra, Monaco, San Marino en de Heilige Stoel/Vaticaanstad worden in het kader van internationale
verplaatsingen beschouwd als landen van de EU. Personen met de nationaliteit van deze landen worden
beschouwd als EU-burgers.
De lijst van landen in bijlage 1 wordt tweewekelijks bijgewerkt. Je kan de (witte) lijst raadplegen via volgende
website.
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.

Ben je geen onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San
Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of geen inwoner van een
‘derde land’ dat opgenomen is in Bijlage 1?
Niet-essentiële reizen naar België zijn in principe verboden voor derdelanders die in een land verblijven die
niet op de witte lijst staat.
De EU heeft een lijst opgesteld voor onderdanen van derdelanden die voor niet-essentiële reizen naar de EU
kunnen reizen. De witte lijst kan je raadplegen via volgende website. Alle andere derdelanden die niet op de
lijst staan worden beschouwd als rode zone.
Voor inwoners van andere derdelanden (die niet op de witte lijst staan) is reizen enkel mogelijk omwille van
essentieel werk/dwingende reden of indien de reiziger beschikt over een vaccinatie- of herstelcertificaat
waarmee een volledige vaccinatie (sinds ten minste twee weken) kan worden aangetoond of kan worden
aangetoond dat men hersteld is van Covid-19.
Op deze website is een stappenplan te vinden met de maatregelen voor artiesten van buiten de EU die naar
België reizen.
9.3.2.1

Vaccincatiecertificaat

Op dit ogenblik erkent de EU het NHS-vaccinatiebewijs van Engeland, Noord Ierland of Wales en de
vaccinatiebewijzen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Turkije, Zwitserland,
Israël, Albanië, Panama, Marokko, Armenië, Georgië, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Servië, Singapore, Togo,
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Kaapverdië, El Salvador, Libanon, Verenigde Arabische Emiraten, Montenegro, Taiwan, Thailand, Tunesië,
Uruguay, Benin, Jordanië en de Faröer-eilanden als equivalente vaccinatiebewijzen uit een derde land. Voor de
overige vaccinatiebewijzen lopen de onderhandelingen op Europees niveau momenteel.
Indien je vaccinatiecertificaat niet behoort tot één van de bovenstaande, kan het alsnog aanvaard worden als
het voldoet aan volgende (cumulatieve) voorwaarden:
- De informatie kan worden weergegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
- Uit de gegevens kan herleid worden wie de persoon is die gevaccineerd is (naam, geboortedatum en/of
ID-nummer);
- Uit de gegevens blijkt dat de persoon sinds ten minste twee weken alles doses voorzien in de bijsluiter
toegediend kreeg van een vaccin dat opgenomen staat in de lijst vermeld op www.info-coronavirus.be
en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis van het vaccin of
uit de gegevens blijkt dat een boosterdosis is toegediend;
- Het certificaat bevat de merknaam, het lotnummer of de naam van de fabrikant of
handelsvergunninghouder van elk vaccin dat werd toegediend;
- Het certificaat bevat de datum van de toediening van elke dosis of het totaal aantal dosissen en de
naam van het laatste vaccin dat toegediend is, alsook de datum van laatste toediening;
- Het certificaat vermeldt het land, de provincie of de regio waar het vaccin werd toegediend;
- Het certificaat bevat een handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode van de afgever ervan.
Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het
Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter
werden toegediend sinds tenminste twee weken.
9.3.2.2

