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COVID-19 – Gids voor bedrijven (FAQs)  

 

COVID-19 slaat ongenadig hard toe en heeft een invloed op de uitvoering van uw 

contracten, uw arbeidsomstandigheden en uw zakelijke activiteiten. 

Wat betekent dit juridisch? 

 

Hieronder vindt u wat krachtlijnen die kunnen dienen als handvaten. Tevens hebben 

we een aantal vragen en antwoorden opgelijst. Deze worden geregeld geüpdatet. 

U kan deze updates volgen via onze website www.monardlaw.be.  

 

Nieuwe update 

- Personeel 
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1 Personeel 

 Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

 Algemene voorwaarden overmacht 

De werkgever kan tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens overmacht indien de volgende 

voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 

- het moet gaan om een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis (de gebeurtenis mag 

normaal gezien niet te verwachten zijn geweest); 

- de feiten moeten zich voordoen buiten de wil (“schuld”) van de werkgever of werkne-

mer; 

- de overmacht maakt de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig on-

mogelijk. Het is dus niet voldoende dat de uitvoering ervan enkel bemoeilijkt wordt of 

duurder uitvalt; 

- de onmogelijkheid tot werken moet een tijdelijk karakter hebben.  

De onmogelijkheid tot het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst moet voor iedere arbeids-

overeenkomst afzonderlijk bekeken worden. 

De duur van de werkloosheid wegens overmacht kan variëren van één dag tot verschillende 

dagen, afhankelijk van de aard van de gebeurtenis en de omvang van de gevolgen voor de 

uitvoering van de overeenkomst. Dit stelsel van werkloosheid kan aanhouden tot de situatie is 

genormaliseerd. 

 Coronavirus als overmacht 

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht. Dit is een soepele toepassing van het begrip overmacht die 

wordt aanvaard vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. 

Het coronavirus is o.a. een situatie van overmacht wanneer: 

- de werknemer niet kan komen werken wegens een quarantainemaatregel door de 

overheid (in binnen- of buitenland) of vliegverbod (waardoor de werknemer vastzit in 

het buitenland). Indien de werkgever op eigen initiatief werknemers in quarantaine 

plaatst, is er geen sprake van overmacht. 

- de bedrijfsarts de werknemer naar huis stuurt omdat hij (vermoedelijk) besmet is. Opge-

let: de werknemer mag niet ziek zijn. Indien hij ziek is, moet de werkgever gewaarborgd 

loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.   

- de werknemer van zijn huisarts niet mag werken, bijvoorbeeld omdat er ernstige aan-

wijzingen zijn van een besmetting of een familielid onder hetzelfde dak effectief besmet 

is en er gevaar is op besmetting van andere werknemers. Opgelet: de werknemer mag 

niet ziek zijn. Indien hij ziek is, moet de werkgever gewaarborgd loon betalen en zal later 

de mutualiteit tussenkomen.   

- de onderneming verplicht (geheel of gedeeltelijk) moet sluiten (maatregelen van toe-

passing tot 31 augustus 2020 en tot 31 december 2020 voor sectoren in moeilijkheden) 

of evenementen moet afgelasten door een overheidsbeslissing. 

- de activiteiten van de onderneming onmogelijk worden, omdat men afhankelijk is van 

andere ondernemingen die moeten sluiten (bv. leveranciers of klanten). 

- dit leidt tot een gebrek aan levering van grondstoffen op de voorziene leveringsdatum; 

- bedrijven openblijven, maar door de coronacrisis te weinig werk hebben om alle werk-

nemers verder tewerk te stellen (door daling van de omzet, productie, bestellingen…),. 
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De aanvragen om geheel of gedeeltelijk te sluiten omwille van de gevolgen van het corona-

virus zullen automatisch goedgekeurd worden tot 31 augustus 2020 (en tot 31 december 2020 

voor sectoren in moeilijkheden), eventueel ook langer bij verlenging van de maatregelen. 

 Formaliteiten 

Vanaf 13 maart 2020 moet de werkgever voor de duur van de beperkende maatregelen 

(voorlopig tot en met 31 augustus 2020 en tot 31 december 2020 voor sectoren in moeilijkhe-

den) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het 

bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.  

Indien de werkgever voor de periode vanaf 13 maart 2020 in de ASR scenario 5 (elektronische 

aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer 

tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het ver-

melden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de 

vereiste mededeling. 

U hoeft uitzonderlijk ook geen maandelijks controleformulier C3.2A, noch een kopie van de 

elektronische aangifte ASR scenario 5, te bezorgden aan elke tijdelijk werkloos gestelde werk-

nemer voor de maanden maart t.e.m. augustus 2020. De tijdelijk werkloos gestelde werknemers 

worden gedurende die maanden vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een 

kaart C3.2A. U hoeft dus ook geen validatieboek bij te houden waarin deze controleformulie-

ren normaliter worden ingeschreven.  

 Compensatie 

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de werkgever niet het normale loon beta-

len aan de werknemers. 

Werknemers kunnen wel onmiddellijk werkloosheidsuitkeringen genieten. De werknemers voor 

wie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd aangevraagd, moeten geen wachttijd 

doorlopen.  

In normale omstandigheden ontvangen de werknemers een werkloosheidsuitkering gelijk aan 

65% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro bruto per maand). Tot 31 augustus 

2020 werd het bedrag van de uitkering tijdelijke werkloosheid echter verhoogd naar 70% van 

de begrensde gemiddelde bezoldiging. Werknemers krijgen concreet een daguitkering tussen 

€ 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). 

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden (sinds 

mei 2020 slechts 15%).  

De werknemer die in de periode van 13 maart 2020 tot 31 augustus 2020 tijdelijk werkloos wordt 

gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheids-

uitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. 

Houd er rekening mee dat ook sectoren een aanvulling bij tijdelijke werkloosheid overmacht 

kunnen voorzien. 

Op de werkloosheidsuitkeringen en de supplementen bij tijdelijke werkloosheid wordt normali-

ter 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor de maanden mei 2020 tot en met december 

2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%. 

 Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (gebrek aan werk) 

Indien het niet mogelijk is om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen (eventueel 

na afloop van de corona-maatregelen), kan de werkgever in sommige gevallen nog terug-

vallen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  

http://www.monardlaw.be/
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De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan bijgevolg (los van de gevolgen van corona) 

volledig geschorst worden of er kan een verminderd arbeidsregime ingevoerd worden. 

De voorwaarden en proceduremodaliteiten zijn afhankelijk van het statuut van de werkne-

mers: bedienden of arbeiders. 

We merken op dat dit systeem in tijden van corona zeer weinig wordt toegepast, gelet op de 

versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maar het kan niet-

temin interessant zijn in de toekomst.  

 Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: BEDIENDEN 

 Preliminaire voorwaarden  

Anders dan voor arbeiders, moet de onderneming bijkomend aan enkele voorwaarden vol-

doen om economische werkloosheid voor bedienden in te roepen: 

- De cao-wet is van toepassing op de onderneming (het betreft dus voornamelijk onder-

nemingen uit de privésector); 

- Er is een cao of een goedgekeurd ondernemingsplan die het gebruik van deze maat-

regel voorziet. De Nationale Arbeidsraad heeft een cao gesloten (CAO nr. 147) die als 

basis kan dienen naar aanleiding van het Coronavirus;  

- De onderneming is in moeilijkheden ingevolge: 

o een daling van minimum 10% van de omzet (volgens de btw-aangifte), de pro-

ductie of de bestellingen; of  

o een graad van tijdelijke werkloosheid van arbeiders van minstens 10%;  

o een erkenning door de minister van Werk, op basis van onvoorziene omstandig-

heden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie 

of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie verder). 

- De werknemer heeft al zijn inhaalrust opgenomen. 

1.3.1.1 CAO of ondernemingsplan 

In normale omstandigheden moet de onderneming gebonden zijn door: 

- een sectorale CAO gesloten in het bevoegde paritaire comité;  

- voor ondernemingen met een syndicale delegatie die niet vallen onder een sectorale 

CAO: 

o een bedrijfs-CAO of 

o een ondernemingsplan. Indien binnen de twee weken na het opstarten van de 

onderhandelingen voor het sluiten van een bedrijfs-CAO geen resultaten wor-

den bereikt, kan de werkgever de schorsing bedienden ingevolge werkgebrek 

toch nog toepassen voor zover hij een ondernemingsplan opstelt dat het ge-

bruik van deze maatregel voorziet en dat goedgekeurd werd; 

- voor ondernemingen zonder syndicale delegatie die niet vallen onder een sectorale 

CAO: 

o een CAO of 

o een ondernemingsplan opgesteld door de werkgever, dat het gebruik van de 

schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voorziet en dat goedgekeurd 

werd. 

In het kader van de Corona-crisis kan de onderneming terugvallen op de algemene CAO nr. 

147 van de Nationale Arbeidsraad. Deze CAO is van toepassing van 18 maart tot 30 juni 2020 

op alle regelingen van volledige of gedeeltelijke schorsing waarvan de begin- en einddatum 

gedurende de geldigheidsduur vallen. Het is mogelijk dat die termijn wordt verlengd.  
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Deze NAR-CAO heeft een suppletief karakter en doet geen afbreuk aan de reeds gesloten of 

toekomstige sectorale cao’s en ondernemings-cao’s die in het kader van de economische 

werkloosheid voor bedienden werden gesloten, noch aan de ondernemingsplannen die reeds 

werden goedgekeurd door de Commissie Ondernemingsplannen. 

1.3.1.2 Erkenning onderneming in moeilijkheden 

Gelet op het coronavirus zal de werkgever allicht in moeilijkheden zijn op basis van onvoorzien-

bare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de pro-

ductie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.  

De onderneming kan via een gemotiveerde en aangetekende brief een aanvraag overma-

ken aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collective arbeidsbetrekkingen van 

de FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel (Aanvraag erkenning onderneming in moei-

lijkheden).    

De aanvraag kan ook digitaal via e-mail (ewb@werk.belgie.be). In dat geval moet de aan-

vraag en de bijlagen worden omgezet in één PDF en dit PDF-bestand moet digitaal onderte-

kend zijn met uw eID. Binnen 5 dagen zou u een ontvangstbewijs via mail moeten krijgen. 

Het bewijs van de substantiële daling moet worden geleverd door middel van btw-aangiftes 

of door andere bewijskrachtige documenten. De onderneming moet het bewijs leveren van 

het oorzakelijk verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de aanzienlijke daling van 

de omzet, de productie of het aantal bestellingen. 

De directeur-generaal legt de aanvraag voor aan de Commissie 'Ondernemingsplannen'. 

Binnen de twee weken na ontvangst van de aanvraag, deelt de Commissie haar advies over 

de gevraagde erkenning mee aan de minister van Werk. 

De beslissing van de minister wordt aan de onderneming en aan de RVA meegedeeld. 

 Aanvraag bij de RVA – C106A 

Naast voormelde preliminaire voorwaarden moet de werkgever een aanvraag indienen bij de 

RVA.  

Dit gebeurt met een formulier C106A dat wordt overgemaakt aan de RVA minstens 14 dagen 

voor de eerste elektronische mededeling "schorsing bedienden ingevolge werkgebrek". 

Dit formulier wordt per aangetekend schrijven verstuurd naar de dienst tijdelijke werkloosheid 

van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de 

onderneming of voor de technische bedrijfseenheid (Kantoren RVA).  

De onderneming die een formulier C106A heeft overgemaakt aan de RVA ontvangt in principe 

binnen de twee weken na de verzending: 

- een positief antwoord indien de voorwaarden zijn vervuld, 

- een negatief antwoord indien dit niet het geval is. 

Ten vroegste 14 dagen na de verzending van het formulier C106A waaruit blijkt dat de onder-

neming aan de voorwaarden voldoet, kan de werkgever gebruik maken van de regeling 

schorsing bedienden ingevolge werkgebrek. 

Het formulier C106A kan al vóór de erkenning als onderneming in moeilijkheden bij de RVA 

worden ingediend (om de termijn van 14 dagen reeds te laten lopen) op voorwaarde dat een 

kopie van de erkenningsbrief wordt overgemaakt aan de RVA zodra de onderneming die 

heeft ontvangen.  

De werkgever moet eerst een kopie van de ministeriële erkenning aan de RVA overmaken 

vooraleer hij de voorafgaandelijke mededeling tijdelijke werkloosheid aan de RVA kan ver-

sturen. 

http://www.monardlaw.be/
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 In afwachting van erkenningsprocedure 

Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, 

in afwachting van het doorlopen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijk-

heden, alvast een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

 Modaliteiten van de schorsing 

Voor bedienden kan de werkgever ofwel een regeling van volledige schorsing invoeren (max. 

16 kalenderweken per kalenderjaar), ofwel een regeling van gedeeltelijke arbeid met ten min-

ste twee arbeidsdagen per week invoeren (max. 26 kalenderweken per kalenderjaar). 

Dit aantal wordt niet beïnvloed door de arbeidsregeling van de werknemer (voltijds of deeltijds, 

vijf- of zesdaagse stelsel, …) 

De regeling van volledige schorsing of van gedeeltelijke arbeid gaat in principe in op maan-

dag. Het vereiste aantal arbeidsdagen (nul voor een week van volledige schorsing of twee 

voor een week van gedeeltelijke arbeid) moet per kalenderweek worden bereikt en mag ui-

teraard overschreden worden. Zowel bij volledige schorsing als gedeeltelijke arbeid kan de 

bediende worden teruggeroepen om (meer) te werken.  

In tegenstelling tot voor arbeiders, geldt er voor bedienden geen verplichte werkweek. 

 Formaliteiten 

1.3.5.1 Kennisgeving aan werknemer 

De bediende moet in kennis worden gesteld van de voorziene werkloosheidsdag. Dit kan via 

aanplakking in de onderneming of via geschreven kennisgeving aan de bediende. De indivi-

duele kennisgeving is vooral bedoeld voor werknemers die op het ogenblik van de aanplak-

king in de onderneming afwezig zijn. 

Deze kennisgeving moet plaatsvinden ten minste 7 kalenderdagen vóór de eerste voorziene 

werkloosheidsdag (de dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet 

inbegrepen). 

De kennisgeving moet de volgende vermeldingen bevatten: 

- de identiteit van de bedienden die u werkloos stelt (naam, voornaam, INSZ-nummer) 

- het aantal werkloosheidsdagen en de data waarop elke bediende werkloos zal zijn; 

- het begin en het einde van de regeling.  

1.3.5.2 Kennisgeving aan ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging 

De dag van de kennisgeving van de voorziene werkloosheid aan de bedienden, dus ten min-

ste 7 kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag, moet de werkgever ook de 

economische redenen die de invoering van tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen, meedelen 

aan de ondernemingsraad, of als er in de onderneming geen ondernemingsraad is, aan de 

vakbondsafvaardiging. 

1.3.5.3 Kennisgeving aan RVA 

Op dezelfde dag als kennisgeving aan de bediende, dus ten minste 7 kalenderdagen vóór de 

eerste voorziene werkloosheidsdag, moet de werkgever ook een voorafgaande mededeling 

sturen aan de RVA.  

Dit kan elektronisch via de website (Mededeling RVA). 

http://www.monardlaw.be/
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Indien de onderneming wordt geconfronteerd met het plots wegvallen van werk, kan zij aan 

de directeur van het bevoegde bureau in de mededeling van de voorziene werkloosheid een 

afwijking op de indieningstermijn vragen en dit vermelden in de rubriek opmerkingen. De on-

derneming kan dan onmiddellijk tijdelijke werkloosheid invoeren.   

Indien de werkgever voor de eerste keer tijdelijke werkloosheid aanvraagt, dient er nog een 

registratie te gebeuren (Registratie). 

Bij problemen kan de onderneming contact opnemen met de dienst Eranova via het nummer 

02 511 51 51 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7u tot 20u). Een handleiding vindt u 

via volgende link: Handleiding registratie. 

De toegang kan quasi onmiddellijk worden toegekend wanneer de registratie gebeurt met 

een eID kaart-lezer of via de app Itsme. In andere gevallen duurt het 10 dagen vooraleer een 

user-id en wachtwoord kan worden aangemaakt. 

1.3.5.4 Controleformulier C3.2A en validatieboek 

De werkgever zal vervolgens normaliter maandelijks een controleformulier C3.2A moeten afle-

veren aan elke bediende die tijdelijk werkloos wordt gesteld. Dit moet gebeuren uiterlijk de 

eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand.  

Opmerking: in de bouwsector geldt een speciale versie van het formulier C3.2A, namelijk de 

C3.2A-bouw. 

De RVA heeft echter gecommuniceerd dat werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld 

uitzonderlijk vrijgesteld worden in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A gedurende 

de maanden maart, april, mei en juni 2020. 

1.3.5.5 Maandelijkse melding aan de RVA van eerste effectieve werkloosheidsdag 

De werkgever moet elke maand, voor elke bediende die hij tijdelijk werkloos stelt op grond van 

werkgebrek wegens economische oorzaken, aan de RVA de eerste effectieve werkloosheids-

dag van de maand meedelen.  

Deze melding gebeurt tussen de 5de werkdag die eraan voorafgaat en de werkdag die 

daarop volgt. 

1.3.5.6 Uitkeringsaanvraag (elektronische aangifte “ASR scenario 2”) 

De werkgever moet bij de aanvang van de werkloosheid én op eigen initiatief, een ASR sce-

nario 2 verrichten via de portaalsite van de sociale zekerheid. Hiermee maakt de werkgever 

de gegevens over om het recht op uitkeringen en het dagbedrag te bepalen. 

Deze verplichting geldt indien een bediende voor het eerst in de onderneming tijdelijk werkloos 

wordt gesteld ingevolge werkgebrek. 

1.3.5.7 Uren werkloosheid (elektronische aangifte “ASR scenario 5”) 

De werkgever moet daarnaast ook zorgen voor een maandelijkse aangifte van de uren tijde-

lijke werkloosheid of uren schorsing bedienden (aan ASR scenario 5), waarbij hij onder meer 

het aantal uren meedeelt dat de werknemer in de loop van de maand werkloos is geweest.  

Dit gebeurt op het einde van de maand via een elektronische aangifte via de portaalsite van 

de sociale zekerheid 

http://www.monardlaw.be/
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 Compensatie 

Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moet de werkgever niet het normale 

loon betalen aan de werknemers. 

Werknemers kunnen wel werkloosheidsuitkeringen genieten. In geval van tijdelijke werkloos-

heid om economische redenen moet de werknemer voldoen aan dezelfde toelaatbaarheids-

vereisten die gelden voor de gewone volledig werklozen. Dit betekent dat zij in de regel een 

bepaald aantal arbeidsdagen moeten bewijzen tijdens een referteperiode onmiddellijk voor-

afgaand aan de uitkeringsaanvraag voor werkloosheidsuitkeringen. Er is dus een wachttijd.  

Deze voorwaarden zijn echter niet van toepassing voor tijdelijke werkloosheid wegens econo-

mische oorzaken gelegen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020 (en 

tot 31 december 2020 voor sectoren in moeilijkheden). Voor die periode heeft de werknemer 

dus onmiddellijk recht op uitkeringen. 

In normale omstandigheden ontvangen de werknemers een werkloosheidsuitkering gelijk aan 

65% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro bruto per maand). Tot 31 augustus 

2020 (en tot 31 december 2020 voor sectoren in moeilijkheden) werd het bedrag van de uit-

kering tijdelijke werkloosheid echter verhoogd naar 70% van de begrensde gemiddelde bezol-

diging. Werknemers krijgen concreet een daguitkering tussen € 55,59 (minimum) en € 74,17 

(maximum). 

De werknemer heeft, bovenop zijn werkloosheidsuitkering, recht op een aanvullende vergoe-

ding van minstens 2 euro per dag van tijdelijke werkloosheid. Dit supplement wordt betaald 

door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid. Het supplement moet minstens 

gelijk zijn aan: 

- het supplement toegekend aan de arbeiders die bij dezelfde werkgever tijdelijk werk-

loos zijn wegens werkgebrek; 

- het supplement voorzien bij cao gesloten in het paritair orgaan waaronder de werkge-

ver zou ressorteren indien hij arbeiders zou tewerkstellen, indien de werkgever geen ar-

beiders tijdelijk werkloos stelt. 

Bij afwezigheid van cao moet het bedrag van dit supplement minstens 5 euro per werkloos-

heidsdag bedragen. De commissie "ondernemingsplannen" kan evenwel een afwijking toe-

staan op het minimumbedrag van het supplement voorzien in het ondernemingsplan.  Het be-

drag van het supplement mag dan niet minder bedragen dan 2 euro per dag. 

Op de uitkeringen en supplementen bij tijdelijke werkloosheid wordt normaalgezien 26,75% be-

drijfsvoorheffing ingehouden. Voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd 

deze inhouding verlaagd tot 15%. 

Deze vergoeding is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en inhoudingen, doch onderworpen aan fis-

cale voorheffing. 

 Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: ARBEIDERS 

Voor arbeiders is de procedure iets eenvoudiger. Er dient geen cao, noch een erkenning als 

onderneming in moeilijkheden te zijn. Voorwaarde is wel dat economische werkloosheid enkel 

kan worden ingeroepen wanneer de werknemer al zijn volledige dagen inhaalrust reeds heeft 

toegekend gekregen waarop hij recht heeft ingevolge overwerk, zondagsarbeid of arbeid op 

wettelijke feestdagen. 

 Modaliteiten van de schorsing 

Afhankelijk van het werkgebrek, kan de werkgever een regeling van volledige schorsing of van 

gedeeltelijke arbeid invoeren.  
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Er is per kalenderjaar geen maximum ‘krediet’ aan tijdelijke werkloosheid voorzien voor arbei-

ders (wel voor bedienden). 

1.4.1.1 Volledige schorsing 

In het geval van volledige schorsing wordt er geen enkele arbeidsdag nog gepresteerd. Dit 

kan worden ingevoerd voor max. 4 weken (28 kalenderdagen). Na deze maximumperiode, 

moet er opnieuw een volledige werkweek worden ingevoerd, vooraleer er opnieuw een peri-

ode van schorsing kan ingaan.  

1.4.1.2 Gedeeltelijke schorsing 

Het is ook mogelijk om slechts een gedeeltelijke schorsing in te voeren. Daarbij is er een onder-

scheid tussen grote en een kleine gedeeltelijke schorsing: 

Bij een grote schorsing worden minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeids-

week op 2 weken voorzien. Er mogen dus maximum 4 werkloosheidsdagen per week of 8 werk-

loosheidsdagen per 2 weken vallen (indien gewerkt wordt in een vijfdagenstelsel). 

Deze regeling kan voor maximum 3 maanden worden aangevraagd. Wanneer de maximum-

duur van 3 maanden is bereikt, moet de werkgever eerst opnieuw een volledige werkweek 

invoeren, vooraleer er opnieuw een periode van schorsing kan ingaan.  

Bij een kleine schorsing worden er minstens 3 arbeidsdagen per week voorzien of minstens 1 

arbeidsweek op 2 weken. Er mogen dus maximum 2 werkloosheidsdagen per week of 5 werk-

loosheidsdagen per 2 weken vallen (indien gewerkt wordt in de vijfdagenstelsel). 

Deze regeling kan voor langer dan 3 maanden worden aangevraagd. Dit betekent echter niet 

dat de regeling voor onbepaalde duur kan worden ingevoerd. Er moet steeds een einddatum 

worden vermeld met een maximum van 12 maanden. 

Indien de werkgever de werkloosheid laat voortduren tot na de toegelaten maximumduur, 

moet er loon worden betaald voor de periode die die datum overschrijdt. Hetzelfde geldt 

wanneer de werkgever de werkloosheid laat voortduren tot na de einddatum die werd mee-

gedeeld, zelfs indien de toegelaten maximumduur nog niet bereikt is. 

 Formaliteiten 

Idem bedienden.  

 Compensatie 

Idem bedienden. 

 Responsabiliseringsbijdrage 

Er geldt er een bijzondere RSZ-bijdrage voor werkgevers die overmatig gebruik maken van tij-

delijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken voor arbeiders. Deze bij-

drage wordt per kwartaal geïnd: 

- 20 euro voor alle dagen tijdelijke werkloosheid indien het totaal aantal dagen tijdelijke 

werkloosheid >110 dagen tot en met 130; 

- 40 euro voor alle dagen tijdelijke werkloosheid indien het totaal aantal dagen tijdelijke 

werkloosheid >130 dagen tot en met 150; 

- 60 euro voor alle dagen tijdelijke werkloosheid indien het totaal aantal dagen tijdelijke 

werkloosheid >150 dagen tot en met 170; 
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- 80 euro voor alle dagen tijdelijke werkloosheid indien het totaal aantal dagen tijdelijke 

werkloosheid >170 dagen tot en met 200; 

- 100 euro voor alle dagen tijdelijke werkloosheid indien het totaal aantal dagen tijdelijke 

werkloosheid >200 dagen . 

De werkgever dient voor elk kwartaal, voor elke werknemer die in dat kwartaal tijdelijk werkloos 

was wegens werkgebrek, zelf de berekening te maken en hiervan aangifte te doen via de 

DMFA. 

De ondernemingen in moeilijkheden kunnen een halvering van hun bijdrage verkrijgen. Deze 

halvering van bijdragen wordt niet automatisch toegekend, de werkgevers moeten hiervoor 

een bijkomende aanvraag doen bij de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrek-

kingen van de FOD WASO (Onderneming in moeilijkheden). Hiervoor moeten de volgende 

documenten worden ingediend: 

- het formulier “onderneming in moeilijkheden”, dat beschikbaar is op de site van de 

FOD WASO; 

- de jaarrekeningen van de 2 laatste boekjaren; 

- het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage; 

- het debetbericht van de RSZ. 

De halvering van de bijdrage geldt voor het jaar van de erkenning en eventueel voor het 

daaropvolgende jaar.  

 Werknemers “uitlenen” tijdens COVID-19 

Uw onderneming moet sluiten of er is onvoldoende werk om alle werknemers aan de slag te 

houden. U wilt echter tijdelijke werkloosheid vermijden. Mag u in dat geval uw werknemers 

tijdelijk uitlenen aan andere bedrijven, bv. bevriende ondernemingen, waar momenteel wel 

nog veel werk is? Mag u deze werknemers intern overplaatsen naar andere diensten binnen 

uw eigen onderneming?  

Juridisch zijn hier een aantal regels aan verbonden. We lichten ze graag hierna toe. 

 Herinzet bij een andere onderneming 

1.5.1.1 In principe verboden 

Volgens de Belgische regelgeving mag u geen werknemers ‘uitlenen’ aan andere bedrijven 

(ook niet met toestemming van de werknemer zelf). Enkel de werkgever mag gezag uitoefe-

nen over zijn eigen werknemers. Concreet mag een andere onderneming dus geen instructies 

geven aan uw werknemers (met uitzondering van instructies over het naleven van veiligheid 

en welzijn).1  

U kunt met andere woorden niet zomaar werknemers uitlenen aan een andere onderneming 

(ook niet aan gelieerde vennootschappen), waar wel nog voldoende werk is, om zo tijdelijke 

werkloosheid te vermijden.  

Doet u dat toch, dan loopt u onder andere de volgende risico’s: 

- Er ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen uw werknemer en 

de andere onderneming. De werknemer kan deze overeenkomst beëindigen zonder 

opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.  

- U bent bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van lonen, voordelen en 

sociale zekerheidsbijdragen aan de werknemer in deze nieuwe arbeidsovereenkomst. 

 
1 In afwijking van dit principieel verbod zijn er wel enkele gevallen waarin terbeschikkingstelling 

wel toegelaten is (bv. bij uitzendarbeid) (zie ook punt 1.2).  

http://www.monardlaw.be/
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Werkloosheid%20en%20terug%20aan%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/SWT%20-%20aanvraag%20erkenning%20onderneming%20in%20moeilijkheden%20zonder%20collectief%20ontslag%20(art.%2014%20KB%203%20mei%202007)%20-%20samenstelling%20dossier.docx


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   20/192 

  
Back to top 

Deze kunnen er anders uitzien dan in uw eigen onderneming (bv. omdat de andere 

onderneming onder een ander paritair comité valt of andere voordelen toekent bij 

ondernemings-cao). 

- Prijsafspraken met de andere onderneming voor het uitlenen van personeel kunnen 

bovendien niet worden afgedwongen. U kunt juridisch dus uw factuur voor het uitlenen 

van uw personeel aan de andere onderneming niet innen.  

- U begaat hierdoor een misdrijf, waarvoor u administratief of zelfs strafrechtelijk kunt wor-

den vervolgd. Zo kunt u een boete krijgen tot € 8.000 per werknemer en kan er een 

exploitatieverbod/beroepsverbod en bedrijfssluiting worden opgelegd. De andere on-

derneming kan zelfs een gevangenisstraf krijgen en een boete tot € 48.000 per werkne-

mer wegens het ontbreken van een DIMONA-aangifte.  

1.5.1.2 Afwijking i.k.v. de coronamaatregelen 

Naast de normaal voorziene wettelijke afwijkingen (zie hierna) werd er een bijzondere afwijking 

ingevoerd in het kader van de coronamaatregelen. 

Om personeelstekort in de kritieke sectoren tijdens de coronacrisis aan te pakken, wordt er een 

specifieke afwijking voorzien vanaf 1 april tot 30 juni 2020 op het verbod van terbeschikking-

stelling. U kan hierdoor uw vaste werknemers (dus niet uw werknemers met een vervangings- 

of een uitzendovereenkomst) ter beschikking stellen van een andere onderneming die behoort 

tot de kritieke sectoren.2  

Dit is een extra, tijdelijke mogelijkheid om werknemers uit te lenen. De werknemers moeten wel 

al vóór 10 april 2020 bij u in dienst zijn. 

Toestemming van de sociale inspectie is hier niet nodig. Vóór het begin van de terbeschikking-

stelling moet er wel een overeenkomst worden gesloten tussen u, de werknemer en de andere 

onderneming. Het kan m.a.w. enkel op vrijwillige basis. Het loon van de werknemer mag bo-

vendien niet lager zijn dan dat van de werknemers van de andere onderneming met dezelfde 

functie.  

Specifiek in de Vlaamse zorg- en welzijnssector werd alvast een kaderakkoord afgesloten en 

tevens een model van overeenkomst uitgewerkt om de uitlening van personeel te faciliteren 

en juridisch mogelijk te maken. Het kaderakkoord heeft een tijdelijke duur tot 30 juni 2020. 

1.5.1.3 Wettelijke mogelijkheden 

Is het uitlenen van personeel ook wenselijk in niet-kritieke sectoren, dan voorziet de wet de 

volgende algemene mogelijkheden om dit op een rechtmatige manier te doen. 

Vooreerst kunt u de voorafgaande toestemming vragen aan de arbeidsinspectie voor een uit-

zonderlijke uitlening van personeel voor een beperkte tijd.3 U zal hiertoe een bijzondere over-

eenkomst moeten sluiten. Meer info over de voorwaarden, vindt u via de volgende link. 

Ten tweede kunnen werknemers ook rechtmatig worden uitgeleend door een zogenaamde 

werkgeversgroepering. Concreet zal de opgerichte werkgeversgroepering werknemers kun-

nen aanwerven om hen ter beschikking te stellen van haar leden. Meer algemene info over 

de voorwaarden en de mogelijkheid tot oprichting van zo’n werkgeversgroepering, vindt u 

hier. 

 
2 “Kritieke sectoren” zijn de bedrijven en instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, 

zoals bepaald in het raam van de door de Minister van Binnenlandse Zaken genomen dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Het meest recent MB vindt u op de volgende website en in 

de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020.  
3 In sommige gevallen geldt er zelfs louter een voorafgaande verwittigingsplicht en hebt u dus geen toestemming 

nodig.  
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Ten slotte kunt u een (onder)aannemingsovereenkomst sluiten met de andere onderneming. 

De andere onderneming mag in dat geval instructies geven aan uw werknemers als de vol-

gende voorwaarden allemaal zijn vervuld:    

a) er is een geschreven overeenkomst tussen de twee ondernemingen: 

b) in die overeenkomst wordt uitdrukkelijk en gedetailleerd bepaald welke instructies de 

andere onderneming kan geven aan uw werknemers;   

c) het instructierecht van de andere onderneming mag uw werkgeversgezag op geen 

enkele wijze uithollen. Dit is vaak een moeilijke beoordeling die bij een latere controle 

tot discussie zou kunnen leiden; 

d) de feitelijke uitvoering van het instructierecht door de andere onderneming moet vol-

ledig overeenstemmen met de uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst;   

e) de andere onderneming moet onmiddellijk zijn ondernemingsraad (of bij gebrek daar-

aan, het CPBW, of bij gebrek daaraan, de leden van de vakbondsafvaardiging) op de 

hoogte brengen van het bestaan van de geschreven overeenkomst waarin hem een 

instructierecht wordt verleend over uw werknemers; 

f) de andere onderneming moet een kopie van het gedeelte van de overeenkomst 

waarin het instructierecht wordt geregeld, bezorgen aan de leden van de onderne-

mingsraad, het CPBW of de vakbondsafvaardiging, wanneer die daarom vragen. 

Wanneer één van deze voorwaarden niet wordt vervuld, bijvoorbeeld wanneer de andere 

onderneming zich niet aan de afspraken houdt of wanneer de overeengekomen instructies te 

verregaand zouden zijn, komen voormelde risico’s opnieuw in het vizier. 

Wees dus uiterst voorzichtig en informeer u grondig vooraleer u werknemers uitleent aan of 

ontleent van andere ondernemingen. De werknemer moet hier trouwens steeds vrijwillig mee 

instemmen. 

 Herinzet binnen de eigen onderneming 

U zou ook aan mogelijkheden kunnen denken om werknemers via een tijdelijke herinzet binnen 

de organisatie aan het werk te houden.  

Idealiter gebeurt dit op vrijwillige basis en komt u deze tijdelijke wijziging uitdrukkelijk overeen 

met uw werknemers. We adviseren om hier te werken met een addendum bij de arbeidsover-

eenkomst voor een beperkte tijd, waarin alle afspraken worden vastgelegd.   

Stemt de werknemer niet in, maar wenst u deze wijziging toch op te dringen? In dat geval loopt 

u het risico: 

- de arbeidsovereenkomst impliciet te verbreken, waardoor u een verbrekingsvergoe-

ding verschuldigd bent; of 

- een contractuele fout te begaan, waardoor u mogelijk een schadevergoeding ver-

schuldigd bent. 

De grootte van het risico zal o.m. afhangen van de financiële impact voor de werknemer, de 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden, de vraag of de nieuwe inzet een belang heeft dat 

vergelijkbaar is aan de voordien uitgeoefende inzet en de noodzakelijkheid voor de behoeften 

van de onderneming.  

 Feestdagenloon en tijdelijke werkloosheid  

Het algemeen principe luidt dat werknemers voor elke feest- of vervangingsdag, tijdens welke 

zij niet worden tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag, recht hebben op loon.  
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De Belgische regelgeving bepaalt dat de werknemer het recht op het zogenaamd feestda-

genloon behoudt indien de arbeidsovereenkomst wordt geschorst omwille van jaarlijkse va-

kantie. Dit is o.a. ook het geval bij ziekte, ongeval, zwangerschapsverlof of bevallingsrust, op 

voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst minder dan 30 dagen voor de feestdag werd ge-

schorst omwille van één van die redenen.  

Maar, hoe zit het nu met een werknemer die momenteel tijdelijk werkloos is? En wat met een 

werknemer die nog deeltijds prestaties verricht en slechts gedeeltelijk tijdelijk werkloos is omwille 

van de corona-maatregelen?  

Welnu, een werkgever is feestdagenloon verschuldigd voor de feestdagen die vallen in de pe-

riode van 14 kalenderdagen vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid. Voor die da-

gen zal de werknemer dus geen recht hebben op een uitkering, maar zal de werkgever feest-

dagenloon moeten betalen.  

Concreet: indien de werknemer op 31 maart 2020 tijdelijk werkloos werd gesteld, zal 

hij/zij voor Paasmaandag feestdagenloon van de werkgever moeten ontvangen.  

Voor de feestdagen die na deze 14 kalenderdagen vallen, zal geen vergoeding verschuldigd 

zijn door de werkgever en zullen normale werkloosheidsuitkeringen worden betaald.  

Concreet: indien de werknemer op 31 maart 2020 tijdelijk werkloos werd gesteld, zal 

hij/zij voor 1 mei 2020, geen feestdagenloon ontvangen, maar wel een werkloosheids-

uitkering. 

Let op 1: wanneer de werknemer slechts gedeeltelijk tijdelijk werkloos is en dus nog deeltijds 

prestaties levert, start de 14-dagenteller telkens opnieuw wanneer er een dag van werkloos-

heid volgt op een gewerkte dag. De werkgever zal dus voor iedere feestdag die valt in de 

periode van 14 dagen na een werkdag, het feestdagenloon moeten betalen. Uiteraard is ook 

feestdagenloon verschuldigd voor een feestdag die valt op een normale werkdag.  

Volgens de FAQ van de RVA hoeft het zelfs niet per se om een ‘gewerkte dag’ te gaan opdat 

er een nieuwe periode van 14 dagen zou beginnen te lopen. Ook een collectieve vakantie-

dag heeft immers dat effect. ADV-dagen doen daarentegen geen nieuwe periode van 14 

dagen lopen. 

Let op 2: voor arbeiders die economisch werkloos zijn, geldt een andere regeling. Zij krijgen 

feestdagenloon van de werkgever voor iedere feestdag die samenvalt met een dag van eco-

nomische werkloosheid, ongeacht hoe lang de schorsing reeds duurt. Dit zal vooral belangrijk 

zijn wanneer de “corona-maatregelen” minder streng zullen worden en niet langer gebruik kan 

worden gemaakt van de soepele overmacht- of corona-procedure voor tijdelijke werkloos-

heid.  

Let op 3: vergeet niet dat voor deeltijdse werknemers bijzondere regels van toepassing zijn. In 

principe hebben deeltijdse werknemers met een vast uurrooster enkel recht op loon voor feest-

dagen die samenvallen met hun gewone activiteitdagen. Wanneer een feestdag op een ge-

wone inactiviteitsdag in de onderneming valt (bijvoorbeeld zaterdag of zondag), moet hij wor-

den vervangen door een gewone activiteitsdag. De onderneming kan hebben bepaald wan-

neer de vervangingsdag wordt vastgelegd. In dat geval kan de werknemer aanspraak maken 

op die dag indien hij samenvalt met één van de dagen waarop hij gewoonlijk werkt. Werd er 

in de onderneming niets bepaald, of kan geen akkoord worden bereikt, dan wordt de feest-

dag vervangen door de eerstvolgende dag waarop men gewoonlijk actief is 

Werkt een werknemer met een deeltijds, veranderlijk uurrooster, dan heeft hij recht op feest-

dagenloon of op “een” vervangingsloon voor feestdagen die vallen buiten de arbeidsdagen.  
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 Thuiswerk en COVID-19 

Sinds 4 mei 2020 is telewerk niet meer verplicht voor alle niet-essentiële bedrijven, maar het blijft 

wel aanbevolen voor alle ondernemingen voor zover de functie van de personeelsleden dit 

toelaat.  

Hoog tijd dus om even terug te gaan naar de basis betreffende werken vanop afstand. Wat is 

telewerk? Wat is thuiswerk? Welke regels moet u toepassen in uw onderneming? 

 Back to basics: begrippen 

Het is belangrijk om enkele juridische begrippen goed te onderscheiden, aangezien de regle-

mentering hierop is gebaseerd.  

1.7.1.1 Huisarbeid 

Bij huisarbeid verrichten werknemers arbeid tegen loon onder het gezag van een werkgever, 

in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht 

of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan.  

Wanneer een werknemer thuis werkt, valt dit dus onder het begrip huisarbeid. 

1.7.1.2 Telewerk 

Telewerk is een bijzondere wijze van huisarbeid. Het betreft huisarbeid met gebruikmaking van 

informatietechnologie4.  

De wetgeving onderscheidt twee vormen van telewerk: 

1.7.1.2.A Regelmatig/structureel  

Bij regelmatig of structureel telewerk worden werkzaamheden op regelmatige basis en niet 

incidenteel buiten de bedrijfslocatie uitgevoerd, dit met de gebruikmaking van informatie-

technologie. Bijvoorbeeld een werknemer die standvastig dinsdag en woensdag van thuis uit 

werkt via zijn computer op het bedrijfsnetwerk.  

Structureel telewerk valt onder de definitie van huisarbeid.  

1.7.1.2.B Occasioneel  

Bij occasioneel telewerk worden werkzaamheden incidenteel en niet op regelmatige basis 

buiten de bedrijfslocatie uitgevoerd, dit met gebruikmaking van informatietechnologie. 

Het gaat over telewerk dat wordt verricht in gerichte en/of uitzonderlijke situaties. Dat is m.a.w. 

het geval voor al het telewerk dat momenteel werd ingevoerd o.w.v. de coronamaatregelen.  

Er is discussie of occasioneel telewerk onder de definitie van huisarbeid valt. Sommigen oorde-

len dat een occasionele telewerker, net als een regelmatige telewerker, een huisarbeider is. 

Anderen oordelen dat een occasionele telewerker geen huisarbeider is, omdat wordt aange-

nomen dat huisarbeid een vast en regelmatig karakter moet hebben. 

De Nationale Arbeidsraad heeft alvast geadviseerd dat een occasionele telewerker niet mag 

worden beschouwd als een huisarbeider. Waarom die vraag belangrijk is, wordt hieronder toe-

gelicht en heeft o.a. betrekking op de vormvoorwaarden die moeten worden nageleefd.  

 Welke regels moet ik toepassen? 

Als er nog geen structureel telewerk in uw onderneming bestond of bestaat: 

- zal u volledig terugvallen op de regeling van occasioneel telewerk; of 

 
4 Werknemers die thuis werken zonder informatietechnologie te gebruiken om hun taken te verrichten, zijn geen tele-

werkers (bv. de arbeiders van de kleding- en confectiesector). Voor deze werknemers gelden de bepalingen van de 

arbeidsovereenkomst voor huisarbeid.  
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- zou u ook kunnen overgaan tot invoering van structureel telewerk, maar dan geldt dit 

per definitie voor langere tijd en op bestendige wijze, dus niet louter in het kader van 

de coronamaatregelen. 

Paste uw onderneming voorheen wel al structureel telewerk toe (bv. 2/5 dagen per week)? 

Dan kan u dat systeem verder toepassen en desnoods aanvullen met occasioneel telewerk 

(bv. 3/5 dagen per week) om de maatregelen te respecteren (5/5 dagen telewerk). 

De regels zijn afhankelijk van de vorm van werken op afstand: 

- Huisarbeid wordt geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet (art. 119.1–12). De 

meeste bepalingen zijn echter uitdrukkelijk niet van toepassing op telewerkers.  

- Structureel/regelmatig telewerk wordt specifiek geregeld in CAO nr. 85 van de Natio-

nale Arbeidsraad.  

- Occasioneel telewerk wordt geregeld in de wet van 5 maart 2017 betreffende werk-

baar en wendbaar werk. De wettelijke omkadering is dus relatief nieuw.  

Aanvullende regels zijn bovendien mogelijk in een sectorale of ondernemings-cao of in een 

individuele overeenkomst. 

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in de hierboven vermelde regelgeving wordt bepaald, zijn de 

algemene bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing op huisarbeiders 

en telewerkers. 

 Wat zijn de regels? 

1.7.3.1 Overeenkomst: niet verplicht, wel aangewezen 

In principe hebt u geen schriftelijke overeenkomst nodig. Dit is enkel verplicht voor: 

- huisarbeid, maar zoals gezegd worden de bepalingen rond huisarbeid uitgesloten voor 

structureel telewerk. Occasioneel telewerk staat ter discussie, maar valt waarschijnlijk 

niet onder huisarbeid; 

- structureel telewerk, maar hierop worden geen sancties voorzien. 

Om elke discussie te vermijden, doet u er naar onze mening toch goed aan om een afzonder-

lijk addendum bij de arbeidsovereenkomsten te voorzien, voor zover dit nog niet is gebeurd. 

Als de werknemer later opwerpt dat het occasioneel telewerk ‘huisarbeid’ is, en hij gelijk krijgt 

van een rechter (worst case), riskeert de werkgever bv. een onkostenvergoeding van 10% van 

het brutoloon te moeten betalen.  

Ook een cao of een wijziging van uw arbeidsreglement is niet verplicht, maar u hebt de mo-

gelijkheid om hierin bepaalde afspraken op te nemen. 

1.7.3.2 Werknemersvertegenwoordigers inlichten en raadplegen, maar geen akkoord nodig 

U zou ook vooraf de werknemersvertegenwoordigers moeten inlichten en raadplegen over de 

sociale gevolgen van de invoering van telewerk (structureel of occasioneel). Een voorafgaand 

collectief akkoord is evenwel niet vereist (bv. in de vorm van een cao). 

Indien u deze voorlichtings- of overlegprocedure niet volgt, mag u vooral niet overgaan tot 

ontslag, behalve om redenen die vreemd zijn aan de invoering van het telewerk. Respecteert 

u dit niet, dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding van drie maanden bruto-

loon (bovenop zijn normale opzeggingsvergoeding).  

Bovendien kan de niet-naleving van deze regels worden bestraft met hetzij een strafrechtelijke 

geldboete van 400 tot 4.000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro. 

In de praktijk gebeurt dit eerder zelden, maar u bent dus maar beter voorzichtig.  

1.7.3.3 Kosten 

Bij structureel telewerk moet de werkgever de voor het telewerk benodigde apparatuur ter 

beschikking stellen, installeren en onderhouden. Hij vergoedt of betaalt eveneens uitsluitend 

de kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk. 

Bovendien voorziet de werkgever behoorlijke faciliteiten inzake technische ondersteuning. 
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Bij occasioneel telewerk is zo’n specifieke verplichting voor de werkgever niet voorzien, maar 

de algemene regels van de Arbeidsovereenkomstenwet blijven wel gelden. Daaruit volgt dat 

de werkgever verplicht is om de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen 

en materialen ter beschikking te stellen. 

Wilt u als werkgever meer doen, dan kunt u ofwel de volledige kosten terugbetalen waarvan 

u het bewijs kunt aanleveren, ofwel een beroep doen op de hierna aanvaarde maximumfor-

faits. 

De RSZ aanvaardt volgende maximumforfaits, vrij van sociale zekerheidsbijdragen: 

- Bureaukosten: een forfaitaire raming van de bureaukosten voor telewerkers ten belope 

van 10 % van het deel van het brutoloon dat betrekking heeft op structureel telewerk. 

De RSZ aanvaardt het forfait van 10% niet op het volledige brutoloon, ook al werkt de 

werknemer door de coronamaatregelen voltijds thuis. Indien er al structureel telewerk 

was, mag de werkgever kiezen: 

o ofwel betaalt hij het forfait van 10% door zoals het in de telewerkovereenkomst pro 

rata was voorzien vóór de coronacrisis; 

o ofwel betaalt hij een forfaitaire vergoeding van 129,48 euro5 (indien dit hoger zou 

zijn). 

- PC: een maximumforfait van 20 euro per maand voor de aankoop van een PC (wan-

neer de werknemer zijn eigen PC gebruikt); 

- Internet: een maximumforfait van 20 euro per maand voor de internetverbinding (wan-

neer de werknemer zijn eigen internetverbinding gebruikt). 

De fiscus aanvaardt volgende maximumforfaits als een terugbetaling van kosten eigen aan 

de werkgever en dus als niet belastbaar: 

- Bureaukosten: een forfaitaire vergoeding van 15 euro per dag voor structureel tele-

werk. I.k.v. occasioneel telewerk door de coronamaatregelen werd een versnelde 

aanvraagprocedure voor een belastingvrije vergoeding tot 129,48 euro per maand 

voorzien (Aanvraag thuiswerkvergoeding)6. Belangrijk daarbij is dat de toekenning van 

deze vergoeding tijdelijk is (dus enkel tijdens de coronamaatregelen) en gelijk is voor 

alle medewerkers (dus zonder onderscheid volgens functiecategorie). 

