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introductie
1. Over het webinar

• Inhoud
• Doelgroep
• Permanente vorming: 1 punt (nadien)

2. Manier van werken
• Presentaties
• Q&A-sessie
• Deelname in webinar via chat, Q&A en ‘Raise hand’

3. Panel van ‘wijzen’

4. Na het webinar
• Presentatie PDF
• Webinar herbekijken
• Opvolging



webinar 30/03

Te bekijken op het Privaat Luik

Beroepsuitoefening >



overzicht

1. Verzekeringen

2. Sociale zekerheid
3. Fiscaliteit

4. Economische maatregelen

5. Sociale commissie balie

6. Q&A
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panel der wijzen

• Gracy SAERENS – bestuurder OVB
• Debby BUYS – Xerius
• Danny DEPOURCQ – Xerius
• Stephanie SERE – Moore 
• Isabelle CORNELIS – SD Worx
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VERZEKERINGEN

• ziekenfonds
- terugbetaling ziektekosten van de 

zelfstandigen en hun familie
- zelfstandigen die minstens 8 dagen 

arbeidsongeschikt zijn, recht vanaf de eerste 
dag > arbeidsongeschiktheidsuitkering

- ev. vrijstelling betaling sociale bijdragen
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-
coronavirus
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https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus


VERZEKERINGEN

• gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid
https://privaatluik.advocaat.be/beroepsuitoefening/collectieve-
voorzieningen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

• hospitalisatieverzekering
https://privaatluik.advocaat.be/beroepsuitoefening/collectieve-
voorzieningen/hospitalisatieverzekering

• solidariteitsfonds 
ü eenmalige bijdrage of uitkering voor advocaten in moeilijkheden
https://privaatluik.advocaat.be/beroepsuitoefening/collectieve-
voorzieningen/solidariteitsfonds-voor-advocaten-en

OVB SP/GS/idc
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SOCIALE ZEKERHEID

• Sociale bijdragen
– uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Q1 aanvragen voor 15/06/20
Q2 aanvragen voor 15/06/20

– vermindering van voorlopige bijdragen

– vrijstelling van bijdragen omwille van ‘tijdelijke 
financiële moeilijkheden’

Aanvraag mogelijk voor Q1 en Q2 2020 (aanvraag pas 
effectief indienen vanaf 2e kwartaal)
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SOCIALE ZEKERHEID

• Overbruggingsrecht
– bij onderbreking of stopzetting zelfstandige 

activiteit
Øzelfstandigen, helpers, meewerkende echtgenoten en 

ook startende zelfstandigen

in maart en april een volledig maandbedrag vanaf 7 
opeenvolgende kalenderdagen onderbreking omwille van 
COVID-19 (1.291,69 euro of 1.614,10 euro bij gezinslast)
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SOCIALE ZEKERHEID

• Overbruggingsrecht
– Aanvraag uitkering maart voor 30/09/20
– Aanvraag uitkering april voor 31/12/20
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SOCIALE ZEKERHEID

• hinderpremie 
Øadvocaat = essentieel beroep
Øgeen recht

Aanvraag mogelijk tot 19/05/2020
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SOCIALE ZEKERHEID
• compensatiepremie

Je ontvangt 3.000 euro
– als je een vennootschap met rechtspersoonlijkheid bent
– als je zelfstandige in hoofdberoep bent
– als je zelfstandige in bijberoep bent en door de hoogte van je inkomen sociale 

bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

Je ontvangt 1.500 euro
– als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 

13.993,78 euro.
– als je als zelfstandige in bijberoep verplicht bent te sluiten maar geen recht 

hebt op de corona hinderpremie.

• Extra voorwaarden: geen combinatie mogelijk met statuut van 
werknemer, wanneer activiteit als werknemer 80% overschrijdt.
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SOCIALE ZEKERHEID
• compensatiepremie 

VOORWAARDEN
– Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar. Hierbij hanteert men de 
periode tussen 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 als 
referentieperiode.

– Indien starters een omzetdaling hebben van -60% ten 
opzichte van hun neergelegde financieel plan, hebben zij 
ook recht op de compensatiepremie.