Essentieel werk/dwingende reden

Voor inwoners van andere derdelanden die niet volledig gevaccineerd zijn is reizen enkel mogelijk voor
personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben.
Reizen opgenomen in Bijlage 1 van het KB van 10 maart 2022 worden beschouwd als essentieel. Het gaat
onder andere over reizen van:
-

gekwalificeerde personen, met inbegrip van de reizen van professionelen uit de cultuursector, indien
hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld, op voorwaarde
dat zij 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 kunnen aantonen dat de voorwaarden voor een vrijstelling van
arbeidsvergunning of beroepskaart vervuld 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
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als je niet langer dan 3 maanden in België verblijft en werkt. Beide vrijstellingen gelden ook voor de
begeleiders van de artiesten.
Voor artiesten die vrijgesteld zijn van een arbeidsvergunning, staat op de website van
Vreemdelingenzaken te lezen dat het de verplaatsing slechts als essentieel beschouwt op voorwaarde
dat het werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is (bv. om financiële redenen) of een
maatschappelijke waarde heeft (bv. erkend of gesubsidieerd door de overheid op basis van
kunstendecreet, circusdecreet, cultuureel erfgoeddectreet, Culturele activiteitenpremie, …) en niet kan
worden uitgesteld of noch vanop afstand worden uitgevoerd.
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) of
omdat het noodzakelijk karakter niet bevestigd werd door de gemeenschappen/gewesten. Artiesten die
geconfronteerd worden met weigeringen kunnen steeds contact opnemen met het Departement CJM.
Naargelang het land zal de persoon ook een paspoort of visum nodig hebben.
Een attest van essentiële reis is niet vereist indien:
-

de persoon houder is van een geldig visum D verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire
post;
de persoon houder is van een geldig visum C dat na 18/3/2020 werd verstrekt door een Belgische
diplomatieke of consulaire post, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële
documenten in het bezit van de reiziger;
de persoon houder is van een geldig visum C dat na 18/3/2020 werd verstrekt door een diplomatieke of
consulaire post van een andere Schengenlidstaat, maar in vertegenwoordiging van België, voor zover
het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
het essentieel karakter blijkt uit de officiële documenten die in het bezit zijn van de reiziger.

Personen die vrezen problemen te ondervinden bij de boarding of binnenkomst, kunnen het attest van
essentiële reis altijd nog aanvragen.
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.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.04.2022

Vragen en antwoorden over COVID-19

pagina 51 van 69

9.3.2.3

Zone met heel hoog risico

Er zijn momenteel geen landen die beschouwd worden als een zone met heel hoog risico.
Het is verboden om zich naar België te verplaatsen voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14
dagen op het grondgebied van een derde land bevonden (een land dat niet behoort tot de Europese Unie of
de Schengenzone) dat als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Een lijst van landen met een heel
hoog risico kan je hier terugvinden. De lijst van deze landen wordt op info-coronavirus bijgewerkt en vermeldt
de data vanaf wanneer het inreisverbod ingaat.
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.
De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn
hoofdverblijfplaats heeft in België. Hiervoor dien je bijkomend een attest van essentiële reis te
bekomen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post.
Personen die via België doorreizen naar een land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan
ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
Personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen (transit via een hoog risico land
zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico
land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden mits zij in het bezit zijn van
een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire
post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
Personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het
bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire
post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor hoog-risico-reizigers gelden wel nog steeds de volgende verstrengde maatregelen:
-

altijd PLF invullen ongeacht de verblijfsduur in België of in het buitenland;
indien geen hoofdverblijfplaats in België, dien je te beschikken over een voorafgaandelijke negatieve
PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst in België is afgenomen of vanaf 1 juli over een digitaal
COVID-certificaat;
zich laten testen in België op dag 1 (inwoners) en dag 7 (inwoners en niet-inwoners);
10 dagen in quarantaine.

Deze regels zijn ook van toepassing op reizigers die reeds volledig gevaccineerd zijn.
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Zie ook punt 9.4 hierna wat betreft PLF, test en quarantaine.

9.4 MAATREGELEN WANNEER JE VANUIT HET BUITENLAND NAAR
BELGIË (TERUG)KOMT
Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)
Vanaf 11 maart vervalt de algemene verplichting om een PLF in te vullen. Enkel wie met een vervoerder
(bijvoorbeeld trein, vliegtuig, bus of boot) naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst staat
van de EU dient een PLF in te vullen.

Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat
Vanaf 12 jaar moet elke reiziger in het bezit zijn van een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat om België
binnen te mogen.
Dit certificaat is niet van toepassing :
•
•

•

Als de reiziger zijn hoofdverblijfplaats in België heeft;
Als de reiziger:
o Zonder vervoerder België is binnengekomen
o En voor minder dan 48u naar België komt
o En niet in een hoogrisiciozone heeft verbleven binnen 14 dagen voor afreis naar België
Voor sommige reizen, met name:
o Studiegebonden
o In het kader van co-ouderschap
o Voor een transfer in het kader van een verzoek om internationale bescherming

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. Het PLF neemt telkens de laatste 14 dagen in rekening om te
bepalen of een test of quarantaire vereist is, ook wanneer de kleurcode wijzigt.
Voor reizigers geldt:
A. Quarantaine en testen
➢ Principe voor inwoners van België
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Voor inwoners van België die uit een groene, oranje of rode zone binnen de EU of Schengenzone of uit een
derde land op de witte lijst komen gelden geen test- en quarantaineverplichtingen.
Voor inwoners van België die uit een donkerrode of grijze zone binnen de Europese Unie of Schengenzone
of uit een derde land dat niet op de witte lijst komen staat gelden de volgende principes:
- Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat: je moet je niet laten testen of in
quarantaine;
- Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat of een herstelcertificaat: je moet je laten testen
op dag 1 (PCR of RAT) na thuiskomst van je reis en in quarantaine tot het negatieve resultaat van je
test.
Voor inwoners van België die uit een heel hoog risico land binnen de Europese Unie of Schengenzone
komen gelden de volgende principes:
- Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat: je moet niet in quarantaine of je laten testen;
- Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat:
o Je moet je na aankomst in België niet laten testen op dag 1 indien je een geldige negatieve test
van max. 72 uur oud bij je hebt, laat je daarna nog eens testen op dag 7 (PCR);
o Laat je testen op dag 1 en dag 7 bij aankomst in België (PCR). Je moet in quarantaine tot het
negatieve resultaat van de eerste test.
Voor inwoners van België die uit een heel hoog risico land buiten de Europese Unie of Schengenzone
komen gelden de volgende principes:
- Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine, ongeacht de vaccinatiestatus;
- Laat je testen op dag 1 en dag 7 na aankomst in België (PCR).

➢ Principe voor niet-inwoners van België
Voor niet-inwoners van België die uit een groene, oranje, (donker)rode of grijze zone in de Europese Unie
of Schengenzone of uit een derde land dat op de witte lijst staat komen gelden de volgende principes:
- Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat: je moet je niet laten testen of in
quarantaine;
- Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat: je moet je laten testen voor
vertrek (PCR van max. 72 uur of RAT van max. 24 uur). Je moet je in België niet laten testen of in
quarantaine gaan.
Voor niet-inwoners die uit een derde land dat niet op de witte lijst staat komen, gelden de volgende
principes:
- Indien je een EU-nationaliteit of hoofdverblijfplaats in de EU of Schengenzone hebt:
o Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat: je moet je in België niet
laten testen of in quarantaine gaan;
o Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat: je moet je laten
testen voor vertrek (PCR van max. 72 uur of RAT van max. 24 uur). Je moet je in België niet
laten testen of in quarantaine gaan.
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-

Indien je geen EU-nationaliteit of hoofdverblijfplaas in de EU of Schengenzone hebt:
o Indien je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebt: je moet je niet laten testen of in
quarantaine gaan;
o Indien je geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebt: je moet je laten testen voor
vertrek (PCR van max. 72 uur of RAT van max. 24 uur). Je moet je in België niet laten testen of
in quarantaine gaan. De verplaatsing naar België is ook alleen mogelijk voor een essentiële
reden (zie 9.3.2.2).