- PC: een maximumforfait van 20 euro per maand voor de aankoop van een PC (wan-

neer de werknemer zijn eigen PC gebruikt); 

- Internet: een maximumforfait van 20 euro per maand voor de internetverbinding (wan-

neer de werknemer zijn eigen internetverbinding gebruikt). 

Samengevat kan er een maximale onkostenvergoeding vrij van belastingen en sociale zeker-

heidsbijdragen worden betaald van 129,48 euro + 40 euro. Er wordt geen verschil gemaakt 

tussen de verschillende categorieën van functies.  

1.7.3.4 Arbeidstijd 

Er zijn specifieke uitzonderingen voorzien op de arbeidsduurregeling voor huisarbeiders, nl. op 

de bepalingen inzake: 

- de arbeidsduur; 

- de zondagsarbeid; 

- de nachtarbeid; 

- de naleving van de arbeidsroosters; 

- de rusttijden; 

- de pauzes. 

Structurele telewerkers worden ook beschouwd als huisarbeider en zijn dus ook onderworpen 

aan deze uitzonderingen. De begrippen overwerk, overloon en inhaalrust zijn op hen niet van 

toepassing. De werknemer is evenmin onderhevig aan de bepaling die zegt dat de duur van 

een arbeidsperiode nooit korter mag zijn dan 3 uur. 

 
5 Bedrag vanaf 1 april 2020. Voor de periode ervoor bedroeg dit 126,94 euro. 
6 De reeds afgeleverde beslissingen (o.b.v. het vorige forfait) blijven geldig en de aanpassingen in de nieuwe aan-

vraag zijn mutatis mutandis hierop van toepassing.  
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Over occasionele telewerkers bestaat discussie. Als ze niet worden beschouwd als huisarbei-

der, zijn de algemene regels rond arbeidsduur op hen van toepassing. De enige uitzondering 

die wordt voorzien is dat de occasionele telewerker zelf zijn werk organiseert binnen het kader 

van de in de onderneming geldende arbeidsduur. D.w.z. dat de werknemer het aantal ar-

beidsuren dat is voorzien in zijn werkrooster moet presteren, zonder hierbij zijn werkrooster strikt 

na te leven.  

1.7.3.5 Gewaarborgd loon bij technische problemen 

Wanneer de telewerker zijn prestaties niet kan beginnen of voortzetten om een reden die on-

afhankelijk is van zijn wil (defecte apparatuur of overmacht), moet hij de werkgever onmiddel-

lijk op de hoogte brengen en bestaat er recht op een gewaarborgd dagloon. Voorwaarde is 

wel dat de werknemer arbeidsgeschikt is.  

Er kan ook worden voorzien in specifieke regels, zoals vervangende taken of een tijdelijke te-

rugkeer naar de bedrijfslocatie.  

Let op: in geval van structureel telewerk moet de overeenkomst de gegevens bevatten van 

de dienst die de werknemer kan raadplegen in geval van technische problemen. 

1.7.3.6 Arbeidsongevallen 

Zowel voor structurele als voor occasionele telewerkers, wordt er in geval van een ongeval 

vermoed dat het om een arbeidsongeval gaat. Er is een weerlegbaar vermoeden van een 

arbeidsongeval van de telewerker wanneer: 

- het ongeval gebeurt op de plaats(en) die schriftelijk zijn vermeld als de plaats om het 

werk te verrichten, in een telewerkovereenkomst of in enig ander document dat het 

telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel, toelaat. 

Bij gebrek aan zo’n vermelding, zal het vermoeden van toepassing zijn op de woon-

plaats of de plaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd. 

- het ongeval gebeurt tijdens de periode van de dag die is vermeld als periode waarin 

arbeid kan verricht worden in een telewerkovereenkomst of in enig ander document 

dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel, toelaat.  

Bij gebrek aan zo’n vermelding, zal het vermoeden van toepassing zijn tijdens de werk-

uren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever 

zou zijn tewerkgesteld. 

 Uitzonderlijke maatregel betreffende telewerk van grensarbeiders wegens Co-

vid-19 virus 

Ten gevolge van het Coronavirus zullen talrijke grensarbeiders ertoe worden aangespoord om 

gedurende de komende weken van thuis uit te werken. 

Heeft telewerken een impact op het belastingregime dat van toepassing is op de bezoldigin-

gen van grensarbeiders die in België respectievelijk Luxemburg wonen en werken en op Franse 

grensarbeiders die werken in België ? 

 Regeling voor grensarbeiders België - Luxemburg 

Overeenkomstig artikel 15 van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst tot het vermijden van 

dubbele belasting zijn de bezoldigingen van een inwoner van één van twee Staten die werk-

zaam is in de andere Staat, belastbaar in de werkstaat indien de werknemer kan bewijzen dat 

de dienstbetrekking daadwerkelijk fysiek wordt uitgeoefend in werkstaat. Dit zal steeds het ge-

val zijn indien de werkgever inwoner is van de werkstaat of de last van de bezoldigingen wordt 

gedragen door een vaste inrichting van de werkgever in de werkstaat.  
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Hieruit vloeit voort dat een werknemer, die niet fysiek aanwezig is in de werkstaat om er zijn 

werkzaamheid uit te oefenen, in principe belastbaar is in de woonstaat voor de bezoldigingen 

verkregen uit een dienstbetrekking uitgeoefend in de woonstaat of in een derde Staat. 

Op bovenstaande regel van belasting in de woonstaat is door de Regeling in onderling overleg 

tussen België en Luxemburg van 16.03.2015 een tolerantieregel ingevoerd waardoor grensar-

beiders hun activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat mo-

gen uitoefenen en waarbij ze toch in de werkstaat belastbaar blijven.  

Punt C, 3 van de administratieve circulaire AAFisc. Nr22/2015 (Ci.700.520) dd. 1 juni 2015 be-

treffende de voornoemde Regeling in onderling overleg bevat een lijst met gevallen waarbij 

dagen buiten de werkstaat niet mogen worden meegeteld voor het toepassen van de 24-

dagenregel. Daar wordt onder meer het geval van overmacht vermeld.  

De Belgische en Luxemburgse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand ten ge-

volge van het Coronavirus een dergelijk geval van overmacht vormt. 

Bijgevolg werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een 

grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal 

worden genomen voor de berekening van de termijn van 24 dagen.  

Dit betekent dat de grensarbeider die in principe enkel in Luxemburg werkzaam is, ook in 

Luxemburg belastbaar blijft wanneer hij sedert 14 maart 2020 meer dan 24 dagen vanuit zijn 

woonplaats in België zal telewerken ten gevolge van het coronavirus. Deze maatregel is tot 

nader order van toepassing. 

 Regeling voor Franse grensarbeiders 

Het aanvullend Protocol inzake grensarbeiders bij het Verdrag tot vermijding van dubbele be-

lasting tussen België en Frankrijk voorziet een grensarbeidersregeling voor Franse grensarbei-

ders. Deze Franse grensarbeiders betalen bijgevolg in Frankrijk belastingen op de bezoldigin-

gen ontvangen voor hun prestaties in loondienst die in België worden uitgeoefend, en niet in 

België.   

Deze regelgeving wordt slechts toegekend aan de werknemers die op 31 december 2011 

met recht het voordeel van de grensarbeidersregeling genieten. Zij kunnen van deze fiscale 

regeling genieten tot en met 2033.  

Het gaat met name om de werknemers die op 31 december 2011 : 

• hun enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek hebben én 

• hun bezoldigde werkzaamheid in de Belgische grensstreek uitoefenen zonder die 

grensstreek meer dan 30 dagen verlaten te hebben in de uitoefening van die werk-

zaamheid. 

Artikel 7, b, van datzelfde aanvullend Protocol bevat een lijst met gevallen - waarin de grens-

streek wordt verlaten - die buiten beschouwing blijven voor de toepassing van de zoge-

naamde 30-dagen regel. Het geval van overmacht wordt hier vermeld, buiten de wil van de 

werkgever en de werknemer. 
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De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband 

houdt met het Coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht. 

Aldus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een 

Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet in 

aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen.  

Dit betekent dat de Franse grensarbeider belastbaar blijft in Frankrijk, ook wanneer hij sedert 

14 maart 2020  meer dan 30 dagen vanuit zijn woonplaats in Frankrijk telewerkt wegens het 

coronavirus. Deze maatregel is tot nader order van toepassing. 

 Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrek-

king tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheids-

crisis 

Net zoals Frankrijk en Luxemburg het voordeden heeft nu ook Nederland op 30 april 2020 een 

overeenkomst gesloten met België m.b.t. de situatie van grensarbeiders ten gevolge van het 

Coronavirus om te vermijden dat grensarbeiders een fiscaal nadeel zouden lijden Deze over-

eenkomst is van toepassing voor het tijdvak van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Vanaf 

31 mei 2020 kan deze overeenkomst worden verlengd tot het einde van de daaropvolgende 

kalendermaand bij akkoord van de bevoegde autoriteiten.  

1.8.3.1 Thuiswerkdagen 

Artikel 15 van het Belgisch-Nederlands verdrag tot vermijding van dubbele belasting bepaalt 

dat de lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen die verkregen zijn  door een inwoner 

van een verdragsluitende Staat belastbaar zijn in het land waar de prestaties gerelateerd aan 

het beroepsinkomen worden geleverd.  

Hierop voorziet de tweede alinea van artikel 15 een uitzondering waarbij de werknemer die 

tijdelijk of gedeeltelijk in de andere staat werkt toch belastbaar blijft in de woonstaat. Hiervoor 

moeten volgende drie cumulatieve voorwaarden voldaan zijn: 

a) De werknemer mag in een periode van 12 maanden niet langer dan 183 dagen ver-

blijven in de  Staat van tewerkstelling;  

b) De beloningen worden niet betaald door een werkgever in de Staat van tewerkstelling;  

c) De beloningen komen niet ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in de 

Staat van tewerkstelling.  

Op bovenstaande regeling is door de overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Ne-

derland en België op 30 april 2020 een fictieregeling ingevoerd. Wanneer werknemers bezol-

digingen hebben ontvangen voor dagen dat de dienstbetrekking van thuis uit werd uitgeoe-

fend, wordt geacht dat deze dienstbetrekking werd doorgebracht in het land waar ze normaal 

zou worden uitgeoefend indien er geen Coronamaatregelen van toepassing zouden zijn. 

Grensarbeiders die gebruik maken van deze fictie moeten verplicht de nodige gegevens ter 

bevestiging bijhouden.  

Deze fictiebepaling geldt evenwel niet voor grensarbeiders die overeenkomstig de arbeids-

overeenkomst over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit kunnen of mogen uitoe-

fenen. 

1.8.3.2 Thuisblijven zonder te werken met doorbetaling van salaris 

Indien de werknemer één of meerdere werkdagen thuisblijft zonder te werken en hiervoor nog 

steeds een salaris ontvangt van de werkgever, wordt voor de toepassing van artikel 15 van het 
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Belgisch-Nederlands verdrag tot vermijden van dubbele belasting het zelfde werkpatroon (ver-

houding van dagen gewerkt in de werkstaat / totaal gewerkte dagen) toegepast als wanneer 

de werknemer wel zou gewerkt hebben. Deze inkomsten worden dus belast volgens het ge-

bruikelijke werkpatroon zoals dit bestond voor de coronacrisis.  

1.8.3.3 Thuisblijven zonder te werken met recht op een Belgisch tijdelijke werkloosheidsuitke-

ring 

Inwoners van Nederland die tewerkgesteld zijn in België maar wiens werkzaamheid is onder-

broken door de Coronamaatregelen, hebben onder voorwaarden recht op een Belgische tij-

delijke werkloosheidsuitkering. Deze uitkering wordt belast in de staat waar de beroepsinkom-

sten daadwerkelijk worden belast. Deze regeling volgt dus het gebruikelijke werkpatroon zoals 

dit bestond voor de coronacrisis.  

 Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België 

met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 

gezondheidscrisis  

Op 6 mei 2020 hebben de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België een overeenstem-

ming bereikt m.b.t. de situatie van grensarbeiders ten gevolge van het Coronavirus om te ver-

mijden dat grensarbeiders een fiscaal nadeel zouden lijden. Dit akkoord is van toepassing voor 

het tijdvak van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Vanaf 31 mei 2020 kan dit akkoord wor-

den verlengd tot het einde van de daaropvolgende kalendermaand bij akkoord van de be-

voegde autoriteiten.   

1.8.4.1 Thuiswerkdagen  

Artikel 15 van het Belgisch-Duits verdrag tot vermijding van dubbele belasting bepaalt dat de 

lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen die verkregen zijn  door een inwoner van 

een verdragsluitende Staat belastbaar zijn in het land waar de prestaties gerelateerd aan het 

beroepsinkomen worden geleverd.   

Hierop voorziet de tweede alinea van artikel 15 een uitzondering waarbij de werknemer die 

tijdelijk of gedeeltelijk in de andere staat werkt toch belastbaar blijft in de woonstaat. Hiervoor 

moeten volgende drie cumulatieve voorwaarden voldaan zijn:  

 

a. De werknemer mag in een periode van 12 maanden niet langer dan 183 dagen 

verblijven in de  Staat van tewerkstelling;   

b. De beloningen worden niet betaald door een werkgever in de Staat van te-

werkstelling;   

c. De beloningen komen niet ten laste van een vaste inrichting van de werkgever 

in de Staat van tewerkstelling.   

Op bovenstaande regeling is door de overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Bel-

gië en Duitsland op 6 mei 2020 een fictieregeling ingevoerd. Wanneer werknemers bezoldigin-

gen hebben ontvangen voor dagen dat de dienstbetrekking van thuis uit werd uitgeoefend, 

wordt geacht dat deze dienstbetrekking werd doorgebracht in het land waar ze normaal zou 

worden uitgeoefend indien er geen Coronamaatregelen van toepassing zouden zijn. Grens-

arbeiders die gebruik maken van deze fictie moeten verplicht de nodige gegevens ter beves-

tiging bijhouden.  
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Deze fictiebepaling geldt evenwel niet voor grensarbeiders die overeenkomstig de arbeids-

overeenkomst over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit kunnen of mogen uitoe-

fenen.  

 Wat met vakantie van mijn werknemers tijdens en na de coronacrisis? 

Mag ik werknemers verplichten om verlof op te nemen? Mogen werknemers hun geplande 

verlofdagen annuleren wegens tijdelijke werkloosheid? Kan ik verlofdagen aan mijn werkne-

mers weigeren na de coronacrisis, als mijn onderneming in volle heropstart zit? Kan/moet het 

collectief verlof nog doorgaan?  

Hierna lichten we graag de juridische context hierover toe. Let wel, het gaat hier enkel om de 

wettelijke vakantiedagen en niet over andere aanvullende, extralegale vakantiedagen of in-

haalrust.    

 Hoe worden vakantiedagen bepaald? 

Voor het vastleggen van vakantiedagen is er altijd een akkoord vereist. Dat is meestal een 

individueel akkoord, maar het kan ook een collectief akkoord zijn (op niveau van het paritair 

comité of de onderneming). 

1.9.1.1 Op sectorniveau 

In eerste instantie hebben de paritaire comités een wettelijke mogelijkheid om beslissingen te 

nemen over de datum van vakantie en de eventuele verdeling ervan. Dit initiatief gebeurt ten 

laatste op 31 december van het jaar dat datgene voorafgaat waarin de vakantie moet wor-

den genomen. 

Het collectief verlof voor 2020 diende in de sector dus al geregeld te zijn uiterlijk 31 december 

2019. Indien er een bindende beslissing werd genomen in de sector, kunt u hiervan niet meer 

afwijken. 

1.9.1.2 Op ondernemingsniveau  

Indien het paritair comité geen beslissing heeft genomen op 31 december 2019, mag de on-

dernemingsraad beslissingen treffen over de datum van vakantie en de eventuele verdeling 

ervan. 

In ondernemingen zonder ondernemingsraad of indien de ondernemingsraad geen beslissing 

heeft genomen, mogen de regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden 

tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging. 

Indien er geen syndicale afvaardiging is, mogen de regelingen op het vlak van de onderne-

ming getroffen worden in een akkoord tussen de werkgever en alle werknemers.  

Het is mogelijk dat er al een collectieve regeling bestaat omtrent het toekennen van vakan-

tiedagen (bv. een voorrangsregeling of andere bepalingen in uw arbeidsreglement). U blijft 

hier in principe door gebonden, tenzij u bepaalde afwijkingen opnieuw collectief overeen-

komt.   

1.9.1.3 Op individueel niveau 

Indien er collectief geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij indivi-

dueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer. 
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Wanneer de werknemer tijdig een aanvraag om vakantie te nemen heeft ingediend en de 

werkgever daarop niet heeft geantwoord, bestaat er trouwens een vermoeden dat de werk-

gever akkoord gaat met de voorgestelde data. 

1.9.1.4 Arbeidsrechtbank 

Indien geen overeenkomst (noch collectief, noch individueel) wordt bereikt omtrent de datum 

van de vakantie en de verdeling ervan, wordt het geschil beslecht door de arbeidsrechtban-

ken. Het komt in de praktijk echter zelden zo ver. 

 Vakantie opleggen/weigeren of verplaatsen/intrekken 

Aangezien vakantiedagen enkel mits akkoord kunnen worden vastgelegd (collectief of indivi-

dueel), betekent dit met andere woorden: 

- dat geplande vakantiedagen (waarover dus een akkoord bestond) niet eenzijdig kun-

nen worden gewijzigd, noch door de werknemer, noch door de werkgever; 

- dat vakantiedagen voor de toekomst niet eenzijdig kunnen worden opgelegd door de 

werkgever of opgeëist door de werknemer zonder individueel of collectief akkoord. 

1.9.2.1 Reeds geplande/goedgekeurde vakantiedagen 

Wilt u als werkgever of wilt uw werknemer de geplande vakantie wijzigen/intrekken, dan heeft 

u hierover opnieuw een akkoord nodig (individueel of collectief). 

Op de website van de FOD WASO is het volgende te lezen in de FAQ: 

Indien de werknemer tijdens de pandemieperiode jaarlijkse vakantiedagen heeft ge-

pland, maar voordien al (om economische redenen of wegens overmacht) tijdelijk 

werkloos werd, worden de jaarlijkse vakantiedagen geannuleerd/uitgesteld en blijft de 

werknemer tijdelijk werkloos. 

Aangezien het vastleggen van de jaarlijkse vakantiedagen het resultaat is van een in-

dividuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, zal de werkgever 

noodzakelijkerwijs moeten instemmen met het uitstel van de vakantiedata noodzake-

lijkerwijs vereist zijn, aangezien deze al gepland waren. 

Dit creëert enigszins verwarring, aangezien u hieruit zou kunnen afleiden dat vakantiedagen 

die reeds waren overeengekomen vóór de tijdelijke werkloosheid, automatisch worden gean-

nuleerd. Dit is echter niet het geval.  

De FOD WASO heeft ons bevestigd dat ze de onderlijnde paragraaf samenlezen met de pa-

ragraaf erna en dat een annulering of uitstel van de geplande vakantie nooit kan zonder ak-

koord van beide partijen.  

1.9.2.2 Saldo van nog niet geplande/goedgekeurde vakantiedagen 

Bij vakantiedagen die nog niet werden ingepland en waarvoor u dus nog geen toestemming 

gaf, bestaat er nog enige soepelheid.  

U kunt als werkgever geen vakantiedagen eenzijdig opleggen. U kunt wel een collectieve slui-

tingsperiode invoeren en dus verplichte collectieve vakantieperiodes bepalen (zie hiervoor). 

Denk er dan aan dat uw arbeidsreglement in dat geval moet worden aangepast. Indien het 

de eerste keer is dat u collectief verlof invoert, dient u de bijzondere wijzigingsprocedure te 

volgen. 

U kunt als werkgever bovendien weigeren om vakantie toe te kennen in een bepaalde 

(drukke, belangrijke) periode7, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming terug in volle heropstart 

zit. De algemene regels blijven wel gelden: 

- De vakantie moet worden opgenomen binnen het kalenderjaar (zie hierna); 

- Een ononderbroken vakantieperiode van een week moet in elk geval worden gewaar-

borgd (op jaarbasis); 

 
7 Tenzij er hierover al een afwijkende regeling zou bestaan (bv. in uw arbeidsreglement).  
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- Werknemers moeten een ononderbroken periode van twee weken vakantie krijgen 

tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij de werknemer dit anders wil; 

- Werknemers jonger dan 18 jaar moeten een ononderbroken periode van drie weken 

vakantie krijgen tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij de werknemer dit anders wil. 

Er zal dus steeds een akkoord moeten zijn over de vakantiedata.  

 Algemene regels rond vakantiedata en -spreiding 

1.9.3.1 Opname moet binnen het kalenderjaar 

De wet zegt uitdrukkelijk dat de vakantie moet worden toegekend binnen 12 maanden die op 

het einde van het vakantiedienstjaar volgen. M.a.w. de vakantiedagen opgebouwd in 2019 

moeten vóór het einde van 2020 worden opgenomen. 

Dit wilt zeggen dat het in principe verboden is om: 

- de vakantiedagen naar het volgend jaar (2021) over te dragen; of 

- het saldo aan niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen.  

U kunt dus niet rechtmatig overeenkomen met uw werknemers om niet opgenomen vakantie-

dagen over te dragen naar volgend jaar of om het saldo aan openstaande vakantiedagen 

uit te betalen.  

1.9.3.2 Tenzij dit voor de werknemer onmogelijk is  

Er wordt een wettelijke uitzondering voorzien wanneer het voor de werknemer onmogelijk is 

om zijn vakantiedagen tijdig op te nemen (bv. door een onverwachte afwezigheid wegens 

ziekte op het einde van het jaar).  

Als die onmogelijkheid voor de werknemer voortvloeit uit specifieke redenen die zijn opgesomd 

in de wet (bv. ziekte, moederschapsrust), behoudt de werknemer, zelfs in geval van collectieve 

vakantie, zijn recht op de vakantiedagen tot bij het verstrijken van de 12 maanden die op het 

einde van het vakantiedienstjaar volgen. 

In andere gevallen die leiden tot de onmogelijkheid voor de bediende om zijn vakantiedagen 

op te nemen, moet de werkgever de bediende, ten laatste op 31 december van het vakan-

tiejaar, het vakantiegeld met betrekking tot deze niet opgenomen vakantiedagen betalen. 

Let wel, het moet hier gaan om “een onmogelijkheid voor de bediende om zijn vakantie ge-

heel of gedeeltelijk op te nemen”. Wanneer het na de coronamaatregelen voor de organisa-

tie niet opportuun zou zijn om het openstaand verlof nog toe te kennen (bv. wegens drukte of 

organisatorische moeilijkheden), valt dit hier in principe niet onder.  

1.9.3.3 Wat als de werkgever weigert om verlofdagen toe te kennen? 

Wanneer het niet tijdig opnemen van de vakantiedagen niet “onmogelijk” is voor de werkne-

mer, maar wel het gevolg is van de weigering van de werkgever om de vakantiedagen toe 

te kennen (bv. omwille van drukte):  

- maakt de werkgever zich schuldig aan een misdrijf. De werkgever kan hiervoor een 

administratieve boete krijgen van 200 tot 2.000 euro per werknemer. Bij een strafrech-

telijke vervolging kan de geldboete zelfs oplopen van 400 tot 4.000, maar de kans op 

een strafrechtelijke vervolging is voor deze inbreuk eerder klein; en 

- kan de werknemer een schadevergoeding vorderen overeenstemmend met het loon 

van de vakantiedagen die niet konden worden opgenomen.  
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Als u na de coronacrisis dus om economische of organisatorische redenen geen of minder 

vakantiedagen wenst toe te kennen, kunt u hiervoor een boete krijgen en dient u alsnog het 

saldo van de vakantiedagen uit te betalen.  

1.9.3.4 Beperkt systeem van vrijwillige overdracht in de praktijk 

We zien in de praktijk wel dat veel ondernemingen toch een systeem van overdracht van va-

kantiedagen voorzien. Dat blijft onwettig, maar wordt door inspectiediensten wel vaak geto-

lereerd (lees: niet gesanctioneerd) wanneer het voldoende transparant is en beperkt blijft: 

- uitputting van alle extralegale vakantiedagen en inhaalrust vooraleer er een over-

dracht van wettelijke vakantiedagen kan zijn; 

- beperking in het aantal vakantiedagen dat kan worden overgedragen (bv. max. 5 

dagen); 

- beperking in de tijd waarbinnen de overgedragen vakantiedagen moeten worden op-

genomen (bv. opname uiterlijk in maart 2021); 

- … 

We benadrukken wel dat de wet dergelijk systeem van overdracht van vakantiedagen eigen-

lijk niet toelaat. De werknemer kan in elk geval niet worden verplicht om vakantiedagen over 

te dragen en een boete blijft steeds een mogelijk risico.  

 Vakantiegeld 

In tegenstelling tot in Nederland, is er in België (nog) geen bijzondere mogelijkheid voorzien om 

de betaling van vakantiegeld van werknemers uit te stellen.  

Er wordt wél voorzien in een uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ. Het uitstel heeft 

betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020 en geldt voor alle door de RSZ geïnde bij-

dragen(werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip 

van de bijdragen Bestaanszekerheid). Het uitstel loopt tot 15 december 2020. 

Het debetbericht jaarlijkse vakantie m.b.t. het vakantiegeld van de arbeiders, valt onder deze 

uitstelregeling. Normaal diende u de afrekening uiterlijk 30 april 2020 te betalen. Dit werd dus 

verlengd tot 15 december 2020. 

Voor het dubbel vakantiegeld voor de bedienden werd geen uitstel van betaling voorzien, 

maar enkel van de verschuldigde RSZ-bijdragen hierop. 

 Corona ouderschapsverlof 

Er werd een systeem van “corona-ouderschapsverlof” ingevoerd met ingang van 1 mei 2020 

aanvankelijk tot 30 juni 2020. Er ligt een voorstel op tafel om dit te verlengen tot en met 30 

september 2020, maar dit werd nog niet formeel bevestigd in de wetgeving.  

 Wie komt in aanmerking?  

Het gaat om werknemers die instaan voor de opvoeding van een biologisch, erkend of gea-

dopteerd kind jonger dan 12 jaar. Ook pleegouders komen onder dezelfde leeftijdsvoor-

waarde in aanmerking voor het corona-ouderschapsverlof, in tegenstelling tot onder het “ge-

wone” ouderschapsverlof. Indien het kind gehandicapt is, wordt de maximumleeftijd opge-

trokken tot 21 jaar of, onder bepaalde voorwaarden, opgeheven.  

Enkel werknemers die ten minste één maand in dienst zijn bij hun werkgever, kunnen dit verlof 

aanvragen. Merk op dat dit aanzienlijk minder is dan onder het gewone ouderschapsverlof, 

dat minimum twaalf maanden dienst vereist. 
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Bovendien moet de werknemer op de begindatum van het corona-ouderschapsverlof: 

- voltijds tewerkgesteld zijn voor een werkvermindering van 20%; 

- minstens ¾ tewerkgesteld voor werkvermindering van 50%. 

 Wat wordt beoogd?  

Het corona-ouderschapsverlof kan retroactief worden opgenomen in de periode van 1 mei 

tot en met 31 augustus 2020 (en tot 31 december 2020 voor sectoren in moeilijkheden). De 

arbeidsprestaties kunnen in deze periode met 20% (indien voltijds tewerkgesteld) dan wel met 

50% (indien voltijds of 3/4e tewerkgesteld) verminderd worden. Het verlof kan hierbij worden 

opgenomen in één doorlopende periode of in (al dan niet aansluitende) maanden en/of we-

ken.  

In een nieuw voorstel wordt ook de mogelijkheid ingevoerd om 100% ouderschapsverlof op te 

nemen, maar dit werd nog niet formeel bevestigd in de wetgeving. 

De bruto onderbrekingsuitkeringen zullen overigens hoger liggen dan het gewone ouder-

schapsverlof, namelijk 25% meer t.a.v. de uitkering bij het gewone ouderschapsverlof. Voor 

alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap ligt er een voorstel op tafel 

om de onderbrekingsuitkering 50% hoger te leggen (i.p.v. 25%). Dit werd echter nog niet for-

meel bevestigd in de wetgeving. 

 Hoe?  

De aanvraagprocedure is uiteraard veel korter dan de procedure die bij het gewone ouder-

schapsverlof gerespecteerd moet worden. Toch moeten de werkgever en werknemer tot een 

akkoord komen: het corona-ouderschapsverlof is, zo wordt benadrukt, geen recht.  

De werkgever kan dit verlof echter enkel weigeren indien hij hiervoor objectieve redenen heeft 

die verbonden zijn aan de operationele activiteit. 

De werknemer moet de werkgever minstens drie werkdagen op voorhand schriftelijk op de 

hoogte brengen van het beoogde verlof. Ten laatste vóór de aanvang van het beoogde ver-

lof, geeft de werkgever, eveneens schriftelijk, zijn antwoord te kennen. Daarnaast dient de 

werknemer ook een aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen in te dienen bij de RVA, en dit ten 

laatste twee maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof. 

 Wat met het gewoon ouderschapsverlof? 

Het corona-ouderschapsverlof is een bijkomend verlof, en wordt dus niet aangerekend op de 

maximumduur van het gewone ouderschapsverlof.  

Er wordt bovendien ook ingezet op een maximale flexibiliteit tussen beide systemen. Indien de 

werknemer zich momenteel reeds in gewoon ouderschapsverlof bevindt, kan hij of zij dit om-

zetten naar corona-ouderschapsverlof of schorsen teneinde het corona-ouderschapsverlof op 

te nemen. In de 2 gevallen wordt de teller van het gewone ouderschapsverlof tijdelijk stopge-

zet. Bijgevolg kan het saldo nadien integraal worden opgenomen. 
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 FAQ 

 Algemeen 

1.11.1.1 Welke beschermingsmaatregelen moet ik nemen wanneer er wordt gewerkt in mijn 

bedrijf? 

Er is heel wat informatie te vinden over welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen om een 

veilige heropstart te kunnen garanderen. Hieronder hebben we de belangrijkste beschikbare 

informatie voor u gebundeld.  

 

Er zijn richtlijnen op drie mogelijke niveaus: op het algemeen (sectoroverkoepelend) niveau, 

op het sectorniveau en op het bedrijfsniveau.  

 

1. Algemene gidsen 

De wetgeving verwijst naar drie algemene gidsen die de onderneming dient na te leven, 

waarin gepaste preventiemaatregelen worden opgenomen: 

- de “Gids voor de opening van de handel” van de FOD Economie, beschikbaar in het 

Nederlands, Frans, Duits en Engels.     

- de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” van 

de FOD WASO, beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.  

- de “Gids voor een veilige heropstart van de horeca” van de FOD Economie, beschik-

baar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 

 

De richtlijnen in deze algemene gidsen worden aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of 

ondernemingsniveau, en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig bescher-

mingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben bovendien steeds voorrang op indivi-

duele maatregelen. 

 

De passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen 

met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij gebrek aan 

overlegorganen, in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor 

preventie en bescherming op het werk. 

 

Ter aanvulling kunt u ook inspiratie halen uit: 

- de praktische leidraad van de Economic Risk Management Group (ERMG) voor de 

organisatie van kabinetten, salons, kantoren, ... van vrije beroepen en zelfstandigen in 

het kader van het bezoek door klanten; 

- een handige toolkit met praktische tips van UNIZO; 

- de EU-richtsnoeren rond werkhervatting (met onderaan per onderwerp enkele speci-

fieke richtlijnen per land), de werkplaats en telewerk. 

 

2. Sectorgidsen en -protocollen 

Daarnaast zijn er ook gidsen en protocollen ter aanvulling vanuit de specifieke sectoren. On-

dertussen werden reeds de volgende sectorgidsen en -protocollen op de website van de FOD 

WASO gepubliceerd:  

 

Paritair  

comité 
Benaming PC 

Links naar sectorspecifieke  

gidsen en protocollen 

PC 100 Werklieden Verklaring 

http://www.monardlaw.be/
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-handel.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-leitfaden-offnung-geschafte.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-opening-businesses.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf
https://beschaeftigung.belgien.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/AllgemeinerLeitfaden.pdf
https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Genericguide.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-horeca.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-horeca.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-leitfaden-sichere-wiederaufnahme-gastst%C3%A4ttengewerbes.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Coronavirus-Guide-for-a-safe-restart-of-hospitality.pdf
https://dbba606d-bf82-431f-90ce-0e7675805a13.usrfiles.com/ugd/dbba60_1fd38de056d542fd8dd4c8e3a3bda55a.pdf
https://www.unizo.be/coronatoolkit-back-business
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20100%20verklaring%20-%20CP%20100%20d%C3%A9claration.pdf
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PC 111 Metaal Akkoord 

PC 112 Metaal en mobiliteit, distributie, herstel en on-

derhoud: garages 

Sectorgids en aanbevelingen 

PC 115 Glasindustrie Aanbevelingen 

PC 116 Chemische sector Aanbevelingen 

PC 118 Voedingsindustrie  Sectorgids 

PC 120  Textielsector Sectorprotocol  

PC 121 Schoonmaak Verklaring 

PC 124 Bouwsector Sectorprotocol 

PC 125 Houtsector Sectorprotocol 

PC 126 Stoffering en de houtbewerking Sectorprotocol en checklist 

PC 127 Handel in brandstoffen Richtlijnen 

PC 129 Papier en kartonsector (productie)  Aanbevelingen (FR)  

PC 130 Drukkerijen Verklaring 

PC 136 Papier en kartonsector (transformatie) Stappengids (FR) 

PC 140.03 Goederenvervoer en logistiek Verklaring 

PC 140.05 Verhuissector Sectorgids 

PC 142 Afval en recyclagesector Sectorgids 

PC 143 Zeevisserij Verklaring 

PC 149.01 Elektrosector: retail en groothandel Sectorprotocol en aanbevelin-

gen 

PC 149.02 

en 149.04 

Sector metaal en mobiliteit, distributie, herstel 

en onderhoud: koetswerk en metaalhandel  

Sectorgids en aanbevelingen 

PC 200 Bedienden Verklaring 

PC 201 Zelfstandige kleinhandel Phoenixplan en verklaring 

PC 207 Chemische sector Aanbevelingen 

PC 209 Technologie Akkoord 

PC 214 Textielsector Sectorprotocol 

PC 221 Papier en kartonsector (productie) Aanbevelingen (FR) 

PC 222 Papier en kartonsector (transformatie) Stappengids (FR) 

PC 223 Sportsector Verklaring 

PC 226 Internationale handel, vervoer en logistiek Aanbeveling en verklaring 

PC 227 Audiovisuele sector Sectorgids 

PC 301 Havenbedrijf Cao en sectorgids 

PC 302 Horeca Good practices 

PC 303.3 Bioscoopzalen Protocol 

PC 306 Verzekeringssector Verklaring 

PC 307 Verzekeringsmakelarij  Verklaring 

PC 310 Banksector Verklaring 

PC 311  Grote kleinhandelszaken Phoenixplan en verklaring 

PC 312 Warenhuizen Phoenixplan en verklaring 

PC 313 Apotheken en tarificatiediensten Sectorgids 

PC 317 Bewakings- en toezichtsdiensten Sectorgids 

PC 318.02 Gezins- en bejaardenhulp Vlaamse Ge-

meenschap 

Aanbeveling 
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https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC111%20en%20PC209%20Metaal%20en%20technologie%20Sectoraal%20akkoord.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/GidsPC112enPSC149-02-04.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/AanbevelingenPC112enPSC149-02-04.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20115%20aanbevelingen%20sociale%20partners%2012052020.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20116%20%2B%20207%20Chemie%20aanbevelingen%20recommandations%20NL%20FR.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/sectorgidsvoedingsindustrie.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/ProtocolTextiel.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/verklaring-declaration_121.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20124%20Bouwsector%20aanvullend%20protocol%20en%20preventiefiche%20NL%20en%20FR.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/200519%20-%20Sectoraal%20Protocol%20generieke%20gids%20-%20PC%20125.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/ceulemat_6-4-2020_16-28-00.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Woodwize_Checklist_Corona_nl.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Richtlijnen_PC127_PDF.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/CP129_221%20Papier%20Recommandations.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Paritair%20akkoord%20COVID19%20-%20PC%20130.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/CP%20136-222%20la%20transformation%20du%20papier%20et%20du%20carton%20Etapes%20à%20suivre.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Verklaring140-03.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/sectorgidsverhuissector.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20142%20Afval%20en%20rececyclagesector.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Paritaire%20verklaring%20covid19_PC%20143.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/2020-04-24%20Protocol%20voor%20de%20elektrosector%20(Retail%20en%20Groothandel)%20-%20goedgekeurd%20v3.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/20200424%20-%20Aanbevelingen%20Fedibel.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/20200424%20-%20Aanbevelingen%20Fedibel.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/GidsPC112enPSC149-02-04.pdf
file:///C:/Users/SBOR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9Z5BQSM1/aanbevelingen
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Verklaring%20PC%20200.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Phoenixplan%2030%20april%202020.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Verklaring%20handel%20.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20116%20%2B%20207%20Chemie%20aanbevelingen%20recommandations%20NL%20FR.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/ProtocolTextiel.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/CP129_221%20Papier%20Recommandations.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/CP%20136-222%20la%20transformation%20du%20papier%20et%20du%20carton%20Etapes%20à%20suivre.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/verklaring-223.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Aanbeveling%20PC%20226%20corona.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/3.%20Verklaring%20generieke%20gids%20-%20d%C3%A9claration%20guide%20g%C3%A9n%C3%A9rique%20-%2028-04-2020.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Sectorspecifieke%20gids%20om%20de%20verspreiding%20van%20COVID-19%20op%20de%20werkplaats%20tegen%20te%20gaan%20bij%20AUDIOVISUELE%20PRODUCTIES%20%20in%20het%20PC%20227%20versie%20publicatie%202020%2005%2026.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/301-cao.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/301-Sectorgids.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/horeca_goedepraktijken.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Protocol-heropening-bioscoopzalen.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/D%C3%A9claration%20commune%20CP%20306%20version%202.0.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/20200507%20-%20CPPC307%20-%20richtlijnen%20sociale%20partners%20-%20projet%20d%C3%A9claration%20des%20partenaires%20sociaux.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Declarationsecteurbancaire_verklaringbanksector.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Phoenixplan%2030%20april%202020.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Verklaring%20handel%20.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Phoenixplan%2030%20april%202020.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Verklaring%20handel%20.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/SOPv4%20NLdef.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Sectorgids_317.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PSC%20318.02AANBEVELING%20TER%20AANVULLING%20VAN%20DE%20GENERIEKE%20GIDS.pdf
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PC 322 Uitzendarbeid en de erkende ondernemin-

gen die buurtwerken of –diensten leveren 

Instructies 

PC 323 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars 

en dienstboden 

Sectorgids 

PC 324 Diamantnijverheid Protocol 

PC 327.01 Vlaamse beschutte werkplaatsen, sociale 

werkplaatsen en maatwerkbedrijven 

Protocol 

PC 327.02 Entreprises de travail adapté subsidiées par 

la Commission communautaire française 

Protocol 

PC 327.03 Entreprises de travail adapté subsidiées par 

l’AViQ 

Protocol 

PC 330 Gezondheidssector Richtlijnen en aanvulling 

PC 331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Aanbeveling 

PC 333 Toeristische attracties Verklaring 

PC 337 Aanvullend paritair comité voor de non-pro-

fitsector 

Verklaring 

PC 341 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Sectorgids 

 

Voorts werden ook reeds specifieke gidsen en protocollen gepubliceerd voor de volgende 

etablissementen: 

- Modewinkels 

- Kappers 

- Privésauna’s (toegankelijk mits registratie) 

- Lingeriewinkels 

- Rijscholen 

 

3. Bedrijfsgidsen 

Tot slot kunnen ondernemingen ook bedrijfsgidsen uitwerken. Deze zullen dan voorzien in een 

ondernemingsspecifieke toepassing van de richtlijnen vervat in de generieke gids en in de toe-

passelijke sectorgids (indien aanwezig). Ondernemingen kunnen zich tijdens het opstellen van 

de gids laten ondersteunen door hun sector of door externe diensten voor preventie en be-

scherming op het werk.  

 

4. Concreet 

Minimale algemene regels (voor zover er geen bijzondere regels zijn): 

- Informeer klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en 

verstrek de werknemers een passende opleiding; 

- Garandeer een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; 

- Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbe-

volen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen wor-

den nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit; 

- Organiseer de activiteit zo dat samenscholingen worden vermeden; 

- Stel middelen ter beschikking om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien van per-

soneel en de klanten; 

- Neem gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal 

regelmatig te desinfecteren; 

- Zorg voor een goede verluchting van de werkplaats; 

- Duidt een contactpersoon aan, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke be-

smetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het verge-

makkelijken van contact tracing; 

http://www.monardlaw.be/
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/CP%20322_covid-19%20veiligheidsinstructies%20def%20nl-fr.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/SF323_Covid_19_NL.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/gids_NL_324.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/32702protocole.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/SCP32703_protocole.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Gemeenschappelijke%20richtlijnen%20vakbonden%20en%20wergevers%20gezondheidssector.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/20200511%20covid%2019%20reprise%20CP%20330%20NL.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Aanbeveling_PC331.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/D%C3%A9claration%20%20Mesures%20sectorielles%20COVID-19%20CP%20333_V2NL.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/D%C3%A9claration%20CP%20337%20-%20Verklaring%20PC%20337.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/PC%20341%20specifiekegids.pdf
https://modeunie.be/wp-content/uploads/2020/05/Mode-Unie-COVID19-Sectorgids-mode-web.pdf
https://coiffure.org/sites/default/files/coronagids_voor_kappers_nl_-_pdf.pdf
https://saunavereniging.be/
https://fedelin-lingerie.be/wp-content/uploads/2020/05/Fedelin-COVID19-Sectorgids-lingerie-web-2.pdf
https://dam.vlaanderen.be/m/73853e6210e444a0/original/1588686867520/Sectorprotocol-opleiding-examinering-mobiliteit.pdf
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- Zorg dat er individueel wordt gewindeld en gedurende een periode van maximum 

30 minuten. Een uitzondering wordt voorzien voor: 

o minderjarigen, die mogen worden vergezeld door een volwassene die onder 

hetzelfde dak woont; 

o personen die nood hebben aan begeleiding, die mogen worden vergezeld 

door een volwassene. 

Specifieke regels voor het ontvangen van klanten voor massagesalons, schoonheidssalons, 

niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, kapperszaken, barbiers en tatoeage- en pier-

cingsalons: 

- Ontvang enkel klanten op afspraak; 

- Zorg dat de klant slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur die strikt 

noodzakelijk is. Ook wanneer men aan huis gaat, mag de dienstverlener slechts aan-

wezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is; 

- Laat maximaal één klant per 10 m² toe. Er worden uitzonderingen voorzien: 

o Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² be-

draagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand 

van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is; 

o Indien de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand 

of een gelijkwaardig alternatief, mag men meer dan één klant per 10 m² ont-

vangen. 

- Gebruik de wachtruimtes niet voor klanten; 

- Gebruik de toiletten enkel in noodgevallen; 

- Verplicht het dragen van mondmaskers vanaf de leeftijd van 12 jaar. Er wordt een 

uitzondering voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een behandeling aan het 

gelaat; 

- Zorg dat de werkstations onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar 

verwijderd zijn; 

- Neem de gepaste hygiënemaatregelen om handen, de gebruikte werkinstrumenten 

en werkstation te desinfecteren tussen elke klant; 

- Biedt géén voeding of drank aan. 

Specifieke regels voor de horecasector bij het ontvangen van klanten: 

- Plaats tafels zo dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gega-

randeerd. Een uitzondering wordt voorzien wanneer de tafels worden gescheiden 

door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale 

hoogte van 1,8 meter; 

- Sta een maximum van tien personen per tafel toe; 

- Voorzie enkel zitplaatsen aan tafel; 

- Zorg dat elke klant aan zijn eigen tafel blijft zitten; 

- Verplicht het dragen van een mondmasker door het personeel in de zaal; 

- Verplicht het dragen van een mondmasker door het personeel in de keuken, met 

uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespec-

teerd; 

- Verbied bediening aan de bar. Er wordt een uitzondering toegestaan voor eenmans-

zaken met naleving van een afstand van 1,5 meter; 

- Organiseer terrassen en openbare ruimten overeenkomstig de voorschriften be-

paald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als 

deze die binnen gelden; 

- Pas de openingsuren aan (drankgelegenheden en restaurants) tot één uur ‘s nachts, 

tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. 

Specifieke regels voor winkelcentra: 

http://www.monardlaw.be/
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- Laat slechts één klant per 10 m² toe gedurende een periode die niet langer is dan 

noodzakelijk en gebruikelijk;  

- Stel middelen ter beschikking om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de 

in- en uitgang; 

- Vergemakkelijk het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen 

van markeringen op de grond en/of signalisaties; 

- Zorg dat er individueel wordt gewindeld en niet langer dan noodzakelijk en gebrui-

kelijk. Een uitzondering wordt voorzien voor: 

o minderjarigen, die mogen worden vergezeld door een volwassene die onder 

hetzelfde dak woont; 

o personen die nood hebben aan begeleiding, die mogen worden vergezeld 

door een volwassene. 

 

5. Wat met controles? 

Het is mogelijk dat u een controle krijgt om na te gaan of u als onderneming de gepaste pre-

ventiemaatregelen neemt.  

 

Het is hierbij nuttig om even de checklist te bekijken die de inspectie welzijn op het werk heeft 

opgesteld en die naar verluidt een leidraad zou vormen bij controles op de werkvloer. Ook de 

checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die enkele richtlijnen geeft over hoe 

de werkvloer corona-proof kan worden gemaakt, blijft relevant. Hou ook in het achterhoofd 

dat, indien een gids op ondernemingsniveau wordt opgesteld, deze door de inspectiediensten 

kan opgevraagd worden tijdens een controle. 

 

Omgekeerd moet ook benadrukt worden dat de gidsen en protocollen, bij gebrek aan juri-

disch afdwingbaar karakter, geen afbreuk kunnen doen aan wettelijke en reglementaire voor-

schriften. Met andere woorden, maatregelen genomen in de preventie tegen corona vormen 

geen geldig excuus om af te wijken van de regels!  

1.11.1.2 Ben ik verplicht om te sluiten? 

In het begin van de corona-maatregelen waren veel ondernemingen verplicht om te sluiten, 

maar dat is nu anders. Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden 

aan consumenten mogen terug openen.  

Afwijkend daarvan zijn nog gesloten tot en met 30 juni 2020: 

- de wellnesscentra, met inbegrip van sauna's; 

- de casino's en de speelautomatenhallen; 

- de pretparken en de binnenspeeltuinen; 

- de bioscopen; 

- publiek toegankelijke zwembaden;  

- kleedkamers en douches van sportcentra; 

- bepaalde evenementlocaties. 

Afwijkend daarvan zijn nog gesloten tot en met 31 augustus 2020:  

- discotheken en dancings. 

Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren. Nachtwinkels mogen ge-

opend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts. Drankgelegenheden 

en restaurants mogen tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid op-

legt dat ze eerder moeten sluiten. 

1.11.1.3 Welke regels gelden inzake verplaatsingen? 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.De meeste restricties inzake verplaatsingen zijn opgehe-

ven. Zowel verplaatsingen in het kader van het werk als de privésfeer worden toegelaten. Bij 
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alle verplaatsingen dienen natuurlijk wel de nodige voorzorgen inzake hygiëne en social dis-

tancing gerespecteerd te worden.  

Sinds 15 juni 2020 is het in principe opnieuw toegelaten om zich te verplaatsen naar alle EU-

landen, de landen van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (en omgekeerd), en dit 

zowel voor professionele als privéverplaatsingen. Bij terugkeer in België dient geen quarantaine 

ingelast te worden. Let wel op: 

• Tussen sommige landen van de EU gelden onderling evenwel nog bepaalde restricties 

hetgeen impact kan hebben op bijvoorbeeld lange afstandstransport.  