Je zal de compensatiemaatregel kunnen aanvragen bij VLAIO.
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https://vlaio.be/nl


FISCALITEIT

• Afbetalingsplan, vrijstelling 
nalatigheidsinteresten, kwijtschelding van 
boeten wegens niet betaling 
bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, 
vennootschapsbelasting en 
rechtspersonenbelasting
Østeunmaatregelen aan te vragen bij FOD Financiën
ØIndienen uiterlijk 30.06.2020
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FISCALITEIT

Welke stappen?
- 1 aanvraag per schuld
- op het ogenblik van ontvangst
- via formulier 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx

- per e-mail of per brief
- contactpunt: RIC (Regionaal 

Invorderingscentrum) bevoegd voor de postcode 
van uw woonplaats of maatschappelijke zetel
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https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%2520coronavirus.docx


FISCALITEIT

• Uitstel voor het indienen van de aangiften in 
de vennootschapsbelasting, de 
rechtspersonenbelasting en de belasting niet-
inwonende vennootschappen

• Uitstel voor het indienen van de BTW-
aangifte

• Uitstel van betaling van BTW en
bedrijfsvoorheffing
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FISCALITEIT

• Uitstel van betaling personenbelasting en 
vennootschapsbelasting

• Uitstel betaling verkeersbelasting

• Mogelijkheid terugvragen BTW-tegoed
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ECONOMISCHE MAATREGELEN

Tijdelijke werkloosheid

• tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 
voor bedienden
– indien geen werk meer voor deel van personeel
– zelf minder werk
– zelf beslissing genomen te sluiten
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ECONOMISCHE MAATREGELEN
Tijdelijke werkloosheid

• overmacht
– moet niet gelden voor het volledige bedrijf, het volledige

advocatenkantoor moet niet noodzakelijk worden
gesloten.

– concreet betekent dit bv. dat sommige werknemers in
tijdelijke werkloosheid overmacht kunnen worden
geplaatst en andere niet of dat werknemers dagen van
overmacht kunnen afwisselen met arbeid.

– tijdelijke werkloosheid moet wel steeds een volledige
werkdag betreffen. Wat dus bv. niet kan is overmacht in de
voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd.
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ECONOMISCHE MAATREGELEN

Tijdelijke werkloosheid

• van 13/03 en voor de volledige duur van de 
regeringsmaatregelen sterk vereenvoudigde 
procedure nl. “corona procedure” 
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
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ECONOMISCHE MAATREGELEN

• Geen voorafgaande kennisgeving/aanvraag RVA
• Geen controleformulier C3.2A
• Enkel:
- werkloosheidsdagen correct doorgeven aan 

sociaal secretariaat (ASR scenario 5)
- vereenvoudigd formulier C3.2 in te vullen door 

de werknemer en te bezorgen aan 
uitbetalingsinstelling
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ECONOMISCHE MAATREGELEN

• uitstel betaling kredieten tot 30/09/2020
– voor particulieren 
– voor zelfstandigen en bedrijven (die voor de crisis 

gezond waren)

https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-
de-banken-kredietmaatschappijen
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ECONOMISCHE MAATREGELEN

• hypothecaire leningen:
ü totaal uitstel van de maandelijkse betalingen (kapitaal 

en rente)  van maximaal 6 maanden mogelijk 
ü zonder kosten en onder bepaalde voorwaarden (oa. 

met betrekking tot spaargeld) 
ü alle informatie : https://www.ing.be/nl/retail/my-

news/charter-deferment-payment-mortgage-loan. 
ü aanvragen : e-mail naar : 

coronamortgage.nl@ing.com.
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https://www.ing.be/nl/retail/my-news/charter-deferment-payment-mortgage-loan
http://ing.com


ECONOMISCHE MAATREGELEN

• zakelijke leningen :

ü uitstel van de maandelijkse betalingen (in kapitaal alleen) 
voor een periode van maximaal 6 maanden

ü wel nog interesten verschuldigd 
ü volledige informatie (inclusief voorwaarden) : 

https://www.ing.be/nl/retail/my-news/charter-deferment-
payment-business-loan

ü aanvragen : vanaf vrijdag 3 april via Business'Bank
ü voor de meest dringende zaken : direct contact opnemen 

met ons Business Credit Center op 0800/ 15 123.
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ECONOMISCHE MAATREGELEN

ü advocaten die vandaag nog niet over een krediet bij 
ING beschikken, kunnen een klassieke kredietfaciliteit
(privé of professioneel) verkrijgen. 

ü de financiering van BJB prestaties
• ING biedt dit sinds lang aan op basis van een 

eenvoudig attest van de stafhouder
• aanvragen : rechtstreeks via ons Business Credit Center 

op 0800/15 123
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SOCIALE COMMISSIE BALIE

Neem contact op met uw stafhouder indien u zich in 
(financiële) moeilijkheden bevindt!
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Webinar opvolging

Bevraging: 
had u graag extra ondersteuning van de OVB 

omtrent deze maatregelen?
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ondersteuning / vragen

info@ordevanvlaamsebalies.be

https://advocaat.be/coronavirus
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http://ordevanvlaamsebalies.be


Evaluatie

Bevraging: 
Wat vond u van dit webinar?
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ondersteuning / vragen
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Q&A



Webinar DPA-Deposit

07 april 2020 – 15u
http://webinar.dp-a.be/
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