Voor niet-inwoners die uit een heel hoog risico land binnen de Europese Unie of Schengenzone komen
gelden de volgende principes:
- Indien je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebt: je moet je niet laten testen of in
quarantaine gaan;
- Indien je geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebt:
o Je moet je na aankomst in België niet laten testen op dag 1 indien je een geldige negatieve test
van max. 72 uur oud bij je hebt, laat je daarna nog eens testen op dag 7 (PCR);
o Laat je testen op dag 1 en dag 7 bij aankomst in België (PCR). Je moet in quarantaine tot het
negatieve resultaat van de eerste test.
Voor niet-inwoners uit België die uit een heel hoog risico land buiten de Europese Unie of Schengenzone
komen gelden de volgende principes:
- Je mag naar België komen in een zeer beperkte aantal gevallen (zie 9.3.2.3);
- Je moet beschikken over een negatieve PCR-test van max. 72 uur oud of RAT-test van max 24 uur oud
voor vertrek naar België;
- Je moet je laten testen na aankomst in België op dag 1 en dag 7 (PCR);
- Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine, ongeacht de vaccinatiestatus.
Reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland moeten verplicht tien dagen in quarantaine gaan,
ongeacht hoe lang ze daar geweest zijn en hoe lang ze in België blijven. Deze maatregel geldt ook voor
personen die beschikken over een digitaal COVID-certificaat.
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
De federale overheid kan beslissen dat je niet in quarantaine moet, wanneer uit het Passagier Lokalisatie
Formulier blijkt dat het risico op besmetting beperkt is.
➢ Onderbreking van de quarantaine
Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na terugkomst uit een (donker)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), als je symptomen
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hebt of positief getest bent op COVID-19. Ook reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland kunnen
hier geen gebruik van maken.
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 (donker)rode zone in het buitenland
De overige tijd (bijv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds…) moet de quarantaine gerespecteerd
worden.
Personen die willen genieten van een onderbreking van de quarantaine moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- geen symptomen hebben;
- geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd
die onder hetzelfde dak woont;
- niet positief getest zijn op COVID-19;
- het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
- waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
- niet in staat zijn om te telewerken;
- respecteren van de afstandsregels en altijd een mondmakser dragen op de werkplek;
- beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk
gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

B. In geval van positieve test
Indien de test positief is, moet de persoon in isolatie gedurende minstens tien dagen vanaf de dag dat de
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.
De isolatie kan stopgezet worden indien voldaan is aan de volgende 3 voorwaarden:
- niet eerder dan tien dagen na het optreden van de symptomen en
- minstens drie koortsvrije dagen en
- een verbetering van de ademhalingssymptomen.
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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. Deze stopzetting van de quarantaine
geldt niet voor reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland.
Op de website info-coronavirus vind je een overzicht met de maatregelen als je gaat reizen.

9.5 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.

9.6 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, …).

10 WAT BETEKENT DEZE CRISIS VOOR TAX SHELTER DOSSIERS?
Podiumwerken die als gevolg van een sluiting van de schouwspelzaal of voorstellingsruimte door middel van
een livestream worden vertoond, komen in aanmerking voor de tax shelter podiumkunsten. Deze regel geldt
zolang er beperkende maatregelen worden genomen in het kader van de bestrijding van COVID-19 die
verband houden met de sluiting van de schouwspelzaken en andere vooorstellingruimtes of met het maximum
aantal toegelaten toeschouwers, en dit tot 30 juni 2021. De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze termijn tot 30 september
2021. De wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de
COVID-19-pandemie verlengt die termijn tot 31 maart 2022.
Op 25 mei 2020 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). De wet
van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
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verlengde deze termijn tot 30.09.2021. De wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt die termijn tot 31 maart
2022.
•

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 wet van 18 juli 2021 houdende
tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengde deze termijn tot
30.09.2021. De wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van
de COVID-19-pandemie verlengt die termijn tot 31 maart 2022. De versoepeling is verbonden aan de
voorwaarde dat de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken werk rechtstreekse schade
heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in het kader van de
COVID-19-pandemie.

•

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). De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengde deze termijn tot
30.09.2021.

•

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). De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten
gevolge van de COVID-19-pandemie verlengde deze termijn tot 30.09.2021. De wet van 14 februari 2022
houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt die
termijn tot 31 maart 2022.