• Sommige landen laten nog geen Belgen toe. Check steeds op voorhand de reisadvie-

zen voor het land in kwestie.  

Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liech-

tenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

1.11.1.4 Kan COVID-19 worden gezien als een beroepsziekte? 

Ja, COVID-19 wordt erkend als beroepsziekte voor personeel in de gezondheidszorg, indien zij 

een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus en zij d.m.v. een labo-

ratoriumtest effectief positief testen. Zij kunnen een vergoeding aanvragen bij FEDRIS (Aan-

vraag). 

1.11.1.5 Kan ik uitstel van bedrijfsvoorheffing krijgen? 

Ja, de overheid kent momenteel een uitstel tot betaling bedrijfsvoorheffing toe voor de maan-

den februari (13 mei 2020), maart (15 juni 2020) en april (15 juli 2020).  

Dit uitstel wordt toegekend voor alle sectoren. De fiscus maakt geen onderscheid tussen on-

dernemingen al naargelang ze al dan niet verplicht sluiten omwille van de coronacrisis.  

Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en de fiscus geen nalatigheidsinteres-

ten en geen boetes int. 

1.11.1.6 Kan ik uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen krijgen? 

Ja, sommige ondernemingen krijgen uitstel van betaling van aan de RSZ verschuldigde som-

men. De sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 kunnen worden be-

taald tot 15 december 2020. 

De sectoren toerisme, horeca, recreatie, cultuur, feestelijkheden en sport, en handelszaken en 

winkels die getroffen zijn door een verplichte sluiting, hebben automatisch recht op het uitstel. 

Deze ondernemingen kunnen zelf nagaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend via 

volgende website: https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid  

Ondernemingen die die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te 

sluiten*, kunnen een uitstel verkrijgen op basis van een verklaring op eer. Het gaat hierbij om 

de volgende ondernemingen: 

• Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om 

de sanitaire maatregelen toe te passen. 

• Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het 

niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te 

sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille 

van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn. 

*Nota bene: “Volledige sluiting” krijgt een ruime interpretatie. Het betekent dat de produc-

tie en verkoop is stopgezet. Het is mogelijk dat er nog een beperkt aantal medewerkers 
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actief moet blijven in de onderneming o.w.v. bijvoorbeeld veiligheid, administratie 

of noodzakelijk onderhoud. Er is wel geen sprake van sluiting bij verminderde activiteiten.  

Tot slot werd na enige tijd ook de mogelijkheid voorzien tot uitstel van betaling voor onderne-

mingen die niet volledig gesloten zijn, maar een sterke economische daling ondergaan. Ook 

deze ondernemingen kunnen uitstel aanvragen op basis van een verklaring op eer. 

U kunt dit online doen (Vraag uitstel betaling op eer). De RSZ heeft wel aangekondigd de no-

dige ex-post-controles uitvoeren, dus wees voorzichtig met de aanvraag. Bovendien blijft de 

verplichting de RSZ-aangifte binnen de gebruikelijke termijnen te doen, van kracht.  

31 juli 2020 is de uiterste datum om een verklaring op eer in te dienen waarmee de werkgever 

uitstel van betaling kan aanvragen. 

De RSZ heeft een gratis nummer in het leven geroepen voor werkgevers die vragen hebben 

over deze maatregelen: 0800/300.20. 

1.11.1.7 Kan ik een afbetalingsplan krijgen bij de RSZ? 

Ja, naast voorgaand uitstel, kunnen werkgevers met betalingsmoeilijkheden door de corona-

crisis een afbetalingsplan aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 (Minnelijk 

afbetalingsplan). Met zo’n afbetalingsplan kan een werkgever zijn maandelijkse afbetalingen 

spreiden, met een maximum van 24 maanden. 

 

De RSZ heeft een gratis nummer in het leven geroepen voor werkgevers die vragen hebben 

over deze maatregelen: 0800/300.20. 

1.11.1.8 Mogen mijn werknemers overuren presteren of werken buiten hun uurroosters tijdens 

de corona-crisis? 

De bestaande systemen binnen uw organisatie (bv. glijdende uurroosters, kleine flexibiliteit, …) 

kunt u uiteraard verder blijven toepassen om overuren te laten presteren. Maar wat als er geen 

dergelijke systemen zijn?  

In de regel mag de werknemer niet zomaar overuren presteren. Hiervoor moet altijd een wet-

telijke grondslag bestaan.  

Eén van de mogelijkheden om overuren te presteren, is het verrichten van arbeid (voor eigen 

rekening of voor rekening van een derde) “om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of 

dreigend ongeval”.  

De FOD WASO bevestigt dat in de eerste plaats de sectoren die geneeskundige, profylactische 

of hygiënische verzorging verlenen, op deze uitzondering een beroep kunnen doen. In andere 

sectoren kan dat pas indien overwerk/zondagswerk/nachtarbeid noodzakelijk is om de maat-

regelen, door de overheid getroffen om het coronavirus Covid-19 te bestrijden, na te leven. Zo 

valt te denken aan het zoveel mogelijk spreiden van de werkuren omdat anders teveel werk-

nemers tegelijkertijd op de werkvloer aanwezig zouden zijn.  

De FOD WASO benadrukt dat de afwijking op de gewone uren enkel mag indien dit onont-

beerlijk is vanuit een veiligheidsperspectief. Van de gewone uren afwijken om bijvoorbeeld het 

hoofd te bieden aan een stijging van het werk, kan niet op grond van deze wettelijke uitzon-

dering ingevoerd worden (hiervoor gelden andere regels).  

Deze uren moeten wel mee in rekening worden genomen voor de berekening van overloon-

toeslag. Bij verrichten van arbeid naar aanleiding van een voorgekomen of dreigend ongeval 

voor eigen rekening (niet voor derden) hoeft ook geen inhaalrust te worden toegekend.  
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Deze mogelijkheid geldt zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn. Aangezien de 

maatregelen opgelegd door de overheid ondertussen sterk versoepeld zijn, dient er omzichtig 

te worden omgesprongen met deze mogelijkheid.  

Het is ook mogelijk om een beroep te doen op de vrijwillige overuren. Dit is een relatief een-

voudige manier om snel meer te laten werken. Een werknemer kan op vrijwillige basis principi-

eel 120 overuren presteren per kalenderjaar. Een algemeen verbindend verklaarde, sectorale 

cao kan dit overurenaantal optrekken tot maximum 360. Dit maximum werd in de coronacrisis 

opgetrokken tot 220 uren in de kritieke sectoren.  

Om het vrijwillige karakter van het systeem te waarborgen, moet de vraag van de werknemer 

om deze overuren te presteren vooraf schriftelijk geformaliseerd worden. Dit geschrift is 6 

maanden geldig en kan worden vernieuwd. 

Deze overuren geven recht op de betaling van overloon (er is een uitzondering voorzien in de 

kritieke sectoren), maar niet op inhaalrust. Het is mogelijk deze overuren te presteren buiten de 

arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement. 

Er gelden wel absolute plafonds van 48 uur gemiddeld per week, berekend over een periode 

van 4 maanden. Bovendien mogen de arbeidsprestaties niet meer dan 11 uur per dag en 50 

uur per week bedragen. 

1.11.1.9 Mag ik werknemers “uitlenen” aan andere ondernemingen? 

In principe mag dit niet, tenzij u een aantal strenge voorwaarden naleeft. Enkel de werkgever 

mag gezag uitoefenen over de werknemer. Een andere onderneming mag dus geen instruc-

ties geven aan de werknemer, m.u.v. instructies m.b.t. de welzijnsvoorschriften. 

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk onder bepaalde voorwaarden wanneer er een uitdrukke-

lijke overeenkomst bestaat met enkele verplichte vermeldingen. Meer info vindt u hiervoor “1.5 

Werknemers “uitlenen” tijdens COVID-19”. 

1.11.1.10 Mag ik uitzendkrachten verder tewerkstellen als er tijdelijke werkloosheid wordt toe-

gepast voor bepaalde werknemers? Mag ik uitzendkrachten opnemen in een rota-

tiesysteem van tijdelijke werkloosheid?  

Wanneer er geen tijdelijke werkloosheid is binnen een bepaalde afdeling, mag u daarin uit-

zendkrachten verder tewerkstellen, ook al is er tijdelijke werkloosheid voor werknemers van een 

andere afdeling. 

Uitzendkrachten inroosteren binnen eenzelfde afdeling is echter problematisch. Wettelijk mag 

u uitzendkrachten immers maar gebruiken voor de specifieke doeleinden die de wet bepaalt: 

- de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer waarvan de overeenkomst ge-

schorst is of van een werknemer waarvan de overeenkomst ten einde liep; 

- beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk; 

- de uitvoering van een buitengewoon werk; 

- een instroommotief met de bedoeling om de uitzendkracht op termijn vast in dienst 

te nemen. 

U moet dus goed nagaan of er een wettelijk doel voorhanden is om uw uitzendkrachten verder 

in te zetten en u zal dit ook moeten kunnen aantonen bij een controle. In een afdeling waar 

(gedeeltelijke) tijdelijke werkloosheid geldt, zal er alleszins geen sprake zijn van een tijdelijke 

vermeerdering van werk.  

http://www.monardlaw.be/
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 Sociale verkiezingen 

1.11.2.1 Kunnen de sociale verkiezingen in mijn bedrijf in mei 2020 nog doorgaan? 

Nee, er werd aangekondigd dat de sociale verkiezingen worden uitgesteld. Dit betekent dat 

alle kiesprocedures in alle sectoren worden stilgelegd vanaf dag X + 36 (Advies NAR).  

 

De sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd in de periode van maandag 16 tot en 

met zondag 29 november 2020. Binnen deze periode zal dus een nieuwe verkiezingsdatum 

moeten gekozen worden. 

 

Alle verkiesbaarheidsvoorwaarden van de kandidaten worden beoordeeld aan de hand van 

de oorspronkelijk geplande verkiezingsdag Y.  

 

De bestaande overlegorganen blijven verder functioneren tot de nieuwe organen geïnstal-

leerd zijn. De kandidaten uit 2016 blijven verder beschermd tot de installatie van de nieuwe 

organen.   

 

De kandidaten van X+35 2020 zijn beschermd volgens de normale regels. De occulte periode 

is voorbij, maar er zal een nieuwe, beperktere, occulte periode starten 36 dagen voor de her-

vatting van de procedure. Zo worden nieuwe kandidaten die op de nieuwe dag X+76 kandi-

daten vervangen toch beschermd. De eerste aanvang is voorzien op 18 augustus, afhankelijk 

van de nieuw gekozen verkiezingsdatum. 

1.11.2.2 Mogen de werknemers die in dienst treden na X+35 mee stemmen als ze op dag Y 

voldoende anciënniteit hebben? 

Nee, normaalgezien komen werknemers op de kiezerslijst die op de dag van de sociale ver-

kiezingen minstens drie maanden in dienst zijn, maar er werd een wettelijke uitzondering voor-

zien. Alle verrichtingen t.e.m. X+35 zijn definitief geworden. Voor de kiezerslijsten hoeft u dus 

geen rekening te houden met de indiensttredingen tijdens de periode van opschorting.  

1.11.2.3 Mogen uitzendkrachten mee stemmen? 

Ja, sinds de sociale verkiezingen van 2020 mogen uitzendkrachten mee stemmen, op voor-

waarde dat ze gedurende 26 dagen gewerkt hebben in de onderneming tussen dag X en 

dag X+77. Deze periode is door de opschorting echter veel langer geworden. Men heeft 

daarom voorzien dat de anciënniteitsvoorwaarde niet wordt bepaald door tewerkstelling tij-

dens de opschorting.  

Om na te gaan of de uitzendkracht voldoende anciënniteit heeft om te mogen stemmen, 

dient u dus te kijken naar de periode vanaf dag X t.e.m. dag X+35 (vóór de opschorting) en 

vanaf de nieuwe dag X+36 t.e.m. de nieuwe dag X+77. 

1.11.2.4 Hoe lang blijven de huidige werknemersafgevaardigden nog beschermd?  

De ontslagbescherming van de gewone én plaatsvervangende werknemersafgevaardigden 

eindigt met de installatie van hun opvolgers, dit is op dag Y+45. De installatie vindt in principe 

plaats bij de eerste vergadering van het overlegorgaan met de nieuw verkozenen. Deze eerste 

vergadering van het nieuwe overlegorgaan zal ten laatste plaatsvinden tussen 31 december 

2020 en 13 januari 2021. Tot die datum blijven de huidige werknemersvertegenwoordigers dus 

hun ontslagbescherming genieten. 

Hetzelfde geldt voor de ontslagbescherming van kandidaten die voor de eerste keer voorge-

dragen waren bij de verkiezingen van 2016, maar geen kandidaat meer zijn bij de verkiezingen 

van 2020. 

http://www.monardlaw.be/
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1.11.2.5 Is de occulte periode nog altijd van toepassing? 

Ja, enerzijds hebt u kennis van de kandidaten op de kandidatenlijst die werd neergelegd op 

dag X+35. Zij zijn beschermd tegen ontslag. Anderzijds kunnen die kandidaten nog vervangen 

worden tot dag X+76 (o.a. bij een ontslag, wijziging van categorie of intrekking van kandida-

tuur). Hiervan weet u nog niet of dit zal gebeuren en wie dit dan zal zijn.  

De beschermingsperiode voor de eventuele vervanging van kandidaten loopt niet door tijdens 

de periode van opschorting, maar vangt pas later weer aan, meer bepaald vanaf de 36ste 

dag die voorafgaat aan de nieuw bepaalde dag X+36 binnen de nieuwe kieskalender. 

De bescherming van vervangers begint dus concreet te lopen tussen 18 en 31 augustus 2020 

(de nieuwe dag X), terwijl u pas kennis krijgt van de identiteit van de vervangers tussen 2 en 15 

november (de nieuwe dag X+76). Vanaf midden augustus loopt er dus een (nieuwe) occulte 

periode. Wees in dat geval voorzichtig met ontslagen.  

 Vakantiedagen 

1.11.3.1 Kan ik werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen? 

Nee, een werkgever kan dit niet eenzijdig opleggen. Vakantiedagen kunnen enkel mits ak-

koord (collectief of individueel) worden vastgelegd, ingetrokken of verplaatst. Je zal hier dus 

moeten rekenen op de goodwill van de werknemers, maar je kan hen erop wijzen dat ze fi-

nancieel meer zullen overhouden aan vakantiedagen dan aan andere alternatieven in tijde-

lijke werkloosheid.  

Het is wel belangrijk dat de werknemers al hun wettelijke8 vakantie binnen het kalenderjaar 

opnemen. Indien dat niet gebeurt ten gevolge van een weigering door de werkgever, riskeert 

de onderneming een boete en de uitbetaling van de openstaande vakantiedagen in de vorm 

van een schadevergoeding. Als werkgever bent u dus verplicht om hierover te waken en dit 

minstens te faciliteren.  

1.11.3.2 Kan ik werknemers verplichten om hun gepland verlof te verplaatsen? 

Nee, een werkgever kan geplande vakantie niet eenzijdig wijzigen. Ook hiervoor is een indivi-

dueel of collectief akkoord nodig (zie voorgaande vraag). Kan een werknemer zijn gepland 

verlof intrekken? 

In principe worden vakantiedagen vastgelegd door een individuele overeenkomst tussen de 

werkgever en de werknemer. Dit hoeft uiteraard geen schriftelijke overeenkomst te zijn. 

Eens dat de vakantiedagen van de werknemer gepland staan, bestaat er een overeen-

komst/akkoord tussen partijen. Die overeenkomst kan de werknemer niet zomaar eenzijdig wij-

zigen. Wilt hij zijn vakantiedagen terug intrekken, dan heeft hij daartoe in principe de goed-

keuring van de werkgever nodig. 

Indien u uw akkoord weigert, is de kans echter reëel dat de werknemer zich ziek zal melden. U 

kunt de werknemer erop wijzen dat hij meer loon overhoudt aan vakantiedagen dan aan 

werkloosheidsuitkeringen.  

1.11.3.3 Wat met vakantiedagen na de coronamaatregelen? 

Enerzijds kunnen er werknemers zijn die nu al hun vakantiedagen opnemen en de rest van het 

jaar geen verlof meer overhouden. Voor deze werknemers zou u eventueel nog onbetaald 

verlof kunnen toestaan. U bent dit echter niet verplicht. 

 
8 Dit geldt nota bene niet voor extralegale vakantiedagen. 
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Anderzijds zijn er werknemers die nog heel wat vakantiedagen moeten opnemen na de co-

rona-crisis. Dit kan problematisch zijn wanneer het bedrijf door de heropstart veel werk heeft. 

Voorlopig is er nog geen uitzondering voorzien op de algemene regel dat de wettelijke va-

kantie moet worden genomen binnen het kalenderjaar. Vakantiedagen overdragen naar vol-

gend jaar is dus in principe niet toegelaten (ook niet met akkoord van de werknemer). 

Let wel: het gaat hier enkel over wettelijke vakantiedagen. De werkgever kan wel toestaan 

dat extralegale vakantiedagen worden overgedragen. 

Indien de overdracht van wettelijke vakantiedagen echter wordt geformaliseerd en beperkt 

(zowel in het aantal vakantiedagen, als in de periode waarbinnen het saldo moet worden 

opgenomen; bv. 5 vakantiedagen overdragen en opnemen vóór eind maart), wordt dit soms 

wel oogluikend toegestaan door de sociale inspectie.  

Er bestaat bovendien een verplichting voor werknemers om hun vakantiedagen op te nemen. 

De werkgever heeft de verplichting om deze dagen toe te kennen, ongeacht of de werkne-

mer ze al dan niet heeft gevraagd. U kunt zich dus niet verschuilen achter een akkoord van de 

werknemer of het feit dat de werknemer niet om zijn verlof heeft gevraagd. 

Enkel wanneer het onmogelijk is om de vakantiedagen tijdig op te nemen, kunnen de vakan-

tiedagen worden uitbetaald aan het einde van het jaar (geen overdracht dus, maar wel een 

uitbetaling). Dit is bv. het geval bij langdurige afwezigheid, een schorsing van de arbeidsover-

eenkomst of een andere vorm van overmacht. Voorlopig is er echter nog voldoende tijd om 

na de corona-maatregelen nog verlof op te nemen, zodat deze uitzondering niet kan worden 

toegepast. 

 Telethuiswerk 

1.11.4.1 Ben ik verplicht om telethuiswerk in te voeren? 

Er is op heden geen verplichting meer tot telewerk. Het wordt niet-essentiële ondernemingen 

wel nog steeds aanbevolen, althans voor de personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.  

1.11.4.2 Wat als de functies van mijn werknemers telethuiswerk niet toelaten? 

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen 

om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder 

het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van 

toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever. 

Over de nodige beschermingsmaatregelen vindt u hiervoor meer info: “1.11.1.1 Welke be-

schermingsmaatregelen moet ik nemen wanneer er wordt gewerkt in mijn bedrijf?”. 

1.11.4.3 Hoe moet ik telewerk invoeren? 

Indien er in de onderneming al structureel telewerk bestaat, kan de werkgever op dit bestaand 

systeem terugvallen. 

Indien er nog geen structureel telewerk was binnen de onderneming, kan de werkgever het 

systeem van occasioneel telewerk wegens overmacht toepassen.  

Tussen de werknemer en werkgever worden er best afspraken gemaakt minstens rond: 

- bereikbaarheid/beschikbaarheid van de werknemer, 

- de eventuele terbeschikkingstelling van apparatuur en bijhorende (technische) onder-

steuning; 

- de eventuele kostenvergoedingen (in normale omstandigheden moet de werkgever 

geen onkostenvergoeding betalen bij occasioneel telewerk). 

http://www.monardlaw.be/
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Een aanpassing van het arbeidsreglement is niet noodzakelijk. Het is wel aangewezen om de 

regels vast te leggen in een policy.  

1.11.4.4 Moet ik mijn werknemer vergoeden voor telewerk? 

Nee, op voorwaarde dat hierover geen (afwijkende) afspraken bestaan binnen de onderne-

ming en het systeem van occasioneel telewerk wegens overmacht wordt toegepast. 

1.11.4.5 Mag ik mijn werknemer vergoeden voor telewerk? 

Ja, dat mag, maar om te vermijden dat dit “loon” is, dient u wel de aanvaarde forfaits door 

de RSZ en de fiscus te respecteren. Vermijd bovendien dubbel gebruik, wanneer er al een 

kostenvergoeding wordt toegekend aan de werknemer die deze kosten al dekt.  

 

Als de werknemer meer kosten dan de forfaits moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop 

van een scherm of een scanner, …) mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt 

er geen algemeen forfait, maar moet de terugbetaling gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. 

 

Structureel telewerk: 

De FOD Financiën hanteert een versnelde aanvraagprocedure voor een belastingvrije vergoe-

ding tot 129,48 euro per maand (Aanvraag thuiswerkvergoeding). Belangrijk daarbij is dat de 

toekenning van deze vergoeding tijdelijk is en gelijk is voor alle medewerkers (dus zonder on-

derscheid volgens functiecategorie). Een aanvraag is mogelijk zolang de maatregelen of ad-

viezen van de Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van het Covid-19 virus van kracht zijn 

en er effectief aan regelmatig en structureel thuiswerk wordt gedaan door de medewerkers 

(minimaal 5 werkdagen per maand). 

 

De RSZ aanvaardt voor een telewerker bureaukosten tot 10 % van het brutoloon, evenwel be-

perkt tot het deel van het loon dat betrekking heeft op de prestaties thuis of tot 129,48 euro 

per maand. Deze vergoeding dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureauge-

reedschap. De werkgever mag uiteraard een hoger forfait toekennen, op voorwaarde dat hij 

de werkelijkheid van de gemaakte kosten en hun professionele karakter kan aantonen. 

 

Dit kostenforfait kan in principe enkel bij ‘structureel’ telewerk en dus niet voor occasioneel 

telewerk door overmacht. De RSZ heeft al laten weten dat de wijzigingen in het telewerk door 

de Corona-crisis occasioneel telewerk betreffen: 

 

- Werkgevers die voorafgaand aan de Corona-crisis de kosten van hun telewer-

kers terugbetaalden op basis van 10% van het brutoloon dat betrekking heeft 

op de in de telewerkovereenkomst voorziene thuisprestaties, kunnen deze ver-

goeding verder betalen volgens hetzelfde principe voor het in de telewerkover-

eenkomst voorziene pro rata (bijvoorbeeld 10 % op 2/5 van het maandloon als 

in de overeenkomst 2 dagen telewerk was voorzien). 

 

- Een vergoeding van 10 % van het volledige brutoloon kan dus niet aanvaard 

worden.  

 

Occasioneel telewerk:  

http://www.monardlaw.be/
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De fiscus aanvaardt bovendien, naast voormelde aanvullende vergoeding als terugbetaling 

van eigen kosten van de werkgever, ook nog de volgende maximumforfaits: 

- 20 euro per maand, wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn eigen computer: 

- 20 euro per maand omdat hij gebruik maakt van zijn privé-internetaansluiting en -abon-

nement.  

Deze 2 forfaits kunnen gecumuleerd worden 

 

De RSZ hanteert dezelfde maximumforfaits per maand, nl.: 

- 20 euro voor professioneel gebruik van de eigen computerinstallatie (PC/laptop, printer, 

…) 

- 20 euro voor professioneel gebruik van het eigen internet. 

 Tijdelijke werkloosheid 

1.11.5.1 Waar kan ik meer uitgebreide info vinden over tijdelijke werkloosheid wegens over-

macht en economische redenen? 

De RVA stelt uitgebreide infobladen ter beschikking: 

- Tijdelijke werkloosheid (specifiek i.k.v. coronavirus): Infoblad E1 

- Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: Infoblad E24  

- Economische werkloosheid arbeiders (algemeen): Infoblad E22 

- Economische werkloosheid bedienden (algemeen): 

o Infoblad E54  

o Infoblad E55  

Daarnaast is er ook een Q&A ter beschikking: FAQ.  

Bovendien staan we bij Monard Law graag klaar om bijkomende vragen te beantwoorden.  

1.11.5.2 Wat is het onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht enerzijds en 

economische redenen anderzijds? 

Bij economische redenen is er een daling van cliënteel, bestellingen, omzet of productie, waar-

door het niet mogelijk is om het normale tewerkstellingspeil aan te houden. Tewerkstelling is 

hier niet volledig onmogelijk. De activiteiten verminderen (minder klanten), zonder dat ze vol-

ledig onmogelijk worden. Hier is sprake van een gebrek aan werk.  

Bij overmacht zijn de activiteiten wel volledig onmogelijk. Het is m.a.w. niet meer mogelijk om 

te werken omwille van een bevel van de overheid. De procedure inzake overmacht is ook veel 

soepeler in die zin dat deze schorsingsreden onmiddellijk kan worden ingevoerd en er ook 

geen wettelijke maximumperiode voorzien is. Hier is sprake van de onmogelijkheid om te wer-

ken.  

Vanaf 13 maart 2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) wordt een 

soepele toepassing van het begrip overmacht aanvaard en worden alle situaties van tijdelijke 

werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, 

ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt. 

Er dient dus geen aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden nog te worden 

ingediend bij de FOD WASO. Zolang deze ruime toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht van kracht is, zal de FOD WASO zulke erkenningsaanvragen niet in overweging 

nemen. Dit geldt ook voor de dossiers die na 13 maart 2020 werden ingediend. 

http://www.monardlaw.be/
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1.11.5.3 Hoe pas ik tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe voor mijn werknemers? 

Geen melding/registratie bij de RVA: Normaliter moet u bij overmacht een voorafgaande (re-

gistratie en) melding doen bij de RVA. Die verplichting heeft men echter afgeschaft voor de 

volledige duur van de maatregelen (voorlopig t.e.m. 31 augustus 2020 en tot 31 december 

2020 voor sectoren in moeilijkheden).  

Geen C3.2A: U hoeft uitzonderlijk ook geen maandelijks controleformulier C3.2A te bezorgden 

aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de maanden maart tot en met augustus 

2020. 

Wel ASR scenario 5: De werkgever moet enkel zorgen voor een maandelijkse aangifte van de 

uren tijdelijke werkloosheid (elektronische aangifte ASR scenario 5), waarbij hij onder meer het 

aantal uren meedeelt dat de werknemer in de loop van de maand werkloos is geweest. Uw 

sociaal secretariaat kan u hierbij helpen.  

U hoeft niet te wachten tot het einde van de maand, maar doet dat best zo snel mogelijk, 

zodra alle gegevens tot het einde van de maand bekend zijn. 

1.11.5.4 Kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht retroactief worden toegepast? 

Ja, u kan tijdelijke werkloosheid retroactief toepassen vanaf 13 maart 2020. 

1.11.5.5 Heb ik het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen nog no-

dig? 

Gedurende de coronacrisis niet, omdat u een beroep zal kunnen doen op de tijdelijke werk-

loosheid wegens overmacht. Alle werkloosheid die direct of indirect te maken heeft met het 

coronavirus vanaf 13 maart 2020 wordt aanvaard als werkloosheid wegens overmacht. 

U mag het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wel blijven ge-

bruiken indien u dit wenst. Het is bovendien reëel dat u het systeem van tijdelijke werkloosheid 

wegens economische redenen nog nodig zal hebben ná de corona-crisis. U kan zich dus nu al 

best informeren over de formaliteiten daarrond (zie hierna). 

1.11.5.6 Wat als ik al een aanvraag heb ingediend voor tijdelijke werkloosheid wegens eco-

nomische redenen (bv. een lopende erkenningsaanvraag)? 

Zolang de ruime toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van kracht is, zal de 

FOD WASO de erkenningsaanvragen niet in overweging nemen. Dit geldt ook voor de dossiers 

die na 13 maart 2020 werden ingediend. 

Ondernemingen die al een ondernemingsplan indienden, dat nog niet werd goedgekeurd 

door de commissie “ondernemingsplannen” van de FOD WASO vallen onder het toepassings-

gebied van deze suppletieve CAO nr. 147. 

U kunt alsnog overstappen naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (motief: coronavi-

rus). Daarvoor vermeldt u 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR sce-

nario 5. U hoeft verder niks te doen. 

Tot en met 31 augustus 2020 (en tot 31 december 2020 voor sectoren in moeilijkheden) wordt 

de aangifte ASR scenario 5 gelijkgesteld met de verplichte mededeling bij de RVA.  

Let op: Als u 'economische redenen' vermeldt als reden van de tijdelijke werkloosheid in de 

ASR scenario 5, blijft u in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. 

http://www.monardlaw.be/
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1.11.5.7 Wat als ik al effectief in het systeem van economische werkloosheid zit? 

U kunt alsnog overstappen naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (motief: coronavi-

rus). Daarvoor vermeldt u 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR sce-

nario 5. U hoeft verder niks te doen. 

U mag er ook voor kiezen om die lopende regeling te blijven toepassen. In dat geval moeten 

alle verplichtingen worden nageleefd die daarbij komen kijken: mededeling van de voorziene 

tijdelijke werkloosheid, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, de verplichte 

werkweek enz. 

1.11.5.8 Kan ik een werknemer in dienst nemen en onmiddellijk op tijdelijke werkloosheid plaat-

sen? 

De RVA heeft hierover al verschillende standpunten ingenomen. Momenteel zeggen hun in-

structies dat dit in sommige gevallen kan. De partijen mogen de arbeidsovereenkomst niet 

afgesloten hebben op een ogenblik waarop reeds vaststond dat het begin van uitvoering we-

gens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was.  

Tijdelijke werkloosheid in arbeidsovereenkomsten afgesloten na 13 maart 2020 wordt om die 

reden niet aanvaard door de RVA, tenzij cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaar-

den: 

- de indiensttreding is nodig om bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld ter ver-

vanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het 

bedrijf te verzekeren); 

- er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk gewerkt (bijvoor-

beeld nog stelselmatig op twee dagen per week). 

De RVA kondigt aan dat ze hierop controles zal uitoefenen. Aan de werkgevers en de werkne-

mers wordt gevraagd de nodige stukken die hun goede trouw aantonen bij te houden. Een 

dimona aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die vóór de datum van 13 

maart 2020 werd verricht, kan als een bewijs van goede trouw gelden.    

Wordt alleszins niet aanvaard: 

- Een geantidateerde arbeidsovereenkomst; 

- Een arbeidsovereenkomst enkel gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt 

door tijdelijke werkloosheid.  

1.11.5.9 Kan ik nieuwe arbeidsovereenkomsten sluiten? 

Ja, maar niet voor een functie waarin er werknemers tijdelijk werkloos zijn binnen de organisa-

tie. Er mag dus geen werknemer worden aangeworven voor de uitvoering van hetzelfde werk 

als de vaste werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld. 

1.11.5.10 Kan ik tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen op studenten? 

Meestal niet, omdat jongeren onder de 18 jaar sowieso geen werkloosheidsuitkeringen kunnen 

genieten. Studenten ouder dan 18 jaar die nog studies met volledig leerplan volgen, hebben 

ook geen recht op uitkeringen, behalve indien de lessen hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur 

worden gegeven. 

1.11.5.11 Kan ik tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen op uitzendkrachten? 

Ja, voor uitzendkrachten die een langere opdracht hebben.  

http://www.monardlaw.be/
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Met "langere opdracht" wordt bedoeld dat er na het einde van de lopende uitzendovereen-

komst en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou 

worden gesloten. Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat de uitzend-

kracht verder zou blijven werken zijn, mocht er geen Coronacrisis zijn. Het uitzendkantoor kan 

dit aantonen aan de hand van de overeenkomst met de werkgever/gebruiker. 

Bijvoorbeeld: 

- Een uitzendkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief 

‘instroom’ of ter vervanging van een vaste werknemer. 

- Er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.  

Voor uitzendkrachten tewerkgesteld in het kader van een geannuleerd evenement, geldt 

evenwel een andere regeling (zie de FAQ van de RVA). 

1.11.5.12 Kan ik tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen in een dienstencheque-

bedrijf? 

Ja, dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun 

werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht.  Dienstenchequebedrijven die open-

blijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van op-

drachten bij klanten, ook tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien ze voor een volle-

dige dag niet kunnen werken.   

1.11.5.13 Kan ik tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassing op flexi-jobbers? 

Ja, maar enkel indien er een schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat (een raamovereen-

komst alleen is niet voldoende). Voor flexi-jobbers kan trouwens géén tijdelijke werkloosheid 

wegens economische redenen worden aangevraagd, dus enkel wegens overmacht. 

1.11.5.14 Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen voor werknemers die in het buitenland werken 

of die een buitenlandse arbeidsovereenkomst hebben? 

Dat hangt ervan af of het Belgische sociale zekerheidsstelsel van toepassing is (bv. bij deta-

chering met A1-verklaring).   

Wanneer de werknemer woont in België en werkt in het buitenland, valt de werknemer in prin-

cipe ten laste van het werkland en is er geen tijdelijke werkloosheid ten laste van België mo-

gelijk. Bovendien moet het gaan om een schorsing van een Belgische arbeidsovereenkomst. 

In andere gevallen zijn er mogelijks alternatieven. Zo bestaat er in Nederland de Noodmaatre-

gel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Belgische ondernemingen die werkgever zijn van 

in Nederland sociaal verzekerde werknemers, kunnen eventueel een beroep doen op deze 

steunmaatregel. Meer info vindt u hier.  

1.11.5.15 Kan ik als zelfstandige een beroep doen op werkloosheidsuitkeringen? 

Ja, in sommige gevallen kan dat, maar dit is niet in het systeem van tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht of economische redenen.  

Een zelfstandige zou mogelijks op volledige werkloosheid kunnen terugvallen wanneer de zelf-

standige hoofdactiviteit (niet tijdelijk) wordt stopgezet en u voordien voldoende lang in loon-

dienst hebt gewerkt (op basis van die tewerkstelling in loondienst). 

De algemene regel is dat er gedurende een referentieperiode een voldoende aantal dagen 

(afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag) als werknemer moet 

zijn gewerkt. Bovendien geldt deze mogelijkheid om terug te vallen op een vroegere 
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loondienst slechts indien u uw zelfstandig beroep hebt uitgeoefend gedurende een beperkte 

periode. 

Meer info over de voorwaarden vindt u hier. 

1.11.5.16 Wat als een werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens tijdelijke werkloosheid? 

Indien de werknemer ziek valt tijdens een lopende periode van tijdelijke werkloosheid, bent u 

geen gewaarborgd loon verschuldigd en heeft de werknemer recht op ziekte-uitkeringen van 

de mutualiteit. 

1.11.5.17 Wat als de werknemer zich ziek meldt vóór de tijdelijke werkloosheid? 

In principe zijn er géén werkloosheidsuitkeringen voor dagen van ziekte. De werknemer zal voor 

dagen van ziekte ofwel gewaarborgd loon krijgen van de werkgever, ofwel terugvallen op 

ziekte-uitkeringen door de mutualiteit.  

Een belangrijke vraag is dus of u gewaarborgd loon moet betalen aan de werknemers die zich 

ziek hebben gemeld. 

Art. 56 in de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat een werknemer enkel gewaarborgd loon 

krijgt voor de dagen waarop hij normaal zou gewerkt hebben. Dit is in principe enkel van toe-

passing op arbeiders, maar het wordt in de praktijk ook toegepast op bedienden (gelet op het 

gelijkheidsbeginsel). Mogelijks wordt de wet op dit punt nog uitdrukkelijk uitgebreid.  

Stel dat er na de ziektemelding een volledige sluiting is: 

- van uw onderneming; of  

- van de afdeling waarin de zieke werknemer werkt,  

dan is het duidelijk dat de zieke werknemer normaal op die dagen niet zou hebben gewerkt 

indien hij niet ziek was geweest. Hij heeft daardoor geen recht op gewaarborgd loon. 

Stel dat er een gedeeltelijke sluiting is, waarbij u een planning opmaakt om uw werknemers 

afwisselend te werk te stellen: 

- Indien die planning al bekend was vóór de ziektemelding, is het duidelijk op welke da-

gen de zieke werknemer normaal niet zou hebben gewerkt en hij heeft voor die dagen 

geen recht op gewaarborgd loon. Voor de dagen dat de zieke werknemer wél is inge-

pland, moet hij wel gewaarborgd loon ontvangen.  

- Indien de planning pas wordt opgesteld ná de ziektemelding, kan er in de praktijk dis-

cussie zijn. U zal de logica van de planning en de eerlijke/gelijke behandeling van de 

planning moeten kunnen aantonen.  

Kunt u m.a.w. aantonen dat de werknemer niet zou hebben gewerkt als hij niet ziek was ge-

weest, dan hoeft u voor deze dagen geen gewaarborgd loon te betalen. Hoewel dit wettelijk 

enkel is voorzien voor arbeiders, zijn we van oordeel dat dit ook kan worden toegepast op 

bedienden.  

1.11.5.18 Bouwt de werkgever recht op vakantie op tijdens tijdelijke werkloosheid? 

Ja, de dagen van tijdelijke werkloosheid tellen mee voor de jaarlijkse vakantie. Die gelijkstelling 

zal wel enkel gelden voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020. Deze maat-

regelen werden bevestigd in het K.B. van 4 juni 2020. 

1.11.5.19 Heeft tijdelijke werkloosheid een impact op het pensioen van de werknemers? 

Nee, de periodes van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsperioden. 

http://www.monardlaw.be/
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1.11.5.20 Wat als ik mijn werknemers terug nodig heb tijdens een geplande periode van tijde-

lijke werkloosheid? Kan ik ze terugroepen? 

Ja, de werkgever kan de werknemers altijd terugroepen. De wetgeving bepaalt niet hoe die 

terugroeping moet gebeuren. De modaliteiten op het gebied van terugroeping worden dus 

op ondernemingsvlak geregeld. 

1.11.5.21 Kan ik gewerkte dagen afwisselen met dagen van tijdelijke werkloosheid? 

Ja, deze dagen kunnen worden afgewisseld. In geval van overmacht is het niet vereist dat het 

bedrijf volledig sluit (gedeeltelijke activiteiten zijn dus nog mogelijk). In de praktijk betekent dit 

dat sommige werknemers tijdelijk werkloos kunnen gesteld worden en anderen niet. Werkne-

mers kunnen ook dagen van tijdelijke werkloosheid en werkdagen afwisselen. 

U kunt de twee echter niet combineren op één dag (bv. voormiddag werkloos en namiddag 

arbeid). De werkloosheid moet dus altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag. 

1.11.5.22 Moet ik tijdelijke werkloosheid inroepen voor heel mijn onderneming of kan dit ook 

voor enkele werknemers? 

De regeling geldt nominatief en kan dus verschillend zijn per werknemer. Sommige werknemers 

of afdelingen kunnen in tijdelijke werkloosheid overmacht worden geplaatst en andere niet. U 

hoeft tijdelijke werkloosheid dus niet voor heel uw onderneming in te roepen. 

1.11.5.23 Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen voor bepaalde uren per dag of halve dagen? 

Nee, tijdelijke werkloosheid moet steeds een volledige werkdag betreffen. Overmacht voor 

enkele uren in de voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd is bijvoorbeeld niet 

mogelijk. 

1.11.5.24 Hoe vraagt de werknemer werkloosheidsuitkering aan? 

Dat gebeurt via een vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid. Het attest wordt ter 

beschikking gesteld op de website van de RVA (Attest C3.2).  

1.11.5.25 Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering tijdens tijdelijke werkloosheid?  

De werknemer ontvangt een uitkering van 70% van zijn gemiddeld (begrensd) loon. Deze re-

geling geldt minstens nog tot 31 augustus 2020 en tot 31 december 2020 voor sectoren in moei-

lijkheden. Variabel loon en andere premies worden niet altijd in rekening genomen bij de be-

rekening van het gemiddelde loon.  

Let wel: de uitkering zal maximaal 70% van 2.754,76 EUR per maand bedragen. Op dit bedrag 

wordt ook nog bedrijfsvoorheffing ingehouden. De bedrijfsvoorheffing is in principe gelijk aan 

26,75%, maar zal vanaf mei 2020 tot december 2020 worden gereduceerd tot 15%.  

Minister van werk Nathalie Muylle heeft beslist dat iedereen een forfaitair bedrag van 1.450 

euro zal krijgen. Achteraf zal dan een afrekening gebeuren en kan de werknemer eventueel 

nog extra krijgen. 

Daarnaast is er een toeslag voorzien van 5,63 euro per dag. De RVA staat in voor de betaling 

hiervan. Deze toeslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, maar blijft wel een belastbaar bedrag. 

Houd er rekening mee dat ook sectoren een aanvulling bij tijdelijke werkloosheid overmacht 

kunnen voorzien. 

Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens werkgebrek op grond van economi-

sche oorzaken, hebben daarentegen recht op een supplement  van minstens 2 euro per dag 

http://www.monardlaw.be/
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   53/192 

  
Back to top 

van tijdelijke werkloosheid, ten laste van de werkgever (of van het fonds voor bestaanszeker-

heid), naast hun werkloosheidsuitkering.  

1.11.5.26 Is er een wachttijd om werkloosheidsuitkering te ontvangen? 

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is er geen wachttijd en kan de werknemer onmid-

dellijk werkloosheidsuitkeringen genieten.  

Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is er normaal een wachttijd van toe-

passing voor de werknemers. Zij moeten een aantal arbeidsdagen bewijzen tijdens een refer-

teperiode onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag voor werkloosheidsuitkerin-

gen. Deze voorwaarden zijn echter niet van toepassing voor tijdelijke werkloosheid wegens 

economische oorzaken gelegen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020 

en tot 31 december 2020 voor sectoren in moeilijkheden. Voor die periode heeft de werknemer 

dus onmiddellijk recht op uitkeringen. 

1.11.5.27 Wat indien de werknemers slechts deeltijds tijdelijk werkloos zijn 

We veronderstellen dat het forfait van € 1.450 euro wordt betaald bij volledige tijdelijke werk-

loosheid vanuit een voltijdse tewerkstelling.  

We vermoeden dat het forfait pro rata wordt aangepast wanneer het gaat om een deeltijdse 

arbeidsovereenkomst of wanneer de schorsing slechts voor bepaalde dagen geldt.  

1.11.5.28 Mag ik een aanvullende vergoeding aan mijn werknemer toekennen om het loonver-

lies door de tijdelijke werkloosheid te verzachten? 

Ja, de werkgever kan een aanvulling toekennen bovenop de werkloosheidsuitkering zonder 

dat daarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. Op de aanvullende vergoedingen wordt 26,75% 

bedrijfsvoorheffing ingehouden, net zoals op de uitkering tijdelijke werkloosheid zelf. 

Uiteraard mag u slechts bijpassen tot het normale loon van de werknemer. De werknemer mag 

netto niet méér ontvangen tijdens tijdelijke werkloosheid dan wanneer hij zou hebben gewerkt.  

Wanneer u een te hoge aanvullende vergoeding toekende aan uw werknemers, staat de RSZ 

(uitzonderlijk) toe dat u dit mag compenseren door de aanvullingen voor de eerstvolgende 

maanden te verlagen, ook omdat de definitieve bedragen van de werkloosheidsuitkering niet 

onmiddellijk bekend zullen zijn. 

De toekenningsmodaliteiten (het bedrag, de toekenningsperiode, …) van deze aanvullende 

vergoeding legt u best vast in een ondernemings-cao of individueel akkoord. 

Heel wat sectoren voorzien ook in de toekenning van een verplichte aanvullende vergoeding 

tijdelijke werkloosheid, ook voor overmacht (bv. in PC 102, 109, 126, 121, 145, 311, …). Kijk dus 

goed na of u al een verplichting heeft, die u desgewenst nog kunt aanvullen.  

1.11.5.29 Wat als ik te veel aanvullende vergoeding heb betaald? 

In dat geval wordt dit beschouwd als loon waarop u RSZ-bijdragen verschuldigd bent. Uw werk-

nemer verliest mogelijk ook het recht op zijn werkloosheidsuitkeringen, aangezien de werkne-

mer niet meer “zonder loon” is. 

1.11.5.30 Moet er vakantiegeld worden berekend op de aanvullende vergoeding die ik toeken 

bovenop de werkloosheidsuitkeringen? 

Nee, de aanvullende vergoeding die de werkgever betaalt voor de dagen van tijdelijke werk-

loosheid overmacht, komt niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld. 
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De vakantiewetgeving stelt immers dat het vakantiegeld berekend moet worden op de loon-

elementen die aan gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn. We beschouwen 

de aanvullende vergoeding als een aanvulling op een sociaal voordeel. Hierop zijn geen so-

cialezekerheidsbijdragen verschuldigd. 

1.11.5.31 Mag de werknemer bijverdienen tijdens tijdelijke werkloosheid? 

In principe moet de werknemer tijdens de dagen van tijdelijke werkloosheid zonder werk en 

zonder loon zijn. 

Tot 31 augustus 2020 wordt evenwel een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, 

vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gezet, al een bijberoep uitoefenden. In tegenstelling 

tot de normale regels, dient het bijberoep niet aangegeven te worden en moeten de voor-

waarden inzake het tijdstip en het soort activiteit, niet vervuld te zijn. De inkomsten uit het bij-

beroep zijn bovendien zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. 

Ook voor bepaalde categorieën vrijwilligerswerk is het uitzonderlijk tot 31 augustus 2020 moge-

lijk om de vergoedingen te cumuleren met de werkloosheidsuitkering, en geldt geen aangifte-

plicht.  

De werknemer mag tot slot weliswaar een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een an-

dere werkgever (bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber), maar de inkomsten van deze 

tewerkstelling kunnen normaal niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. De 

werknemer moet deze tewerkstelling meedelen aan de RVA, zodat er niet ten onrechte uitke-

ringen worden betaald. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbe-

taalde uitkeringen. Meer info hierover vindt u op website van de RVA via volgende link: Info-

blad T45. 

1.11.5.32 Mag de werknemer tijdens tijdelijke werkloosheid vrijwillig nog enkele prestaties leve-

ren (bv. klanten opvolgen)? 

Nee, in principe mag dit niet en kan de werknemer hierdoor zijn werkloosheidsuitkeringen ver-

liezen. Het werk – zelfs vrijwillig – voor rekening van een werkgever of een handelsvennoot-

schap wordt door de RVA nooit aanvaard als een cumuleerbare vrijwillige activiteit. 

Meer info over toegelaten vrijwillige activiteiten, vindt u via de volgende link: Infoblad T42. 

1.11.5.33 Mijn onderneming moest verplicht sluiten vanaf 18 maart 2020. Tussen 14 maart en 17 

maart 2020 was ik nog niet verplicht om te sluiten, maar heb ik dit toch al gedaan. 

Kan ik tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen voor de periode van 14 tot 

17 maart 2020? 

Ja, een winkel die vanaf 18 maart 2020 onder de sluitingsmaatregelen valt en die tussen 14 

maart 2020 en 17 maart 2020 vrijwillig heeft gesloten, kan tijdelijke werkloosheid inroepen voor 

zijn personeel vanaf 14 maart 2020.  

1.11.5.34 De werknemer heeft een attest van zijn huisarts, waaruit blijkt dat hij niet mag werken 

(bv. omdat er een familielid onder hetzelfde dak effectief besmet is of omdat hij be-

paalde symptomen vertoont). Mag ik tijdelijke werkloosheid inroepen? 

Ja, op voorwaarde dat de werknemer zelf niet ziek is. Indien hij ziek is, moet de werkgever 

gewaarborgd loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.  

Er bestaan nu twee soorten medische getuigschriften: het “gewone” getuigschrift bij ziekte (de 

werknemer is arbeidsongeschilkt) en het “quarantainegetuigschrift” (de werknemer is arbeids-

geschikt). Meer info vindt u op de website van het RIZIV. 
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Als de werknemer in dat laatste geval niet van thuis uit kan werken, kunt u tijdelijke werkloos-

heid inroepen. Indien het medisch getuigschrift geen einddatum vermeldt, wordt de tijdelijke 

werkloosheid aanvaard voor maximum 14 dagen. 

1.11.5.35 Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen wanneer de bedrijfsarts preventief bepaalde 

werknemers naar huis stuurt? 

