
Wetsontwerp met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie 
 
Dit wetsontwerp strekt er toe: 

- te voorzien in de mogelijkheid van uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen van het derde en vierde 
kwartaal van 2020 aan werkgevers die getroffen zijn door de sociaaleconomische gevolgen van COVID-
19.  

o Bij deze bijzondere afbetalingsplannen worden de bijdrageopslagen, de forfaitaire 
vergoedingen en/of verwijlinteresten niet aangerekend.  

o Voor de bijdragen waarvan de RSZ al een klassiek afbetalingsplan heeft afgesloten, is dit niet 
mogelijk.  

o Ook mogelijk voor de rechtzetting van vroegere bijdragen die vervallen tijdens deze periode 
van economische moeilijkheden. Voor deze rechtzettingen is een uiterste datum bepaald op 
28 februari 2021. 

o de forfaitaire vergoeding in geval van niet-respecteren van de verplichtingen inzake het betalen 
van voorschotten, is niet verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2020 

o inwerkingtreding: 1 juli 2020. 
 

- een subsidie van 167 miljoen euro uit te keren aan het sectoraal fonds voor de Horeca om de uitbetaling 
van eindejaarspremies voor alle werknemers in de sector te waarborgen. Deze subsidie wordt betaald 
door de FOD Werkgelegenheid.  

o Deze subsidie mag niet worden gebruikt voor uitgaven in verband met personeelskosten, 
werkingskosten en investeringen.  

o Het Fonds moet verslag uitbrengen over het gebruik van de subsidie binnen de drie maanden 
na uitbetaling van de eindejaarspremie die uiterlijk op 31 januari betaald wordt.  

o De overschotten moeten worden terugbetaald aan de FOD. 
 

- te voorzien in een verdubbeling van het bedrag van het overbruggingsrecht voor de maanden oktober 
en november voor 

o Alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun zelfstandige activiteit 
volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken door de sanitaire maatregelen genomen door de 
overheid. 

o Alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die 
afhankelijk zijn van bovengenoemde sectoren en die omwille van deze maatregelen, 
daadwerkelijk en volledig elke zelfstandige activiteit moeten onderbreken. Als deze groep van 
zelfstandigen hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, zullen zij nog steeds in 
aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel “gedwongen stopzetting”, maar zullen zij 
niet kunnen genieten van de verdubbeling van de uitkering. 
 

- te voorzien in het dubbel van de helft van een overbruggingsrecht (dus een volledig overbruggingsrecht) 
bij volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit voor de maanden oktober en november voor 

o Zelfstandigen in bijberoep indien er verschuldigde bijdragen betaald worden op een inkomen 
tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro. 

o De actief gepensioneerde zelfstandigen indien er verschuldigde bijdragen betaald worden op 
een inkomen dat hoger is dan 6.996,89 euro.  

o Cumulplafond van 1614,10 euro per maand moet nageleefd worden. 
 De Koning kan deze maatregel verlengen. 

 
- te voorzien in een tegemoetkoming in de patronale socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 

2020 voor werkgevers die door de Ministeriële Besluiten van 19 en 28 oktober en 2 november gesloten 
zijn en op het einde van het derde kwartaal van 2020 nog actief waren: 

o horecasector alsook andere eet- en drankgelegenheden, met uitzondering van eet- en 
drankgelegenheden en grootkeukens bestemd voor verblijf-, school-, leef- en 
werkgemeenschappen;  

o culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector 
o ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten 
o onderdelen van ondernemingen en verenigingen die diensten aanbieden aan consumenten 



o de vakantieparken, bungalowparken en campings alsook de reisbureaus, reisorganisaties, 
toeristische informatiediensten,  overige reserveringsactiviteiten. 

o Berekeningswijze: Er wordt een premie uitbetaald op basis van de verschuldigde bijdragen voor 
het eerste kwartaal. Als de gegevens van het derde kwartaal bekend zijn, worden beide 
bedragen met elkaar vergeleken. Wanneer de premie die uitbetaald is, hoger is dan het bedrag 
berekend op basis van het derde kwartaal, blijft de premie verworven. Wanneer de premie die 
uitbetaald is, lager is dan het bedrag berekend op basis van het derde kwartaal, wordt het 
verschil via een bijkomende premie uitbetaald in januari 2021. 

o Deze maatregel is van kracht vanaf 15 november 2020. 

 