•

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). De
wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie verlengde deze termijn tot 30.09.2021. De wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt die termijn tot 31 maart
2022.
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•

Het maximumbedrag van de fiscale vrijstelling per belastbaar tijdperk in het kader van de tax shelter
audiovisuele werken werd opgetrokken van 750.000 euro naar 1.000.000 euro voor het belastbaar tijdperk
waarvoor de vennootschapsbelasting 25 % bedraagt. In het kader van de coronacrisis werd dit plafond
verhoogt tot 2.000.000 euro voor het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt
getekend en dat afsluit vanaf 31 december 2020 tot 31 december 2022. Een vergelijkbaar plafond werd
ingevoerd in het kader van de tax shelter voor de podiumwerken. Het plafond geldt voor beide tax shelters
samen.

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

11 WAT MET SUBSIDIES?
11.1 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
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.

11.2 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.
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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.

11.3 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.

11.4 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.
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.
Op deze pagina vind je een overzicht van de Vlaamse Covid-19 coördinatoren voor de AV-sector.
Zie ook punt 22.1, over het garantiefonds voor de audiovisuele sector.
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12 WAT DOEN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AUTEURSRECHTEN EN
NABURIGE RECHTEN BEHEREN?
12.1 COMPENSATIEREGELING INKOMSTENVERLIES
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 wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie
voorziet in een compensatieregeling voor het inkomstenverlies van auteurs en uitvoerende kunstenaars. De
collectieve beheersvennootschappen staan in voor de verdeling van een bedrag van 19.107.088 euro. De
federale ministerraad van 25 februari 2022 heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de modaliteiten van deze
compensatieregeling zal aanpassen. Een deel van het oorspronkelijke bedrag werd nog niet verdeeld. Dit
wetsontwerp is voorgelegd aan de Raad van State voor advies.
Auteurs en uitvoerende kunstenaars kunnen zich voor deze compensatieregeling rechtstreeks wenden tot hun
beheersvennootschap.
A. DeAuteurs
Via deze link kunnen auteurs die aangesloten zijn bij deAuteurs meer informatie vinden over de
compensatieregeling:
-

-

Je kan een compensatie vagen voor geannuleerde/uitgestelde theater-, dans- en circusvoorstellingen,
een boekvoorstelling die niet kon plaatsvinden of een audiovisuele productie die niet kon doorgaan;
De compensatie wordt automatisch berekend, tenzij je pas in 2020 of 2021 lid bent geworden van
deAuteurs of indien je activiteiten in ’17-’18-’19 niet representatief zijn voor je minderinkomsten in
2020/2021;
De aanvraag moest ingediend worden ten laatste op 15 november 2021.

B. Sabam
Via deze link vind je de verschillende toepassingsvoorwaarden die SABAM vooropstelt bij de toekenning van
de compensatievergoeding:
-

De vergoeding dient als compensatie voor verloren auteursrechten in referentiejaren 2020 en 2021.
Het referentiebedrag zijn de auteursrechten ontvangen in de periode 2017-2019.
De compensatie wordt berekend aan de hand van 4 mechanismen:
o De compensatie wordt automatisch berekend:
▪ Geannuleerde/uitgestelde concerten & theatervoorstellingen
▪ Gebruik van werken in horeca- en handelszaken
o De compensatie wordt op basis van bewijsstukken berekend:
▪ Indien je geen lid was van SABAM in 2017-2019 of indien je werken in die periode niet
of nauwelijks werden gespeeld
▪ Voor de overige projecten wordt een forfaitaire compensatie voorzien
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-

De compensatie staat open voor personen:
o Die als natuurlijk persoon of éénpersoonsvennootschap geregistreerd staan bij SABAM én die
fiscale woonplaats hebt op 1 juli 2021 in België;
o Indien je ingeschreven staat als vennootschap bij SABAM en fiscale woonplaats hebt in België,
kan je enkel een compensatie krijgen voor gebruik van je werken in horeca- en handelszaken.