Ja, op voorwaarde dat de werknemer zelf niet ziek is. Indien hij ziek is, moet de werkgever 

gewaarborgd loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.  

Beslist de bedrijfsarts daarentegen bijvoorbeeld dat alle directe collega’s, de werknemers van 

een afdeling, … naar huis moeten, dan kan voor deze werknemers tijdelijke werkloosheid wor-

den ingeroepen. 

1.11.5.36 Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen wanneer ik als werkgever zelf ziek wordt? 

Ja, indien de werknemers geen werk meer kunnen verrichten doordat de werkgever zelf ziek 

is, kan voor de werknemers tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd. 

1.11.5.37 Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen bij een vermindering van werk of te weinig 

werk? 

Ja, hoewel dit eigenlijk economische redenen zijn, valt dit gedurende de overheidsmaatrege-

len allemaal onder de noemer van overmacht en kunt u hiervoor tijdelijke werkloosheid we-

gens overmacht aanvragen. Deze regeling geldt voorlopig tot 31 augustus 2020. 

1.11.5.38 Wat indien de werknemers geen opvang hebben voor hun kinderen? 

In dat geval zal er geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden ingeroepen. 

Er werd daartoe het ‘corona-ouderschapsverlof’ ingevoerd. (zie “1.10 Corona ouderschaps-

verlof”) 

1.11.5.39 Heeft de werknemer recht op extralegale voordelen tijdens tijdelijke werkloosheid? 

Nee, in principe schorst tijdelijke werkloosheid de arbeidsovereenkomst en moet de werkgever 

geen loon doorbetalen. Ook de extralegale voordelen vervallen dus, tenzij er een afwijkende 

bepaling werd voorzien (bv. in een cao, policy, arbeidsreglement, …). 

Dit betekent dat de werkgever gedurende de schorsing de bedrijfsgoederen (gsm, bedrijfswa-

gen, laptop, …) kan terugvragen, die de werknemer normaal ook privé mag gebruiken. Dat 

privégebruik is immers een loonvoordeel en de werkgever heeft tijdens de schorsing geen loon-

verplichting.  

Ook maaltijdcheques kunnen maar toegekend worden op voorwaarde van het leveren van 

effectieve arbeidsprestaties. De werknemer heeft dus geen recht op maaltijdcheques tijdens 

tijdelijke werkloosheid. 

1.11.5.40 Mag ik vrijwillig extralegale voordelen blijven toekennen tijdens tijdelijke werkloos-

heid? 

In principe niet, want de werknemer moet zonder loon zijn om werkloosheidsuitkeringen te ge-

nieten. Extralegale voordelen kunnen worden beschouwd als loon.  

De RVA neemt hierover echter een afwijkend standpunt in op de FAQ op haar website. Extra-

legale voordelen (bedrijfswagen, gsm, internetabonnement, bedrijfsfiets, enz.) vormen volgens 

de RVA geen beletsel voor de toekenning van uitkeringen tijdelijke werkloosheid.   
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Let wel op bepaalde wettelijke voorwaarden voor een voordelige RSZ-regeling. In de huidige 

stand van de wetgeving zijn maaltijdcheques bijvoorbeeld alleen vrijgesteld van bijdragen als 

ze toegekend worden voor dagen waarop er effectieve arbeidsprestaties worden geleverd. 

1.11.5.41 Kan ik een werknemer ontslaan in tijdelijke werkloosheid? 

Ja, tijdens het systeem van tijdelijke werkloosheid gelden de gewone ontslagregels.  

Wanneer u de werknemer ontslaat met een opzeggingstermijn, zijn er bijzondere regels van 

toepassing. Tot voor kort werd de opzeggingstermijn niet geschorst door tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht (wel bij economische werkloosheid). Dit werd recent veranderd. 

 

Vanaf 22 juni 2020 schorst corona-werkloosheid voortaan de opzeggingstermijn bij een ontslag 

door de werkgever, tenzij de opzeggingstermijn al lopende was vóór 1 maart 2020. 

De opschorting van de opzegtermijn geldt niet als de werknemer zelf zijn ontslag heeft gege-

ven tijdens of net voor zijn tijdelijke coronawerkloosheid.  

Let bovendien nog steeds op de algemene valkuilen: kennelijk onredelijk ontslag, ontslagbe-

scherming, sectorale ontslagprocedures, discriminatie, … 

2 Commerciële contracten 

 Belgisch recht 

 Algemeen kader 

2.1.1.1 Wanneer is er sprake van een contractuele wanprestatie? 

In principe is iemand aansprakelijk is voor de contractuele fout die hij begaat. Dat betekent: 

- Het niet nakomen van een overeenkomst; 

- Het laattijdig nakomen van een overeenkomst; 

- Het niet juist nakomen van een overeenkomst. 

 

Daarbij dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen resultaatsverbintenissen en in-

spanningsverbintenissen: 

- Wanneer je je engageert om iets te doen (resultaat), dan is het gemakkelijk aantoon-

baar dat het resultaat niet bereikt werd; 

- Wanneer je je engageert om je best te doen, dan dient bewezen te worden dat je je 

niet gedragen hebt zoals een normaal zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde om-

standigheden. 

 

Met andere woorden: de contractuele fout zal moeilijker bewijsbaar zijn ingeval van een in-

spanningsverbintenis. 

2.1.1.2 Check de contractuele afspraken 

Contractuele afspraken die aanvaard zijn door de partijen, zijn in principe geldig en dienen 

nageleefd te worden. Het is toegelaten om clausules i.v.m. overmacht of zgn. ‘imprevisie’ op 

te nemen. Deze zijn – op enkele uitzonderingen na – geldig en dienen gerespecteerd te wor-

den. 
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Contractuele afspraken kunnen er zijn: 

- Ofwel via een ondertekende overeenkomst; 

- Ofwel via b.v. algemene voorwaarden.  

Dit veronderstelt dat deze voorwaarden zijn meegedeeld en aanvaard door de medecon-

tractant.  

Als algemene stelregel wordt gehanteerd dat de contractspartij redelijkerwijze de mogelijk-

heid moet hebben gehad om kennis te nemen van de standaardbedingen. Of de medecon-

tractant de voorwaarden ook effectief gelezen heeft, is niet relevant: Het Hof van Cassatie 

bevestigde recent nog dat de mogelijkheid tot effectieve kennisname van de algemene voor-

waarden voldoende is.  

 

De aanvaarding van algemene voorwaarden kan dus uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.  

Ze moeten wel zijn meegedeeld op het moment van het aanbod tot contract of ervoor. In de 

rechtspraak wordt aanvaard dat de stilzwijgende aanvaarding van algemene voorwaarden 

kan voortvloeien uit voortgezette handelsrelaties tussen partijen.  

2.1.1.3 Wordt de correcte uitvoering van het contract ONMOGELIJK? : Overmacht  

In geval van overmacht, bent u in de onmogelijkheid om producten of diensten te leveren 

aan klanten. De klant moet niet betalen, indien hij niet beleverd wordt. 

B.v. uw leverancier van grondstoffen bevindt zich in China en kan zijn grondstoffen niet leveren 

wegens het Coronavirus in China. Als gevolg hiervan kan u deze grondstoffen niet verwerken 

tot een product en geen product meer afleveren.  

 

Om overmacht te kunnen inroepen, en dus een overeenkomst zonder schadevergoeding te 

kunnen annuleren, moeten er drie voorwaarden vervuld zijn: 

 

- Het moet gaan om een onvoorzienbare gebeurtenis:  

o Het coronavirus is in elk geval een onvoorzienbare gebeurtenis 

o Let wel op, als u vandaag nog een vlucht boekt naar China, zal u deze vlucht 

morgen niet kosteloos kunnen annuleren op basis van overmacht. U was nl. op 

hoogte van het coronavirus op het moment dat u de vlucht boekte, zodat dit 

geen overmacht meer uitmaakt. 

- Die buiten de wil van de leverancier/klant ligt:  

o Het coronavirus ligt buiten de wil van de leverancier.  

o De beslissing om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten wegens 

overmacht is normaal gezien een beslissing van de leverancier.  

Echter, op dit moment heeft de Chinese overheid vooralsnog geen toestem-

ming gegeven dat in bepaalde gebieden grondstoffen worden gedolven of 

verwerkt. Deze kunnen niet worden geleverd in België. De opschorting van de 

uitvoering van de overeenkomst is dus te wijten aan een oorzaak ‘buiten de wil 

van de leverancier’. 

- En die de uitvoering tijdelijk of definitief onmogelijk maakt (zie ook hierna).  

o Het mag dus niet gaan om een gebeurtenis die de uitvoering van de overeen-

komst bemoeilijkt, de uitvoering moet echt onmogelijk zijn.  

o Als de onmogelijkheid tijdelijk is, wordt de overeenkomst geschorst. 
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o Is de onmogelijkheid definitief, zal de klant de overeenkomst zonder gevolgen 

kunnen verbreken. 

 

Een bestelling annuleren, enkel omwille van de dreiging van het coronavirus, is aldus niet vol-

doende. U zal moeten kunnen aantonen dat aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. 

 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een definitieve en tijdelijke onmogelijk-

heid: 

 

- Definitieve onmogelijkheid:  

o In principe is de laattijdige levering een fout. Niet elke fout rechtvaardigt de 

beëindiging van het contract, enkel de zwaarwichtige fout.  

o Ten eerste kan het contract bepalen dat een (beperkte) overschrijding van de 

leveringstermijn niet wordt beschouwd als zwaarwichtige fout of niet volstaat 

als beëindigingsgrond.  

o Ten tweede kan het contract bepaalde situaties aanduiden als overmacht. Op 

basis van de wet kunt u overmacht enkel inroepen indien u kunt bewijzen dat 

aan bovenstaande voorwaarden is voldaan (d.i. de gemeenrechtelijke invul-

ling van “overmacht”). In het contract kan men dit uitbreiden en bijkomende 

situaties aanduiden als overmacht, ook al voldoen die niet strikt aan deze voor-

waarden.  

o Ten derde gelden er vaak procedures/vormvereisten om fouten aan te kaarten 

(b.v. een voorafgaande ingebrekestelling en een respijttermijn). De beëindiging 

is slechts gerechtvaardigd indien die procedures worden gerespecteerd. Indien 

u die stappen niet volgt, is de beëindiging op uw risico en kan dit resulteren in 

aansprakelijkheid.  

- Tijdelijke onmogelijkheid:  

o Indien de leverancier tijdelijk niet kan leveren, bent ook u tijdelijk niet gehouden 

om uw contractuele verplichtingen na te komen. We raden wel aan om de 

tegenpartij zo snel mogelijk en schriftelijk (voor bewijsredenen) te informeren, 

om discussie te vermijden. Daarbij kunt u uitdrukkelijk vermelden dat u de over-

eenkomst als opgeschort beschouwt en aangeven welke verplichtingen u niet 

meer zult nakomen tot nader order (b.v. betaling of exclusieve levering). 

 

Het blijft dus aangeraden om altijd de specifieke voorwaarden van uw contract te raadplegen. 

 

Overmacht kan niet worden ingeroepen door de partij die reeds eerder in gebreke werd ge-

steld om te presteren. Ingebrekestelling verlegt immers het risico van overmacht. Zo kan de 

klant het risico van overmacht naar de leverancier verschuiven door hem in gebreke te stellen 

voordat de wijziging van omstandigheden verhindert dat de leverancier het goed levert. Dit 

geldt visa versa voor de leverancier die de klant in gebreke stelt.  

Ondanks de ingebrekestelling kan de leverancier het risico van overmacht opnieuw bij de klant 

leggen door aan te tonen dat de schade waarvan wordt beweerd dat ze is ontstaan omdat 

hij laattijdig was om het goed te leveren, ook zonder die laattijdigheid zou zijn ontstaan. 
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Indien u enkel annuleert uit voorzorg, en dus niet uit noodzaak, dan draagt uzelf de annulatie-

kosten. Dit is natuurlijk een dunne lijn waarover in de praktijk wel eens discussie zou kunnen 

ontstaan. 

 

In elk geval geldt er ook een schadebeperkingsplicht voor de getroffen partijen. Zelfs indien 

de andere partij aansprakelijk is en uw schade moet vergoeden, moet u redelijke inspanningen 

leveren om die schade zoveel mogelijk te beperken. 

2.1.1.4 Wordt de uitvoering van het contract ERNSTIG BEMOEILIJKT? : ‘imprevisie’ 

Er is sprake van zgn. ‘imprevisie’ indien er zich een omstandigheid voordoet die: 

1) het nakomen van de verbintenis ernstig bemoeilijkt of verzwaart (verschil met over-

macht); EN 

2) niet te wijten is aan de partij die moet presteren. Hierbij wordt de situatie beoordeeld 

op basis van een normaal, zorgvuldig handelend persoon, geplaatst in dezelfde om-

standigheden.  

 

Was voor deze persoon de situatie: 

a) Onvoorzienbaar? Indien de situatie voorzienbaar was, dan hadden immers voorzorgs-

maatregelen kunnen worden genomen; 

b) Onvermijdbaar? Had de partij die moet presteren de situatie kunnen vermijden? 

 

Het gaat over een onvoorzienbare situatie die een dermate ernstig onevenwicht doet ont-

staan tussen de contractpartijen dat de verdere uitvoering van de overeenkomst in onveran-

derde omstandigheden buitengewoon nadelig is voor één contractpartij.  

 

Indien het contractueel evenwicht tussen de partijen wordt verstoord door dergelijke omstan-

digheden, dan aanvaardt de rechtspraak meer en meer dat er in hoofde van de contracts-

partijen een heronderhandelingsplicht ontstaat.  

 

Men neemt aan dat de goede trouw vraagt dat het contractueel evenwicht niet ernstig ver-

stoord mag worden door omstandigheden buiten de controle van de partijen om.  

 

De partij die de heronderhandeling weigert, of de uitvoering van de oorspronkelijke overeen-

komst vordert, begaat in dat geval een contractuele fout. 

 

Een voorbeeld uit de rechtspraak verheldert: 

Een textielbedrijf engageerde zich om minimaal x transporten te laten uitvoeren naar Enge-

land. Door de wereldwijde crisis in 2008 wordt het haar onmogelijk dit minimum te halen. Par-

tijen trachten tot een heronderhandelde overeenkomst te komen, maar deze onderhandeling 

mislukt. Het textielbedrijf ziet zich daardoor gedwongen om de overeenkomst op te zeggen 

met de contractueel afgesproken termijn van zes maanden. Het Hof van Beroep oordeelde 

dat de transporteur een fout beging door te eisen dat gedurende deze zes maanden de mi-

nimumhoeveelheid werd gerespecteerd. Door dit te eisen, zo stelde het Hof, werd het con-

tractueel evenwicht zo ernstig verstoord dat deze houding van de transporteur rechtsmisbruik 

uitmaakte.  
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 Vanuit het oogpunt van de leverancier 

2.1.2.1 Wat als ik mijn klanten niet (op tijd) kan beleveren? 

In geval van overmacht kan u niet leveren en bent u dus ook niet meer gehouden om te leve-

ren.  

B.v. uw grondstoffen uit China worden niet geleverd, waardoor u geen producten meer kan 

maken en verkopen en u uw klant niet meer kan beleveren. U bent in dit geval geen schade-

vergoeding verschuldigd, omdat u niet kan leveren. 

 

Indien de overmacht slechts tijdelijk is, kan u uw prestaties opschorten. 

 

Op basis van de wet en de actuele stand van de rechtspraak  kunt u overmacht enkel inroe-

pen indien u kunt bewijzen dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. In het contract 

kan men dit uitbreiden en bijkomende situaties aanduiden als overmacht, ook al voldoen die 

niet strikt aan deze voorwaarden.  

 

Overmacht kan niet worden ingeroepen door de partij die reeds eerder in gebreke werd ge-

steld om te presteren. Het risico van overmacht werd door het in gebreke stellen immers bij de 

in gebreke gestelde partij gelegd.  

2.1.2.2 Wat als mijn klanten mij niet kunnen betalen? 

Het ‘niet kunnen betalen’ op zich kwalificeert niet als overmacht. Men bevindt zich immers 

nooit in de ‘absolute onmogelijkheid om te betalen. Op dit principe gelden evenwel enkele 

uitzonderingen. Stel dat je Chinese klant bijvoorbeeld niet kan betalen omdat de handteke-

ning van een bestuurder noodzakelijk is vooraleer de Chinese bank wilt betalen. Indien die 

bestuurder werd opgenomen in het ziekenhuis, kan men dus wel overmacht inroepen.   

2.1.2.3 Wat als mijn klanten hun bestelling annuleren? 

Indien klanten hun bestelling terecht annuleren op basis van overmacht, dan is deze annulatie 

kosteloos. Als leverancier dient u dan ook niet meer te presteren. U bent geen prestatie meer 

verschuldigd en de klant dient niet te betalen. 

Indien reeds een deel van de prestatie geleverd was, dient de klant wel dit deel te betalen.  

Raadpleeg steeds eerst het contract. Er gelden immers vaak procedures die in dit geval die-

nen gevolgd te worden. 

2.1.2.4 Wat als ik niet WIL leveren? 

Indien u enkel annuleert uit voorzorg, en dus niet uit noodzaak, dan draagt uzelf de annulatie-

kosten. 

 

We komen terug op ons voorbeeld van het leveren van producten aan de klant.   

- Stel u beslist dat het beter is om uw zaak te sluiten, zonder dat de overheid u hiertoe 

dwingt. In dat geval draagt u de kosten. U zal dus de annulatiekosten moeten betalen 

aan de klant.  
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- U beslist om uw zaak open te houden, maar de klant annuleert omdat hij producten uit 

China niet veilig vindt. In dat geval draagt de klant de kosten. Hij kan de levering van 

de producten niet weigeren. 

2.1.2.5 Wat met prestaties die reeds geleverd werden? 

Als de leverancier reeds bepaalde prestaties geleverd heeft bij een klant, dan is deze laatste 

gehouden tot betaling van de reeds geleverde prestaties aan de leverancier. 

B.v. op het moment dat een overheid beslist dat een festival niet meer mag doorgaan, werd 

er reeds een podium opgezet door firma X. De festivalorganisatie zal firma X wel moeten be-

talen voor de reeds geleverde prestatie, nl. het opzetten van een podium. 

De overeenkomst tussen partijen kan echter wel een andere regeling bevatten en kan het 

risico alsnog bij de podiumbouwer leggen. 

2.1.2.6 Kan ik de uitvoering van contracten met klanten opschorten?  

Het is belangrijk om de specifieke algemene voorwaarden van uw contract te raadplegen. 

Als het contract wordt beheerst door het Belgische recht en er zijn geen specifieke bepalingen 

over opschorting van uw prestaties opgenomen, dan is de opschorting van de uitvoering van 

het contract, zonder enige aansprakelijkheid, alleen mogelijk in geval van tijdelijke overmacht 

(alleen een tijdelijke onmogelijkheid, buiten uw macht, om te presteren) of als reactie op uw 

klant die zijn eerdere verplichtingen van het relevante contract niet nakomt. 

De tijdelijke aard van de situatie van overmacht kan aanleiding geven tot discussie, omdat 

deze afhankelijk is van de concrete feiten. 

 Vanuit het oogpunt van de klant 

2.1.3.1 Wat als mijn leverancier mij niet (op tijd) kan beleveren? 

Het is aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken, bijvoorbeeld in de con-

tracten of de algemene voorwaarden. De vraag is of u de overeenkomst definitief wilt beëin-

digen of tijdelijk wilt opschorten.  

 

Indien de leverancier terecht overmacht inroept om de overeenkomst definitief te beëindigen, 

kan u geen levering eisen. Indien het gaat om een wederkerige, niet-eigendomsoverdra-

gende overeenkomst (b.v. dienstverlening), dan zal ook de klant vanaf het moment dat er zich 

een overmachtssituatie voordoet, niet meer gehouden zijn tot presteren, nl. betalen. De pres-

taties die voor dat ijkpunt werden geleverd, dienen wel te worden betaald.  

Echter, wanneer het gaat om een wederkerige, eigendomsoverdragende overeenkomst (b.v. 

verkoop), blijft de wederpartij toch gehouden tot presteren, nl. betalen. Hierop bestaan uiter-

aard uitzonderingen: 

˗ Indien de leverancier reeds in gebreke was gesteld, vooraleer de zaak door een 

vreemde oorzaak is tenietgegaan. De klant/koper is niet langer gehouden tot betaling. 

˗ Indien de partijen bij overeenkomst zijn afgeweken van dit principe; 

˗ Indien een bijzonder wetsvoorschrift anders bepaalt. 

 

Indien de overmacht slechts tijdelijk is en de levering wel nog kan plaatsvinden, maar laattijdig, 

dan is opschorting van de uitvoering van het contract, zonder enige aansprakelijkheid, moge-

lijk. Dit geldt enkel wanneer het contract wordt beheerst door het Belgische recht en er geen 

specifieke bepalingen over opschorting van uw prestaties zijn opgenomen.  
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U bent dan ook tijdelijk niet gehouden om uw contractuele verplichtingen na te komen. We 

raden wel aan om de tegenpartij zo snel mogelijk en schriftelijk (voor bewijsredenen) te infor-

meren, om discussie te vermijden. Daarbij kunt u uitdrukkelijk vermelden dat u de overeen-

komst als opgeschort beschouwt en aangeven welke verplichtingen u niet meer zult nakomen 

tot nader order (b.v. betaling of exclusieve levering). 

2.1.3.2 Wat als ik mijn leverancier niet kan betalen? 

De wijziging van omstandigheden moet er toe leiden dat u de verbintenis onmogelijk kan uit-

voeren. Een gebeurtenis of omstandigheid die de nakoming van de verbintenis niet onmoge-

lijk, maar enkel moeilijker of kostelijker maakt, vormt geen overmacht. 

 

Indien er een overheidsbevel u verbiedt om te betalen, dan kan u wel met succes overmacht 

inroepen. 

2.1.3.3 Wat als ik mijn bestelling bij mijn leverancier wens te annuleren? 

Dan dient u in de eerste plaats na te gaan of en welke contractuele afspraken hier over wer-

den gemaakt. Vaak zal er, ook bij overmacht, gestipuleerd zijn dat er toch een zekere kost kan 

worden aangerekend door de leverancier. Indien u geldig overmacht kan inroepen, kan u uw 

bestelling bij uw leverancier annuleren. 

Indien u uw bestelling enkel wil annuleren uit voorzorg, dan kan u geen overmacht inroepen 

en bent u gehouden om de contractueel overeengekomen annulatiekosten te betalen. 

2.1.3.4 Wat als mijn leverancier haar prijzen wenst te verhogen? 

U kan enkel overmacht inroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of defi-

nitief onmogelijk is geworden. Een prijsstijging maakt de uitvoering in principe niet onmogelijk. 

Het is echter wel mogelijk om het contract te beëindigen, indien de prijs vast bepaald werd in 

het contract. In dat geval is de prijsverhoging immers een eenzijdige wijziging van het contract. 

 

Indien de prijs niet contractueel bepaald is, dient de leverancier de overeenkomst nog steeds 

ter goeder trouw uit te voeren. Dit houdt in dat de leverancier u vooreerst vóór uw bestelling 

(of afroep) moet verwittigen van zijn prijsverhoging. Doet hij dat pas bij facturatie dan kunt u 

opwerpen dat u juridisch in de overtuiging leefde dat dezelfde prijzen nog van toepassing 

waren en dat u dus de verhoging niet aanvaardt.  

 

Indien de leverancier u toch tijdig verwittigt, kunt u nog opwerpen dat het nadeel dat hij u 

bezorgt niet in verhouding staat tot het voordeel dat hij er uit haalt en dat er sprake is van 

“rechtsmisbruik”. B.v. uw enige leverancier voor een bepaald productengamma verhoogt in 

die mate zijn prijzen dat u dit geenszins kunt recupereren bij uw klanten zonder er het grootste 

deel van te verliezen. De goede trouw speelt bij de uitvoering van overeenkomsten een grote 

rol. 

 

Ook hier is het dus aan te raden om de contractuele bepalingen na te lezen. 
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2.1.3.5 Krijg ik mijn voorschot terug? 

In geval van overmacht kan onder bepaalde voorwaarden terugbetaling worden gevraagd 

van uw voorschot (afhankelijk van de stand van de uitvoering van de overeenkomst en het 

definitief of tijdelijk karakter van de overmacht, alsook de contractueel bepaalde gevolgen 

van een overmachtssituatie). Elk concreet geval moet nader worden bekeken. 

Indien de niet-levering niet kan worden geïnterpreteerd als een gevolg van een geval van 

overmacht, kan de niet-levering of ernstige vertraging in de levering worden geïnterpreteerd 

als een toerekenbare ernstige tekortkoming van uw leverancier. In dit laatste geval kunt u het 

contract beëindigen en moet u worden teruggeplaatst in de situatie waarin u zou geweest 

zijn, als u geen contract met uw leverancier had gesloten. Dit betekent dat het verzoek om 

terugbetaling mogelijk is. 

 “Niet betalen?!...buiten!”… Dit werkt even niet zo 

Corona inspireert de wetgever om betalingsuitstel te geven aan ondernemers die door de crisis 

moeilijk kunnen betalen. Dus wordt er even een halt toegeroepen aan uw mogelijkheid om 

zelf een contract te ontbinden als de ander niet betaalt.   

 

Zo ook mag u (tijdelijk) contracten niet eenzijdig ontbinden als uw medecontractant de geld-

schuld niet betaalt. Het gaat om contracten gesloten voor 24 april 2020. Deze regeling geldt 

niet voor arbeidsovereenkomsten.  

De wetgever voegt er aan toe dat andere sancties wel kunnen: compensatie of schuldverge-

lijking, het opschorten van uw eigen prestaties als de medecontractant niet betaalt, of het 

onder zich houden van de goederen bij niet-betaling. Het retentierecht noemt dit. 

Het contract beëindigen omwille van andere fouten dan niet-betaling kan ook. 

 

We hernemen even de principes : Wanneer uw medecontract zijn verplichtingen, andere dus 

dan geldschulden, niet nakomt, dan kan u de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëin-

digen. Daarnaast kan u eventueel een schadevergoeding vorderen. 

Opgelet! Aan deze mogelijkheid zijn strikte voorwaarden verbonden: 

1. De overeenkomst kan enkel beëindigd worden voor ernstige inbreuken. Dat zijn inbreu-

ken die de samenwerking van de ene op de andere dag onmogelijk maken. Ook een 

vertrouwensbreuk kan als een ernstige inbreuk worden beschouwd. Ik wil echt niet 

meer met jou werken, als ik merk dat je orders doorgeeft aan de concurrentie… 

 

2. U dient uw medecontractant een laatste kans geven om zijn verplichtingen alsnog na 

te komen. De ultieme ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling dient u uitdrukkelijk 

aan te geven dat u de overeenkomst zal beëindigen als de inbreuk niet tijdig hersteld 

wordt. 

Deze ingebrekestelling is niet vereist, als u contractueel afgesproken hebt dat deze ul-

tieme herstelmogelijkheid niet nodig is; of nog, als die ingebrekestelling niets meer kan 

bijdragen. Het order, dat voor mij bestemd was, is reeds definitief genoteerd door mijn 

concurrent…. 

 

3. De beëindigingsbeslissing zelf dient duidelijk te zijn en best schriftelijk en gemotiveerd 

te worden meegedeeld. Voor de ontvanger dient duidelijk te zijn waarom de 
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overeenkomst onmiddellijk beëindigd wordt. Ook de rechter zal eventueel de brief op 

deze duidelijkheid beoordelen. Je kan immers maar gevolg geven aan een vraag, die 

duidelijk is.  

 

Voorlopig dus: 

- Overeenkomsten van voor 24 april 2020; 

- Waarin schulden niet betaald worden; 

niet beëindigen omwille van het niet-betalen door de medecontractant! 

 Kan je prijsaanpassingen doorrekenen in B2B relaties naar aanleiding van de COVID 19 

crisis ? 

Als je diensten of goederen levert aan jouw klant, dan gebeurt dat steeds tegen een vooraf 

afgesproken prijs. De afgesproken prijs is een essentieel element van de overeenkomst met 

jouw klant, en kan dan ook in principe niet worden gewijzigd zonder het akkoord van de klant. 

Wil je toch je prijs kunnen aanpassen ingeval van fluctuaties in je prijsparameters zonder nieuw 

akkoord van de klant, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ingrijpende economische crisis 

waardoor de transport- en/of arbeidskosten aanzienlijk stijgen ?  

Dan kan dit in principe enkel voor zover je bij het moment van contractsluiting een geldige 

‘prijsherzieningsclausule’ in je contract hebt voorzien. 

2.1.5.1 Prijsherzieningsclausule  

Een prijsherzieningsclausule is een clausule die een mechanisme bevat om de prijs van de con-

tractgoederen aan te passen op basis van objectieve parameters die los staan van de wil van 

de partijen. De prijs moet met andere woorden kunnen worden bepaald zonder dat er een 

nieuw akkoord nodig is van (één van) de contractspartijen.  

 

Prijsherzieningsclausules bestaan in alle maten en gewichten. 

1.  Als algemene geldigheidsvoorwaarde geldt dat de prijsherzieningsclausule dient te bepa-

len op welke basis de prijs zal worden aangepast. De prijs moet bepaald of bepaalbaar zijn 

door de toepassing van de prijsherzieningsclausule. 

• Een prijsaanpassing in functie van de economische conjunctuur is onvoldoende be-

paalbaar en bijgevolg ongeldig. 

• Een clausule waarbij de verkoopprijs proportioneel kan worden aangepast in functie 

van de toename van de productiekosten ten gevolge van een stijging van bijvoorbeeld 

salarissen, brandstoffen of andere kosten kan geacht worden voldoende bepaald te zijn. 

 

De onbepaaldheid van de prijsaanpassingsclausule kan leiden tot de nietigheid ervan. Men 

houdt de clausule in dat geval voor niet-geschreven. 

 

2.  Verder dient er rekening te worden gehouden met de bijzondere voorwaarden die de Wet 

betreffende economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976 oplegt. 

 

http://www.monardlaw.be/


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   65/192 

  
Back to top 

Deze wet bepaalt, op straffe van nietigheid, dat een prijsherzieningsclausule moet voldoen 

aan drie welomschreven voorwaarden :  

 

1) Het beding is slechts toepasselijk tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs; 

2) Het beding verwijst naar parameters die reële kosten vertegenwoordigen; 

3) Iedere parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt 

aan de kosten die het vertegenwoordigt; 

 

3.  Tenslotte is de kennisname door de klant en de goedkeuring door de klant erg belangrijk. 

Om de prijsherzieningsclausule afdwingbaar te maken dient je klant kennis te hebben kun-

nen nemen van het prijsaanpassingsbeding vóór contractsluiting en dient hij akkoord te zijn 

gegaan. Dit akkoord kan je uitdrukkelijk bekomen door een ondertekening van het contract 

of de algemene voorwaarden. Maar dit akkoord kan in een B2B context ook voortvloeien 

uit een omstandig stilzwijgen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van de overeenkomst. 

2.1.5.2 Wat mag niet? 

Hoe verrassend het ook mag klinken, automatische indexatie van industriële en of commerci-

ele prijzen in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, of van enig ander indexcijfer 

is verboden. Elk beding of elke toepassing strijdig met dit verbod is van rechtswege nietig. Bij-

voorbeeld : een indexatieclausule op basis van consumptieprijzen in een transportovereen-

komst is nietig. Uitzondering op het verbod op automatische indexatie wordt slechts gemaakt 

voor huurprijzen, wedden en lonen, sociale bijdragen of uitkeringen. 

 

Verder zal vanaf 1 juni 2020 de reglementering over het verbod op misbruik van economische 

afhankelijkheid in werking treden en op 1 december 2020 de reglementering over het verbod 

op oneerlijke bedingen in B2B relaties. 

 

Het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan-of verkoopprijzen of van andere on-

billijke contractuele voorwaarden, dan wel jezelf als onderneming het recht verlenen om zon-

der geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig 

te wijzigen, wordt onder andere in deze reglementering uitdrukkelijk afgekeurd.  

 

Ingeval van inbreuken zal de rechter boetes kunnen opleggen of nietigheid van clausules kun-

nen uitspreken. 

 

Deze nieuwe regelgeving met betrekking tot B2B handel zal dus eveneens afgetoetst moeten 

worden in het kader van het opstellen van geldige prijsherzieningsmechanismen. 

2.1.5.3 Wat indien je geen of een ongeldig prijsherzieningsbeding voorzien had in je contract 

? 

Het kan interessant zijn om te bekijken of er een ‘imprevisieclausule’ of zogenaamde ‘hards-

hipclausule’ werd opgenomen in het contract. 
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Het voornaamste doel van deze clausules is het dekken van de risico’s voortvloeiend uit een 

onvoorzienbare situatie die een dermate ernstig onevenwicht doet ontstaan tussen de con-

tractspartijen dat de verdere uitvoering van de overeenkomst in onveranderde omstandighe-

den buitengewoon nadelig is voor één contractpartij. 

 

Aan zulk ernstig en onvoorzienbaar onevenwicht worden dan meestal twee gevolgen gekop-

peld : ofwel is dit een reden om het contract te beëindigen ofwel doet dit een heronderhan-

delingsplicht ontstaan. 

 

Deze heronderhandelingsplicht kan dus interessant zijn in het kader van prijsherzieningen.  

 

Voor zover er geen contractuele imprevisiebepaling werd voorzien in het contract, is er even-

eens Belgische rechtspraak die aanvaardt dat er een heronderhandelingsplicht ontstaat in-

dien het contractueel evenwicht ernstig wordt verstoord door onvoorzienbare omstandighe-

den. Dit zijn helaas uitzonderingen. Tot op heden is de algemene imprevisieleer in de Belgische 

wetgeving immers niet opgenomen en door de Belgische rechtbanken aldus ook niet alge-

meen aanvaard.  

 Chinees recht 

 Hoe men zich kan beroepen op "overmacht" onder Chinees recht 

Kan ik mij beroepen op "overmacht" om de uitvoering van mijn contract met een Chinese partij 

op te schorten of te beëindigen? 

als uw contract voorziet in het beheersen van het Chinese recht. Deze vraag wordt onderzocht 

in overeenstemming met het Chinese contractenrecht. 

Het is belangrijk om erop te wijzen dat ongeacht of uw contract een "overmachtbepaling" 

heeft, artikel 117 van het PRC Contractrecht automatisch van toepassing is. Het bepaalt dat 

indien een partij haar verplichtingen niet nakomt door een "overmacht"-gebeurtenis, haar 

aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk kan worden ontheven.  

Om een beroep te doen op deze bepaling moeten echter de volgende voorwaarden in acht 

worden genomen: 

1. De definitie van "overmacht". 

"Overmacht" wordt gedefinieerd als een gebeurtenis die bij het sluiten van een over-

eenkomst redelijkerwijs niet kan worden voorzien, die ook niet kan worden vermeden 

en die niet kan worden overwonnen. Daarom is het cruciaal om te kijken naar de im-

pact van COVID-19 en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen bij het 

sluiten van uw overeenkomst. Met andere woorden, of de verspreiding van COVID-19 

en de bijbehorende overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan voor uw contract 

te voorzien waren; 

2. Het bestaan van een causaal verband tussen COVID-19 en uw tekortkoming in de uit-

voering van het contract. U zult moeten aantonen dat de impact van COVID-19 uw 

uitvoering onmogelijk heeft gemaakt. Zo hoeft uw fabriek bijvoorbeeld geen grond-

stoffen meer te bestellen bij uw Chinese leverancier.  

3. Dat u uw Chinese partij naar behoren heeft geïnformeerd. Een dergelijke kennisge-

ving dient zonder onnodige vertraging naar uw Chinese partij te worden gestuurd 

door een internationaal erkende koeriersdienst en via e-mail; 
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4. Dat u maatregelen heeft genomen om de verliezen veroorzaakt door COVID-19 te 

beperken.  

Het wordt daarom aanbevolen om uw Chinese zakenpartner te informeren en een mogelijke 

opschorting of beëindiging van uw contract te bespreken. In de praktijk geven de meeste 

Chinese exporteurs blijk van hun begrip (aangezien zij de afgelopen twee maanden ook gro-

tendeels zijn getroffen en zich in het kader van hun contracten met buitenlandse partijen op 

overmacht hebben beroepen) en staan zij open voor onderhandelingen.  

Wij kunnen u zeker helpen in het communicatie- en onderhandelingsproces met uw Chinese 

zakenpartner en onderzoeken of u zich kunt beroepen op "overmacht" volgens de Chinese 

wet. 

 Nederlands recht 

 Overmacht 

Net zoals naar Belgisch recht, kan wanneer een contractspartij zijn/haar contractuele verplich-

tingen niet (tijdig en/of juist) nakomt contractuele nakoming afgedwongen worden of scha-

devergoeding gevorderd worden. 

 

Het Nederlands recht voorziet echter een uitzondering hierop wanneer de desbetreffende 

contractuele tekortkoming niet aan de tekortkomende partij kan worden toegerekend. Net 

zoals in het Belgisch recht, spreekt men dan in het Nederlands recht van overmacht. Als het 

bestaan van overmacht vaststaat, dan is het gevolg hiervan dat de wederpartij géén nako-

ming kan afdwingen noch enige schadevergoeding kan vorderen. Opgelet: de wederpartij 

kan wel nog altijd de overeenkomst ontbinden! 

 

Een geslaagd beroep op overmacht is naar Nederlands recht is feitelijk en concreet afhankelijk 

van: 

- de (in voorkomend geval) desbetreffende contractuele afspraken over overmacht; 

- de specifieke feitelijke omstandigheden van de situatie. 

2.3.1.1 Stap I: check de contractuele afspraken!  

In contracten tussen ondernemingen (‘B2B-relaties’) zijn de wettelijke bepalingen omtrent 

overmacht naar Nederlands recht van aanvullend recht. Dat betekent dat partijen (zowel in 

de overeenkomst als in algemene voorwaarden) vrij hiervan kunnen afwijken door bijvoor-

beeld het wettelijke Nederlandse overmachtsbegrip te beperken dan wel uit te breiden. 

 

Het is daarom dan ook belangrijk om vooreerst de concreet gemaakte contractuele afspra-

ken omtrent overmacht na te kijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hierin de overmachtssitu-

aties limitatief zijn omschreven en dat een pandemie (zoals de Coronacrisis) hierbij niet werd 

inbegrepen. In dat geval zal schadevergoeding naar alle waarschijnlijkheid toch verplicht zijn. 

 

Het is tegelijk evenzeer mogelijk dat de desbetreffende contractuele afspraken over over-

macht een pandemie (of bepaalde overheidsmaatregelen) wél kwalificeren als een over-

machtssituatie. In dat geval zal er noch schadevergoeding noch nakoming verplicht zijn.  
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2.3.1.2 Stap II: kijk naar de exacte (feitelijke) omstandigheden  

Indien er daarentegen géén afwijkende afspraken met betrekking tot overmacht werden ge-

maakt in uw contract, dan blijft de wettelijke invulling van overmacht naar Nederlands recht 

van toepassing. Het Nederlandse recht schrijft in dat opzicht voor dat er sprake is van over-

macht wanneer de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet te wijten is aan 

de schuldenaar, noch voor diens risico behoort te blijven. Een concrete omstandigheid, die 

volgens de verkeersopvattingen naar Nederlands recht voor het risico van de schuldenaar 

komt, is bijvoorbeeld een ten tijde van de contractsluiting voorzienbare omstandigheid. 

 

Terwijl de Nederlandse wet in strikte zin overigens niet vereist dat de desbetreffende nakoming 

onmogelijk is geworden, zal een beroep op overmacht slechts uitzonderlijk worden toege-

staan wanneer nakoming nog steeds mogelijk is (zij het bijzonder vermoeilijkt) en/of de onmo-

gelijkheid ten tijde van contractsluiting voorzienbaar was.  

 

Terwijl het al dan niet bestaan van overmacht (conform dit wettelijk begrip) uiteindelijk een 

feitelijke invulling blijft, kunnen ons inziens de hiernavolgende vuistregels gedistilleerd worden 

opdat er sprake is van overmacht conform het wettelijk Nederlands begrip: 

 

1. de nakoming van de desbetreffende contractuele verbintenis moet onmogelijk zijn ge-

worden (ie. niet tijdelijk onmogelijk of bemoeilijkt); 

2. de onmogelijkheid tot nakoming hiervan moet buiten de invloedsfeer liggen van de 

schuldenaar (ie. deze onmogelijkheid mag bijvoorbeeld niet toerekenbaar zijn aan de 

schuldenaar); 

3. de gevolgen van de onmogelijkheid konden redelijkerwijs niet worden voorkomen (ie. 

er bestaan bijvoorbeeld géén alternatieven voor de nakoming van de desbetreffende 

contractuele verbintenis); 

4. de onmogelijkheid tot nakoming was onvoorzienbaar op moment van contractsluiting 

(ie. de onmogelijkheid had niet tijdig geanticipeerd kunnen worden); 

5. noch de wet noch het contract bepaalt dat niet-nakoming hoe dan ook voor risico 

van de schuldenaar komt (zoals bijvoorbeeld door een garantie). 

 

Het is dan ook van belang om vooreerst het desbetreffend contract na te kijken. Indien partijen 

bijvoorbeeld zijn overeengekomen dat een pandemie als een overmachtssituatie geldt, dan 

hoeft er niet worden nagekomen noch is er schadevergoeding verschuldigd.  

 

Indien partijen daarentegen hebben bepaald dat een pandemie niet als een overmachtssitu-

atie geldt (doordat bijvoorbeeld slechts zéér beperkte omstandigheden zodanig contractueel 

gekwalificeerd werden), dan is er géén sprake van overmacht en zal er (naar alle waarschijn-

lijkheid) wél schadevergoeding betaald moeten worden.  

 

Indien er echter niets werd bepaald met betrekking tot overmacht in het contract, dan geldt 

de wettelijke definitie en zullen bovenstaande vuistregels cumulatief voldaan moeten zijn op-

dat er sprake is van overmacht. Indien deze niet allen voldaan zijn, zal er vooralsnog schade-

vergoeding verschuldigd zijn. 
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 Imprevisie 

Partijen hebben daarnaast naar Nederlands recht ook de mogelijkheid om de rechtbank te 

verzoeken om de desbetreffende overeenkomst te wijzigen of (deels) retroactief te ontbinden, 

wanneer er onvoorziene omstandigheden zijn gerezen, die zodanig fundamenteel zijn dat par-

tijen niet meer redelijkerwijs mogen verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand 

blijft. 

2.3.2.1 Onvoorziene omstandigheid 

Een dergelijke ‘onvoorziene omstandigheid’ kan geïnterpreteerd worden als een ‘niet (stilzwij-

gend) in de overeenkomst verdisconteerde omstandigheid’. Dit is vooreerst een kwestie van 

interpretatie van het desbetreffend contract. De contractspartij, die beroep wilt doen op dit 

leerstuk, zal immers moeten aantonen dat met de desbetreffende omstandigheid nooit (rede-

lijkerwijs) rekening werd gehouden door partijen bij het afsluiten van het contract. Naarmate 

de desbetreffende omstandigheid minder voorzienbaar is, is het waarschijnlijker dat partijen 

niet hebben bedoeld om deze desbetreffende omstandigheid te verdisconteren in het con-

tract. 

Bovendien vereist het Nederlandse recht dat de desbetreffende omstandigheid nog toekom-

stig was op het moment van contractsluiting: er kan enkel en alleen sprake zijn van onvoorziene 

omstandigheden in de mate dat het gaat om omstandigheden, die op het ogenblik van con-

tractsluiting nog in de toekomst lagen.   

2.3.2.2 Niet-toerekenbare omstandigheid 

Indien de desbetreffende omstandigheid onvoorzienbaar is én toekomstig op het moment van 

contractsluiting, dan vereist de Nederlandse wet daarenboven dat de desbetreffende on-

voorziene omstandigheid niet (krachtens de Nederlandse verkeersopvattingen) voor rekening 

komt van de contractspartij, die zich deze omstandigheid beroept. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat de desbetreffende omstandigheid niet mag voortvloeien uit de beslissingen van de con-

tractspartij, die zich daarop beroept.  

 

Indien er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan kan er in principe succesvol  be-

roep gedaan worden op het leerstuk van de onvoorziene omstandigheid naar Nederlands 

recht. Tegelijk benadrukken we volledigheidshalve dat een beroep hierop enkel toelaatbaar 

is wanneer de desbetreffende onvoorziene omstandigheden zodanig fundamenteel en im-

pactvol zijn dat van uw desbetreffende wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en bil-

lijkheid géén ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst verwacht mag worden. Er 

geldt dan ook over het algemeen een vrij hoge bewijslast voor de contractspartij, die een 

beroep wenst te doen op dit leerstuk van de ‘onvoorziene omstandigheden’.  

 

We adviseren dan ook om vooreerst te proberen met uw tegenpartij te onderhandelen om de 

desbetreffende overeenkomst (consensueel) aan te passen vooraleer naar de Nederlandse 

rechtbank te stappen.  

Deze bijdrage werd opgesteld met de hulp van Adelmeijer Hoyng Advocaten (NL). 

 Duits recht 

Covid-19: Huidige Juridische Ontwikkelingen 
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De volgende informatie werd vriendelijk verstrekt door von BOETTICHER Rechtsanwälte, Mün-

chen/Berlijn, Duitsland 

In een oogopslag 

1. SARS-CoV-2, COVID 19 - Wij lichten de juridische gevolgen van "Corona"-gerelateerde 

contractverstoringen toe 

Het coronavirus brengt enorme economische gevolgen met zich mee. Evenementen 

en zakenreizen moeten worden geannuleerd, leveringen mislukken en de uitwisseling 

van diensten en contractuele prestaties komt tot stilstand. We leggen de essentiële ju-

ridische gevolgen uit van "Corona"-gerelateerde vertragingen en mislukkingen in typi-

sche casusopstellingen. 

 

2. Welke opties bestaan er voor de momenteel lopende transacties en contracten? 

We leggen uit in hoeverre speciale contractuele overeenkomsten mogelijk en zinvol 

zijn in de huidige situatie, en welke andere opties en reacties er bestaan. 

 

3. Financiële steun van de overheid voor ondernemingen 

Kortetermijnwerk, KfW Special Program 2020, belastinguitstel, garanties, noodhulp - wij 

geven u een overzicht van de belangrijkste actuele financiële staatssteun voor bedrij-

ven. 

 

4. Nieuwe wetten in de loop van de COVID-19 Pandemie 

Duitsland heeft als gevolg van de COVID 19-pandemie nieuwe wetten op het gebied 

van insolventie- en vennootschapsrecht aangenomen. We vatten de belangrijkste 

nieuwe wettelijke regels voor bedrijven samen. 

 

Al in maart hebben we in een eerste "UPDATE" informatie verstrekt over de belangrijkste juridi-

sche kwesties met betrekking tot coronagerelateerde verstoringen van contracten. Omdat er 

nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn, hebben we onze "UPDATE" aangevuld, nu ook met 

een overzicht van de financiële staatssteun voor bedrijven. 

 SARS-CoV-2, COVID-19 - We leggen de juridische gevolgen uit van "Corona"-gerela-

teerde contractverstoringen 

De ziekteverwekker die bekend staat als SARS-CoV-2 en die de longziekte COVID-19 (kortweg: 

"Corona") veroorzaakt, is een grote zorg voor de geneeskunde, de maatschappij, de politiek 

en de industrie wereldwijd. Het aantal bevestigde infecties neemt exponentieel toe. Dit was 

voor de WHO aanleiding om het virus op 12 maart 2020 als een pandemie te classificeren. 

Intussen worden ook ernstige economische gevolgen zichtbaar. De beurs heeft het over 

"Zwarte Maart", de overheidssteun in de miljarden euro's is goedgekeurd en er worden elk uur 

maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Veel mensen vragen zich af wat de juridische gevolgen zijn als contracten en bedrijven wor-

den verstoord, vertraagd of zelfs onmogelijk gemaakt door "Corona". In deze nieuwsbrief willen 

we daarom kort en bondig de geldende juridische principes en juridische gevolgen toelichten 

- en natuurlijk de praktische tips geven die typisch zijn voor onze "UPDATES" over hoe bedrijven 

correct kunnen omgaan met de juridische gevolgen van de "Corona"-crisis. 
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2.4.1.1 In principe moeten de contracten worden uitgevoerd - zelfs tijdens "Corona"-periodes 

Het principe dat contracten moeten worden uitgevoerd ("pacta sunt servanda") geldt ook in 

"Corona"-periodes. Het is echter mogelijk dat door externe omstandigheden de uitvoeringsver-

plichtingen komen te vervallen als de uitvoering van het contract niet meer mogelijk of onre-

delijk is. Er zijn verschillende manieren waarop een dergelijk verzuim van de prestatieverplich-

tingen kan plaatsvinden. 

2.4.1.2 Verval van de prestatieverplichtingen wegens onmogelijkheid (§ 275 Burgerlijk Wet-

boek - BGB) 

Indien de levering van een contractueel overeengekomen dienst juridisch of feitelijk niet meer 

mogelijk is, dan is niet alleen de verplichting tot nakoming (§ 275 van het Duitse Burgerlijk Wet-

boek - de "BGB") maar ook de verplichting tot betaling van de vergoeding (§ 326 (1) zin 1 Hs. 

1 BGB) niet langer van toepassing. 

 

Wettelijke onmogelijkheid (§ 275 lid 1 BGB) bestaat onder andere in het geval van een wettelijk 

of officieel verbod (voorbeelden: officieel verbod op evenementen met ten minste 1000 deel-

nemers; officiële sluitingen wegens quarantaine). 

 

Daadwerkelijke onmogelijkheid (§ 275 lid 1 BGB) wordt gedefinieerd als een situatie waarin 

het verlenen van diensten niet verboden is, maar in feite gewoonweg niet meer mogelijk is 

(voorbeeld: contractueel overeengekomen verplichting van een beursbouwer om een stand 

op te richten op een beurs die door de organisator is geannuleerd). 

 

Zowel objectieve onmogelijkheid (niemand kan de dienst verlenen) als subjectieve onmoge-

lijkheid (alleen de schuldenaar kan de dienst niet verlenen, maar een ander kan dat wel) vallen 

onder § 275 BGB. De subjectieve onmogelijkheid stelt echter strenge eisen: De schuldenaar 

moet in de eerste plaats alles doen wat redelijk is om te kunnen presteren. 

 

Daarnaast is er een principe van zogenaamde de facto onmogelijkheid (§ 275 lid 2 BGB). Dit 

bestaat als de verschuldigde dienst alleen kan worden verleend tegen een aanzienlijke meer-

prijs die niet in verhouding staat tot het belang van de contractpartij bij het verlenen van de 

dienst (voorbeeld: het houden van een beurs ondanks de annulering van een groot aantal 

exposanten zou waarschijnlijk een geval van § 275 lid 2 BGB zijn gezien de hoge kosten en het 

niet bereiken van de beursdoelstelling). 

 

Praktische tip: 

In geval van juridische of feitelijke onmogelijkheid van uitvoering (§ 275 lid 1 BGB) vervalt au-

tomatisch de verplichting tot uitvoering en betaling van een vergoeding - in geval van feitelijke 

onmogelijkheid (§ 275 lid 2 BGB) moet de getroffen partij zich uitdrukkelijk op deze onmoge-

lijkheid beroepen. De onmogelijkheid moet daarom altijd in tekstvorm (bijv. per e-mail) wor-

den aangevoerd, in belangrijke gevallen beter schriftelijk per aangetekende brief. 

 

Juridische gevolgen: In geval van onmogelijkheid zijn beide partijen bij de overeenkomst niet 

meer verplicht om hun oorspronkelijk verschuldigde diensten uit te voeren. Reeds verleende 

diensten (bijv. aanbetalingen/voorschotten, deelnamekosten enz.) moeten volledig worden 

http://www.monardlaw.be/


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   72/192 

  
Back to top 

terugbetaald volgens de regels van de wetten op ongerechtvaardigde verrijking (§§ 812 e.v. 

BGB). 

 

Algemene Voorwaarden (AV): Bepalingen in de AV, volgens welke bijvoorbeeld de terugbe-

taling van aanbetalingen, deelnamekosten enz. in het algemeen is uitgesloten, worden regel-

matig als ongerechtvaardigd nadelig aangemerkt en zijn daarom volgens § 307 lid 1 BGB on-

geldig. Dit geldt ongeacht of de contractpartij een consument (B2C) of een ondernemer (B2B) 

is. 

2.4.1.3 Recht op buitengewone opzegging 

Het is geen geval van onmogelijkheid als de dienst nog steeds mogelijk is, maar één van de 

contractuele partners wil deze niet meer leveren of er gebruik van maken louter en alleen 

vanwege de "corona"-situatie. Zonder een concrete risicosituatie leidt het abstracte besmet-

tingsrisico alleen niet tot het vervallen van de verplichting om te presteren en de vergoeding 

te betalen (voorbeelden: Een reiziger annuleert het geboekte hotel op een locatie die geen 

risicogebied is, waarvoor geen reiswaarschuwing en geen officieel inreisverbod geldt; een 

evenement wordt geannuleerd hoewel de uitvoering ervan nog steeds is toegestaan en de 

drempel van de feitelijke onmogelijkheid nog niet is bereikt). 

 

In dergelijke gevallen kan het echter mogelijk zijn de contractuele relatie om gegronde rede-

nen te beëindigen. Concrete wettelijke bepalingen bestaan in het recht dat van toepassing is 

op dienstverleningscontracten (§ 626 lid 1 BGB), contracten voor werken (§ 648a lid 1 BGB) of 

huur- en pachtovereenkomsten (§ 543 lid 1 BGB). Voor contracten met doorlopende verplich-

tingen bevat § 314 BGB ook bijzondere wettelijke bepalingen inzake buitengewone opzeg-

ging. 

 

Voor een dergelijke buitengewone opzegging is het bestaan van een goede reden vereist. Dit 

is altijd zeer afhankelijk van de concrete omstandigheden en moet voor elk geval afzonderlijk 

worden onderzocht. Uiteindelijk moet de voortzetting van de contractuele relatie voor de op-

zeggende contractpartij onredelijk zijn. De wederzijdse belangen van beide partijen zijn van 

bijzonder belang en er moet ook rekening worden gehouden met de contractuele risicover-

deling (die ook kan voortvloeien uit algemene voorwaarden). Als overmacht - bijvoorbeeld de 

"Corona"-pandemie - de uitwisseling van diensten blijvend verstoort, zal vaak kunnen worden 

aangenomen dat er een belangrijke reden is. 

 

Juridische gevolgen: Na (geldige) opzegging zijn alle verplichtingen tot nakoming niet meer 

van toepassing. Reeds verrichte, maar nog niet voltooide prestaties moeten meestal worden 

teruggegeven en teruggedraaid. Voor contracten voor werken (bijvoorbeeld contracten met 

standbouwbedrijven) gelden bijzondere bepalingen, waarbij een pro-rata vergoeding ver-

schuldigd blijft als een deel van het werk al is uitgevoerd. Bovendien kan ten minste een deel 

van de vergoeding (bijv. minus de bespaarde kosten) worden geëist wegens gebrek aan me-

dewerking van de klant (§ 642 lid 1 BGB) of algemene risicoaansprakelijkheid (§ 645 lid 1 BGB); 

dit is ook afhankelijk van de omstandigheden van het geval en moet individueel worden be-

oordeeld. 
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AV: De mogelijkheid van een buitengewone opzegging kan niet effectief worden uitgesloten 

door individuele contracten of door algemene voorwaarden. Dergelijke clausules zouden niet 

effectief zijn omdat ze volgens § 307, lid 1 BGB, ongepast nadelig zijn. 

2.4.1.4 Nieuw recht op tijdelijke weigering van nakoming van doorlopende verplichtingen op 

grond van de COVID-19 Mitigation Act 

Een nieuw - tijdelijk - recht om prestaties te weigeren werd ingevoerd met de "Wet op de be-

perking van de gevolgen van de COVID-19-pandemie in het burgerlijk recht, het insolventie-

recht en het strafprocesrecht" (kortweg: COVID-19-mitigatiewet), die op 1 april 2020 in werking 

is getreden. Op grond van deze wet hebben micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) het recht om tijdelijk de nakoming van vóór 8 maart 2020 aangegane verplichtingen 

te weigeren tot 30 juni 2020. Dit recht is echter alleen van toepassing als de onderneming niet 

in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van omstandigheden die voort-

vloeien uit de COVID-19-pandemie of als de onderneming dit niet zou kunnen doen zonder de 

economische basis van haar bedrijf in gevaar te brengen. 

 

Er moeten echter talrijke beperkingen en uitzonderingen in acht worden genomen: 

 

Ten eerste geldt het nieuwe recht om nakoming te weigeren alleen voor de voortgezette ver-

plichtingen die noodzakelijk zijn voor een passende voortzetting van het bedrijf.  

 

Ten tweede is het recht om nakoming te weigeren uitgesloten als het niet nakomen de eco-

nomische basis van de onderneming van de contractpartij in gevaar zou brengen. In derge-

lijke gevallen heeft de onderneming dan het recht om de voortgezette verbintenis op te zeg-

gen in plaats van het recht om nakoming te weigeren. Wij zijn van mening dat dit onvermijdelijk 

zal leiden tot geschillen en argumenten: In geval van twijfel, vooral in de Corona-crisis, zal elke 

contractpartij aanvoeren dat hij zijn eigen bestaan in gevaar brengt als de schuldenaar zich 

beroept op het nieuwe recht om nakoming te weigeren. 

 

Ten derde zijn lang niet alle doorlopende verplichtingen gedekt: Uitgesloten zijn vorderingen 

uit hoofde van het arbeidsrecht en de leningsovereenkomsten. Het recht om nakoming te wei-

geren is ook uitgesloten met betrekking tot huur- en pachtovereenkomsten, waarbij het ont-

bindingsrecht van de verhuurder door de nieuwe wet wordt beperkt: De verhuurder kan een 

huurovereenkomst van grond of bedrijfsruimte niet opzeggen uitsluitend op grond van het feit 

dat de huurder de huur in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 niet betaalt, 

ondanks het feit dat hij deze verschuldigd is. Ook dit geldt echter alleen als het niet betalen 

van de huur het gevolg is van de gevolgen van de COVID-19 pandemie. De huurder dient het 

verband en de oorzaak te onderbouwen. Met andere woorden, een kmo-onderneming die 

bijvoorbeeld door corona tijdelijk de winkelhuur niet kan betalen tot 30 juni 2020, kan door de 

verhuurder niet worden opgezegd. De huur is echter nog wel verschuldigd, dat wil zeggen dat 

de huurder deze later moet betalen. 

 

Praktische tip: 

Het nieuwe recht op tijdelijke prestatieweigering heeft een relatief beperkte reikwijdte. In de 

praktijk kan het met name relevant worden voor raamovereenkomsten die voorzien in een 

regelmatige minimumafnameverplichting van een kleine of middelgrote onderneming. Van-

wege de vrij strikte voorwaarden en de talrijke beperkingen en uitzonderingen, alsook 
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vanwege het mogelijke bezwaar van de schuldeiser dat het eigen bestaan van de schuldeiser 

door niet-nakoming in gevaar kan komen, moet elk geval afzonderlijk worden onderzocht. 

2.4.1.5 Verstoring van de grondslag van de transactie: Recht op aanpassing of beëindiging 

van het contract 

Moeilijkheden worden veroorzaakt door gevallen waarin het verrichten van diensten in prin-

cipe nog steeds mogelijk is, maar door "Corona" geen zin meer heeft. Deze vraag doet zich 

bijvoorbeeld voor bij de verhuur van evenementenlocaties als de organisator het evenement 

annuleert of moet annuleren vanwege "Corona". Het ter beschikking stellen van de locatie 

door de verhuurder of het hotel is nog steeds mogelijk en de goede reden die recht geeft op 

een buitengewone opzegging heeft meestal geen betrekking op de geïsoleerde contractuele 

relatie met de aanbieder van de locatie. De situatie is vergelijkbaar voor reeds geboekte reis-

diensten (vliegtickets, hotelkamers, enz.) als de reis als zodanig nog steeds mogelijk is. 

 

§313 BGB kan in ieder geval in een aantal van deze gevallen helpen. Indien een omstandig-

heid niet de inhoud van het contract is gemaakt, maar voor beide partijen ten tijde van het 

sluiten van het contract toch een herkenbare basis van de overeenkomst is geweest, kan elke 

partij een aanpassing van het contract eisen (lid 1), indien nodig zelfs de ontbinding van het 

contract (lid 3) onder de wettelijke voorwaarden van deze wettelijke bepaling. Dit geldt echter 

alleen als de naleving van het contract onredelijk is en de verstoring niet kan worden toege-

schreven aan de contractuele risico's die de partij die van dit recht gebruik wil maken, accep-

teert. 

 

In het geval van contracten die vóór de "Corona-crisis" zijn gesloten, kan ervan worden uitge-

gaan dat het ontbreken van een pandemie en daarmee samenhangende beperkingen een 

dergelijke contractuele basis is in de zin van §313 BGB (voorbeeld: In het najaar van 2019 werd 

een evenementenlocatie geboekt voor een specifiek evenement, dat nu moet worden ge-

annuleerd vanwege "Corona", en de verhuurder was op de hoogte van dit doel). Vervolgens 

moet echter nog steeds individueel op basis van het concrete contract worden beoordeeld 

of de "Corona"-gerelateerde preventie kan worden toegeschreven aan de geaccepteerde 

risico's van één partij. Als er geen gemeenschappelijke basis voor de transactie kan worden 

vastgesteld of als het risico bij de ontvanger van de dienst ligt, is er hooguit de mogelijkheid 

van een algemene opzegging (dan eventueel met bijbehorende annuleringskosten en -ver-

goedingen). 

 

Indien echter contracten werden aangegaan in het bewustzijn van "Corona" of nu zelfs worden 

gesloten, zal de toepassing van §313 BGB hoogstwaarschijnlijk niet meer van toepassing zijn 

met betrekking tot "Corona" vanwege het algemene bewustzijn van het virus en de gevolgen 

ervan voor het bedrijfsleven. 

2.4.1.6 Schade en vergoeding van kosten 

Of een contractpartij in geval van "Corona"-gerelateerde verstoringen naast de vergoeding 

van honoraria en aanbetalingen een vergoeding voor extra kosten en schade verschuldigd is, 

is een kwestie van aansprakelijkheid voor dergelijke verstoringen aan de contractpartij toe te 

rekenen. Als de wederpartij verantwoordelijk is voor de verstoring van de prestatie, is zij ver-

plicht tot schadevergoeding; als de wederpartij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor 

de verstoring, is er geen wettelijke basis voor een dergelijke aansprakelijkheid en moet de 
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benadeelde partij in principe haar eigen kosten en schade als gevolg van het mislukte con-

tract dragen. 

 

Indien een evenement verplicht moet worden geannuleerd, bijvoorbeeld als gevolg van een 

officiële opdracht, is de organisator niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om zijn pres-

tatieverplichtingen na te komen. In dit geval moet de organisator de deelnamekosten terug-

betalen, maar niet de annuleringskosten voor vluchten en hotels die de deelnemers al voor 

zichzelf hebben geboekt. 

 

Als een annulering op eigen initiatief wordt gedaan, moet worden gecontroleerd of in het 

individuele geval de drempel van overmacht is bereikt of dat het onredelijk was om het eve-

nement uit te voeren. In deze gevallen kan ook de aansprakelijkheid van de annulerende partij 

worden uitgesloten. Indien een bedrijf of een organisator echter besluit om zijn diensten niet te 

verlenen uit angst of voorzichtigheid vanwege een abstract algemeen infectierisico bij gebrek 

aan een concrete risicosituatie, kan de schade die door de annulering wordt veroorzaakt aan 

de annulerende partij worden toegeschreven en kan er in het algemeen een aansprakelijk-

heid ontstaan voor de vergoeding van de kosten en schade van de contractpartijen. 

 

Deze principes zijn ook van toepassing in geval van vertraging in de uitvoering. Als de schul-

denaar niet verantwoordelijk is voor de vertraging, treedt er geen verzuim op (§ 286 lid 4 BGB). 

In dit geval is er ook geen verplichting tot schadevergoeding. Als de transactie een transactie 

op een vaste datum is, wordt de uitvoering onmogelijk zodra de termijn wordt overschreden 

(zie b). Ook dan bestaat er echter geen verplichting tot schadevergoeding als het ontbreken 

van de termijn niet te wijten is aan de schuldenaar.    

 

AV: In individuele gevallen moet rekening worden gehouden met contractuele overeenkom-

sten en algemene voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot kwesties van risicoverde-

ling, en moet de geldigheid ervan worden onderzocht (bv. overmachtclausules, zie f) hieron-

der). 

 

Praktische tip: 

Het is raadzaam om officiële aanbevelingen en gezagsbeslissingen te documenteren, zelfs als 

deze niet rechtstreeks tot het bedrijf zelf zijn gericht. Indien nodig kan dit van belang zijn om 

het gebrek aan verantwoordelijkheid voor contractverstoringen aan te tonen. 

2.4.1.7 Overmacht 

Op dit moment beroepen veel bedrijven zich vaak op "overmacht" met als doel de gevolgen 

van "Corona"-gerelateerde prestatieverstoringen voor zichzelf te verzachten. Maar wat is 

"overmacht" precies en wat betekent het als juridische term? 

 

Onder overmacht wordt in het algemeen verstaan elke onvoorziene externe gebeurtenis die 

geen verband houdt met de onderneming en die zelfs niet met de grootst mogelijke zorgvul-

digheid had kunnen worden afgewend die men redelijkerwijs had kunnen verwachten. Typi-

sche voorbeelden zijn natuurrampen, oorlogen, overheids- en handelsbeperkingen, maar ook 

epidemieën en pandemieën. Er is natuurlijk nog geen juridische beoordeling van het nieuwe 
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coronavirus. Gezien de algemene omstandigheden, zoals de verspreiding, het besmettingsri-

sico, de reactiemaatregelen en de classificatie van de WHO als pandemie, is een karakterise-

ring van "Corona" als overmacht echter zeer waarschijnlijk. 

 

Juridische gevolgen/AV: Overmacht heeft regelmatig betrekking op de interpretatie en de 

doeltreffendheid van de desbetreffende contractuele bepalingen. Het is niet ongewoon dat 

de AV niet alleen probeert de reikwijdte en de juridische gevolgen van overmacht te defini-

eren, maar ook probeert uit te breiden ten gunste van de gebruiker van de clausule. Er bestaat 

uitgebreide jurisprudentie over wat toelaatbaar is en wat niet; in geval van twijfel moet echter 

altijd een individueel geval worden onderzocht op basis van de concrete clausule en de indi-

viduele omstandigheden van het geval van "overmacht". 

 

Voor zover overmachtbepalingen voorzien in een transparant, duidelijk in de tijd beperkt recht 

om de uitvoering uit te stellen zonder gevolgen van verzuim, is dit meestal geldig. Een typisch 

geval is een vertraging in de levering als gevolg van een "Corona"-gerelateerde onderbreking 

van de productie of leveringsketen (tenzij een transactie met een vaste datum of de aanvaar-

ding van het aankooprisico door een van de partijen is overeengekomen). Er moet dan echter 

altijd worden gecontroleerd of de onmogelijkheid (zie b) hierboven) zich al heeft voorgedaan; 

in dat geval zijn de wederzijdse verplichtingen tot nakoming niet meer van toepassing). 

 

Indien clausules van overmacht voorzien in een herroepingsrecht of een ontbindingsrecht in-

dien de uitvoering slechts vertraagd wordt, kunnen deze clausules echter ongeldig zijn (met 

name in AV, zie § 308 nr. 3 BGB voor consumentencontracten of § 307 paragraaf 2 nr. 1 BGB in 

de B2B-sector). Omgekeerd kunnen overmachtbepalingen geen dwingend recht op herroe-

ping of opzegging door de andere partij bij de overeenkomst uitsluiten, aangezien dergelijke 

uitsluitingen ook in geval van overmacht niet toelaatbaar zijn. 

 

Evenzo is het in het algemeen niet toegestaan om voorschotten of vergoedingen onder verwij-

zing naar "overmacht" in te houden als de verplichting om te presteren vervalt (bijvoorbeeld 

door onmogelijkheid). In AV zijn dergelijke clausules regelmatig in strijd met § 308 nr. 8 b) BGB 

(in consumentencontracten) of § 307 lid 2 nr. 1 BGB (in B2B-contracten). Bijzondere regelingen, 

bijvoorbeeld uit de wet op de overeenkomsten voor werken, moeten echter wel in acht wor-

den genomen. Zo mag bijvoorbeeld de aanspraak van de aannemer op een vergoeding vol-

gens § 645 BGB in de AV niet worden uitgesloten (overtreding van § 307 lid 2 nr. 1 BGB). 

 

Uitzonderingen op de aansprakelijkheid in geval van overmacht zijn over het algemeen toe-

gestaan, maar zijn meestal overbodig: als er sprake is van overmacht is er natuurlijk geen ver-

antwoordelijkheid van beide partijen en dus worden schadeclaims regelmatig van meet af 

aan uitgesloten (zie hierboven onder e)). De partij die gebruik maakt van de AV kan zich ech-

ter niet op dergelijke clausules beroepen indien zij reeds op de hoogte was van de belemme-

ring van de uitvoering op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Met name in het 

geval van contracten die recentelijk zijn gesloten of binnenkort zullen worden gesloten, kunnen 

overmachtclausules dus niet langer volstaan als wettelijke voorzorgsmaatregel met betrekking 

tot "Corona"-gerelateerde verstoringen (voor tips over hoe hiermee om te gaan, zie hieronder 

onder 2.). 

Praktische tip: 
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"Overmacht" is geen precies rechtsbeginsel dat duidelijk omschreven juridische gevolgen 

heeft. Als iemand zich beroept op "overmacht", bedoelt hij meestal één van de bovenge-

noemde wettelijke bepalingen (bv. onmogelijkheid) of een overmachtbepaling in het con-

tract. Deze moeten dan op basis van het betreffende geval afzonderlijk worden onderzocht op 

hun voorwaarden en rechtsgevolgen. 

2.4.1.8 Schadevergoedingsclaims jegens de Staat? 

Aansprakelijkheidsvorderingen van de staat voor overheidsmaatregelen zijn in het algemeen 

uitgesloten, aangezien SARS-CoV-2 geen geval is waarvoor de staat (Bondsrepubliek Duitsland 

of haar deelstaten, de Bundesländer) verantwoordelijk is. Er kunnen echter wel vorderingen op 

grond van § 65 van de Wet op de Infectiebescherming (‘Infection Protection Act’) bestaan. 

Volgens deze wet kan schadevergoeding worden geëist als officiële maatregelen ter bescher-

ming tegen infecties tot aanzienlijke financiële nadelen leiden. Voor zover bekend is nog niet 

besloten in hoeverre de regeling ook kan worden toegepast op "Corona"-gerelateerde con-

tractuele verstoringen (bijv. annulering van gebeurtenissen). 

 Welke Opties bestaan er voor de lopende Transacties en Contracten? 

Nu "Corona" alomtegenwoordig is, kan niemand zich beroepen op het feit dat "Corona"-gere-

lateerde verstoringen verrassend of onvoorzienbaar zijn wanneer er contracten worden geslo-

ten. De vraag is dan ook hoe bij het sluiten van nieuwe contracten voldoende rekening kan 

worden gehouden met de thans bestaande, typische "Corona"-risico's. 

2.4.2.1 Standaardcontracttemplates / AV 

Wie vandaag de dag contractuele verplichtingen aangaat die hij vervolgens niet kan nako-

men vanwege "Corona", kan zich niet meer beroepen op een onvoorzienbare verstoring van 

de basis van de transactie (§ 313 BGB). Een niet-contractuele zakelijke basis van de afwezig-

heid van een pandemie, die door de partijen als vanzelfsprekend wordt beschouwd, kan niet 

langer worden beargumenteerd voor momenteel lopende transacties.  

Evenzo kan "overmacht" niet langer worden ingeroepen met betrekking tot "Corona" voor con-

tracten die op het punt staan te worden gesloten. Overmacht veronderstelt onvoorspelbaar-

heid en "Corona" is niet langer onvoorspelbaar, maar een alomtegenwoordige realiteit. 

Praktische tip: 

Daarom is het in de huidige situatie niet langer voldoende om te vertrouwen op standaard 

contractsjablonen en algemene voorwaarden met betrekking tot mogelijke toekomstige "Co-

rona"-gerelateerde belemmeringen voor de uitvoering. Wie nu contractuele verplichtingen 

aangaat en deze vervolgens niet kan nakomen vanwege "Corona" heeft dit risico bewust aan-

vaard en kan dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld voor 

het vergoeden van schade of het vergoeden van kosten. 

2.4.2.2 Gebruik van bijzondere "Corona"-voorwaarden 

Een mogelijke oplossing is het afsluiten van contracten, individuele clausules of bepaalde pres-

tatieverplichtingen alleen onder een opschortende voorwaarde of een voorwaarde die de 

typische "Corona"-risico's dekt. Op deze manier kan de contractuele uitvoering afhankelijk wor-

den gemaakt van bepaalde externe randvoorwaarden. Als deze voorwaarde zich dan voor-

doet, is er geen sprake van plichtsverzuim omdat de plicht vanaf het begin dienovereenkom-

stig is beperkt. Verdere gevolgen, zoals het delen van risico's, kunnen worden overeengeko-

men in overeenstemming met de behoeften en belangen van de partijen. Zo kunnen 

http://www.monardlaw.be/


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   78/192 

  
Back to top 

leveringsverplichtingen bijvoorbeeld uitdrukkelijk onder de voorwaarde worden gesteld dat er 

sprake is van een bedrijfssluiting (gedwongen door overheidshandelen of door een voorzorgs-

beslissing van de ondernemer) of het niet leveren van bepaalde grondstoffen door leveran-

ciers. 

 

Dergelijke voorwaarden moeten echter altijd afzonderlijk worden onderhandeld en overeen-

gekomen. In de AV kunnen "Corona-voorwaarden", met name als ze relatief vergaand, on-

doorzichtig of onduidelijk zijn, in strijd zijn met het verbod op verrassingsclausules, de transpa-

rantie-eisen of ongepast nadelig zijn en dus ongeldig kunnen zijn. 

2.4.2.3 Overeenkomsten over alternatieve data en Multi-stappenplannen 

Aangezien het nog niet mogelijk is te voorspellen wanneer de situatie weer zal verbeteren, is 

het ook denkbaar om van meet af aan te voorzien in alternatieve data voor leveringen of 

evenementen als de oorspronkelijke deadline niet kan worden gehaald. Een andere mogelijk-

heid is dat de contracten voorzien in meerfasenplannen in geval van vertragingen of annule-

ringen. 

 

Het voordeel van deze aanpak is dat de voorwaarden, de gevolgen en de risicoverdeling van 

"Corona"-gerelateerde verstoringen vanaf het begin kunnen worden besproken en overeen-

gekomen op een manier die leidt tot berekenbaarheid en dus haalbaarheid van het bedrijf, 

zelfs in "Corona-tijden". 

 Financiële steun van de overheid voor ondernemingen 

Door middel van financiële staatssteun kunnen bedrijven hun economische nadelen ten min-

ste gedeeltelijk compenseren. We geven een kort overzicht van de belangrijkste instrumenten 

en hun innovaties in de nasleep van de COVID 19-pandemie: 

2.4.3.1 Kortetermijnwerk 

De voorwaarden voor het ontvangen van een arbeidstijdverkorting zijn versoepeld: Het is vol-

doende dat een bedrijf nu een aanvraag voor arbeidstijdverkorting kan indienen als slechts 

10% van de werknemers in het bedrijf getroffen wordt door verlies van werk. De sociale zeker-

heidsbijdragen worden volledig terugbetaald in geval van arbeidstijdverkorting. Negatieve 

werktijdrekeningen zijn niet nodig en ook voor werknemers in tijdelijke dienst is nu een arbeids-

tijdverkorting mogelijk. 

2.4.3.2 Aanvullend KfW Speciaal Programma 2020 

De voorwaarden voor KfW-ondernemerschapsleningen voor bestaande ondernemingen 

(d.w.z. meer dan vijf jaar op de markt) en ERP Start-up Leningen (voor jonge ondernemingen 

jonger dan vijf jaar op de markt) worden versoepeld: de risicoaanvaarding voor werkkapitaal-

leningen wordt verhoogd en het instrument wordt ook opengesteld voor grote ondernemin-

gen met een omzet van maximaal twee miljard euro. 

De KfW-lening voor Groei, het programma voor middelgrote en grote ondernemingen, wordt 

omgezet, waardoor gesyndiceerde financiering van projecten zonder beperkingen voor een 

bepaald gebied mogelijk wordt. De omzetlimiet voor bedrijven wordt verhoogd tot 5 miljard 

euro en de risico-overname tot 70%. 
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2.4.3.3 Garanties 

De garantiebanken verdubbelen hun maximale garantiebedrag tot 2,5 miljoen euro, waarbij 

de federale overheid haar risicoaandeel met 10% verhoogt. Grote garantieregelingen die 

voorheen beperkt waren tot bedrijven in structureel zwakke regio's zullen ook worden openge-

steld voor bedrijven buiten deze regio's. 

2.4.3.4 Onmiddellijke Steun 

Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen eenmalige betalingen tot 9.000 euro 

(voor maximaal vijf werknemers) of tot 15.000 euro (voor maximaal tien werknemers) voor drie 

maanden worden gedeclareerd voor huur-, lease- en andere exploitatiekosten om liquiditeits-

knelpunten te overbruggen. Deze eenmalige betaling hoeft niet te worden terugbetaald, ten-

zij de betaalde subsidie hoger was dan de werkelijke kosten. Het programma wordt uitgevoerd 

via de deelstaten (Bundesländer). 

2.4.3.5 Uitstel van betaling van belasting 

Belastingverplichtingen op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en 

BTW kunnen worden uitgesteld. Respectievelijke aanvragen moeten worden ingediend bij de 

lokale belastingdienst.  

2.4.3.6 Fonds voor Stabilisatie van de Economie (WSF) 

Naast liquiditeitssteun en KfW-programma's biedt het Economie Stabilisatiefonds (Duits: Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds - WSF) de mogelijkheid om door de overheid liquiditeitsgaranties af 

te geven en maatregelen te nemen om het eigen vermogen te versterken. 

2.4.3.7 Andere Staatssteunprogramma's 

Naast de bovengenoemde belangrijkste staatssteuninstrumenten bieden de Bondsrepubliek 

Duitsland en de deelstaten (Bundesländer) nog een aantal andere vormen van steun aan, 

zoals exportkredietgaranties, vergemakkelijking van aanbestedingen om het coronavirus in te 

dammen, maatregelen ter ondersteuning van bedrijven in de energiesector en steun voor de 

vestiging van thuiskantoren. In Beieren biedt de LfA Förderbank Bayern ook liquiditeitssteun in 

de vorm van leningen en risico-overname. 

 

Praktische tip: 

Laat het ons weten als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de bovengenoemde 

staatssteunprogramma's. Wij helpen u graag verder. 

 Nieuwe wetten in de loop van de COVID-19 pandemie 

2.4.4.1 Schorsing van de insolventieplicht 

Sinds 1 maart 2020 is de insolventieplicht opgeschort als de insolventie te wijten is aan de ge-

volgen van de verspreiding van het coronavirus en het vooruitzicht bestaat dat de bestaande 

insolventie wordt geëlimineerd. Beide voorwaarden worden verondersteld te bestaan als de 

schuldenaar op 31 december 2019 nog niet insolvent was. 
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2.4.4.2 Ondernemingsrecht, Coöperatie-, Verenigings- en Stichtingsrecht; Residentieel Eigen-

domsrecht 

In het geval van naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aande-

len, Europese vennootschappen en verzekeringsmaatschappijen kan de Raad van Bestuur 

van de vennootschap besluiten dat een virtuele algemene vergadering wordt gehouden zon-

der de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, zelfs zonder 

toestemming van de statuten of de statuten. Dit dient onder meer te bestaan uit beeld- en 

geluidsoverdracht van de gehele vergadering, het uitoefenen van het stemrecht van de aan-

deelhouders via elektronische communicatie, de mogelijkheid voor aandeelhouders om vra-

gen te stellen en de mogelijkheid voor aandeelhouders om hun recht van bezwaar uit te oe-

fenen.  

In het geval van besloten vennootschappen (GmbH) is het nu mogelijk om besluiten van de 

aandeelhouders in tekstvorm of door schriftelijke indiening van de stemmen te nemen, zelfs 

zonder de instemming van alle aandeelhouders met deze procedure.  

In coöperaties kunnen besluiten van de leden nu schriftelijk of elektronisch worden genomen, 

zelfs als dit niet uitdrukkelijk is toegestaan in de statuten. 

In verenigingen en stichtingen kan de raad van bestuur de leden van de vereniging ook in 

staat stellen deel te nemen aan de algemene vergadering zonder op de plaats van de ver-

gadering aanwezig te zijn en hun lidmaatschapsrechten uit te oefenen door middel van elek-

tronische communicatie of door hun stem schriftelijk uit te brengen voordat de algemene ver-

gadering wordt gehouden. Het besluit is dan ook geldig zonder fysieke vergadering indien alle 

leden hebben deelgenomen, ten minste de helft van de leden hun stem in tekstvorm hebben 

uitgebracht en het besluit met de vereiste meerderheid is genomen. 

3 Bijzondere nieuwe maatregelen  

 Zijn er speciale maatregelen van de regering om bedrijven in moeilijkheden te 

ondersteunen? 

De federale regering heeft twaalf maatregelen genomen om bedrijven te steunen die “recht-

streeks door het coronavirus worden getroffen”. Deze twaalf maatregelen omvatten de tijde-

lijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht, de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens 

economische redenen die hierboven in het hoofdstuk over werkgelegenheid zijn vermeld. 

 

Daarnaast werden de volgende maatregelen goedgekeurd: 

 

1. De sociale zekerheidsbijdragen (werkgeversgedeelte) in de eerste twee kwartalen van 

2020 kan in maandelijkse termijnen binnen 18 maanden worden betaald. Eventuele 

boetes of interesten als gevolg van vertraagde betaling van de sociale zekerheid kun-

nen ook geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. 

2. De BTW kan maandelijks worden betaald, net zoals de betaling van de sociale zeker-

heidsbijdragen (werkgeversdeel); 

3. De loonbelasting kan ook maandelijks worden betaald; 

4. De betaling van de inkomstenbelasting voor particulieren en voor bedrijven kan wor-

den uitgesteld; 

5. De zelfstandigen kunnen hun verwachte sociale zekerheidsbijdrage verlagen; 
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6. Voor de zelfstandigen kunnen de sociale zekerheidsbijdragen in de eerste twee kwar-

talen van 2020 een jaar later worden betaald; 

7. Indien de zelfstandigen hun activiteiten tijdelijk hebben opgeschort in verband met het 

coronavirus, hebben zij recht op vervangingsinkomen; 

8. De federale regeringen zullen geen boetes of sancties opleggen in geval van vertra-

gingen bij overheidsopdrachten.  

9. De Vlaamse regering voorziet een eenmalige (belastingvrije) premie van 4.000 euro 

voor cafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend 

de deuren moeten toedoen, gaat het om een premie van 2.000 euro. Mocht de sluiting 

langer dan de komende drie weken (na 3 april 2020) duren, dan komt er een forfaitair 

bedrag van 160 euro per sluitingsdag bovenop. 

10. De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden uit gesteld tot september, 

bedrijven krijgen tot eind november om te betalen. 

11. Er wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor een crisiswaarborg. Bedrijven in finan-

ciële moeilijkheden met bestaande financiële schuld (bancaire leningen) die deze tij-

delijk niet zullen kunnen terug betalen zullen bij de banken om een schuldherschikking 

moeten vragen. Voor zover de banken daarvoor waarborgen vragen, zal de Vlaamse 

Overheid tot 75% garant staan. 

12. Voor de toeristische sector kondigt minister Zuhal Demir aan dat er nog 5 miljoen euro 

uitgetrokken wordt voor de gevolgen van de crisis. 

 Steunmaatregelen FOD Financiën 

 Afbetalingsplan voor bestaande fiscale schulden 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-corona-

virus-covid-19 

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kun-

nen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. 

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten 

om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.   

3.2.1.1 Welke ondernemingen?   

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO): 

1. ongeacht hun activiteitensector 

2. die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, 

en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke da-

ling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met part-

nerondernemingen,…)   

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk 

van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen. 

3.2.1.2 Welke schulden?  

- bedrijfsvoorheffing 

- btw 

- personenbelasting 

- vennootschapsbelasting 

- rechtspersonenbelasting 
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3.2.1.3 Welke termijn? 

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020 

3.2.1.4 Welke maatregelen? 

- afbetalingsplan 

- vrijstelling van nalatigheidsinteresten 

- kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling 

3.2.1.5 Welke voorwaarden? 

- het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften   

- de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude 

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer: 

- het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar 

tijdig contact opneemt met de administratie 

- er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisa-

tie, …) 

3.2.1.6 Welke stappen? 

- één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen 

- op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht 

- via dit formulier (DOCX, 21.74 KB) 

- per e-mail of per brief 

- één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorde-

ringscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) 

of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). 

Hoe zoek je dit op: 

- Klik hier(externe link)om de vestigingsgids van de FOD Financiën te openen 

- Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in 

- Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en 

de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen. 

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf 

het indienen van uw aanvraag. 

 Specifieke maatregelen voor horecazaken en andere handelszaken die moeten sluiten 

Gewestelijke “Coronapremies” voor horecazaken en andere handelszaken die moeten sluiten 

n.a.v. de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad (lock-down) 

 

- Een initieel enkel voor horecazaken aangekondigde premie van 4.000 € in het Vlaams 

Gewest werd intussen uitgebreid tot alle handelszaken in het Vlaams Gewest die 

moeten sluiten n.a.v. de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad (lock-down). 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie  
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- Handelszaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingevolge de lock-down moe-

ten sluiten, kunnen een hinderpremie van 4000€ aanvragen bij gewestelijke overheid 

https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil  

 

- In het Waals Gewest kunnen getroffen ondernemingen een coronapremie van 5.000 

€ aanvragen https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-

350-millions-eu-daides  

 Coronavirus – bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtsperso-

nenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing  

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het co-

ronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën(This hy-

perlink opens a new window). 

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële 

ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze 

de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. 

3.2.3.1 Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum 

van 16 maart tot en met 30 april 2020 

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de 

aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-in-

woners vennootschappen. 

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 

maart tot en met 30 april 2020. 

3.2.3.2 Nieuwe limietdatum voor indienen aangiften VenB, RPB en BNI-ven met balansdatum 

vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 

De limietdatum wordt voor deze vennootschappen berekend op basis van de balansdatum 

en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering. 

 

Vanaf de balansdatum hebben deze vennootschappen 7 maanden de tijd om hun aangifte 

in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansda-

tum. Als de uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, is de eerstvol-

gende werkdag de limietdatum. 

 

Ten gevolge van de Coronacrisis kan de algemene vergadering worden uitgesteld met maxi-

maal 10 weken. Indien de aangifte hierdoor niet binnen bovenvermelde termijn kan worden 

ingediend moet uitstel aangevraagd worden bij het bevoegde Team Beheer.  

 

Voor vennootschappen met een balansdatum vóór 1 oktober 2019 blijven de bestaande re-

gels gelden. De indieningsdatum wordt bepaald in functie van de einddatum van het boek-

jaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt. 
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3.2.3.3 Btw-tarief van 6 % op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van be-

schermingsmiddelen van 4 mei tot 31 december 2020 

Op 2 mei 2020 heeft de Ministerraad een koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het 

koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven.  

 

Het koninklijk besluit is in werking getreden op 4 mei 2020 en bepaalt dat tijdelijk, vanaf 4 mei 

2020 tot en met 31 december 2020, de levering, de intracommunautaire verwerving en de 

invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels onderworpen zijn aan het verlaagd btw-

tarief van 6 %.  

 

3.2.3.4 Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften 

3.2.3.4.A PERIODIEKE AANGIFTEN 

Aangifte over ... Termijn verlengd tot ... 

Februari 2020 6 april 2020 

Maart 2020 7 mei 2020 

1ste kwartaal 2020 7 mei 2020 

April 2020 5 juni 2020 

Bent u starter(externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf(externe link) en 

wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u 

uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode. 

3.2.3.4.B INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN 

Opgave over ... Termijn verlengd tot ... 

Februari 2020 6 april 2020 

Maart 2020 7 mei 2020 

1ste kwartaal 2020 7 mei 2020 

April 2020 5 juni 2020 

3.2.3.4.C JAARLIJKSE KLANTENLISTING 

• Termijn verlengd tot 30 april 2020 

• Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het 

stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.  
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3.2.3.5 Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing 

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoor-

heffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. 

Dit uitstel geldt voor: 

3.2.3.5.A BTW 

Betaling over... Termijn verlengd tot ... 

Maandaangifte  - februari 2020 20 mei 2020 

Maandaangifte  - maart 2020 20 juni 2020 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020 

Maandaangifte – april 2020 20 juli 2020 

3.2.3.5.B BEDRIJFSVOORHEFFING 

Betaling over... Termijn verlengd tot ... 

Maandaangifte  - februari 2020 13 mei 2020 

Maandaangifte  - maart 2020 15 juni 2020 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020 

Maandaangifte – april 2020 15 juli 2020 

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake 

de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. 

Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsin-

tresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie 

hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-

het-coronavirus-covid-19. 

3.2.3.6 Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting 

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belas-

ting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale 

betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 

maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastin-

gen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. 

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze 

gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra 

betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens 
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laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.  Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/on-

dernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19. 

 Gevolgen van de crisis door het Coronavirus voor de toepassing van de vrijstellings-

voorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen 

Ten gevolge van het Coronavirus, en de daarmee gepaard gaande nadelige financiële ge-

volgen voor ondernemingen, heeft de administratie op 23 maart 2020 een circulaire 

(2020/C/45) gepubliceerd waarbij zij de vrijstellingsvoorwaarden van de geboekte waardever-

minderingen op handelsvorderingen verduidelijkt.  

Hierbij bevestigt de administratie dat het Coronavirus als een bijzondere omstandigheid moet 

worden aanzien die de vrijstelling van een waardevermindering op een handelsvordering 

rechtvaardigt.  

Dit heeft tot gevolg dat een geboekte waardevermindering op een handelsvordering, die niet 

wordt vertegenwoordigd door obligaties of andere gelijkaardige effecten op naam of aan 

toonder of die gedematerialiseerd zijn,  fiscaal wordt vrijgesteld, indien de waarschijnlijkheid 

van het verlies op de vordering een (on)rechtstreeks gevolg is van de maatregelen die de fe-

derale regering heeft genomen ter bestrijding van het Coronavirus, voor zover aan de  andere 

voorwaarden van artikel 48 Wetboek inkomstenbelasting (WIB) en de artikelen 22 e.v. van het 

K.B. WIB is voldaan 

De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking heb-

ben op één of meer behoorlijk geïdentificeerde vorderingen. De waarschijnlijkheid van de ver-

liezen moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben voor-

gedaan tijdens het belastbaar tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een 

louter algemeen risico 

De waardevermindering moet geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het be-

lastbare tijdperk en het bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen.  

Elke waardevermindering moet afzonderlijk worden verduidelijkt in een opgave 204.3 (ge-

voegd bij de belastingaangifte). Deze opgave moet de schuldenaar, alsook het bedrag van 

de vordering, de geboekte waardevermindering en de verantwoording ervan aangeven.  

Tot slot meldt de circulaire dat de administratie enige soepelheid mag toepassen bij de be-

oordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de om-

zet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door 

de federale regering. 

 Geen btw bij giften van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen 

De Administratie heeft op 24 maart 2020 een circulaire (2020/C/46) gepubliceerd die bedrijven 

de mogelijkheid verleent, in het kader van de strijd tegen het virus Covid-19, om voorraden 

van medische hulpgoederen te schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zonder hierop 

btw verschuldigd te zijn.  

Normaal dienen bedrijven BTW te betalen op de goederen die ze wegschenken, wanneer ze 

de BTW bij aankoop van deze goederen in aftrek hebben gebracht.  Een gift van medische 

hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zal de btw nu echter niet opeisbaar ma-

ken. 
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Volgende goederen worden beoogd: 

- medische hulpmiddelen en hun hulpstukken bedoeld in het Koninklijk Besluit van 

18.03.1999 betreffende de medische hulpmiddelen (instrumenten, toestellen, appara-

ten, software …); 

- beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten (mondmaskers, bescherm-

kledij, zepen en handgels …) 

Opgepast: het schenken van geneesmiddelen is niet bedoeld. 

Bestemmeling van de schenkingen zijn de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Evenwel 

worden bij uitbreiding eveneens bedoeld: de associaties van ziekenhuizen, de ziekenhuisgroe-

peringen, de fusies van ziekenhuizen, de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken. 

Wie bovendien tijdelijk extra kosten maakt voor bijvoorbeeld de productie van medische hulp-

goederen zal deze kunnen inbrengen als beroepskosten. 

Daarnaast blijft het nog steeds mogelijk om via de bestaande kanalen giften in geld te doen 

aan ziekenhuizen en zorginstellingen. 

 Schenkingen in natura in tijden van COVID-19 

In principe zijn giften in natura beperkt tot kunstwerken. Maar de minister voorziet nu in een 

uitzondering voor giften in het kader van de bestrijding van het coronavirus.  

Circulaire 2020/C/46 over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in 

natura 

3.2.6.1 Voor natuurlijke personen : belastingvermindering voor giften 

De minister van Financiën heeft beslist om bij hoge uitzondering en tijdelijk, giften in natura 

aan welbepaalde instellingen in aanmerking te laten komen voor de belastingvermindering 

voor giften. 

Het gaat dan over een belastingvermindering voor de giften in natura aan welbepaalde in-

stellingen met een waarde van ten minste 40 euro (geïndexeerd bedrag). 

De belastingvermindering is gelijk aan 45 % van de waarde van de werkelijk gedane giften in 

natura. 

Het totale bedrag van de waarde van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt 

verleend mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 10 % van het totale netto-in-

komen, met uitsluiting van de inkomsten die overeenkomstig artikel 171, WIB 92, worden be-

last (afzonderlijk belastbare inkomsten), noch meer bedragen dan 397.850 euro (geïn-

dexeerd bedrag). 

Het gaat over giften die bestaan uit allerhande vormen van medisch materiaal en van pro-

ducten dienstig in de strijd tegen het coronavirus, die ook als zodanig door de ziekenhui-

zen worden aangemerkt. 

Het gaat dan bijvoorbeeld over: 

• mondmaskers 

• ontsmettende middelen 
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• testsets voor het Coronavirus 

• beademingstoestellen 

• beschermende kledij 

De giften in natura moeten uitsluitend gebeuren aan de Belgische universitaire ziekenhuizen 

of OCMW-ziekenhuizen (verder: de ziekenhuizen). Deze ziekenhuizen zijn in het WIB 92  opge-

nomen als instellingen die gemachtigd zijn om fiscale attesten uit te reiken voor de giften die 

zij ontvangen. 

De ziekenhuizen stellen de attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten 

aanspraak te maken op de belastingvermindering in het kader van zijn aangifte in de inkom-

stenbelastingen (aanslagjaar 2021). 

3.2.6.2 Voor vennootschappen : aftrek als beroepskost 

Wanneer de schenker onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de belasting van 

niet-inwoners voor vennootschappen, gelden in principe de hierna volgende maatregelen. 