De vergoeding zal 70% van de verloren auteursrechten compenseren. De compensatie zal minstens €150 en
maximum €10.000 bedragen. Indien de opstelsom van de compensaties per referentiejaar minder dan €150
bedraagt, zal SABAM niet uitbetalen.
De aanvraag zal binnenkort kunnen gebeuren via MySabam. SABAM is momenteel nog bezig met het opstellen
van de online-tool.
SABAM communiceerde dat het de compensatie tegen uiterlijk 31 december 2021 zou uitbetalen.
C. Playright
Via deze link kunnen muzikanten en acteurs die aangesloten zijn bij Playright beroep doen op de
compensatieregeling:
-

Zowel aangesloten als niet-aangesloten artiesten komen in aanmerking;
De compensatie staat open voor personen die hun fiscale woonplaats in België hebben;
De compensatie wordt berekend aan de hand van 2 mechanismen:
o 70 % van de minderinkomsten berekend over het gemiddelde bedrag dat je kreeg toegewezen
voor de jaren 2017, 2018 en 2019 met een drempel van 150 euro en een plafond van 10.000
euro. Deze compensatie werd verdeeld voor 31 december 2021. Als je aangesloten bent bij
Playright ontvang je deze compensatie automatisch. Niet-aangeslotenen nemen best contact
op met Playright via members@playright.be
o Een forfaitaire vergoeding van 150 euro per artiest en per referentiejaar (2020 en 2021) indien
▪ Een audiovisueel werk niet is kunnen doorgaan in 2020 en/of 2021;
▪ Een albumrelease uitgesteld of geannuleerd werd in 2020 en/of 2021.
De aanvraag voor deze forfaitaire vergoeding diende je aan te vragen tegen uiterlijk 31 januari
2022 via rp@playright.be onder de hoofding ‘federale compensatie – artikel 8’.

12.2 OVERIGE STEUNMAATREGELEN VOOR AUTEURS EN
UITVOERENDE KUNSTENAARS
PlayRight geeft financiële steun aan organisaties en projecten die de positie van de uitvoerende
kunstenaar vooropstellen.
Je kunt van Sabam for Culture een een beurs van maximaal 300 euro krijgen per concert, om je artistiek
budget te verhogen bij livestream concerten en live concerten, dit voor maximaal drie keer tot en met 31
maart 2022.
Leden van Sabam bouwen in de loop van hun carrière een reserve op, waar ze normaal gezien pas op hun 60ste
een beroep kunnen doen. Die reserve kun je tot en met 31 december 2022 vervroegd opnemen.
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Op deze website van Sabam vind je een handig overzicht van alle steun- en relancemaatregelen voor auteurs,
componisten of uitgevers.
Hier vind je het permanente beurzenaanbod van Sabam, deAuteurs en Playright.
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.

13 WELKE MAATREGELEN GELDEN IN BRUSSEL?
13.1 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 van een aantal Brusselse steunmaatregelen:

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 ten laatste
ondertekend worden op 30/09/2022 en de effectieve aanwerving moet ten laatste op 1/10/2022
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.
Op deze website en in deze infofiche vind je meer informatie.

Garantiefonds voor de evenementensector
Organisatoren van evenementen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvinden
kunnen een compensatie krijgen voor financiële verliezen bij het afgelasten, uitstellen of door de beperking
van het aantal bezoekers van evenementen door de coronamaatregelen.
De evenementen moeten plaatsvinden tussen 20 januari 2022 en 31 oktober 2022. Het uitgavenbudget moet
minstens 25.000 euro bedragen.
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•
•
•

Bij afgelastingen kunnen niet-recupereerbare uitgaven tot maximum 30 % van het globale budget van
het evenement vergoed worden.
Voor uitgestelde evenementen kan tot 90 % van niet-overdraagbare uitgaven gerecupereerd worden.
Bij beperking door het aantal bezoekers dekt het Garantiefonds 100 % van de terugbetalingen van
tickets.