Er wordt van uitgegaan dat de schenker geen enkel voordeel voor zichzelf heeft verkregen 

en de geschonken goederen uitsluitend toekomen aan de begunstigden. In dat geval zullen 

de geschonken goederen niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 26 

WIB 92 (verleende abnormale of goedgunstige voordelen). Bovendien zijn de kosten die ver-

band houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar in de zin van arti-

kel 49 WIB 92. De hiervoor aangehaalde maatregelen zijn maar van toepassing wanneer alle 

voorwaarden inzake btw vervuld zijn (voor die voorwaarden, zie de Circulaire nr. 2020/C/46). 

Is de schenker (vennootschap) niet onderworpen aan de btw, dan zullen dezelfde hiervoor 

aangehaalde maatregelen van toepassing zijn voor zover die schenker hetzelfde bewijs le-

vert als de btw-belastingplichtigen. 

3.2.6.3 Voor zelfstandigen : aftrek als beroepskost 

Voor zelfstandigen (ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep) die onderworpen zijn 

aan de personenbelasting of aan de belasting van niet-inwoners voor natuurlijke personen, 

gelden mutatis mutandis de bepalingen die van toepassing zijn op vennootschappen. 

De circulaire geeft het voorbeeld van een veearts die een beademingstoestel dat hij voor 

zijn beroepsactiviteit heeft gebruikt, schenkt aan een Belgisch ziekenhuis. 

 Bijkomende steunmaatregelen - Btw-teruggaven voor alle maandaangiften van febru-

ari en maart 2020, ingediend tot en met 3 april 2020 en 3 mei 2020 

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse terug-

gave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna ver-

melde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun 

rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020). 

• Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, 

vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indienings-

termijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020. 

• Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, 

vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indienings-

termijn voor de aangifte van maart 2020 gebracht op 3 mei 2020. 
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• Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend. 

• De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist 

is. 

Tot en met 3 april 2020 voor de aangifte van februari 2020 en tot en met 3 mei 2020 

voor de aangifte van de maand maart 2020 kan de belastingplichtige via Intervat 

een verbeterende aangifte (PDF, 700.48 KB) (This hyperlink opens a new window) in-

dienen om deze optie te wijzigen. 

De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere: 

• Minimumbedrag 245 euro. 

• Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn. 

• De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven. 

• Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of 

een overdracht van schuldvordering). 

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terug-

betaling dankzij deze maatregel voor de aangifte van de maand maart uiterlijk op 30 april 

2020 gebeuren. 

Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwen-

ding op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’. 

Opgelet! Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere 

maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave 

gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020. 

 Btw - Bijzondere aangifte 629: wijziging van betalingstermijn 

De betalingstermijn voor de bijzondere aangiften 629 voor o.m. intracommunautaire verwer-

vingen en bepaalde ontvangen diensten door BTW-plichtigen die geen gewone BTW-aangif-

tes indienen (This hyperlink opens a new window), met betrekking tot het eerste kwartaal van 

2020, wordt verlengd tot 20 juni 2020 (deze termijn was oorspronkelijk gepland voor 20 april 

2020). 

 Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting 

De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie treffen heel wat bedrijven. Voor 

vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproble-

men, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen 

van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te ver-

hogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig. 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voor-

afbetalingen-van-de-inkomstenbelasting 

De aangepaste percentages voor de voorafbetalingen zijn zoals gezegd hoger in het derde 

en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):  

Personenbelasting VenB (geen dividend-

uitkering) 

VenB (wel dividenduit-

kering) 
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VA1 3 % 9 % 9 % 

VA2 2,5 % 7,5 % 7,5 % 

VA3 2,25 % 6,75 % 6 % 

VA4 1,75 % 5,25 % 4,5 % 

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet 

voor vennootschappen die: 

• een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen 

• die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bo-

nificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen. 

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de 

voorafbetalingen. 

 Tax shelter film en toneel: meer tijd voor uitgaven 

De FOD Financiën verlengt de termijn binnen dewelke de producent uitgaven dient te doen 

om te voldoen aan de voorwaarden voor het “taks shelter” voor audiovisuele werken en po-

diumkunsten. De fiscus houdt er rekening mee dat het ten gevolge van de coronacrisis mo-

menteel onmogelijk is om de vereiste uitgaven te doen en dat daardoor de termijn overschre-

den dreigt te worden.  

 

Voor de podiumkunsten wordt de normale termijn van 24 maanden voor het verrichten van 

uitgaven, verlengd met 6 maanden. Voor de audiovisuele sector wordt de normale termijn 

van 18 maanden (24 maanden voor tekenfilms) ook verlengd met 6 maanden. 

 

De producent moet dan wel aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als 

gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in de strijd tegen het coronavi-

rus. 

 

(Fiscale actualiteit nr. 2020/13) 

 Als reactie op de corona-crisis stelt de federale regering twee krachtige fiscale maat-

regelen voor 

De eerste maatregel betreft de “carry back” van fiscale verliezen van vennootschappen. Hier-

door kan het fiscaal verlies van boekjaar 2020 worden aangewend tegen de fiscale winst van 

boekjaar 2019. Vennootschappen kunnen in de aangifte voor 2019 een vrijgestelde reserve 

aanleggen die in mindering komt van de belastbare basis. Deze vrijgestelde reserve wordt 

weer opgenomen in de belastbare basis van boekjaar 2020 en wordt dan afgezet tegen het 

fiscaal verlies. Deze maatregel is onderworpen aan voorwaarden, met name inzake de afwe-

zigheid van uitkeringen. Het bedrag van de carry-back zou worden beperkt tot 20 mEUR. Een 

vergelijkbare maatregel wordt voorzien in de personenbelasting.  
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Een tweede maatregel betreft de wederopbouwreserve om de solvabiliteit van vennoot-

schappen op langere termijn te versterken. Ten belope van het bedrijfsverlies van boekjaar 

2020, kunnen vennootschappen in de volgende boekjaren 2021-2023 een vrijgestelde reserve 

aanleggen die in mindering komt van de belastbare basis. Deze maatregel is eveneens on-

derworpen aan bepaalde voorwaarden en begrenzingen, met name de vereiste om de werk-

gelegenheid te behouden.  

Beide maatregelen zijn optioneel. Vennootschappen moeten rekening houden met de mo-

gelijke impact op de EBITDA interestaftrekbeperking en de groepsbijdragen.  

Het voorontwerp is in het weekend goedgekeurd door de federale regering. Na het advies 

van de Raad van State, kan het voorstel aan het parlement worden voorgelegd.   

 Regionale fiscale steunmaatregelen  

 Steunmaatregelen voorzien door de Vlaamse Belastingdienst  

3.3.1.1 Onroerende voorheffing 

De verzending van de aanslagbiljetten door VLABEL worden voor aanslagjaar 2020 pas ver-

zonden vanaf september 2020  i.p.v. mei 2020. Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechts-

personen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding 

van nalatigheidsintresten vragen. 

3.3.1.2 Hinderpremie 

Corona hinderpremie t.b.v. 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht 

volledig moeten sluiten.  

3.3.1.3 Verkeersbelastingen 

De betaaltermijn voor bedrijven wordt verlengd met 4 maanden. Op aanslagbiljetten die 

vanaf 26 maart 2020 t.e.m. 30 september 2020 verstuurd worden, staat onmiddellijk een be-

taaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden). Voor 

aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maan-

den vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. 

 

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken 

kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vra-

gen. 

3.3.1.4 Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting 

en registratiebelasting 

VLABEL voorziet als algemene maatregel een termijnverlenging tot 2 maanden na het einde 

van de referentieperiode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Deze termijn-

verlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode 

én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode. De 

referentiedatum wordt bepaald op 31 juli 2020. 

 

Voorlopig geldt dus een algemene termijnverlenging tot 30 september juni 2020. 
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Voorbeeld : als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020 

( zijnde de start van de verstrengde coronamaatregelen en de gehanteerde referentiedatum 

voor het einde ervan + twee maanden) en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk 

op 30 september 2020, is er  geen belastingverhoging verschuldigd. 

 

Enkele concrete voorbeelden zijn: 

 

- Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen 

 

Er wordt geen belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap opgelegd 

indien de aangifte wordt ingediend binnen de twee maanden na de gehanteerde referentie-

datum voor het einde van de verstrengde corona-maatregelen. De indieningstermijn wordt 

automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven. 

 

- Registratiebelasting: termijn voor de registratie van een akte 

 

Er wordt geen belastingverhoging opgelegd indien de registratie van de akte plaatsvindt bin-

nen de twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de ver-

strengde corona-maatregelen. De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de ver-

strengde maatregelen langer van kracht blijven. 

Bv.  termijn van 2 maanden om een compromis voor de aankoop van een woning te registre-

ren wordt nu verlengd. 

 

- Registratiebelasting: termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te 

behouden 

 

De  termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden wordt verlengd 

met 2 maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde co-

ronamaatregelen. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen 

langer van kracht blijven. 

 

Bijvoorbeeld: 

 

• Teruggave bij wederverkoop van onroerend goed binnen de twee jaar: de au-

thentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verle-

den worden.  

• Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aan-

koop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke 

akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats.  

• Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: om het verlaagd tarief van 

6% bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in prin-

cipe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres inge-

schreven zijn in het bevolkingsregister.  
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• Domiciliëringsverplichting voor klein beschrijf 

Om het verlaagd tarief te behouden moet men binnen 3 jaar na datum van aan-

koopakte op dat adres zijn ingeschreven in het bevolkingsregister 

3.3.1.5 Soepel toestaan van afbetalingsplannen 

VLABEL zal de aanvragen voor afbetalingsplannen soepel beoordelen. Bij navorderingen regi-

stratiebelasting kan een afbetalingsplan bijvoorbeeld gespreid worden over maximaal 48 

maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen 

bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden. 

 

Tijdelijke wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 door het decreet 

van 17 april 2020 tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de 

coronacrisis 

3.3.1.5.A Aanvullende termijn om opcentiemen onroerende voorheffing aan te passen 

De Vlaamse Regering voorziet via het decreet van 17 april 2020 in een tijdelijke wijziging van 

artikel 3.1.0.0.4, §2 VCF. Dit laat de gemeenten toe om nog wijzigingen aan de opcentiemen 

onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 aan te brengen.  

  

Dit betekent dat een gemeente het oorspronkelijk besluit tot vaststelling van de opcentiemen 

onroerende voorheffing kan intrekken en, uiterlijk op 20 mei 2020, kan vervangen door een 

nieuw gemeenteraadsbesluit. Dit nieuw besluit moet door de gemeente uiterlijk op 31 mei 

meegedeeld worden aan de Vlaamse Belastingdienst. De mededeling gebeurt elektronisch 

via het digitaal Loket Lokale Besturen.  

  

Door een bijkomende termijn voor wijziging van de opcentiemen toe te staan, verschuift de 

volledige inningsprocedure. De Vlaamse Belastingdienst kan ten vroegste eind juni starten met 

de inkohiering van de onroerende voorheffing, terwijl dat gewoonlijk al eind april, begin mei is. 

  

Voor alle gemeenten blijft de huidige voorschottenregeling gelden en zal de Vlaamse Over-

heid de latere inning dus voorfinancieren. 

 

De regels voor differentiëring blijven onverminderd gelden. Die omvatten enerzijds inhoudelijke 

richtlijnen voor mogelijke types differentiatie en anderzijds afspraken voor de adviesprocedure. 

3.3.1.5.B Belastbare waarde van financiële instrumenten in de nalatenschap 

De Vlaamse Regering voorziet via het decreet van 17 april 2020 in een tijdelijke wijziging van 

artikel  2.7.3.3.2 VCF.  

 

Financiële instrumenten worden normaliter gewaardeerd aan de beurswaarde op de datum 

van overlijden, op de datum van één maand na het overlijden of op de datum van twee 

maanden na het overlijden.  
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De tijdelijke wijziging voorziet erin dat de waardering aan de beurswaarde nu ook mogelijk is 

op datum van drie maanden na het overlijden indien dit overlijden is vastgesteld :  

 

- Van 13 november 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaats-

gehad in het Rijk;  

- Van 13 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaatsge-

had in een land dat tot de Europees Economische Ruimte behoort; 

- Van 13 september 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaats-

gehad buiten de Europees Economische Ruimte.  

 Steunmaatregelen voorzien door de Brussels Hoofdstedelijke Regering  

- Toekenning van een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding 

van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten; 

 

- Opschorting van de “city taks” in het Brussels Gewest voor het eerste semester van 2020; 

 

- Een verlenging met twee maanden van de termijnen voor de betaling van de onroe-

rende voorheffing voor het belastingjaar 2020;  

 

- Vrijstelling van belasting voor taxidiensten of voertuigen met chauffeur voor aanslag-

jaar 2020;  

  

- Opschorting van de LEZ-boetes. 

 Steunmaatregelen voorzien door de Waalse regering 

- Opschorting van de betalingstermijn voor Waalse belastingen naargelang de duur van 

de corona-maatregelen; 

 

- Toekenning van een eenmalige premie van 5.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding 

van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten; 

 

- Wat betwistingen inzake regionale belastingen betreft, de termijnen voor het indienen 

van bezwaarschriften en negatieve administratieve beslissingen worden bevroren; te-

rugbetalingen ingevolge positieve beslissingen worden versneld uitgevoerd.  

 

- Lopende / op te starten invorderingsprocedures worden versoepeld, ook op het niveau 

van de gerechtsdeurwaarders; 

 

- Afbetalingsplannen worden vergemakkelijkt; 

 

- Matiging van de administratieve boetes i.v.m. de kilometerheffing; 

 

- Aanpassing van de termijn om van het gunstregime te kunnen blijven genieten in geval 

van een wederverkoop van een onroerend goed binnen twee jaar; 

 

- Uitzonderlijke verlaging van het registratierecht voor hypothecaire mandaten tot 0%; 
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- Verlaging van de belasting tot 1/12 per maand van verplichte sluiting voor automati-

sche ontspanningstoestellen; 

 

- Verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 is 

voorzien vanaf begin augustus;  

 

- Successierechten: verlenging van de aangifte- en betalingstermijn met 4 maanden;  

 

- Registratierechten (m.u.v. notariële akten) : verlenging van de registratie- en betalings-

termijn met maximaal 4 maanden. 

 Financiële steunmaatregelen 

 Steunmaatregelen NBB, Banken en Federale Regering 

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavi-

rus-en-jouw-geld 

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector hebben hun han-

den in elkaar geslagen om de bedrijven, de zelfstandigen en de gezinnen financiële steun te 

geven in deze moeilijke tijden. Deze steun bevat twee luiken: een uitstel van betaling en een 

garantieregeling voor nieuwe kredieten. Met betrekking tot het uitstel van betaling werd er op 

31 maart 2020 een bijzonder charter afgesloten. Dit bevat twee luiken: charter betalingsuitstel 

hypothecair krediet en charter betalingsuitstel ondernemingskredieten. 

De staatswaarborg is geregeld bij wet van 27 maart 2020 en koninklijk besluit de dato 14 april 

2020. Het charter werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2020 samen met het 

voormeld koninklijk besluit.9 

3.4.1.1 Charter Uitstel van Betaling 

3.4.1.1.A Charter betalingsuitstel hypothecaire kredieten 

• Wat? 

Betalingsuitstel van maximaal 6 maanden van de afbetalingen van een hypothecair 

krediet (kapitaal en interesten). Het krediet wordt maximaal verlengd met de periode 

van uitstel van betaling. Er worden geen kosten aangerekend. 

 

• Wie? 

Enkel particulieren kunnen dit aanvragen. Aan elk van de 4 volgende voorwaarden 

moet voldaan zijn: 

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door: 

✓ tijdelijke of volledige werkloosheid 

✓ ziekte ten gevolge van Covid-19 

✓ sluiting van een zaak 

✓ overbruggingsmaatregelen 

 
9 

 Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen 

de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietin-

stellingen en beursvennootschappen (BS 31 maart 2020) en Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg 

voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (BS 15 april 2020) 
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✓ Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners 

daalt of wegvalt door de coronacrisis. 

2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hy-

pothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt. 

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdver-

blijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag 

tot betalingsuitstel wordt gedaan). 

4)  Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend 

vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij 

de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt 

hier niet in meegerekend. 

 

• Hoe? 

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen. 

Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit: 

o Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is 

dan of gelijk aan 1.700 euro: de kredietnemer kan de betaling van zijn/haar 

hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelpe-

riode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan 

dezelfde maandlast als voorheen. 

o Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn/haar 

hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, 

hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitge-

stelde interesten worden verrekend. 

Wat wordt verstaan onder netto gezinsmaandinkomen? 

1) Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugke-

rende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en 

na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire kre-

diet van de hoofdverblijfplaats. 

2) Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als 

volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende 

inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek 

van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de 

hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam. 

Heeft dit gevolgen voor mijn hypothecair krediet na de coronacrisis? 

1) De looptijd van krediet zullen worden verlengd met het aantal maanden dat u 

uitstel heeft gekregen 

2) Ook zullen de niet-betaalde interesten achteraf worden verrekend – uw afbe-

taling zal dan tijdelijk iets hoger zijn, tenzij uw maandinkomen minder is dan 1700 

euro netto – dan worden deze interesten kwijtgescholden 

 

 

• Wanneer? 

Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maan-

den betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. 

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 

2020. 
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Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen. 

Dus als men reeds betaald heeft voor de maand april 2020, kan men voor deze betaling 

niet retroactief het uitstel vragen. 

Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden ge-

evalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opne-

men met de kredietnemer. 

Dit moet aangevraagd worden aan zijn/haar bank en dit minstens één week voor de 

vervaldag.  

3.4.1.1.B Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten 

• Wat? 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet onder dit charter geldt enkel voor ka-

pitaalaflossingen voor een maximale periode van 6 maanden. Enkel dus voor kapitaal-

aflossingen, de intresten blijven wel verschuldigd. 

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van 

het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel en dit zonder kosten. 

 

• Wie? 

Het kan enkel worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelf-

standigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen: 

1) De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:  

✓ de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen; 

✓ er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werk-

loosheid; 

✓ de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - 

bevolen tot sluiting van de onderneming. 

2) De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België. 

3) De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredie-

ten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of 

de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kre-

dieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 

2020. 

4) De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele 

kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden vooraf-

gaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructure-

ring. 

Openbare overheden kunnen geen uitstel vragen. 

Het is dus belangrijk dat de onderneming kan aantonen dat ze substantieel getroffen 

werd door de coronacrisis.  Als aan de voorwaarden werd voldaan mag de bank geen 

betalingsuitstel weigeren.  

 

• Welke kredieten? 

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende onderne-

mingskredieten: 

✓ kredieten met een vast aflossingsplan 

✓ kaskredieten 
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✓ vaste voorschotten 

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. 

Een onderneming/organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- 

of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een op-

lossing kan worden geboden. 

 

• Wanneer? 

Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maxi-

maal 6 maanden tot 31 oktober 2020. 

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 

oktober 2020. 

Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen. 

Indien de onderneming reeds een betaling heeft gedaan voor de volgende maand, 

kan ze dus niet retroactief betalingsuitstel vragen. 

Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden ge-

evalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opne-

men met de kredietnemer. 

 

Het uitstel is niet automatisch, het moet aangevraagd worden bij de betreffende bank. 

3.4.1.2 Garantieregeling nieuwe kredieten 

• Wie? 

Het betreft levensvatbare niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en 

non-profitorganisaties.  

Wat niet-levensvatbaar is werd gedefinieerd in het koninklijk besluit namelijk: a) een 

persoon die op 1 februari 2020 achterstal had op zijn lopende kredieten of op belastin-

gen of sociale zekerheidsbijdragen of op 29 februari 2020 meer dan 30 dagen achter-

stal had op zijn lopende kredieten of op zijn belastingen of sociale zekerheidsbijdragen, 

b) een persoon die bij een of meer kredietinstellingen een actieve kredietherstructure-

ring doorliep op 31 januari 2020; of c) een persoon die op basis van de beschikbare 

informatie beschouwd moet worden als onderneming in moeilijkheden.  

 

• Welke Kredieten? 

Het moet gaan over nieuwe kredieten die verstrekt worden tussen 1 april 2020 en 30 

september 2020 voor een looptijd van maximaal 1 jaar door  de kredietinstellingen naar 

Belgisch recht of de bijkantoren in België van de kredietinstellingen naar buitenlands 

recht (“kredietgevers”). Dit kan nog verder uitgebreid worden naar instellingen die ge-

lijk worden gesteld met Belgische kredietinstellingen bij besluit. 

De termijn en de looptijd kunnen nog verlengd worden indien er een ernstige impact is 

van deze coronacrisis op de economie. 

Het betreft de volgende vormen van kredieten: 

✓ een lening,  

✓ een kredietopening, en kredietlijnen 

✓ een toegelaten debetstand, of 

✓ elke andere gelijkaardige betalingsregeling zoals garantie faciliteiten, met uit-

sluiting van: 

1. leasingovereenkomsten; 

2. factoringovereenkomsten; 
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3. consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die vallen onder Boek VII 

van het Wetboek van economisch recht. 

Deze kredieten kunnen tevens in de vorm zijn van gesyndiceerde kredieten, ook wan-

neer één van de kredietverstrekkers geen kredietgevers zijn in de zin van het besluit (zie 

de strikte definitie). Wanneer er verschillende kredieten worden verstrekt, bijvoorbeeld 

korte en lange termijnkredieten in één kredietovereenkomst, dan zal dat korte termijn-

krediet als krediet worden beschouwd onder het besluit. 

Het geldt dus niet voor herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van be-

staande kredieten.  

 

• Voorwaarden 

✓ Het bedrag wordt begrenst tot het laagste van:  

1° 50.000.000 EUR en 

2°  het bedrag van de liquiditeitsbehoeften van de kredietnemer, (met uitzon-

dering van herfinancieringen) voor zijn activiteiten gedurende een periode 

van 18 maanden voor KMO’s en 12 maanden voor andere ondernemingen 

(de onderneming zal dit moeten staven). 

Dit bedrag kan verhoogd worden mits een nieuw besluit op vraag van een 

kredietnemer. 

Dit bedrag wordt berekend op groepsbasis. 

✓ De maximuminterest voor de nieuwe kredieten bedraagt 1,25 procent (exclusief 

'fee'). Die 'fee' (extra kosten) mag 25 basispunten bedragen voor kredieten aan 

kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en 

✓ 50 basispunten voor grote ondernemingen.  

✓ het gewaarborgde krediet mag door de kredietnemer enkel worden aangewend 

ter financiering van activiteiten die in België plaatsvinden. De kredietovereenkomst 

kan bepalen dat tevens buitenlandse activiteiten worden gefinancierd op voor-

waarde dat deze maar 10 % bedragen van het gewaarborgde krediet, op voor-

waarde dat dit niet ten koste gaat van de Belgische activiteiten;  

✓ kwalificerende buitenlandse activiteiten worden gedefinieerd als buitenlandse ac-

tiviteiten van een kredietnemer die beantwoorden aan de volgende voorwaar-

den: 

o de buitenlandse activiteiten worden gevoerd door de kredietnemer zelf of door 

een entiteit die onder de exclusieve of gezamenlijke controle staat van de kre-

dietnemer, 

o de continuïteit van de buitenlandse activiteiten is cruciaal voor de Belgische 

activiteiten,  

o de buitenlandse activiteiten zijn, op zichzelf beschouwd, als een levensvatbare 

onderneming te aanzien, d) er bestaat geen andere mogelijkheid om de bui-

tenlandse activiteiten duurzaam en tegen normale marktvoorwaarden te finan-

cieren. 

Het is dus niet de bedoeling om een overbruggingskrediet aan te gaan met staatssteun 

om dan die middelen in het kader van een cashpooling ter beschikking te stellen aan 

andere buitenlandse groepsvennootschappen. Deze voorwaarde zal moeten be-

paald worden in de kredietovereenkomst.  

Geldt van rechtswege als aan de voorwaarden is voldaan. 

Het geldt dus automatisch voor alle nieuwe korte termijnkredieten. De kredietgevers 

kunnen wel deselecteren. Dit moet gebeuren op het ogenblik dat het krediet wordt 

toegekend en deze deselectie is definitief. 
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 Financiële steunmaatregelen EIF en EIB (de EIB-groep) 

• Wat?  

• de EIB-groep heeft een plan voorgesteld om tot 40 miljard euro aan financiering te 

mobiliseren. Deze financiering zou gebruikt worden om de liquiditeits- en werkkapi-

taal moeilijkheden van de KMO's en zogeheten mid-caps te verlichten door het 

instellen van overbruggingskrediet en andere maatregelen. 

• Ook worden er extra financiële middelen voor de gezondheidszorgsector vrijge-

maakt voor noodinfrastructuur en de ontwikkeling van behandelingen en vaccins. 

De gehele som van 40 miljard euro wordt opgedeeld in:  

• 20 miljard euro voor garantieregelingen voor de banken in het kader van al be-

staande steunprogramma’s 

• 10 miljard euro aan liquiditeit waarmee banken werkkapitaal kunnen verstrekken 

aan KMO’s en mid-caps  

• 10 miljard euro voor het opkopen van zogeheten “Asset-backed securities” opdat 

banken hun risico’s voor de KMO-leningen kunnen overdragen.  

• Meer informatie: 

• https://www.eif.org/what_we_do/covid-19-response/index.htm 

• https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-

maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus 

 Steunmaatregelen verzekeringen 

• Wat?  

De verzekeringmaatschappijen, onder de paraplu van beroepsvereniging Assuralia, 

hebben besloten dat in het licht van de huidige coronacrisis een aanpassing van de 

te betalen premies in functie van gereduceerde activiteit op zijn plaats was.  

• Voor wie? 

Zowel voor (bepaalde groepen van) ondernemers als voor particulieren: 

• Ondernemingen 

✓ Uitstel betaling premies die vervallen tussen 30 maart en 31 oktober 2020 op 

voorwaarde de onderneming zijn activiteiten heeft gestaakt op verzoek van 

de overheid. Wel blijft het personeel beschermt, ook bij tijdelijke werkloosheid 

(bv. Invaliditeitsdekking, hospitalisatiedekking).  

✓ voorlopige aanpassing van de premie voor de verminderde activiteit (bv. Ar-

beidsongevallen) 

Natuurlijk is het opschorten van de verzekering zelf vaak niet mogelijk of helemaal niet 

wenselijk. Er wordt dan gedacht aan brandverzekeringen of verzekering tegen de 

derde-aansprakelijkheid. Ook zouden de premies voor de groepsverzekering kunnen 

worden opgeschort maar dan vallen al de aanvullende waarborgen voor uw werkne-

mers ook weg. Dit is niet opportuun gezien de verzekeringsmaatschappijen deze waar-

borgen handhaven tijdens de tijdelijke werkloosheid en bij uitstel van betaling van de 

premies. Het is dan ook aangewezen om contact op te nemen met de verzekeraar bij 

moeilijkheden bij het betalen van de premies. 

• Particulieren 

✓ uitstel van de rentebetalingen en kapitaalaflossingen van de hypotheek voor-

zien tot 31 oktober 2020. Om dit uitstel te kunnen genieten, moet de aanvrager 

ervan aan drie voorwaarden voldoen:   

1. de lening is aangegaan voor zijn enige woning in België, waar hij ook zijn 

hoofdverblijfplaats heeft;   

2. op het moment van de aanvraag bedraagt zijn financieel vermogen (re-

keningen en effecten; pensioensparen wordt niet meegerekend) minder 

dan 25.000 euro;  
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3. er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair 

krediet. 

✓ Hieraan werd ook een uitstel gekoppeld van uw schuldsaldoverzekering en uw 

brandverzekering tot 31 oktober 2020 indien u onder de tijdelijke werkloos-

heidsregeling valt.  

De meeste banken voorzien in de hypotheekovereenkomsten al mogelijkheden om tij-

delijk de aflossing lichter te maken. Het is hiervoor belangrijk eens te kijken naar uw 

contract of om contact op te nemen met uw bank. 

We verwijzen u ook door naar onze antwoorden onder titel “Charter betalingsuitstel 

hypothecaire kredieten” met betrekking tot het Charter betalingsuitstel hypothecair 

krediet. Wellicht zullen de modaliteiten van dit Charter volledig van toepassing zijn.  

• Meer informatie:  

• https://www.febelfin.be/nl 

• https://www.assuralia.be/nl/950%20de-verzekeraars-nemen-uitzonderlijke-maatre-

gelen-om-de-financiele-gevolgen-van-covid-19-op-te-vangen  

 Financiële steunmaatregelen door regionale overheden 

3.4.4.1 Vlaams Gewest 

3.4.4.1.A Uitbreiding regelingen Participatie Maatschappij Vlaanderen (‘PMV’) 

Er wordt op verschillende fronten samengewerkt tussen de federale overheid, de NBB en de 

bankensector waarbij er in uitstel van betaling voor bestaande kredieten wordt voorzien ener-

zijds als ook in een regeling voor overheidswaarborgen voor nieuwe kredieten anderzijds. Deze 

regeling loopt tot eind 2020. 

(i) Uitbreiding garantie regeling PMV – Vlaamse Corona-crisiswaarborg 

• Wat? 

De waarborgregeling wordt uitgebreid. Dit wil zeggen dat er ook overheidswaarborgen 

komen voor nieuwe (overbruggings)kredieten en dit tot 12 maanden. De periode van 

12 maanden gaat over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet 

kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf. Niet enkel de 

leveranciersschulden maar ook bancaire schulden van bestaande kredietlijnen en in-

vesteringskredieten kunnen onder de waarborg worden gebracht zolang de bank: 

• bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan; of 

• kredietlijnen te behouden 

De premie voor de waarborg is lager dan normaal: ze bedraagt 0,25% i.p.v. de gebrui-

kelijke 0,5% 

• Wie? 

Ondernemingen en zelfstandigen gevestigd in het Vlaams Gewest.  

• Hoe? 

U neemt als onderneming contact op met uw bank of leasingsmaatschappij. U zal 

moeten aantonen dat uw vraag tot het verkrijgen van een (overbruggings)krediet het 

gevolg is van de coronacrisis. De bank of de leasingmaatschappij zullen dan uw moti-

vering opnemen in de aanvraag beslissen of uw financiering in aanmerking komt voor 

de waarborg 

• Wanneer? 

Vanaf 23 maart, voor schulden die maximaal 12 maanden oud zijn. De regeling loopt 

tot eind 2020. 

http://www.monardlaw.be/
https://www.febelfin.be/nl
https://www.assuralia.be/nl/950%20de-verzekeraars-nemen-uitzonderlijke-maatregelen-om-de-financiele-gevolgen-van-covid-19-op-te-vangen
https://www.assuralia.be/nl/950%20de-verzekeraars-nemen-uitzonderlijke-maatregelen-om-de-financiele-gevolgen-van-covid-19-op-te-vangen


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   102/192 

  
Back to top 

• Meer informatie:  

• https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding 

• https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-te-

gen-de-impact-van-het-coronavirus 

• https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coro-

navirus 

• Geconcretiseerd  

Concreet wil dit zeggen dat ondernemingen die bepaalde facturen, personeel of 

grondstoffen niet langer kunnen betalen, een waarborg kunnen vragen aan de 

Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid zal dan, in ruil voor de betaling van een pre-

mie door de onderneming, een waarborg verstrekken zodat zij als onderneming ge-

makkelijker een overbruggingskrediet kunnen krijgen van de banken voor het betalen 

van deze kosten. Omdat er een waarborg is verstrekt zal de bank eerder geneigd zijn 

een overbruggingskrediet te verstrekken – het eventuele risico wordt immers gespreid 

tussen de bank en de overheid. 

(ii) Gigarant waarborg 

• Wat? 

Voor waarborgen die ondernemingen nodig zouden hebben en waarbij de waarborg 

het bedrag van 1,5 miljoen euro overstijgt. Er wordt dan gedacht aan de herfinancie-

ring van bestaande kredieten of het ondersteunen van financieringen waarbij een in-

breuk op convenanten wordt vastgesteld. De premie werd verlaagd. 

• Hoe? 

• PMV werkt dan samen met de banken om de structuur van de financiering rond 

te krijgen zonder dat er een voorafgaandelijk akkoord moet worden bereikt in het 

kredietcomité van de bank.  Voor het toekennen van de waarborg en het bepalen 

van de te betalen premie neemt Gigarant de situatie van 31/12/2019 als referentie, 

in plaats van de datum van toekenning van de waarborg. 

• Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt 

tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaar-

lijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste 

rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor 

een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming); 

• Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ val-

len worden uitgesloten van Gigarant-waarborg  

• Wanneer? 

De termijn is maximaal 6 jaar 

• Voor meer informatie: 

• https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-te-

gen-de-impact-van-het-coronavirus 

(iii) Betalingsuitstel startlening, Co-financiering en Co-financiering+ 

• Wat? 

PMV/z voorziet in een automatisch betalingsuitstel van 3 maanden aan de onderne-

mingen die zo een lening of financiering hebben gekregen. Deze betalingsopschorting 

zal misschien in de toekomst verlengd worden tot 6 maanden. Grotere leningen vallen 

echter niet onder deze aanpak.  

• Wanneer? 

Indien een onderneming niet wil dat hun terugbetalingen worden uitgesteld moeten zij 

hierover reageren aan het PMV. Wanneer er niet binnen de 3 werkdagen wordt 
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gereageerd op de mail van het PMV/z over de automatische opschorting wordt dit 

gezien als een impliciet akkoord 

• Meer Informatie: 

• https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-0 

(iv) Achtergestelde leningen op 3 jaar 

PMV heeft een enveloppe gekregen van 250 miljoen EUR om achter gestelde leningen te 

verstrekken aan Vlaamse KMO’s. De termijn van 3 jaar moet voldoende ademruimte ge-

ven aan de KMO’s. De maatregel is enkel bedoeld voor gezonde bedrijven. Daarnaast 

komen enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% 

van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het 

werk is, komen in aanmerking. Zo worden vooral bedrijven ondersteund die in deze om-

standigheden actief blijven of op zeer korte termijn opnieuw actief worden. 

Deze leningen zijn nog niet operationeel. De lening kan wel al aangevraagd worden bij 

PMV. Zie onderstaande link.  

https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus 

(v) Toekomst: samenwerking met het Europese Investeringsfonds (“EIF”) 

Hier zijn nog maar weinig concrete details over bekend - https://www.pmv.eu/nl/financi-

eel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus 

• Meer Informatie: 

• https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding  

3.4.4.1.B Versoepeling termijnen VLAIO – subsidies: Verlenging termijn subsidieovereenkom-

sten 

Ondernemingen die in moeilijkheden komen en niet in staat zijn om de termijnen na te komen 

zoals voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan 

over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.  

Het agentschap noemt onder meer de volgende subsidies: 

• Baekeland-mandaten 

• Ecologiepremie+ 

• ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek 

• Innovatiemandaten (IM) 

• Onderzoeksproject 

• Ontwikkelingsproject 

• Projectoproep Extended Reality (XR) 

• Strategische ecologiesteun (STRES) 

• Strategische Transformatiesteun (STS) 

• Thematische ICON-projecten 

• Meer Informatie: 

• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaat-

regelen-voor-ondernemers-ingevolge 

3.4.4.2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

3.4.4.2.A Leningen toegestaan door finance&invest.brussels 

• De interestvoet op de leningen door finance&invest.brussels wordt mogelijk verlaagd. 
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• Er wordt een moratorium toegekend op de kapitaalsaflossingen aan de bedrijven in de 

horecasector 

• Er zullen leningen worden toegekend tegen lage rentevoeten aan sleutelleveranciers 

in de horecasector die hen toelaten om hun horeca-klanten een langere betalingster-

mijn aan te bieden. (bron: https://www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/coronavirus-brus-

selse-regering-maakt-110-miljoen-euro-vrij-voor-bedrijven-die-het)  

• versnelde behandeling, vastlegging en vereffening  van expansiesteun voor bedrijven 

uit de horeca, de toeristische sector, de culturele en de evenementensector; 

• Meer informatie:  

• https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-

meest-gestelde-vragen 

• https://www.beci.be/nl/2020/03/17/brusselse-regering-maakt-110-miljoen-euro-vrij-

voor-bedrijven-die-het-moeilijk-hebben/ 

3.4.4.2.B Noodlening startinvesteringsfonds St’art 

• Wat?  

Een noodlening bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen in sectoren 

waarvan het hoofddoel de creatie, ontwikkeling, productie, reproductie, promotie, 

verspreiding of marketing van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, 

artistieke en/of erfgoedinhoud is. 

Dit product zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te ver-

lengen met 6 maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 euro tegen een vast 

tarief van 2%. Er wordt verder ook een moratorium toegekend aan de al lopende St’art 

leningen (kapitaal en rente). 

• Hoe? 

Het St'art-team zal een analyse uitvoeren om de terugbetalingscapaciteit van de on-

derneming na te gaan. Zij zal ook onderzoeken of andere steunpunten (federaal, ge-

westelijk, gemeenschap) al gebruikt zijn door de onderneming. Bij het onderzoeken van 

het dossier zal prioriteit zal worden gegeven aan urgente gevallen. 

• Meer informatie:  

• https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-

uw-meest-gestelde-vragen (NL) 

• http://www.start-invest.be/Covid-19-Un-Pret-Tresorerie-d-urgence-voit-le-

jour?lang=fr (FR) 

3.4.4.2.C Garanties Brussels Waarborgfonds 

Ondersteunen van de cashflow van de getroffen bedrijven (wat hieronder moet worden ver-

staan is nog niet duidelijk) door het verstrekken van overheidsgaranties op bankleningen.  

• Meer informatie:  

• https://www.beci.be/nl/2020/03/16/coronavirus-de-brusselse-regering-aan-de-zijde-

van-de-bedrijven/ 

3.4.4.2.D Begeleiding ondernemingen in moeilijkheden 

Deze begeleiding wordt gecoördineerd door hub.brussels in samenwerking met het Centrum 

voor Ondernemingen in Moeilijkheden. 
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3.4.4.3 Waals Gewest 

3.4.4.3.A Steunmaatregelen door SRIW, SOWALFIN en Groep SOGEPA (garanties, leningen en 

uitstel betalingen: algemeen – Bevriezing betalingen van uitstaande leningen) 

• De Waalse regering heeft besloten dat de Waalse financiële instrumenten in hun geheel 

(SRIW, SOGEPA, SOWALFIN) een algemene bevriezing van de uitstaande leningen zullen 

toestaan. Deze maatregel zou het mogelijk moeten maken om de financiële lasten van 

bedrijven te verlichten en op korte termijn geld vrij te maken en zo een sneeuwbalfeno-

meen te voorkomen dat rampzalig zou zijn voor de economie. 

• Om deze maatregel te activeren, neemt u contact op met uw dossierbeheerder binnen 

de betreffende financiële tool. 

• Meer informatie:  

• http://economie.wallonie.be/content/mesures-fortes-pour-les-entreprises-pme-et-

ind%C3%A9pendants-230-millions-de-soutien-et-une (FR)  

3.4.4.3.B SOWALFIN 

De voorgestelde maatregelen bestaan uit het handhaven of vergroten van de beschikbare 

kasstroom voor de KMO's door middel van : 

• De toekenning van garanties voor 50 % op bestaande kredietlijnen die door banken 

worden toegekend zonder een initiële garantie van SOWALFIN, met een maximaal be-

drag van EUR 500.000, om het mogelijk te maken deze middelen ter beschikking te 

houden van de betrokken ondernemingen; 

• Het verlenen van garanties van 75% op verhogingen van bestaande kredietlijnen (Ban-

ken - Investeringsmaatschappijen); 

• Het verlenen van garanties van 75% op nieuwe korte termijn kredietlijnen (Banken – 

Investeringsmaatschappijen ). 

De gebruikelijke criteria voor de gunstmaatregelen van SOWALFIN blijven onverkort gelden – 

Uw onderneming moet: 

1. Een KMO zijn in de zin van de door de Europese Unie vastgestelde definitie 

2. Voldoen aan het onafhankelijkheidscriterium  

3. Gelegen zijn in Wallonië 

4. Actief zijn in een in aanmerking komende sector (http://www.sowalfin.be/so-

walfin/sowalfin_fr/introduire-un-dossier/secteurs-eligibles/index.html)  

5. Niet in financiële moeilijkheden verkeren in de zin van de door de Europese Unie 

vastgestelde definitie. 

In het kader van haar huidige middelen zal de SOGEPA/Wallonie Santé-groep een budget van 

100 miljoen euro vrijmaken voor : 

• De garanties die SOWALFIN automatisch toekent (aan bedrijven die in goede gezond-

heid verkeerden vóór de crisis) aanvullen: het uitreiken van garanties voor een maxi-

mumbedrag van 2,5 miljoen euro per begunstigde. 

• Ondernemingen in moeilijkheden: een garantie van 75% tot 2,5 miljoen euro per be-

gunstigde. 

• Voor meer informatie:  

• http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/introduire-un-dossier/criteres-a-respecter-

par-l-entreprise/index.html 

• https://www.bep-entreprises.be/actualites/covid19-outils-economiques-massivement-

mobilise-mesures-gouvernement-wallon/ 
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3.4.4.3.C SOGEPA 

• Wat? 

• SOGEPA zal leningen toekennen op zeer korte termijn om de lopende kosten van 

de ondernemingen te dekken.  

• SOGEPA versterkt de bankgaranties van de overheid met 75%: 

• Voor de overige acties wordt verwezen naar bovenstaande titels  

• Om tegemoet te komen aan de dringende cashflowbehoeften van bedrijven zal 

SOGEPA leningen zonder private tegenhanger aanbieden voor een maximumbe-

drag van 200.000 EUR met een aflossingsvrije periode van 1 jaar en een vaste ren-

tevoet van 2%. 

• Hoe?  

Neem contact op met uw huidige SOGEPA contactpersoon of indien u een aanvraag 

voor een bankgarantie wilt doen zal uw bank rechtstreeks contact opnemen met 

SOGEPA 

3.4.4.3.D SRIW 

• Wat? 

Garanties voor ondernemingen die niet binnen het KMO profiel vallen 

Voorgesteld wordt om een automatische garantie van 75% toe te kennen met inacht-

neming van een maximum van 1.500.000 euro per begunstigde, in de volgende geval-

len: 

• Bij bestaande korte termijn kredietlijnen die door de banken (zonder bestaande 

garantie van het Waalse Gewest) zijn toegekend, zodat ondernemingen getroffen 

door COVID-19 deze financiële middelen ter beschikking kunnen houden. 

• Bij toekomstige korte termijn kredietlijnen die  aan bedrijven zouden worden toe-

gekend om hen door deze crisisperiode heen te helpen.  

De toekenning van moratoria op leningen op middellange termijn kan worden be-

schouwd als een verhoging van de kredietlijnen op korte termijn. 

• Meer informatie: 

• https://www.bep-entreprises.be/actualites/covid19-outils-economiques-massive-

ment-mobilise-mesures-gouvernement-wallon/ 

• https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lem-

ploi-en-wallonie 

 Overbruggingsrecht tijdens COVID-19 

Ben je door de maatregelen rond COVID-19 verplicht om je onderneming te sluiten, worden je 

activiteiten verlieslatend (bv. door een terugval van orders, annuleringen, werknemers in qua-

rantaine, etc.) of wil je je activiteiten uit voorzorg onderbreken?  

 

In een dergelijk geval kan je onder bepaalde voorwaarden terugvallen op een financiële uit-

kering, met name het overbruggingsrecht, voor de maanden maart en april 2020. 

 

Het overbruggingsrecht is normaal bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of defini-

tief hun activiteiten moeten stopzetten (bijvoorbeeld ingevolge van brand, waterschade, faillis-

sement, etc.). Ondernemers kunnen dan tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvan-

gen, op voorwaarde dat de onderneming minstens één maand moet sluiten. 
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De voorwaarden om een beroep te doen op het overbruggingsrecht zijn in het kader van de 

COVID-19 crisis tijdelijk versoepeld om ondernemers financieel te helpen om deze periode te 

overbruggen. 

 Voor wie? 

Het overbruggingsrecht kan worden aangevraagd door: 

 

- Categorie 1: Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten 

die hun activiteiten verplicht (geheel of gedeeltelijk) hebben moeten onderbreken 

naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid om de ver-

spreiding van COVID-19 te beperken, voor zover ze geen aanspraak kunnen maken op 

een vervangingsinkomen.  

 

Het feit dat je onderneming behoort tot een sector die verplicht moet sluiten of indien 

je je winkel moet sluiten op zaterdag en zondag volstaat om recht te hebben op het 

overbruggingsrecht en dit ongeacht de duur van de onderbreking. Ook wanneer je je 

activiteit hebt omgevormd tot een toegelaten activiteit zal je recht hebben op de vol-

ledige financiële tegemoetkoming. 

 

Bijvoorbeeld: je hebt je activiteiten in de horeca gedeeltelijk moeten onderbreken, en 

biedt enkel afhaalmaaltijden aan. 

 

- Categorie 2: Andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echt-

genoten die tijdens de maanden maart en april 2020 hun activiteiten gedurende min-

stens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig hebben onderbroken naar aanleiding 

van COVID-19, en voor zover ze geen aanspraak kunnen maken op een vervangings-

inkomen.  

 

Het gaat met andere woorden over zelfstandigen die niet verplicht moeten sluiten door 

de overheid, maar ingevolge van COVID-19 zich genoodzaakt zien om hun activiteiten 

volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen (bijvoorbeeld wegens een 

sterke terugval van orders, toename annuleringen, onderbroken leveringen, sterke da-

ling activiteiten, etc.).  

 

Bijvoorbeeld: je werkt als freelancer en je moet je activiteiten gedurende minstens 7 

opeenvolgende dagen stopzetten omdat er te weinig opdrachten zijn. 

 

Voor de zelfstandigen die als gevolg van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende dagen hun 

activiteiten volledig moeten onderbreken, zijn bepaalde noodzakelijke activiteiten toege-

staan zonder het overbruggingsrecht te verliezen, met name: 

 

- Zelfstandigen die tussenkomen voor dringende (para-)medische hulp of consultaties, 

voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedu-

rende minstens 7 opeenvolgende dagen per maand; en 

- Minimale activiteiten die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming 

(bv. opvolging van e-mails). 
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  Verlies overbruggingsrecht 

Wanneer je in maart en/of april 2020 recht hebt op het overbruggingsrecht, maar gedurende 

één van deze maanden ziek wordt, verlies je de uitkering van het overbruggingsrecht ten 

vroegste in de maand volgend op de maand waarin het recht op de arbeidsongeschiktheids-

uitkeringen aanvangt.  

 

Je mag het overbruggingsrecht combineren met een ‘beperkte werknemersactiviteit’ zonder 

verlies van het overbruggingsrecht. Een beperkte werknemersactiviteit betekent dat je als 

werknemer gemiddeld minder dan halftijds werkt (houd hierbij wel rekening met de gemid-

delde arbeidsduur in de sector). 

 Financiële steun 

De financiële uitkering voor de maanden maart en/of april bedraagt: 

 

- Categorie 1: 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast voor de 

maanden maart en april 

 

- Categorie 2: 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast voor de 

maand maart en/of april, afhankelijk van in welke maand(en) je je activiteiten gedu-

rende minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt 

 

We merken op dat het overbruggingsrecht kan worden gecumuleerd met de hinderpremie. 

 Aanvraag 

De aanvraagformulieren voor het overbruggingsrecht naar aanleiding van COVID-19 zijn be-

schikbaar op de website van je sociale verzekeringsfonds. 

 

Indien je behoort tot categorie 2, zal je in het aanvraagformulier schriftelijk moeten motiveren 

waarom je je zelfstandige activiteit (minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen) hebt moeten 

onderbreken naar aanleiding van COVID-19. 

 

Let wel: het overbruggingsrecht ingevolge van COVID-19 kan momenteel worden aange-

vraagd voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Er kunnen dus (nog) geen 

aanvragen worden ingediend voor de maand mei. Indien de COVID-19 maatregelen langer 

van kracht zullen blijven, kan de termijn voor het overbruggingsrecht tijdens COVID-19 worden 

verlengd. 

 Onder welke voorwaarden kan u beroep doen op de compensatiepremie? 

 Wie kan beroep doen op de compensatiepremie? 