Het grensbedrag van de garantie bedraagt 150.000 euro (met een maximum van 750.000 euro per
onderneming bij verschillende evenementen van eenzelfde onderneming).
Een dossier kan worden ingediend tussen 3 januari 2022 en 31 mei 2022. Het evenement heeft plaats ten
minste 1 maand na de indiening en maximum 3 maanden na de indiening van de aanvraag.
De aanvraag verloopt via de website van Start-Invest.

Advance-lening
Ondernemingen in de culturele en evenementensector die een vestiging hebben op het grondgebied van het
Brusselse Gewest kunnen een lening ontvangen voor de heropstart van hun activiteiten. De lening varieert
tussen de 10.000 en 150.000 euro. Een jaarlijkse rentevoet van 2 % wordt toegepast en de terugbetaling start
pas na 12 maanden over een periode van 36 maanden.
Een aanvraag kan ingediend worden van 14 maart tot 31 juli 2022 (eventueel te verlengen tot 15 november
2022). Meer informatie kan je vinden via volgende website.

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.

Advies en ondersteuning
Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, geeft advies aan bedrijven om hen
doorheen de crisis te loodsen.
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Om op de hoogte te worden gehouden van de Brusselse steunmaatregelen, kan je je inschrijven op de
nieuwsbrief.

Premie om te exposeren op een virtuele beurs
Zelfstandigen en kmo’s die aan de voorwaarden voldoen en hun vestigingseenheid op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, kunnen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid een premie van
maximaal 10.000 euro aanvragen indien zij exposeren op een virtuele beurs en hun goederen daar aanbieden.
De beurs kan gebruikt worden om kosten te vergoeden.
Via deze website kan je de exacte voorwaarden terugvinden en kan je nagaan of jouw onderneming of kmo in
aanmerking komt voor deze steunmaatregel.

13.2 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.

14 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.
Op 7 maart 2022 treedt een nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijden een epidemie of een pandemie’ in de
plaats van de oude generiek gids (versie 8). De gids is niet enkel gericht op de huidige corona-crisis maar ook
op toekomstige pandemieën of epidemieën. In de nieuwe gids zijn er 3 fasen die geactiveerd kunnen worden
op ondernemingsniveau: de waakzaamheidsfase, de interventiefase en de kritische fase. Vanaf 7 maart is de
waakzaamheidsfase lopende.
Werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren, hebben recht op klein verlet met behoud van loon.
Deze maatregel geldt tot 30 juni 2022.
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Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden sneltests invoeren. Je vindt daarover info op de site van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Vanaf 18 februari 2022 valt de verplichting tot thuiswerk weg. Het overlegcomité van 4 maart nodigt bedrijven
en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te
verankeren.
De Nationale Arbeidsraad heeft op 27/01/21 cao 149 gesloten, betreffende thuiswerk om
gezondheidsredenen. De cao is van toepassing op bedrijven waar vóór 01/01/21 nog geen afspraken over
thuiswerk gemaakt waren (bij cao, afsprakenkader of individuele afspraken). De cao werd verlengd via cao
149/2 van 7 december 2021 en geldt tot 31/03/2022.
Overleg met de preventie-adviseur over de te nemen voorzorgsmaatregelen en het toezicht daarop is
aangewezen.
Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land
in de (donker)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.
De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie verlengde de maatregel van de vrijwillige overuren en voorzag in de mogelijkheid om in enkele
cruciale sectoren tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 30 september 2021 tot 120 extra vrijwillige
overuren te presteren. Op de website van de FOD WASO kan je hierover meer info terugvinden. Op deze
overuren moeten geen sociale bijdragen betaald worden (zie artikel 4 van het KB tot aanpassing van diverse
bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerwerk van 28 december 2020).
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