Naast de hinderpremie die geldt voor ondernemingen die volledig moeten sluiten, heeft de 

Vlaamse regering ook de mogelijkheid voorzien voor het bekomen van compensatiepremie 

voor die ondernemingen die wel nog  actief zijn, maar zwaar omzetverlies lijden. 

Deze premie werd ingevoerd voor die ondernemingen die dus niet verplicht moeten sluiten, 

maar die wel (in)direct zware verliezen ondervinden ingevolge de Corona crisis. Deze onder-

nemers vinden we terug in allerlei sectoren zoals: 
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- in de evenementensector met veel freelancers,  

- (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logo-

pedisten die alleen nog dringende interventies mogen doen, 

- dierenpensions,  

- landbouwsector, 

- dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een prali-

newinkel of wijnhandel. 

- … 

Deze ondernemingen kunnen beroep doen op een compensatiepremie van 3.000 euro om 

hun verliezen (deels) te compenseren. Voor sommige zelfstandigen in bijberoep (zie 'voorwaar-

den') gaat het om 1.500 euro. 

 Wat zijn de voorwaarden voor toekenning van de compensatiepremie? 

Het betreft een éénmalige premie die - in tegenstelling tot de corona-hinderpremie - geen 

bijkomende premie per dag biedt vanaf 6 april. Bovendien kan deze premie vanzelfsprekend 

niet worden gecombineerd met een hinderpremie. 

De voorwaarden voor de toekenning van deze premie zijn de volgende: 

• Voor zover een onderneming meerdere exploitatiezetels heeft, kan deze onderneming 

maximaal 5 premies aanvragen; 

• Zelfstandigen in bijberoep die:  

o door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in 

hoofdberoep; 

o een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep 

doen op een compensatiepremie van 1.500 euro (i.p.v. 3.000 euro). Deze premie 

geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt 

niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer 

van 80% of meer. 

• Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De re-

ferentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Er wordt aldus een vergelijking 

gemaakt met de omzet voor de periode 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. 

• Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neer-

gelegde financieel plan. Eenmanszaken zijn evenwel niet verplicht een financieel plan 

op te stellen, doch dit lijkt wel noodzakelijk op beroep te kunnen doen op deze premie. 

• Voor VZW’s is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één 

iemand voltijds tewerkgesteld is. 

 Hoe moet men deze omzetdaling bewijzen? 

De aanvraag voor deze compensatiepremie is zeer laagdrempelig. De aanvraag dient te ge-

beuren via www.vlaio.be, met je E-id en pincode. Vervolgens dient u een verklaring op eer te 

doen met betrekking tot deze omzetdaling. Er dienen geen andere (cijfermatige) stukken te 

worden gevoegd.  

 

Op dit moment is nog niet bekend vanaf wanneer dat zal kunnen. 
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 De controle van de omzetdaling gebeurt in het tweede kwartaal 2020 

De controle van de vereiste omzetdaling gebeurt aan de hand van de BTW aangifte in het 

tweede kwartaal 2020. De fiscus zal bij deze BTW controle nagaan of uw aanvraag tot het 

bekomen van de compensatiepremie al dan niet terecht was. Men houdt daarbij rekening 

met de volgende richtlijnen: 

o als ze bij de BTW controle van het tweede kwartaal vaststellen dat er een om-

zetverlies is van 20%, dan zal de overheid er van uitgaan dat dat omzetverlies 

heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode en moet u als ondernemer het 

werkelijke omzetverlies niet verder aantonen;  

o als dat niet het geval is, zal u wel moeten aantonen dat u in de periode van 14 

maart 2020 tot en met 30 april 2020 een omzetdaling hebt gekend van meer 

dan 60%. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de prestaties dateren 

van vóór de lockdown. Het is daarom niet onverstandig om naast facturen van 

die prestaties, ook mails of andere bewijsmiddelen goed bij te houden om uw 

dossier klaar te hebben. 

 

Het is belangrijk dat de facturatie voor de geleverde diensten of goederen steeds tijdig ge-

beurt, conform de geldende wetgeving. Los van deze premie, voorziet uiteraard ook de fiscale 

wetgeving in sancties bij laattijdige facturatie.  

 Nood aan vers kapitaal door Corona? Bekijk zeker even de oplossingen die 

PMV aanbiedt. 

Om de effecten van de Coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een 

financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Deze maat-

regel is bedoeld voor start-ups en scale-ups, maar ook mature “traditionele” KMO’s  die tijdelijk 

in moeilijkheden komen door de Coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om 

de gevolgen van de Coronacrisis bovenop te komen.   

Hoewel een lening juridisch en boekhoudkundig “vreemd vermogen” is, wordt een achterge-

stelde lening door banken en andere economische actoren als “eigen vermogen” be-

schouwd. Daardoor kan deze lening mogelijk een bijkomende hefboom zijn om (extra) bank-

financiering, subsidies etc. te bekomen.  

Voor start-ups en scale-ups is de achtergestelde lening steeds converteerbaar. Dit laat PMV 

toe om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de Corona-lening in het geval van een 

kapitaalronde of een exit te converteren in aandelen aan een (gebruikelijke) korting van 25 % 

op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit. PMV kan dus in de toekomst een aandeel-

houder worden van jouw onderneming. 

Deze achtergestelde leningen moeten voor 15 november 2020 aangevraagd worden. Geïn-

teresseerden kunnen zich al melden bij PMV, maar voor de volledige operationele uitrol wacht 

men nog op de goedkeuring van de Europese Commissie die in mei verwacht wordt.  

 Voor wie  

• Twee doelgroepen:  

o start- en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen re-

currente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten 

en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen 
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o kmo’s: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstro-

men hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfi-

nanciering.   

• Intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s in ademnood door Covid-

19 

• Bedrijven die aan het begin van de Coronacrisis geen achterstallen hadden op 

hun lopende kredieten, bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen. 

• Geen onderneming in moeilijkheden zijn (volgens de Europese definitie)10 

• En m.b.t. de werkgelegenheid  

o 80% van hun tewerkstelling t.o.v. eind 2019 behouden te hebben of te 

herstellen  

o OF minstens 50% van hun werknemers terug uit de tijdelijke werkloosheid 

te halen (opnieuw actief aan het werk) 

• Indien er (bancaire) kredieten lopen moet er een engagement van de bank 

zijn om aan boord te blijven. Dat moet blijken door de kredieten niet op te 

zeggen en/of door uitstel van kapitaalaflossingen toe te staan.  

 Wat 

• Bedrag: minimaal 25.000 euro - maximaal 2 miljoen euro. 

• Kan verhoogd worden tot 3,5 mio euro, mits (bijkomende) cofinanciering van 

aandeelhouders, investeerders, banken en/of andere financiers. 

• Het bedrag wordt is als totaalbedrag in één beweging op te nemen.  

• Achtergestelde lening: combinatie met banklening en waarborg blijft mogelijk 

• De achtergestelde lening op drie jaar is onverenigbaar met de hinder- of com-

pensatiepremie. De onverenigbaarheid met één of met beide premies 

geldt voor beide doelgroepen voor wie de lening is bedoeld. Wie na het ont-

vangen van één of beide premies toch een beroep wil doen op de lening, zal 

de premie(s) moeten terugbetalen. 

 Voorwaarden 

- Geen focus op sectoren. Breed toegankelijk.  

- Beoordeling volgens  

o belang voor de Vlaamse economie (bv. tewerkstelling), 

o aansluiting bij de speerpuntsectoren (Life Sciences, Cleantech, …) 

o aansluiting bij cruciale sector (energie, telecom, voedselvoorziening, veilig-

heid, logistiek).  

- Geen waarborg vereist  

 

A. Start- en scale-ups  

 

• Integrale terugbetaling na 3 jaar op eindvervaldag  

• Jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% te betalen op eindvervaldag  

(wordt mogelijk nog verlaagd indien garantie vanuit het Europees Investerings-

fonds wordt verleend) 

• Het gaat steeds om een converteerbare lening: de lening (hoofdsom en inte-

resten) kan ook omgezet worden in aandelen tegen een korting van 25 % op 

 
10 Hiervoor gebruikt men de (uitgebreide) Europese definitie van art. 2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellings-

verordening (AGVV): zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN .  
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de aandelenprijs van een kapitaalronde/exit die aanleiding geeft tot de con-

versie.  

 

B. KMO’s 

 

• Vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 2 jaar, vervolgens maande-

lijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen  

• OF mits onderbouwing eveneens integrale terugbetaling op eindvervaldag  

• Jaarlijkse, uitgestelde interest van 4,5% te betalen op eindvervaldag  

(wordt mogelijk nog verlaagd indien garantie vanuit het Europees Investerings-

fonds wordt verleend) 

 Hoe aanvragen?  

- Website (aangeraden): https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-

impact-van-het-coronavirus 

Op voormelde website vind je ook nog andere maatregelen en instrumenten die PMV aan-

biedt aan ondernemingen in de strijd tegen de (economische impact van) Corona. 

4 Schenkingen 

Er bestaat geen twijfel over het feit dat de coronacrisis een grote impact heeft op het econo-

misch leven. De financiële markten krijgen te maken met aanzienlijke dalingen van de beurs-

waarden.   

  

In ons artikel van 27 april 2020 verwezen we hieromtrent naar de tijdelijke maatregel die  de 

Vlaamse overheid met het decreet van 17 april 2020 (B.S. 21 april 2020) heeft genomen zodat 

in de aangifte van nalatenschap rekening kan worden gehouden met de waardedaling van 

beleggingsportefeuilles sedert de coronacrisis.   

  

De lagere beurskoersen kunnen eveneens een positieve keerzijde hebben voor schenkingen 

van beleggingsportefeuilles die men in het verleden heeft gedaan of die men van plan is te 

doen.  

 Schenking van een beleggingsportefeuille voor notaris  

 Een beleggingsportefeuille kan geschonken worden door middel van een notariële schen-

king. Dit is zelfs verplicht wanneer de schenking gebeurt met voorbehoud van vruchtgebruik. 

Ook wanneer men verschillende voorwaarden aan de schenking wil koppelen, is een notariële 

schenking aangewezen. Hierbij is er een schenkbelasting van 3% verschuldigd indien het een 

schenking betreft tussen partners of aan kinderen en kleinkinderen. De schenkbelasting be-

draagt 7% indien de schenking wordt gedaan aan andere personen.    

  

De schenkbelasting wordt berekend op basis van de beurswaarde op de eerste dag van de 

maand waarin de schenking plaatsvindt. In het geval dat er op de desbetreffende datum 

geen notering is vastgesteld, wordt de beurswaarde van de eerstvolgende datum van note-

ring gehanteerd.  
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Aangezien momenteel de beurswaarde van een beleggingsportefeuille ten gevolge van de 

coronacrisis opmerkelijk lager ligt kan het dus interessant zijn om de schenking nu te laten 

plaatsvinden en aldus minder schenkbelasting te betalen.   

  

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen, voorlopig vastgesteld tot en met 3 mei 2020, 

is het slechts mogelijk om een afspraak te maken bij de notaris in volgende drie gevallen:   

 

• wanneer het om een dringende akte gaat (bijvoorbeeld in geval van een nakend 

overlijden);  

• als de door de fiscus opgelegde termijnen zouden overschreden worden;  

• als de niet-ondertekening grote financiële gevolgen heeft.  

 

Het registreren van schenkingen is opgenomen als één van de urgente akten die notarissen 

per uitzondering nog mogen verlijden.   

  

In de loop van de maand mei 2020 zal wellicht een wet worden goedgekeurd die het zal 

mogelijk maken om een digitale volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersoon of een 

medewerker van de notaris, die de schenkingsakte namens de schenker kan ondertekenen. 

Zo hoeft de schenker zich niet te verplaatsen naar een notaris om een schenkingsakte te laten 

verlijden of hoeft hij geen kostelijke notariële volmacht te laten verlijden. De digitale volmacht 

zal gratis zijn.  

  Registratie van een pacte adjoint bij een vroegere bankgift    

 Schenken kan ook zonder de tussenkomst van een notaris, denk maar aan een hand- of bank-

gift. De beleggingsportefeuille kan op rekening van de begiftigde worden overgeschreven, 

zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schenkbelasting. Opgelet, bij overlijden van de 

schenker binnen een termijn van drie jaar (binnenkort vier jaar in Vlaanderen) na de schenking, 

maakt de schenking deel uit van de nalatenschap en zal deze onderworpen worden aan erf-

belasting.   

 

Doorgaans wordt ter bevestiging van een bankgift een pacte adjoint opgesteld. Wordt deze 

pacte adjoint geregistreerd, dan is alsnog schenkbelasting verschuldigd en zal de schenking 

niet meer aan erfbelasting onderworpen zijn bij overlijden binnen de periode van 3 jaar na 

datum van schenking.  

 

Indien minder dan 3 jaar geleden een bankgift is gedaan zonder registratie van een pacte 

adjoint, dan kan men nu nog overgaan tot de registratie ervan om op die manier de zekerheid 

te hebben dat de schenking niet aan erfbelasting zal worden onderworpen. De registratie ge-

beurt aan de waarde op datum van registratie, ook al was de waarde op datum van de 

bankgift hoger.  Men kan dus gebruik maken van de lagere beurskoers zowel om nieuwe 

schenkingen als  schenkingen uit het verleden te laten registreren aan de huidige lagere beurs-

waarde.  

 

http://www.monardlaw.be/


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   114/192 

  
Back to top 

Het pacte adjoint kan spontaan worden geregistreerd op een bevoegd kantoor Rechtszeker-

heid. Dit kan in om het even op welk kantoor in Vlaanderen of Brussel gebeuren, en hoeft niet 

op het kantoor bevoegd voor de woonplaats van schenker of begiftigden.   

 

In Vlaanderen levert het kantoor Rechtszekerheid bij de registratie van een schenking hiervan 

een bewijs af en maakt een exemplaar over aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). In het 

pacte adjoint kan worden vermeld wie de schenkbelasting ten laste zal nemen. VLABEL  stuurt 

het aanslagbiljet in de schenkbelasting naar de persoon aangewezen in het pacte adjoint. 

Indien niets wordt vermeld, zal VLABEL het aanslagbiljet naar de begiftigden toezenden. De 

schenker kan er dus ook voor opteren om deze schenkbelasting ten laste te nemen, zonder 

dat dit op zich als een (verdoken) schenking wordt aanzien.  

 

Ten gevolge van het coronavirus hebben deze kantoren eveneens hun deuren gesloten, doch 

wordt voorzien in een tijdelijke oplossing. De te registeren documenten mogen namelijk wor-

den overgemaakt aan het bevoegd kantoor Rechtszekerheid per e-mail of per aangetekende 

zending. De documenten worden vervolgens geregistreerd na de ontvangst van e-mail of 

aangetekende zending.   

 Registratie van een notariële schenkingsakte die in het buitenland werd verle-

den.  

Een beleggingsportefeuille kan eveneens geschonken worden voor een Nederlandse notaris. 

Indien Belgen schenken voor een Nederlandse notaris, is geen Nederlandse noch Belgische 

schenkbelasting verschuldigd. Ook hier speelt de drie jarige periode, met name bij overlijden 

binnen een periode van 3 jaar na datum van de schenking, is alsnog erfbelasting in België 

verschuldigd.  

  

Dergelijke Nederlandse notariële akte kan ook spontaan in België op een kantoor Rechtsze-

kerheid worden geregistreerd, waardoor schenkbelasting aan de waarde van de portefeuille 

op datum van registratie verschuldigd zal zijn en erfbelasting wordt vermeden.  

Dit biedt toch enige zekerheid in onzekere tijden.  

5 Hoe je beschermen als schuldeiser? 

Hoe kan u zich als koper of leverancier zoveel als mogelijk beschermen tegen een faillissement 

van uw contractpartij? We sommen enkele mogelijkheden op: 

 Eigendomsvoorbehoud 

 Begrip 

Voor zover u verkoper of leverancier bent van roerende goederen, is het aangewezen dat u 

een eigendomsvoorbehoud overeenkomt, meer bepaald een clausule die voorziet dat u ei-

genaar blijft tot u volledige betaling hebt ontvangen. Het eigendomsvoorbehoud voorziet de 

mogelijkheid om de roerende goederen terug te vorderen, wanneer de koper in gebreke blijft 

de koopprijs te betalen (artikel 69 Pandwet).  
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 Overeenkomst nodig 

Dit eigendomsvoorbehoud is slechts geldig voor zover dit schriftelijk is opgesteld, uiterlijk op het 

ogenblik van de levering van de goederen. Dit kan middels een overeenkomst opgesteld voor-

afgaand aan de samenwerking, alsook in uw algemene voorwaarden die u hanteert. Ten aan-

zien van ondernemingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover ze bij 

de aanvang van de handelsrelatie of transactie werden meegedeeld en aanvaard. Deze 

aanvaarding kan stilzwijgend gebeuren.  

 Geen andere registratie vereist maar wel wenselijk 

Dit eigendomsvoorbehoud vereist geen andere geldigheidsvereisten of registratieverplichting, 

behalve voor die goederen waar er een risico bestaat dat zij onroerend door bestemming 

worden. Echter kan een registratie in het pandregister wel een bijkomende bescherming bie-

den. Dit is in principe niet verplicht, doch elke professionele koper is verplicht het pandregister 

te controleren. Indien de professionele koper ondanks de registratie overgaat tot de aankoop 

van goederen van uw contractpartij buiten de ‘normale bedrijfsactiviteit’ van uw contract-

partij, kan er worden ingeroepen dat deze koper niet te goeder trouw is en uw eigendoms-

voorbehoud doorwerkt. Let wel, aan deze registratie zijn beperkte kosten verbonden. 

 Gevolg 

Voor zover uw contractpartij in gebreke blijft om de koopprijs te betalen, kan u de goederen 

terugeisen, zonder dat hiervoor een tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is.  

Daarnaast blijft uw eigendomsvoorbehoud ook gelden in geval van samenloop, zoals bij fail-

lissement of vereffening van een onderneming. Aan de hand van dit eigendomsvoorbehoud 

kan u uw goederen terugeisen van de curator.  

Voor zover de goederen onderdeel uitmaken van een voorraad en reeds werd doorverkocht 

voorafgaand aan het faillissement gaat uw eigendomsvoorbehoud over op de gelden die 

hiervoor in de plaats zijn gekomen.  

U verkrijgt aldus een bevoorrechte positie in het kader van het faillissement. 

 Pandrecht 

 Begrip 

Voor zover u geen eigendomsvoorbehoud kan laten gelden, kan u als schuldeiser een pand-

overeenkomst opstellen met uw schuldenaar. Een pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarbij 

u kan overeenkomen dat welbepaalde goederen van de schuldenaar met een pand worden 

bezwaard ter waarborging van uw schuldvordering. Sedert de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging 

van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft (in wer-

king getreden op 01.01.2018), werd deze wetgeving in belangrijke mate versoepeld. 

 Overeenkomst nodig 

Dit pandrecht kan worden overeengekomen aan de hand van een overeenkomst tussen 

pandhouder en pandgever waarin duidelijk wordt omschreven welke goederen met het pand 

worden bezwaard en welke schuldvordering dit pand waarborgt. Bijkomend dient het maxi-

male bedrag dat gewaarborgd is te worden vermeld. 

 

De goederen waarop dit pand kan worden gelegd zijn bijzonder ruim, dit kan onder meer op 

lichamelijke, als onlichamelijke goederen, alsook op een handelszaak of zelfs een geheel aan 

goederen voor zover deze ‘bepaalbaar’ zijn. Het voordeel is dat er geen buitenbezitstelling 
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meer nodig is van de goederen waarop het pand rust. De pandgever mag dus gewoon over 

de goederen beschikken, deze verkopen of zelfs verwerken voor zover dit kadert binnen de 

normale uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten. Het pandrecht blijft aldus behouden op de 

goederen, of de goederen of gelden die in de plaats zijn gekomen.  

 Registratie vereist 

Dit pandrecht dient te worden geregistreerd in het pandregister. Deze registratie sluit uit dat 

een professionele koper zich als ‘verkrijger te goeder trouw’ kan beschouwen. Elke professio-

nele koper is verplicht dit register te raadplegen indien hij wilt vermijden dat een eventuele 

aankoop hem niet tegenwerpelijk wordt verklaard. Voor zover aldus de pandgever de be-

zwaarde goederen verkoopt aan een professioneel, doch deze verkoop niet kadert in zijn nor-

male bedrijfsactiviteit, is deze verkoop niet tegenwerpelijk aan de pandhouder. Hij kan de goe-

deren in dat geval terugvorderen bij deze derde-koper. 

 Gevolg 

Voor zover de pandgever in gebreke blijft om de schuld te betalen, kan de pandhouder over-

gaan tot uitwinning van de met pand bezwaarde goederen. De pandhouder dient vervolgens 

per aangetekend schrijven de pandgever in kennis te stellen van het (i) het bedrag van de 

gewaarborgde schuldvordering, (ii) de omschrijving van de bezwaarde goederen, (iii) de voor-

genomen wijze van uitwinning en (iv) het recht van de pandgever om de goederen te bevrij-

den door de betaling van de gewaarborgde schuldvordering. Deze kennisgeving dient ten-

minste 10 dagen voor de effectieve uitwinning te gebeuren en vereist geen voorafgaande 

goedkeuring van de rechtbank.  

 

Bij gebreke aan vrijwillige regeling, kan er een onderhandse dan wel openbare verkoop wor-

den georganiseerd, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. De rechterlijke 

controle gebeurt pas achteraf. De pandhouder, pandgever of andere belanghebbende 

derde kan zich immers op elk ogenblik tot de rechter wenden indien er een geschil rijst met 

betrekking tot deze uitwining.  

 

Voor zover uw contractpartij in faling gaat, bent u als pandhouder een bevoorrechte schuldei-

ser die bij voorrang zal worden uitbetaald uit de opbrengst van de bezwaarde goederen.  

 Pand met buitenbezitstelling? 

Het gewone vuistpand, met buitenbezitstelling, blijft ook nog steeds geldig. In dat geval is er 

geen verplichting tot registratie. Als pandhouder draagt u in dat geval wel de verantwoorde-

lijkheid om zorg te dragen voor de bezwaarde goederen. Bovendien hebt u de verplichting 

om deze goederen gescheiden te houden van soortgelijke goederen zodat er geen vermen-

ging ontstaat. 

 Voorrecht onbetaalde verkoper 

Indien u geen eigendomsvoorbehoud, noch een pandovereenkomst bent overeengekomen 

maar uw contractpartij gaat in faling, resten u nog enkele beperkte mogelijkheden. 

 

U kan zich in dat geval beroepen op het voorrecht van de ‘onbetaalde verkoper’ van roe-

rende goederen (art. 20,5 Hypotheekwet). U moet enkel kunnen bewijzen dat er een verkoop 

en levering van de goederen heeft plaatsgevonden. Sedert de wet van 14 januari 2013 (in 

werking op 1 september 2013), geldt er geen verplichting meer tot neerlegging van uw factu-

ren ter griffie van de ondernemingsrechtbank. 
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Het artikel 20,5 Hypotheekwet voorziet eveneens een mogelijkheid tot terugvordering van de 

goederen, doch enkel voor zover de verkoop zonder tijdsbepaling is gedaan. Om een door-

verkoop te verhinderen, moet de koper de terugvordering binnen de 8 dagen na levering 

doen en moeten de goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als ten tijde van de leve-

ring. Indien de goederen al verwerkt zijn, is dit voorrecht enkel van toepassing indien de ver-

kochte goederen nog geïdentificeerd kunnen worden. 

 

Los van deze mogelijkheden, is het alleszins aangewezen dat u zoveel mogelijk probeert om 

met voorafbetalingen te werken of met contante betaling bij levering.  

 

Voor zover het vooralsnog tot een faillissement komt, is het in elk van de voorgaande gevallen 

van belang dat u bij faillissement van uw contractpartij een aangifte van schuldvordering in-

dient via www.regsol.be en daarbij melding maakt van uw voorrecht. Deze aangifte moet 

binnen het jaar na de opening van het faillissement gebeuren, op straffe van verjaring. Indien 

er vooralsnog geen mogelijkheid is tot recuperatie van uw vordering, kan u aan de curator 

steeds een fiscaal attest vragen aan de hand waarvan u de BTW kan recupereren. 

 Opschorting van beslagen en andere uitvoerende maatregelen 

Vorige vrijdag verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB n°15 bettreffende de tijdelijke op-

schorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatre-

gelen gedurende de COBID-19 crisis.   

 

Samengevat, wordt iedere “onderneming”11  die op 18.03.2020 niet in staking van betaling 

was, sinds 24.04.2020 beschermd tegen o.a. uitvoerende maatregelen of beslagen van 

schuldeisers, Deze tijdelijk opschorting geldt – voorlopig – tot en met 17 mei 2020 en kan ver-

lengd worden.  

 

Dit KB heeft één doel: de bescherming van de continuïteit van deze ondernemingen door een 

tijdelijk “staakt het vuren” op te leggen.  

 

De ondernemingen die op 18.03.2020 nog niet in staking van betaling waren, genieten van 

een tijdelijke bescherming tegen bewarende & uitvoerende beslagen en/of andere middelen 

van tenuitvoerlegging. 

 

Voor schuldeisers wordt het tijdelijk onmogelijk om hun vordering12 - via tussenkomst van een 

gerechtsdeurwaarder – voor 17.05.2020 uit te voeren. Immers, de schuldeiser kan geen beslag 

leggen noch enig ander middel van tenuitvoerlegging toepassen om de schuldenaar ertoe 

aan te zetten de vordering te betalen.  

 

Zowel het bewarend beslag – denk aan o.m. het beslag op de bankrekeningen – alsook het 

uitvoerend beslag – bv. het opladen en laten verkopen van de inbeslaggenomen goederen -   

 
11 dus o.m. elke zelfstandige of iedere rechtspersoon, zoals omschreven in het Wetboek Economisch Recht - het “WER” 
12 bv. een vordering wegens onbetaalde facturen of wegens het door de schuldenaar niet nakomen van contractuele 

verplichtingen. 
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dat gelegd wordt door de schuldeiser ter inning van zijn schulden wordt tot en met 17.05.2020 

opgeschort. Het KB voorziet hierop een tweetal beperkte uitzonderingen, met name: 

 

o een bewarend en/of uitvoerend beslag op een onroerend goed, onder speci-

fieke voorwaarden; 

o een bewarend beslag op zee- en binnenschepen; 

 

Deze tijdelijke opschorting en bescherming van de schuldenaar geldt zowel voor “oude” als 

voor “nieuwe” schulden, waarbij de datum van ontstaan of opeisbaarheid van de schuld geen 

rol speelt. Met andere woorden: dit geldt ook voor schulden ontstaan 24.04.2020 alsook kunnen 

de vorderingen toegekend op grond van uitvoerbare titels (bv. in een vonnis, arrest, notariële 

akte, …) door de schuldeiser tot en met 17.05.2020 niet uitgevoerd of geïnd worden (behou-

dens evident ingeval de schuldenaar vrijwillig wenst te betalen). 

 Bijzondere bevoegdheid voorzitter van de Ondernemingsrechtbank  

Om te vermijden dat de bepalingen van dit KB aan hun doel voorbijschieten en/of om mogelijk 

misbruik te voorkomen, voorziet dit KB in een bijzondere bevoegdheid voor de Voorzitter van 

de Ondernemingsrechtbank, om, desgevallend, een uitzondering op deze opschorting en/of 

bescherming toe te staan op vraag van elke belanghebbende 

 

Om zulke uitzondering te kunnen bekomen, dient een (i) belanghebbende derde, (ii) via dag-

vaarding zoals in kort geding (iii) zijn gemotiveerd verzoek voor te leggen aan de Voorzitter 

van de bevoegde Ondernemingsrechtbank (i.c. deze bevoegd op grond van de overeen-

komst, algemene voorwaarden of de maatschappelijke zetel van de schuldenaar).  

 

Deze Voorzitter beslist soeverein of de schuldenaar onder het toepassingsgebied (i.c. onder 

de bescherming en/of opschorting) van dit KB valt en of de tijdelijke bescherming kan opge-

heven worden of behouden blijven.  

 

De Voorzitter kan de door dit KB geboden bescherming volledig of gedeeltelijk opheffen door 

middel van een gemotiveerde beslissing hiertoe. Hierbij zal er rekening gehouden worden met 

ALLE concrete omstandigheden die een impact hebben (gehad) op de schuldenaar, zoals 

o.m. de omvang van de daling van de omzet ingevolge de Corona-crisis, het al dan niet be-

roep gedaan hebben op tijdelijke of volledige werkloosheid, de eventuele wettelijk gedwon-

gen sluiting van de onderneming, voorafgaande poging tot overleg tussen partijen, mogelijk-

heid om nieuwe kredieten aan te gaan, globale schuldenlast, … Rechtsmisbruik en fraude van 

deze bescherming kunnen, zoals altijd, door de Voorzitter beteugeld en bestraft worden, het-

geen in dit geval betekent: uitsluiting van het toepassingsgebied van dit KB en/of verlies van 

de tijdelijke bescherming ! 

6 Hoe je beschermen als schuldenaar? 

Wat kan u als onderneming doen om de continuïteit van de onderneming te verzekeren/be-

schermen?  
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 Procedure van gerechtelijke reorganisatie 

U kan de ondernemingsrechtbank verzoeken om de toekenning van een procedure gerech-

telijke reorganisatie (PGR-procedure, vroeger WCO- procedure genoemd). Net zoals dat was 

onder de vroegere WCO-wetgeving, kan u een PGR-procedure aanvragen met het oog op 

het bekomen van een minnelijk akkoord, een collectief akkoord of met het oog op de over-

dracht van een geheel of gedeelte van de activiteiten van de onderneming. Het verzoek-

schrift tot opening van een PGR-procedure dient te worden gemotiveerd, meer bepaald dient 

u toe te lichten dat de continuïteit van uw onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is. 

Deze nieuwbrief zal zich niet in detail toespitsen op de verschillende modaliteiten van elk van 

deze procedures, doch enkel op een aantal concrete mogelijkheden die van nut kunnen zijn 

rekening houdend met huidige maatschappelijke situatie. 

 

Deze procedure biedt immers een aantal mogelijkheden die u kan helpen om de sluitingspe-

riode te overbruggen, ongeacht of u zich voorafgaand aan deze procedure in een positieve, 

dan wel negatieve liquiditeitssituatie bevond. 

 Schorsing contractuele verbintenissen 

Voor zover uw onderneming zich in een goede liquiditeitssituatie bevond voor deze periode 

van sluiting, doch u de verplichte sluitingsperiode met zo weinig kleerscheuren wenst te over-

bruggen, kan u tijdelijk de bescherming vragen van de PGR-procedure. Meer bepaald, kan u 

beroep doen op deze procedure met de bedoeling om welbepaalde verbintenissen op te 

schorten. Zo kan u vanaf de opening van deze PGR-procedure eenzijdig beslissen om de uit-

voering van welbepaalde contractuele verplichtingen op te schorten voor de duur van de 

opschorting (die door de rechtbank wordt toegekend). Hiervoor dient u wel een mededeling 

te doen aan uw medecontractant waarbij u uitdrukkelijk motiveert dat deze schorsing nood-

zakelijk is voor de reorganisatie van uw onderneming.  

 

Indien de contractpartij schade lijdt ingevolge deze tijdelijke schorsing, zal zijn schuldvordering 

voor de schade worden opgenomen in de opschorting. Bovendien kan uw medecontractant 

beslissen om ook zijn eigen verbintenissen op te schorten. Hij kan evenwel geen einde maken 

aan de overeenkomst louter en alleen op grond van de eenzijdige opschorting van de uitvoe-

ring hiervan door de schuldenaar. Hij kan dit vanzelfsprekend wel indien u als schuldenaar zich 

voorafgaand aan de PGR-procedure schuldig hebt gemaakt aan een concrete wanprestatie. 

 

Let wel, dit recht om verbintenissen op te schorten, geldt niet voor arbeidsovereenkomsten. 

 

Deze procedure leidt er evenwel vaak toe dat u verplicht wordt om alle nieuwe bestellingen 

of verplichtingen vooraf of contant bij levering te betalen. 

 Schorsing uitvoeringsmaatregelen 

Voor zover uw onderneming zich reeds voor deze verplichting tot sluiting in een precaire finan-

ciële situatie bevond, kan de aanvraag van de PGR-procedure een meerwaarde zijn daar 

hierdoor alle uitvoeringsmaatregelen worden opgeschort. U mag gedurende de PGR-proce-

dure echter geen nieuwe schulden maken. 

 

Indien er evenwel reeds een openbare verkoop staat gepland  die valt binnen de 2 maanden 

na de neerlegging van het verzoekschrift tot opening van de PGR-procedure, wordt deze ver-

koop niet automatisch geschorst. Hiervoor moet een apart verzoek worden ingediend bij de 
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ondernemingsrechtbank, waarbij wordt gemotiveerd waarom deze schorsing noodzakelijk is 

voor de reorganisatie of continuïteit van de onderneming. 

 

Daarnaast behouden ook alle beslagmaatregelen hun bewarende werking. U kan de onder-

nemingsrechtbank evenwel verzoeken om de opheffing hiervan te bevelen voor zover dit 

noodzakelijk is voor de continuïteit van de onderneming. 

 Faillissement 

Indien deze verplichte sluitingsperiode helaas de spreekwoordelijke druppel is die de emmer 

van de onderneming heeft doen overlopen, kan u het faillissement aanvragen. 

 

Sedert de Wet van 11 augustus 2017, in werking getreden op 1 mei 2018, werd het onderne-

mersbegrip in belangrijke mate werd verruimd. Conform artikel I.1, 1 ° WER worden volgende 

organisaties als ondernemingen omschreven: 

 

(a) Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; 

(b) Iedere rechtspersoon; 

(c) Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid. 

 Wanneer moet u het faillissement aanvragen: Staking van betaling? 

De insolventiewetgeving voorziet dat de onderneming het faillissement moet aanvragen zodra  

de onderneming (i) op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen én (ii) het krediet ge-

schokt is. 

 

Concreet houdt dit het volgende in: 

 

- De toestand van staking van betaling wordt omschreven als de situatie waarbij de on-

derneming in de definitieve onmogelijkheid verkeert om zijn vervallen, zekere en opeis-

bare schulden te voldoen, ongeacht wat de oorzaak is van deze onmogelijkheid. 

 

Het is dus niet vereist dat de onderneming heeft opgehouden met het betalen van alle 

schulden, maar de onbetaalde schulden dienen wel een belangrijk deel van de schul-

den te vertegenwoordigen. 

 

- Het geschokt krediet wordt gedefinieerd als het gebrek aan vertrouwen of krediet dat 

de ondernemer geniet bij zijn schuldeisers, leveranciers en kredietverstrekkers. Zo is er 

sprake van een algemeen geschokt krediet wanneer een kwalitatieve en kwantita-

tieve meerderheid van de schuldeisers het vertrouwen hebben opgezegd en geen kre-

diet meer willen verschaffen (bv. geen toekenning meer van afbetalingsmodaliteiten, 

opeisbaarheid kredieten, beslag…) 

 

Voor zover er aan deze voorwaarden is voldaan, bent u als onderneming verplicht om binnen 

de maand na deze staking van betaling een aangifte te doen van het faillissement.  

 De datum van staking van betaling bepaalt de verdachte periode 

In principe wordt de officiële datum van staking van betaling vervolgens vastgesteld op de 

datum van het faillissementsvonnis. Dit tijdstip kan evenwel door de rechtbank worden 
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vervroegd wanneer ernstige en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat er 

veel eerder aan deze faillissementsvoorwaarden was voldaan (bv. omdat de betalingen veel 

eerder voor het vonnis hebben opgehouden wat bv. blijkt uit een eerder gelegd beslag door 

een schuldeiser).  

 

De bepaling van de datum van staking van betaling is van belang, daar deze de ‘verdachte’ 

periode afbakent in een faillissement, meer bepaald de zes maanden die voorafgaan de sta-

king van betaling. 

 

De curator kan immers welbepaalde – niet (markt-)verantwoorde – handelingen/transacties 

die gesteld zijn binnen deze ‘verdachte periode’ niet-tegenstelbaar verklaren aan de faillisse-

mentsboedel. Dit betekent dat deze handelingen/transacties worden geacht nooit te zijn ge-

beurd (bv. Opname persoonlijke rekening-courant, overdracht handelsfonds, verkoop wagen 

aan niet markconforme prijs, …). Concreet betekent dit zelfs dat betalingen kunnen worden 

teruggevorderd. 

 De bestuurder is verantwoordelijk/aansprakelijkheid voor de tijdige aangifte van het 

faillissement van de onderneming 

Als bestuurder – in de ruime zin - bent u verantwoordelijk voor de tijdige aangifte van het fail-

lissement van de onderneming. U kan bovendien persoonlijk aansprakelijk worden gesteld we-

gens laattijdige aangifte hiervan, meer bepaald op grond van de volgende bepalingen:  

6.2.3.1 Vooreerst is er de aansprakelijkheid wegens ‘wrongful trading’ (artikel XX.227 WER): 

Zo kunnen de huidige of gewezen bestuurders, zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van 

een directieraad of van een raad van toezicht, alsmede alle andere personen die ten aanzien 

van de zaken van de onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad (=feitelijke 

bestuurders) persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het ge-

heel of een deel van de schulden van de onderneming, indien de betrokken persoon op een 

gegeven ogenblik voorafgaand aan het faillissement, wist of behoorde te weten dat er ken-

nelijk geen redelijk vooruitzicht was om de onderneming of haar activiteiten te behouden en 

een faillissement te vermijden. 

 

Indien u als bestuurder aldus op een welbepaald ogenblik weet dat het faillissement onaf-

wendbaar is, bent u verplicht om te handelen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig 

bestuurder in dezelfde omstandigheden zou handelen. Concreet, dient u desgevallend tijdig 

het faillissement aan te vragen. 

 

Bij gebreke hieraan kan u aansprakelijk worden gesteld voor een deel of het geheel van de 

schulden in het faillissement (meer bepaald hetgeen overblijft na realisatie van het actief). 

 

Deze aansprakelijkheidsgrond is echter niet van toepassing wanneer de failliet verklaarde on-

derneming een vzw, ivzw of stichting is die een vereenvoudigde boekhouding voert, de stich-

tingen en de Europese politieke partijen en stichtingen. 
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6.2.3.2 Daarnaast is er de strafrechtelijke aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 489bis, 2° 

Sw..  

Hierin wordt voorzien dat de bestuurder – bij opzettelijk uitstel tot de aanvraag van het faillisse-

ment – kan worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met 

geldboete van achthonderd euro tot achthonderdduizend euro (rekening houdend met op-

deciemen 2020) of met een van die straffen alleen. 

 Tijdelijk wettelijk moratorium tegen faillissementen – KB nr. 15 

Op vrijdag 24 april 2020 is het Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten 

voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedu-

rende de COVID-19 crisis in werking getreden. 

 

Er werd gekozen voor een wettelijke maatregel die algemeen van toepassing is op onderne-

mingen die getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. De regeling voorziet 

een tijdelijk moratorium waarbij in beginsel elke onderneming beschermd is tegen bewarend 

en uitvoerend beslag alsook tegen faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding). De bedoe-

ling van deze maatregelen is niet om af te wijken van het principe dat opeisbare schulden 

moeten worden betaald, maar om ademruimte te geven aan de door deze pandemie ge-

troffen ondernemingen. 

 

Deze toelichting is beperkt tot de bescherming tegen het faillissement. 

 

Periode tijdelijk moratorium 

Het tijdelijk moratorium gold initieel voor de periode van 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020. 

Bij Koninklijk Besluit van 13 mei 2020 werd dit moratorium één maand verlengd, meer bepaald 

tot 17 juni 2020.  

 

Het tijdelijk moratorium voorziet een automatische regeling 

Dit tijdelijk moratorium is automatisch van toepassing zonder dat hiervoor een verzoek moet 

worden ingediend bij de rechtbank, zonder neerlegging van stukken en zonder een vonnis. 

 

Voor wie is dit tijdelijk moratorium van toepassing 

Dit moratorium geldt voor alle ondernemingen in de zin van Boek XX, meer bepaald: 

 

- Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; 

- Iedere rechtspersoon, waaronder ook VZW’s of stichtingen; 

- Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een maatschap; 

 

Deze regeling geldt niet voor ondernemingen die reeds failliet zijn verklaard op de dag van 

inwerkingtreding van dit Koninklijk besluit, meer bepaald op 24 april 2020.  
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Een onderneming waarvan de vordering in faillietverklaring nog hangende is op 24 april 2020 

valt wel onder dit regime en kan enkel failliet worden verklaard indien blijkt dat de onderne-

ming reeds in ‘staking van betaling’ was op 18 maart 2020 (= in de definitieve onmogelijkheid 

om zijn vervallen, zekere en opeisbare schulden te betalen). Voor deze ondernemingen wordt 

er immers vanuit gegaan dat de financiële problemen niet gerelateerd zijn aan de huidige 

crisis. 

 

Geen uitbreiding van het moratorium tot de echtgenote of borgstellers 

Hoewel het advies van de Raad van State hierover anders was, heeft dit moratorium geen 

uitwerking ten aanzien van de (gewezen) echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen 

wettelijk samenwonende van de gefailleerde, noch ten aanzien van de kosteloze borgsteller 

die zich mee persoonlijk verbonden heeft voor de contractuele schulden verbonden aan de 

beroepsactiviteit van de gefailleerde. 

 

Concreet betekent dat eventuele uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van elk van deze par-

tijen niet tijdelijk wordt opgeschort. 

 

Dit is niet zo voorzien in dit Koninklijk besluit daar men enkel de bedoeling heeft om de conti-

nuïteit van de ondernemingen te beschermen. Gelet op de beperkte duur van deze bescher-

ming werd het niet nodig geacht om een regeling te voorzien voor deze partijen.  

 

Bescherming tegen misbruik 

Het Koninklijk besluit voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid voor de Voorzitter van de onderne-

mingsrechtbank zetelend zoals in kortgeding (dus niet de beslagrechter) om deze opschorting 

(volledig of gedeeltelijk) op te heffen.  

 

Deze beoordeling - of een onderneming al dan niet binnen het toepassingsgebied valt (b.v. 

geen impact van de COVID-19 pandemie of reeds in staking van betaling op 18 maart 2020) 

of om enige andere reden (b.v. rechtsmisbruik) - komt niet toe aan de individuele schuldeiser. 

 

Indien een schuldeiser echter meent dat een onderneming ten onrechte geniet van dit tijdelijk 

moratorium, dient hij de onderneming te dagvaarden voor de Voorzitter van de onderne-

mingsrechtbank om de opheffing hiervan te verkrijgen.  

 

De Voorzitter zal vervolgens rekening kunnen houden met alle omstandigheden van de zaak. 

Zo zal hij nagaan of de onderneming wel werd getroffen door de Corona-crisis en haar maat-

regelen. In het bijzonder zal hij daarbij rekening houden met de impact van de Corona-crisis 

op de onderneming, die o.a. wordt geobjectiveerd met volgende criteria:  

(i) de vraag of ten gevolge van de Corona-crisis de omzet of activiteit van de schul-

denaar sterk gedaald is,  

(ii) of er volledig of deels beroep is gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid en 

(iii) of de overheid bevel heeft gegeven tot sluiting van de onderneming van de schul-

denaar.  
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(iv) de belangen van de verzoekende schuldeiser 

 

Daarnaast zal de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ook rekening houden met pogin-

gen tot overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, met pogingen tot het verkrijgen van 

nieuwe kredieten en de gevolgen van de opschorting voor de belangen van de eisende partij 

zelf (domino-effect). Ook de globale schuldenlast en (gebrek aan) kans op herstel van de on-

derneming kunnen een rol spelen, evenals het feit dat de schuld is ontstaan uit contracten 

gesloten na het begin van de COVID-19 pandemie, in de mate dat de onderneming dan al 

zicht had op gevolgen die de maatregelen met zich konden meebrengen.  

 

Zoals altijd kan de Voorzitter ook fraude beteugelen en rechtsmisbruik, bijvoorbeeld wanneer 

de schuldenaar niet getroffen is door de pandemie of perfect in staat is zijn schulden te beta-

len. 

 

Faillissement op initiatief van het Openbaar Ministerie of een voorlopig bewindvoerder, alsook 

met akkoord van de onderneming blijft mogelijk 

Een gedwongen faillietverklaring op initiatief van het Openbaar Ministerie of een voorlopig 

bewindvoerder blijft wel mogelijk. Het faillissement met akkoord van de gedagvaarde onder-

neming eveneens.  

 

Het bestuur van de onderneming kan dus nog steeds vrijwillig de boeken neerleggen als dit de 

meest aangewezen optie is. Door de (tijdelijke) opheffing van de verplichting tot neerlegging 

is er uiteraard ook geen strafsanctie van toepassing voor laattijdige neerlegging.  

 

Principe verdachte periode blijft gelden 

Het valt helaas niet uit te sluiten dat sommige ondernemingen, ondanks deze opschorting, niet 

uit de problemen komen en dat na de opschorting moet worden vastgesteld dat vooralsnog 

aan de faillissementsvoorwaarden is voldaan. 

 

In dat geval blijft evenwel het principe van de verdachte periode onverlet, aldus de zes maan-

den die voorafgaan aan de staking van betaling. De curator kan welbepaalde – niet (markt-

) verantwoorde – handelingen/transacties die werden gesteld binnen deze ‘verdachte peri-

ode’ niet-tegenstelbaar verklaren aan de faillissementsboedel. Dit betekent dat deze hande-

lingen/transacties worden geacht nooit te zijn gebeurd (bv. opname persoonlijke rekening-

courant, overdracht handelsfonds, verkoop wagen aan niet markconforme prijs, …) en even-

tuele betalingen kunnen worden teruggevorderd. 

 

In de praktijk zal, gelet op de beperkte geldigheidsduur van dit moratorium, deze periode 

meestal vallen in de mogelijke verdachte periode van 6 maanden voor het faillissementsvon-

nis. Mocht de periode van de opschorting van dit koninklijk besluit toch meer dan 6 maanden 

voor het faillissement vallen en dus buiten de verdachte periode, dan kunnen eventuele mis-

bruiken nog steeds worden bestreden via de faillissementspauliana en de andere gemeen-

rechtelijke acties.  
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Doordat het het moratorium geldt zonder dat hiervoor enige handeling moet worden gesteld, 

betekent dit evenwel ook dat hier achteraf discussie over kan bestaan. Het is bijgevolg raad-

zaam dat ondernemers/bestuurders documenteren in welke situatie zij zich bevinden door co-

rona en welke maatregelen ze genomen hebben. Immers kunnen zij wel nog aangifte van 

faillissement doen, dus achteraf zal nog steeds worden beoordeeld of men tijdig het faillisse-

ment heeft aangevraagd. Achteraf opnieuw de feiten/situatie samenstellen is niet alleen niet 

evident, maar ook geen goed idee daar dit teveel ruimte laat voor interpretaties.   

 

Dienaangaande verwijzen wij voor de volledigheid naar onze toelichting aangaande het tijdig 

naleven van de alarmbelprocedure. Wij menen dat deze verplichting nog steeds geldt, co-

rona is geen reden tot uitstel hiervan. 

 

Moratorium of niet, een voorzichtig bestuurder documenteert en notuleert aldus de huidige 

situatie en onderneemt waar nodig de vereiste stappen. Dit Koninklijk besluit geeft immers en-

kel ademruimte, maar biedt geen oplossing. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de onder-

nemers zelf.   

 Hoe moet het faillissement worden aangevraagd? 

De aanvraag van het faillissement gebeurt online via de website www.regsol.be of – slechts 

uitzonderlijk – door aanvraag hiervan ter griffie wanneer men in de onmogelijkheid is om elek-

tronisch een aangifte te doen. 

 

Indien gewenst, staan wij u hier graag in bij. 

 Tijdelijk automatische bescherming tegen schuldeisers onder KB nr. 15 

 Inleiding 

Op 24 april 2020 trad het Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voor-

dele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de 

COVID-19 crisis in werking (het ‘Koninklijk Besluit’).  