Vanaf het 3de kwartaal van 2021 tot en met het 4de kwartaal van 2022 wordt het systeem van 120 vrijwillige
overuren uitgebreid ongeacht de sector (maar wel beperkt tot de privé-sector) (let op – deze maatregel werd
nog niet officieel gepubliceerd). De vrijwillige overuren die reeds in het 1ste en 2de kwartaal van 2021 werden
gepresteerd worden voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2021 in mindering gebracht van de 120
extra overuren. Ook op deze overuren zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, dus deze uren
moeten evenmin bij DmfA worden aangegeven.
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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.
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. De ministerraad van 15 oktober 2021 heeft beslist dat de geldigheidsduur van cultuur- en
sportcheques die normaal zouden verstrijken tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 verlengd wordt tot 31
december 2022.
De ministerraad van 3 december 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin covid erkend zal
worden als beroepsziekte bij een uitbraak van coronabesmettingen in de professionele sfeer. Het ontwerp kb
wordt momenteel nog voorgelegd aan de Raad van State. Voor tegemoetkomingen bij beroepsziekten kan je
terecht bij Fedris.

15 NOODFONDS EN ANDERE FONDSEN
15.1 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 liep tot 31 oktober 2022 en wordt beheerd door
het Vlaams Audiovisueel Fonds.

15.2 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.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.04.2022

Vragen en antwoorden over COVID-19

pagina 67 van 69

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.
De Vlaamse regering besliste om 10 miljoen extra vrij te maken voor de brede cultuursector (nota aan de
Vlaamse Regering). Het gaat om 18 projecten binnen de Taskforce Cultuur, die de impact op de sector wil
bestrijden. Via deze middelen zal de Vlaamse regering in 2021 oa. hedendaagse kunstaankopen verrichten ten
belope van 3,75 miljoen euro en een investering gedaan van 5 miljoen euro in het Innovatie Mechanisme om
innovatie in de cultuursector te stimuleren en het culturele businessmodel te transformeren.
Daarnaast wordt een brede toegang verzekerd voor culturele actoren (Nace-codes: 90011, 90012, 90021,
90029, 90031, 90032, 91011, 91012, 91020, 91030) binnen de subsidies van Vlaio (kmo-portefeuille, kmogroeisubsidie, Strategische Transformatiesteun en Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten) en worden
bijkomende maatregelen ingevoerd (derde Voorschot- en Waarborgregeling evenementen,
werkbaarheidscheques PC 304, coronalening PMV, herstel cultuurkredieten…).

15.3 PRIVÉFONDSEN
Het solidariteitsfonds voor en door de livemuzieksector, LIVE2020, heeft aangekondigd dat het vanaf 17
september 2021 200.000 euro vrijmaakt om financiële steun te verlenen voor maximaal 80 dossiers.
Per goedgekeurd dossier wordt maximaal 1.500 euro steun toegekend. De steun wordt toegekend aan:
• Relance-initiatieven voor het lokale circuit en professionele organisaties met het oog op een faire
verloning en promotionele ondersteuning van een live activiteit van beloftevolle artiesten in de
livemuzieksector;
• Beloftevolle artiesten die na de corona-onderbreking zichzelf opnieuw in de picture willen stellen en
hun carrière willen heropstarten.
Het project waarvoor steun wordt aangevraagd moet plaatsvinden voor 30 juni 2022. De beoordeling van de
dossiers gebeurt door een onafhankelijke jury. Dossiers konden ingediend worden tot en met 14 oktober
2021.
Meer informatie over de steunmaatregel vind je hier.
Het Fonds Norma Joossens voorziet vanaf 13 september 2021 in samenwerking met PlayRight financiële steun
voor een totaalbudget van 50.000 euro voor acteurs en actrices die een gebrek aan inkomsten kunnen
bewijzen als gevolg van de Covid-19 crisis. De acteur of actice moet bewijzen aan de hand van facturen en
andere documenten:
-

dat hij/zij in België woont;
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-

dat hij/zij in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was;
dat hij/zij sinds maart 2020 de professionele activiteiten heeft moeten stopzetten of verminderen
omwille van de COVID-crisis.

Het eenmalige steunbedrag per aanvraag wordt vastgelegd tussen 700 en 1500 euro. De aanvraag kon tot en
met 12 november 2021 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen ingediend worden.
Je vindt een lijst van privéfondsen die relevant zijn voor de cultuursector op de site van Cultuurloket.
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