 

Het Koninklijk Besluit voert een ‘moratorium’ in als één van de antwoorden op de groeiende 

liquiditeitsproblematiek bij ondernemingen als gevolg van de COVID-19 pandemie.  

 

Waar de gerechtelijke reorganisatie enkel bescherming biedt tegen ‘oude’ schuldeisers, be-

schermt het moratorium ook tegen nieuwe schuldeisers. De onmiddellijke betaling van opeis-

bare schulden blijft de regel, het moratorium bevat geen algemeen uitstel van betaling. 

 Het moratorium 

Het ingevoerde moratorium beschermt ondernemingen tegen (nieuwe) bewarende en 

(nieuwe en bestaande) uitvoerende beslagen op hun goederen. Onroerende beslagen wor-

den wel nog toegelaten. Ook andere middelen van tenuitvoerlegging, bv. dwangsommen, 

worden opgeschort tijdens het moratorium.  
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Faillissementen en gerechtelijke ontbindingen worden niet langer uitgesproken13 en lopende 

overeenkomsten kunnen niet langer eenzijdig ontbonden worden wegens wanbetaling. 

 

Het moratorium geldt van 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020 en kan worden verlengd. 

 Wie valt onder het moratorium? 

Het moratorium is van toepassing op volgende ondernemingen, voor zover hun continuïteit 

wordt bedreigd door de COVID-19 pandemie en op voorwaarde dat zij niet in staking van 

betaling waren op 18 maart 2020: 

 

- iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; 

- iedere rechtspersoon, waaronder ook VZW’s of stichtingen; en 

- iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een maatschap; 

 

Het moratorium kan worden opgeheven door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank 

indien deze oordeelt dat de onderneming in kwestie niet voldoet aan bovenstaande toepas-

singsvoorwaarden. De Voorzitter gaat aan de hand van volgende criteria na of de continuïteit 

van de onderneming wordt bedreigd als gevolg van de COVID-19 pandemie: 

 

- ernstige daling van de omzet / activiteit ten gevolge van de COVID-19 pandemie; 

- al dan niet volledig of gedeeltelijk beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid; en 

- of de overheid de sluiting van de onderneming al dan niet heeft bevolen. 

 

Indien de Voorzitter het moratorium voor een bepaalde onderneming opheft, is tegen die on-

derneming opnieuw beslag en de tenuitvoerlegging mogelijk en kan zij opnieuw failliet worden 

verklaard of worden ontbonden. De onderneming kan op haar beurt alsnog een beroep pro-

beren doen op de bescherming van een gerechtelijke reorganisatieprocedure, die niet vereist 

dat de continuïteit van de onderneming specifiek door de COVID-19 pandemie wordt be-

dreigd. 

 het moratorium en de gerechtelijke reorganisatie 

6.3.4.1 Verschillende bescherming 

De gerechtelijke reorganisatie biedt een andere bescherming dan het moratorium onder het 

Koninklijk Besluit. In vergelijking met de gerechtelijke reorganisatie, heeft het moratorium als 

voordeel dat het ook van toepassing is op toekomstige of ‘nieuwe’ schulden, minstens tot en 

met 17 mei 2020. De gerechtelijke reorganisatie geldt enkel voor ‘oude’ schulden, die dateren 

van voor de opening van de gerechtelijke reorganisatieprocedure. 

 

In vergelijking met de gerechtelijke reorganisatie die per verzoekschrift bij de Ondernemings-

rechtbank moet worden aangevraagd, is het moratorium van het Koninklijk Besluit automatisch 

van toepassing op alle ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het 

Koninklijk Besluit. Toepassing van het moratorium vereist dus geen bijkomende handeling van 

de onderneming.  

 

 
13 Tenzij zij worden gevorderd door het Openbaar Ministerie of door een voorlopige bewindvoerder van de onderne-

ming aangesteld overeenkomstig artikel XX.32 Van het WER. 
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Tot slot blijft de regel onder het Koninklijk Besluit dat opeisbare schulden volledig en onmiddellijk 

worden betaald. Onder een gerechtelijke reorganisatie daarentegen kunnen schulden wor-

den ingekort, en kan de betaling van schulden in de opschorting worden gespreid over maxi-

maal vijf jaar. 

6.3.4.2 Lopende overeenkomsten 

Vergelijkbaar met de gerechtelijke reorganisatie beschermt het moratorium tegen de eenzij-

dige ontbinding (gerechtelijk en buitengerechtelijk) van lopende overeenkomsten wegens 

wanbetaling van geldschulden. Dit geldt voor alle overeenkomsten gesloten voor 24 april 2020 

en voor de duur van het moratorium. 

 

Belangrijk hierbij is dat gemeenrechtelijke excepties zoals de exceptie van niet-uitvoering, 

schuldvergelijking en retentierecht van toepassing blijven. Een schuldeiser kan bij wanbetaling 

door zijn schuldenaar, bv. de uitvoering van zijn tegenprestatie opschorten in afwachting van 

betaling. 

 

Bovenstaande regeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten, waar eenzijdige ont-

binding door de werknemer dus mogelijk blijft. 

6.3.4.3 nieuwe en lopende reorganisatieprocedures 

Hoewel de wetgever wil vermijden dat Ondernemingsrechtbanken worden overspoeld met 

verzoeken tot opening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure, blijft het mogelijk om 

gerechtelijke reorganisatieprocedure aan te vragen. Mocht het moratorium onvoldoende be-

scherming bieden kan alsnog een gerechtelijke reorganisatie worden aangevraagd om 

‘oude’ schulden te herschikken. 

 

Ook ondernemingen die momenteel een gerechtelijke reorganisatieprocedure doorlopen ge-

nieten bescherming van het moratorium. Bovenop de bescherming van de gerechtelijke reor-

ganisatie wordt de schuldenaar dus beschermd door het moratorium uit het Koninklijk Besluit.  

6.3.4.4 Betalingen in uitvoering van een reorganisatieplan 

Betalingstermijnen opgenomen in een gehomologeerd reorganisatieplan worden verlengd  

met een periode gelijk aan de volledige duur van het moratorium. Schuldenaars krijgen dus 

een bijkomend uitstel voor de afbetaling van hun schulden in de opschorting. 

 

De verlenging geldt ook indien de verlenging tot gevolg heeft dat de uitvoering van het reor-

ganisatieplan de maximumtermijn van vijf (5) jaar overschrijdt. Het moratorium wijkt zo af van 

de maximumtermijn van vijf jaar uit artikel XX.76 van het WER.  

 

Eenzelfde verlenging is ook van toepassing op de termijn voor de betaling van buitengewone 

schuldeisers in de opschorting in uitvoering van een gehomologeerd reorganisatieplan. Artikel 

XX.74 van het WER bevat de mogelijkheid om de uitoefening van bestaande rechten van de 

buitengewone schuldeisers op te schorten voor maximaal vierentwintig (24) maanden, met 

een maximale verlenging van twaalf (12) maanden. Ook deze termijnen worden dus verlengd 

met de duur van het moratorium. 

6.3.4.5 Niet-Naleving van een reorganisatieplan 

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat het moratorium geen invloed heeft op de 

gevolgen van niet-naleving van een reorganisatieplan. Wanneer een reorganisatieplan niet 

correct wordt uitgevoerd, worden alle schulden (hoofdsommen, interesten en 
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schadebedingen) opnieuw onmiddellijk en volledig opeisbaar. De schuldenaar zal dan, indien 

hij voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van het moratorium, terugvallen op het morato-

rium van het Koninklijk Besluit. De schulden zullen wel onmiddellijk betaalbaar blijven. 

 

Om te vermijden dat de verlenging op basis van het moratorium van de termijnen in het reor-

ganisatieplan wordt beschouwd als een niet-naleving van het plan, is het tot slot aanbevolen 

om proactief schuldeisers in te lichten dat een beroep zal worden gedaan op de verlenging 

voorzien in het moratorium.  

7 Uitvoering van overheidsopdrachten 

1. 

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of 

niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus zal de federale staat geen boetes of sancties 

opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. 

Deze maatregel geldt ten overstaan van alle aannemers, dienstverleners en leveranciers. 

De steunmaatregel behelst dat er geen boetes of sancties worden opgelegd, indien zou wor-

den aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus. 

 

2. 

Voor alle overheidsopdrachten vallende onder de algemene uitvoeringsregels van de over-

heidsopdrachten  (AUR) geldt ongetwijfeld dat de huidige coronacrisis kan worden aange-

merkt als onvoorzienbare omstandigheid cfr. artikel 38/9 AUR 2017 (het voormalige artikel 56 

AUR 2013). Het gaat om aanneming van werk, diensten of leveringen. 

De huidige coronacrisis zal aanleiding geven voor toepassing van voormelde artikels.  Zowel 

bij de beoordeling als bij de indiening van verzoeken dient rekening gehouden met volgende 

elementen: 

 

 Vervulling van de grondvoorwaarden :  

Ingevolge de huidige coronacrisis zal de opdrachtnemer in concreto, dus per op-

dracht, kunnen aantonen dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ont-

wricht in zijn nadeel.  De coronacrisis is niet toerekenbaar aan de aanbesteder. 

 

 Remedies 

a) Verlenging van de uitvoeringstermijn 

 

De opdrachtnemer kan steeds, indien voormelde voorwaarden vervuld zijn, een ver-

lenging van de uitvoeringstermijn vragen. 

 

b) In geval van een zeer belangrijk nadeel , herziening van de opdracht: 

 

˗ Verlenging van de uitvoeringstermijnen 

˗ Andere uitvoeringsmodaliteiten 

˗ Vergoeding, in de vorm van een compenserende schadeloosstelling 

˗ Verbreking van de opdracht 
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Ingevolge artikel 38/9 AUR is het zeer belangrijk nadeel aangetoond, wanneer dit ten-

minste 2,5% van het initiële opdrachtbedrag bedraagt.  Het is, wanneer de opdracht 

geplaatst wordt op grond van prijs alleen of op basis van het prijscriterium van tenmin-

ste 50%, in ieder geval bereikt vanaf volgend drempelwaarden: 

 

(i) Opdrachten voor werken en opdrachten voor diensten opgenomen als bijlage 

1 bij het KB 22.06.2017. 

 

€ 175.000,00 voor opdrachten waarvan het opdrachtbedrag ligt tussen € 

7.500.000 en € 15.000.000 

 

€ 225.000,00 voor opdrachten waarvan het opdrachtbedrag ligt tussen 

€15.000.000 en lager of gelijk aan €30.000.000 

 

€ 300.000,00 wanneer de initiële opdracht hoger is dan 30.000.000 

 

(ii) Opdrachten voor leveringen en diensten, niet opgenomen in bijlage 1 :  

 

Minimaal 15% van het initiële opdrachtbedrag 

 

 Formele voorwaarden om het verzoek te beoordelen of in te dienen :  

Volgende termijnen dienen telkens in acht genomen: 

 

1) Feitenmelding : schriftelijk binnen de 30 dagen; de feiten of omstandigheden melden 

nadat deze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de opdrachtnemer of 

de aanbesteder ze had moeten kennen ( artikel 38/14 AUR) 

 

2) Bovendien op straffe van verval binnen dezelfde 30 dagen bondig de invloed van de 

ingeroepen feiten of omstandigheden aan de aanbesteder melden op het verloop en 

de kostprijs van de opdracht (artikel 38/ 15) 

 

3) In toepassing van artikel 38/16 AUR dient de opdrachtnemer op straffe van verval de 

becijferde rechtvaardiging van zijn verzoek op schriftelijke wijze overgemaakt 

 

a) Vóór het verstrijken van de contractuele termijnen om de termijnverlenging of de 

verbreking van de opdracht te verkrijgen. 

 

b) 90 dagen volgend op de datum van de kennisgeving aan de opdrachtgever van 

het proces-verbaal van de voorlopige oplevering om andere uitvoeringsmodalitei-

ten c.q. compenserende vergoeding voor de opgelopen schade in geval van zeer 

belangrijk nadeel te bekomen. 

 

c) Wanneer deze onvoorzienbare omstandigheden zich hebben voorgedaan tijdens 

de waarborgperiode, indiening van een verzoek om een herziening anders dan de 
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verbreking of de verlenging van de uitvoeringstermijnen of een schadevergoeding 

te verkrijgen, uiterlijk 90 dagen na het verstrijken van de waarborgperiode. 

8 Vliegtuigreizen- vluchten van/naar Europa of met een Europese 

luchtvaartmaatschappij 

 Ik heb een vliegtuigreis geboekt met een touroperator in het kader van een 

pakketreis en wil deze annuleren. Krijg ik sowieso mijn geld terug? 

Niet onmiddellijk, een touroperator zal omwille van COVID-19 u het eerste jaar mogen weige-

ren de reis in zijn geheel terug te betalen voor reizen die gepland stonden voor de komende 3 

maanden. Dat wil echter niet zeggen dat u met lege handen komt te staan. U kan namelijk 

kiezen: oftewel kiest u voor een voucher die gebruikt kan worden van zodra reizen weer mo-

gelijk wordt, oftewel kiest u voor een terugbetaling in cash, maar dan zal u even op uw geld 

moeten wachten. Indien u voor de voucher kiest zal  de touroperator zal namelijk onmiddellijk 

een voucher moeten afleveren waarmee u een andere pakketreis of reisdienst bij deze tour-

operator kan aankopen. Deze voucher moet uiteraard een gelijke geldelijke waarde hebben 

als uw huidige geboekte reis. Bovendien moet deze voucher voor minstens een jaar geldig zijn. 

U kan deze voucher ook weigeren en toch kiezen voor een terugbetaling van uw reis. Echter 

zal er pas na een wachtperiode van 12 maanden voor een terugbetaling in cash gekozen 

kunnen worden. Deze terugbetaling moet dan binnen de zes maanden worden gedaan door 

de reisorganisator. De terugbetalingsregeling zal normaal gezien in de nabije toekomst worden 

vastgelegd in een koninklijk besluit. Het huidige ministerieel besluit dat al van kracht is heeft de 

details van de voucher regeling al uiteengezet: 

 

Vouchers die uitgegeven worden omwille van de coronacrisis vallen sinds kort onder de ga-

rantieregeling voor de reissector – Dit wilt zeggen dat zij gedekt worden door een insolventie-

verzekering. Moest uw touroperator failliet gaan bent u alsnog gedekt door diens verzekering.  

 

Het begrip “pakketreis” is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de 

reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van een van die elemen-

ten met andere reisdiensten (bv. het huren van een auto ter plaatse). 

 Mijn touroperator/reisorganisator annuleert mijn reis – krijg ik mijn geld terug? 

Hetzelfde antwoord geldt als hierboven – een touroperator zal omwille van COVID-19 u de 

keuze geven tussen een onmiddellijk inwisselbare voucher of om u de reis in zijn geheel terug 

te betalen na een wachttijd van 12 maanden. Indien u de voucher verkiest zal de touroperator 

U ook in dit geval een voucher moeten afleveren waarmee u een andere pakketreis of reis-

dienst bij deze touroperator kan aankopen. Deze voucher moet uiteraard een gelijke geldelijke 

waarde hebben als uw huidige geboekte reis. Bovendien moet deze voucher voor minstens 

een jaar geldig zijn. Deze voucher kan niet geweigerd worden. 

 Mijn vliegtuigreis werd geannuleerd door de vliegtuigmaatschappij, maar ik 

heb mijn vliegtuigticket ‘los’ geboekt – niet in het kader van een pakketreis – 

krijg ik mijn geld terug en een eventuele bijkomende compensatie? 

U heeft recht op de terugbetaling van uw ticket of een ticket voor een andere vlucht. Echter 

als uw ticket wordt geannuleerd omwille van een buitengewone omstandigheid die ondanks 

het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden - zoals de 
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maatregelen tegen COVID-19 of gevolgen van die maatregelen - zal u daarbovenop geen 

bijkomende compensatie kunnen eisen. 

 Ik wil mijn vliegtuigreis annuleren en ik heb mij vliegtuigticket ‘los’ geboekt – 

dus niet in het kader van een pakketreis – Krijg ik mijn geld terug? 

Uw vlucht die plaatsvindt in de nabije toekomst zal waarschijnlijk nog geannuleerd worden, of 

al geannuleerd zijn door de vliegtuigmaatschappij. Veel vliegtuigmaatschappijen bieden dan 

ook bijzondere omboekingsvoorwaarden zodat u op een voordelige manier uw reis kan om-

boeken, al dan niet met korting. Ook worden er soms speciale omboekingsvoorwaarden aan-

geboden aan passagiers die omwille van een essentiële beroepsactiviteit hun vlucht wensen 

te annuleren. Indien u niet van de omboekingsmogelijkheden gebruik maakt loopt u het risico 

het bedrag van uw ticketprijs kwijt te zijn tenzij u een ticket geboekt hebt dat uitdrukkelijk gratis 

annulatie toestaat.  

 Ik zit vast in het buitenland omdat mijn geplande vlucht geannuleerd werd – 

kan ik mijn extra gemaakte verblijfskosten verhalen op mijn reisorganisator of 

vliegtuigmaatschappij? 

De vliegtuigmaatschappij heeft allereerst de plicht u te informeren, en zal u ook in de mate 

van het mogelijk moeten op de hoogte houden over het eerstvolgende moment dat u weer 

huiswaarts kan keren. Tot die tijd is zij verplicht zorg en bijstand te verlenen. 

 

De mate van adequate zorg zal altijd geval per geval moeten worden beoordeeld, waarbij 

rekening wordt gehouden met de behoeften van de passagiers in de gegeven omstandighe-

den en met het evenredigheidsbeginsel. Niettemin eindigt normalerwijze de zorg en bijstand 

van de luchtvaartmaatschappij wanneer u heeft geopteerd voor de terugbetaling van uw 

vlucht of u voor een alternatieve vlucht gekozen heeft op een (veel) latere datum. 

 

Daarentegen, indien u gestrand bent in het kader van een pakketreis, zal U de kosten voor ten 

hoogste drie bijkomende overnachtingen op uw reisorganisator kunnen verhalen tenzij U valt 

onder een speciale categorie van personen (U bent bijvoorbeeld zwanger). 

 Mijn werknemer zit vast door een erge vertraging van zijn vlucht. Waar heb ik 

als werkgever recht op? 

In de Air Baltic zaak werd bevestigd dat u als werkgever schadevergoeding kunt claimen van 

de luchtvaartmaatschappij. Dit niet op grond van een Europese verordening maar op basis 

van het Verdrag van Montreal. De mogelijke schadevergoeding is hier geplafonneerd tot iets 

onder de EUR 6.000. 

Hier is geen sprake van een forfaitaire compensatie zoals bij de Europese verordening wel het 

geval is. U zal dan ook de schade - zoals kosten voor verblijf, eten en drinken etc.  moeten 

bewijzen en dit hierop terugvorderen. Niet enkel deze kosten maar ook de kosten voor het 

extra loon zullen kunnen vallen onder de schade. Echter kan ook hier de luchtvaartmaat-

schappij proberen aantonen dat de vertraging of annulering te wijten was aan overmacht – 

hetgeen in het geval van de COVID-19 maatregelen wellicht het geval zal zijn.  

 Mag ik mijn werknemer voor zaken al dan niet naar het buitenland sturen? 

Niet essentiële reizen vanuit België zijn in principe verboden tot en met 5 april 2020, dus het 

mag enkel indien deze reis essentieel is. Wat wordt verstaan onder “essentieel” is echter voor 

interpretatie vatbaar. 
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De FOD WASO stelt een certificaat ter beschikking dat de noodzaak aantoont om de grens 

over te steken voor het werk (Attest). Dit certificaat moet slechts eenmalig ingevuld worden en 

blijft geldig gedurende de crisisperiode. 

 Mijn vlucht werd niet geannuleerd, maar mij werd de toegang tot het vliegtuig 

geweigerd omdat ik ziekteverschijnselen vertoon. Waar heb ik recht op? 

Dit is nog onduidelijk. Onder de verordening die passagiersrechten beschermd, is een zoge-

naamde instapweigering gerechtvaardigd als zij gebaseerd is op redelijke gronden zoals re-

denen die te maken hebben met gezondheid of veiligheid. Een mogelijke besmetting met 

COVID-19 valt hier waarschijnlijk onder. De kans bestaat dus dat u eventuele extra kosten voor 

omboeking en verblijf volledig zelf zal moeten dragen.  

 Kan ik een forfaitaire compensatie vragen aan de vliegtuigmaatschappij om-

dat mijn vlucht niet doorging zoals neergeschreven in verordening 261/2004? 

Als uw vlucht niet doorging omwille van maatregelen tegen het coronavirus of van de gevol-

gen van die maatregelen zal u geen recht hebben op een bijkomende compensatie. De Eu-

ropese Commissie heeft dit bevestigd in expliciete richtsnoeren omtrent COVID-19. Onder bui-

tengewone omstandigheden wordt in dit geval verstaan: 

- wanneer de overheid hetzij bepaalde vluchten ronduit verbiedt, hetzij het verkeer 

van personen verbiedt op een wijze die de facto de uitvoering van de betrokken 

vlucht uitsluit ;  

- wanneer de annulering van de vlucht plaatsvindt in omstandigheden waarin het 

desbetreffende personenverkeer niet volledig verboden is, maar beperkt is tot per-

sonen die profiteren van afwijkingen (bijvoorbeeld onderdanen of ingezetenen van 

de betrokken staat) ;  

- Wanneer er geen of dermate weinig personen een vlucht nog nemen dat moest 

deze vlucht (quasi) leeg zou blijven  ; 

- Wanneer het risico voor de bemanning van het vliegtuig te groot is. 

 

De vliegtuigmaatschappij zal u nog steeds zorg en bijstand moeten verstrekken indien van 

toepassing.  

 Komt mijn annulatieverzekering tussen als mijn vliegtuigreis geannuleerd 

wordt? 

Dat hangt er vanaf. Naargelang de bewoordingen zal uw verzekering de kosten al dan niet 

terugbetalen. Echter zullen de meeste verzekeringen niet de risico’s van een epidemie dekken 

en zal u dus geen gebruik kunnen maken van uw annulatieverzekering voor de kosten. Het 

wordt aangeraden dan ook zo snel mogelijk uw verzekeringsmaatschappij te contacteren.  

 

Zie tevens voor pakketreizen: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavi-

rus/coronavirus-informatie-voor-0 
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9 Mededingingsrecht 

 Staatssteun 

 Wat is staatssteun? 

Staatssteun betekent directe of indirecte economische of financiële steun van nationale over-

heden aan specifieke ondernemingen of sectoren.  

 

Staatssteun wordt beheerst door het Europees mededingingsrecht omdat het nationaal toe-

kennen van voordelen aan bepaalde ondernemingen en/of bepaalde sectoren, een grote 

impact kan hebben op de normale concurrentie.  Bv. Wanneer de Belgische overheid 5 mil-

joen EUR pompt in de sector van elektrische wagens omdat zij uit milieu-overwegingen vindt 

dat die sector sneller moet avanceren, dan beïnvloedt dat de concurrentiepositie van be-

paalde merken,  van bepaalde automodellen,  in het nadeel van andere merken en onder-

nemingen.  Tevens kan het de concurrentie op de Europese markt verstoren, en Belgische on-

dernemingen serieus bevoordelen, als andere landen géén dergelijke initiatieven nemen.   

 

Europees werden spelregels uitgewerkt voor de wijze waarop overheden dit soort selectieve 

steun mogen verlenen.  De basisprincipes zijn te vinden in artikel 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van Europese Unie,  De Europese Commissie heeft een determine-

rende rol inzake de naleving van de regels rond staatssteun. 

 Wanneer komt men normaal in aanmerking voor staatssteun? 

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en mits naleving van strenge formele vereisten kan een 

lidstaat, in normale omstandigheden,  staatssteun van meer dan 200.000 € toekennen.   Denk 

bv. aan de ondersteuning voor economische ontwikkeling in gebieden waar de levenskwaliteit 

abnormaal laag is.     

 

Voor kleinere vormen van overheidssteun (t.e.m. 200.000 €) geldt een soepeler regime, de zgn. 

de minimis – regeling.   

 

Bepaalde steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen vallen bijvoor-

beeld onder de de-minimisverordening: Hinderpremie en sluitingspremie, Rentetoelage voor 

kmo's en inkomenscompensatievergoeding bij hinder openbare werken, Kmo-groeisubsidie, 

Kmo-portefeuille , Ecologisch en veilig transport (Departement MOW i.s.m. VLAIO) en Project-

oproep Extended Reality (XR). 

 

Een onderneming mag in de voorbije drie jaar (huidig lopende jaar en twee voorgaande be-

lastingjaren) niet meer dan € 200.000 de-minimissteun hebben ontvangen. Voor de transport-

sector werd deze drempel verlaagd tot € 100.000. 

 Kom ik in aanmerking voor staatsteun wanneer ik als onderneming getroffen ben door 

corona? 

De coronacrisis noopt de Europese Commissie tot een flexibelere houding inzake staatssteun. 

De Europese Commissie heeft dan ook een zgn. ‘Temporary Framework’ uitgewerkt om de 

economie te kunnen ondersteunen in de context van  de COVID-19 uitbraak. 
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In dit Framework worden vijf types van hulp voorzien : 

 

(i) Lidstaten kunnen structuren uitwerken waarbij zij tot €800,000 toekennen om te 

verhelpen aan een  liquiditeitsprobleem van ondernemingen (denk aan 

belastingsvoordelen of voorafbetalingen van tegoeden of directe toekenning) 

(ii) De overheid kan garant staan voor leningen die ondernemingen nemen bij banken.  

Zo zullen noodlijdende ondernemingen alsnog leningen kunnen aangaan. 

(iii) De overheid kan zélf leningen toekennen met aantrekkelijke intrestvoeten aan 

ondernemingen.  Zo kan er worden voorzien in onmiddellijk werkkapitaal voor de 

ondernemingen. 

(iv) Lidstaten die de leencapaciteit van banken willen gebruiken als rechtstreekse 

ondersteuning van bedrijven, in het bijzonder voor KMO’s, worden ondersteund en 

begeleid.  (dit voordeel wordt beschouwd als staatssteun t.a.v. de onderneming, niet 

t.a.v. de bank) 

(v) De lidstaten kunnen korte termijn export kredietverzekeringen verstrekken, waar nodig; 

zo wordt vermeden dat sommige landen worden omzeild, als niet-verhandelbare 

risico’s. 

 

Hoe zich dat voorlopig voor Vlaanderen vertaalt in concrete steunmaatregelen vindt u op 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatrege-

len-mbt-het-coronavirus/coronavirus 

 Hoe vraag ik concreet staatssteun aan? 

In deze tijden voorziet de overheid al in diverse hulpmaatregelen (staatssteun) in diverse sec-

toren : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-

maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus 

 

Te verwachten valt dat dit pakket nog zal worden uitgebreid, in de komende weken en maan-

den.  Alsmaar meer ondernemingen en sectoren zullen (economisch) geraakt worden door 

het coronavirus.  

 

Het is niet aan de orde dat je als KMO,  naast deze maatregelen, nog bij de overheid gaat 

aankloppen voor extra, individuele overheidssteun ‘wegens corona’.    Dat is niet de manier 

waarop het werkt. 

 

Gelet op de complexe regelgeving, laat u zich best bijstaan om te zien welke bijkomende 

stappen er eventueel nog kunnen worden genomen in het bekomen van alle bestaande over-

heidssteun.  Dit kan bijvoorbeeld worden geverifieerd a.d.h.v. reeds bestaande sectorregels 

inzake overheidssteun, maar ook in het kader van reeds bestaande guidelines voor het redden 

en herstructureren van ondernemingen in moeilijkheden. 

 

Als Vlaamse onderneming vindt u hierover de relevante info op: https://www.vlaio.be/nl/sub-

sidies-financiering/subsidiedatabank 

 

Voor Brussel kan u terecht op de website https://1819.brussels/nl/infotheek/subsidies-voor-on-

dernemers 
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 Hoe vecht ik toegekende staatssteun toegekend aan een concurrent aan? 

Stel dat mijn rechtstreekse concurrenten genieten van royale staatssteunmaatregelen, terwijl 

ikzelf niet diezelfde voordelen geniet, en dus dreig te belanden in een dramatische concur-

rentiepositie. 

 

Bepaalde types van staatssteun zijn zeker aan te vechten, hetzij op formele gronden (onwet-

telijke staatssteun), hetzij op inhoudelijke gronden (onverenigbare staatssteun). 

 

Zo zijn nationale rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van vorderingen m.b.t. de onwet-

telijkheid van bepaalde staatssteun. 

 

De materie is heel complex en moet zeker in overleg met een mededingingsspecialist worden 

geanalyseerd, maar onwettelijke of onverenigbare vormen van staatssteun kunnen met suc-

ces worden aangevochten.   In dat geval moet de staatssteun worden terugbetaald door de 

begunstigde aan de staat, in een zgn. ‘recovery’ procedure. 

 Misbruik van machtspositie en oneerlijke handelspraktijken  

 Wanneer kan ik als onderneming worden aangeklaagd wegens het vragen van exces-

sieve prijzen voor bijvoorbeeld mondmaskers, handgels of kan ik hiervoor een andere 

onderneming aanklagen?  

Op basis van het mededingingsrecht kan men hier enkel tegen optreden indien de onderne-

ming die de excessieve prijs vraagt een machtspositie heeft. Vanaf het moment dat deze on-

derneming een marktaandeel heeft van 40-50% op de relevante markt, vormt dit een indicatie 

van een machtspositie.  

 

Eens de machtspositie vaststaat, dient te worden aangetoond dat deze onderneming een prijs 

aanrekent die niet in verhouding staat tot de economische waarde van het product. Om na 

te gaan of deze voorwaarde is voldaan dienen specialisten te worden geraadpleegd.  

 

Het verbod om als dominante onderneming excessieve prijzen aan te rekenen blijft onverkort 

gelden, ook in tijden van Corona.  

 

Kortom: enkel ondernemingen die een machtspositie hebben, kunnen worden verweten een 

excessieve prijs aan te rekenen in het kader van de mededingingsrechtelijke regels.  

Vandaar de volgende vraag: op basis van welke regels kan verder nog worden opgetreden 

of -vanuit een ander perspectief- welke regels dien ik nog te respecteren.  

 Welke regels dien ik te respecteren bij het bepalen van verkoopsvoorwaarden voor 

mijn producten of diensten in Europa?  

Ondernemingen in België en Europa zijn er ook tijdens crisissituaties toe gehouden om geen 

oneerlijke handelspraktijken toe te passen, ten aanzien van andere ondernemingen en van 

consumenten.  

 

Indien u overweegt om in het kader van corona bepaalde handelspraktijken toe te passen, 

kan u deze best even aftoetsen met uw advocaat.  
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Volgende handelspraktijken dienen in alle omstandigheden als oneerlijk te worden be-

schouwd ten aanzien van consumenten:  

 

• producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden zonder dat de 

onderneming aangeeft dat er een gegrond vermoeden bestaat dat zij deze 

producten of gelijkwaardige producten niet tegen die prijs kan leveren of door een 

andere onderneming kan doen leveren gedurende een periode en in 

hoeveelheden die, rekening houdend met het product, de omvang van de voor 

het product gevoerde reclame en de aangeboden prijs, redelijk zijn;  

• producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden en vervolgens, met de 

bedoeling een ander product aan te prijzen en vervolgens weigeren een bestelling 

op te nemen of het product binnen een redelijke termijn te leveren;  

• beweren of anderszins de indruk wekken dat een product legaal kan worden 

verkocht wanneer dit niet het geval is; 

• bedrieglijk beweren dat een product ziekten, gebreken of misvormingen kan 

genezen; 

• feitelijk onjuiste informatie verstrekken over marktomstandigheden of de 

mogelijkheid het product te bemachtigen met de bedoeling de consument het 

product te doen aanschaffen tegen voorwaarden die minder gunstig zijn dan de 

normale marktvoorwaarden.  

 Samenwerking tussen concurrenten 

  Mag ik in tijden van corona samenwerken met concurrenten bv. om bevoorrading te 

verbeteren? 

 Het mededingingsrecht verbiedt samenwerking tussen concurrerende ondernemingen 

die de mededinging op de markt zou kunnen beperken, verhinderen of vervalsen.  Dit 

verbod is beter bekend als het kartelverbod.  Inbreuken op het kartelverbod worden tra-

ditioneel beschouwd als zeer zware inbreuken en kunnen aanleiding geven tot admini-

stratieve geldboetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet van de be-

trokken onderneming. 

  

Volgende vormen van samenwerking tussen concurrenten worden zo onder meer bestraft 

onder het kartelverbod: 

  

• Het gezamenlijk bepalen van aan- of verkoopprijzen of andere contractuele 

voorwaarden; 

• Het beperken of controleren van de productie; 

• Het verdelen van markten of afnemers; en  

• Het uitwisselen van informatie over prijzen en beschikbare hoeveelheden. 

  

Het kartelverbod is in principe onverkort van toepassing op vormen van samenwerking die 

ontstaan in tijden van crisis.  Te denken valt bv. aan supermarkten die bepaalde afspraken 

maken over wie welke klanten zal beleveren en aan welke voorwaarden om zo de 
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continuïteit van leveringen te kunnen garanderen.  Een ander voorbeeld is de samenwer-

king tussen verschillende farmaceutische bedrijven om een vaccin te ontwikkelen tegen 

het coronavirus.  Dergelijke afspraken vallen normaal gesproken onder het kartelverbod 

en dat is in tijden van crisis helaas niet anders.   

  

Onder bepaalde omstandigheden is het echter wel mogelijk om een ontheffing van het 

kartelverbod te krijgen, op individuele basis of omdat de samenwerking onder een groeps-

vrijstelling valt.  Hiervoor zal de onderneming in kwestie echter wel moeten aantonen dat 

de samenwerking merkbare objectieve voordelen met zich meebrengt voor de consu-

ment die zwaarder doorwegen dat de nadelen van de samenwerking op de concurren-

tie.     

  

Zekere vormen van samenwerking tussen concurrenten in het kader van de coronacrisis 

zouden dus wel moeten kunnen, maar moeten voorafgaand grondig gecheckt worden 

op hun conformiteit met het kartelverbod en de eventuele toepasselijke ontheffingen.   

 Bestaat er in België een algemene ontheffing voor de toepassing van de mededin-

gingsregels in het kader van de coronacrisis zoals dat in andere landen het geval is? 

 Hoewel het kartelverbod dus in principe ook onverkort van toepassing is in crisissituaties,  

hebben verschillende nationale mededingingsautoriteiten de laatste dagen al aangege-

ven dat zij toch inschikkelijker zullen zijn in tijden van corona. 

  

Zo besliste de Britse regering bv. om een ontheffing van het kartelverbod toe te staan voor 

supermarkten die informatie uitwisselen en samenwerken om ervoor te zorgen dat vol-

doende winkels open zouden blijven tijdens de quarantaineperiode, alsook om bepaalde 

distributiecentra te delen.  Ook de Nederlandse mededingingsautoriteit gaf aan dat de 

volgende praktijken exceptioneel getolereerd zouden worden: het uitwisselen van infor-

matie tussen supermarkten over hun stockniveau; het samenwerken van voedsel-distribu-

teurs; het uitwisselen van informatie tussen farmaceutische groothandelaars; en het sluiten 

van sectorspecifieke overeenkomsten om invorderingen gemakkelijker te maken.  Daar-

enboven besliste ook de Noorse regering dat twee concurrerende luchtvaartmaatschap-

pijen voor 3 maanden ontheven zouden zijn van het kartelverbod om te kunnen samen-

werken om het vervoer van goederen te kunnen blijven garanderen.   

  

De Belgische Mededingingsautoriteit, noch de Europese Commissie, hebben zich echter 

reeds uitgesproken over de impact van de coronacrisis op de toepassing van het kartel-

verbod, zodat hogervermelde ontheffingen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Noor-

wegen niet van toepassing zijn in België.  Er bestaat in België dus geen specifieke onthef-

fing voor samenwerkingen tussen concurrenten in tijden van corona.   

 

Op 23 maart 2020 publiceerde het “European Competition Network” (ECN), zijnde de ver-

zameling van alle Europese mededingingsautoriteiten en de Europese Commissie, een 

statement over de toepassing van het mededingingsrecht in tijden van corona.  In deze 

statement werd uitdrukkelijk vermeld dat de Europese Mededingingsautoriteiten niet ac-

tief zullen optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen die worden genomen 
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om een leveringstekort te voorkomen.  De mededingingsautoriteiten zullen daarentegen 

wel nog steeds eventuele klachten tegen bepaalde praktijken kunnen onderzoeken.  In 

de statement moedigen ze de ondernemingen tevens aan om bij twijfel over de confor-

miteit van een bepaalde praktijk voorafgaand informeel advies in te winnen bij de Euro-

pese Commissie en/of de nationale mededingingsautoriteiten.   

 

De ECN benadrukt wel dat het van het grootste belang blijft dat essentiële gezondheids-

producten (zoals mondmaskers en handgels) tegen competitieve prijzen beschikbaar blij-

ven.  De Europese mededingingsautoriteiten zullen daarom niet aarzelen om tegen ex-

cessieve prijzen op te treden, zeker wanneer deze prijzen zijn afgesproken met concurren-

ten en dus een schending van het kartelverbod inhouden.  Het ECN raadt de producen-

ten in dit kader tevens aan om maximumprijzen op te leggen aan distributeurs om zo even-

tuele excessen te kunnen vermijden.   

  Welke richtlijnen te respecteren in het kader van dergelijke samenwerking? 

 Buiten het specifieke coronakader (dat in België momenteel dus nog niet bestaat) om, 

bieden de medegingsregels echter ook wel wat ruimte voor samenwerking tussen con-

currenten.   

  

Op basis van de berichtgeving in andere landen, lijken de volgende vragen en de hierop 

geformuleerde antwoorden richtinggevend te zijn: 

  

• Kadert de samenwerking binnen de wereldwijde strijd tegen COVID-19? 

• Dient deze samenwerking het algemeen belang?  

• Is de samenwerking in tijd beperkt? 

• Levert de samenwerking voordelen op die de consument ten goede komen? 

• Gaat de samenwerking niet verder dan strikt noodzakelijk? 

• Heeft de samenwerking niet tot doel of tot gevolg dat de prijzen van een bepaald 

product of bepaalde dienst kunstmatig worden verhoogd? 

  

Als op elke vraag het antwoord bevestigend is, dan zou de samenwerking best wel eens 

kunnen zijn toegestaan.  

 

Belangrijk is dat elke samenwerking steeds moet worden bekeken in het licht van de con-

crete omstandigheden.  Om hier zekerheid over te krijgen, raden wij u ten zeerste aan om 

een expert in het mededingingsrecht te raadplegen alvorens u de samenwerking aanvat 

om te bekijken wat al dan niet allemaal mogelijk is.   

10  Welke bevoegdheden heeft de politie om de naleving van de 

coronamaatregelen te controleren?  

 In het ministerieel besluit van 18 maart 2020 heeft de regering bijzondere bevoegdheden toe-

gekend aan de politie om de nalevingmaatregelen te controleren.  
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De politie krijgt daarbij een algemene bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de 

voorwaarden. Dit geldt zowel voor de controle op de verplichte sluiting van handelszaken, 

voor de naleving van de regels van social distancing, de naleving van de openingsuren, het 

verbod op samenscholingen of andere verboden activiteiten, en de algemene verplichting 

om thuis te blijven, behalve voor toegelaten verplaatsingen.   

  

De politie heeft de bevoegdheid om bij haar controleopdracht, zo nodig dwang of geweld te 

gebruiken.   

  

Concreet houdt dit in dat de politie zich onder meer, zonder toestemming, toegang kan ver-

schaffen tot een handelszaak om haar controleopdracht uit te voeren. 

11 De impact van het COVID-19-virus op de bouwsector: enkele 

belangrijke aandachtspunten.  

Ook de bouwsector blijft niet gespaard van de impact van het COVID-19-virus. Het valt te 

verwachten dat het virus de vooruitgang van heel wat bouwprojecten zal hinderen. 

 

Welke invloed heeft dit op lopende aannemingsovereenkomsten en bouwprojecten? Wat be-

tekent dit juridisch? 

 

Monard Law zet de voornaamste krachtlijnen op een rij aan de hand van allerlei praktische 

vragen. 

 De contractuele uitvoeringstermijnen komen in het gedrang. De werken kun-

nen niet worden verdergezet. Kan ik mij als aannemer beroepen op over-

macht? 

Aannemingsovereenkomsten dienen in principe nageleefd te worden en kunnen niet zomaar 

éénzijdig stopgezet of geschorst worden. De aannemer loopt anders het risico een contractu-

ele wanprestatie te begaan waarbij hij een schadevergoeding verschuldigd is aan zijn op-

drachtgever.  

 

Om een overmachtssituatie ten gevolge van het COVID-19-virus te kunnen inroepen, dienen 

de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld te zijn: 

 

 - het moet gaan om een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis (de gebeurtenis mag 

normaal gezien niet te verwachten zijn geweest);  

- de feiten moeten zich voordoen buiten de wil (“schuld”) van de aannemer;  

- de overmacht maakt de verdere uitvoering van de aannemingsovereenkomst volle-

dig onmogelijk. Het is dus niet voldoende dat de uitvoering ervan enkel bemoeilijkt 

wordt of duurder uitvalt;  

- de onmogelijkheid tot werken moet een tijdelijk karakter hebben. De onmogelijkheid 

tot het uitvoeren van de aannemingsovereenkomst moet voor iedere aannemings-

overeenkomst afzonderlijk bekeken worden. De duur van overmachtssituatie kan 
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variëren van één dag tot verschillende dagen, afhankelijk van de aard van de gebeur-

tenis en de omvang van de gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze 

overmachtssituatie kan aanhouden tot de situatie is genormaliseerd. 

 

Er kan dus worden gesteld dat wanneer de maatregelen van de overheid en de impact van 

het COVID-19-virus ervoor zorgen dat er bv. onvoldoende materiaal beschikbaar is, er een 

personeelstekort is bij de aannemer cq. onderaannemer en dit tot gevolg heeft dat de op-

dracht niet tijdig kan worden uitgevoerd, dit als overmacht kan worden gekwalificeerd (art. 

1147 en 1148 B.W.) 

 

Vooraleer er sprake kan zijn van overmacht, dient de werf evenwel daadwerkelijk verstoord te 

worden.  

 

Kan er toch verder gewerkt worden op de betreffende werf door allerlei bijkomende maatre-

gelen in acht te nemen, dan is er geen sprake van overmacht. 

 

Wanneer het daarentegen voor de aannemer onmogelijk is om de werken op de werf verder 

te zetten, bv. wegens gebrek aan personeel ten gevolge van het virus, wegens gebrek aan 

aanlevering van bouwmateriaal, wegens strikte overheidsmaatregelen, … dan is er sprake van 

een overmachtssituatie en kunnen de werken door de aannemer worden opgeschort. 

 

Deze overmachtssituatie heeft tot gevolg dat de aannemer de werken tijdelijk kan opschorten 

hetgeen tot een termijnverlenging zal leiden.  

 De aannemer kan de aannemingswerken nog uitvoeren mits bijkomende 

maatregelen te treffen. Kunnen de hieraan verbonden bijkomende kosten wor-

den doorgerekend aan de opdrachtgever? 

Indien blijkt dat de werken verder alsnog kunnen worden uitgevoerd, maar de uitvoering moei-

lijker en duurder is geworden, dan zal de aannemer zich dus niet gewoon op overmacht kun-

nen beroepen. 

 

De aannemer zal de werken aldus moeten uitvoeren, maar zal hierdoor bijkomende kosten 

moeten maken – rekening houdend met deze gewijzigde omstandigheden – om de voorop-

gestelde opdracht alsnog te kunnen uitvoeren. De hieraan verbonden termijnverlenging en 

bijkomende kosten zullen – in kader van de matigende werking van de goede trouw bij de 

uitvoering van de overeenkomst – kunnen worden doorgerekend aan de opdrachtgever cq. 

bouwheer.  

 

Hierbij is het uiteraard van belang dat de aannemer niet zélf aan de basis ligt van de termijn-

verlenging cq. bijkomende kosten en dat dit louter en alleen te wijten is aan de impact van 

het COVID-19-virus.  

 De opdrachtgever cq. bouwheer wenst te aannemingswerken te laten stilleg-

gen. Wat dien ik als aannemer te doen?  

De opdrachtgever cq. bouwheer wenst dat de werken op de werf worden stilgelegd. Als aan-

nemer verzoekt u aan uw opdrachtgever om dit schriftelijk te willen bevestigen. Indien de op-

drachtgever cq. bouwheer weigert dit te doen, stuurt u idealiter zelf een schrijven waarin u 
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vraagt om te bevestigen dat de werkzaamheden opgeschort worden ten gevolge van deze 

overmachtssituatie. 

 

Wanneer de opdrachtgever cq. bouwheer daarentegen eist dat de aannemingsovereen-

komst onverkort wordt verdergezet, zonder rekening te houden met deze ernstige en vooral 

onvoorziene omstandigheden, zonder vergoeding van de bijkomende kosten, dan oefent de 

opdrachtgever cq. bouwheer zijn recht uit op een kennelijk onredelijke wijze. De opdrachtge-

ver cq. bouwheer gaat alzo kennelijk de grenzen te buiten van een normale uitoefening van 

zijn rechten als een normaal, zorgvuldig en vooruitziende opdrachtgever. De opdrachtgever 

loopt alzo het risico dat zijn gedrag als rechtsmisbruik wordt gekwalificeerd.  

 

 Wat indien mijn aannemer cq. onderaannemer niet verder kan werken op de 

werf ? Dien ik als opdrachtgever alle schade ten laste te nemen?  

Zoals hoger toegelicht, kan de opdrachtgever cq. bouwheer van zijn aannemer vragen om 

de werken verder te zetten wanneer dit voor de aannemer nog mogelijk blijkt te zijn. De aan-

nemer dient immers zijn contractuele verplichtingen van de aannemingsovereenkomst na te 

leven en kan deze niet zomaar éénzijdig schorsen.  

 

Indien er evenwel sprake is van overmacht en de werf dient daadwerkelijk stil te worden ge-

legd – bv. ten gevolge van een personeelstekort, een overheidsmaatregel of wegens gebrek 

aan aanlevering van materiaal - dan dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan zijn 

opdrachtgever. 

 

De aannemer dient desgevallend zijn opdrachtgever onmiddellijk in kennis te stellen van zijn 

situatie en – indien mogelijk - het effect op het verdere verloop op het bouwproject toe te 

lichten.  

 

Dit betekent echter niet dat de aannemer alle hiermee gepaard gaande schade volledig kan 

verhalen op zijn opdrachtgever. 

 

De aannemer dient immers zelf ook alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alle schade 

te vermijden en deze tot een minimum te beperken. De aannemer dient dan ook te goeder 

trouw en schadebeperkend op te treden.  

 

Onvoorziene omstandigheden maken immers deel uit van het ondernemingsrisico van de aan-

nemer. Dit betekent aldus dat de aannemer niet alle aanspraken louter op de opdrachtgever 

kan afwenden.  

 

Dergelijke overmachtssituatie geldt bovendien evenzeer voor de opdrachtgever, dewelke op 

zijn beurt eveneens verplichtingen heeft t.a.v. zijn eigen contractspartijen.  

 

Het strekt dan ook tot de aanbeveling dat contractspartijen te goeder trouw in overleg treden 

met het oog op de verdere organisatie en afwerking van het bouwproject zodat de contrac-

tuele verbintenissen van het bouwproject alsnog deugdelijk kunnen worden uitgevoerd. Deze 

aanvullende afspraken dienen best schriftelijk bevestigd en aanvaard door partijen. 
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12 Onroerend goed 

 Mag u de betaling van huur opschorten? 

Maakt voor huurders de huidige pandemie overmacht uit waardoor zij geen huur moeten be-

talen dan wel de betaling van de huur mogen opschorten? 

 

De beslissingen/maatregelen tot sluiting van de ondernemingen werden opgelegd door de 

overheid. De verhuurder heeft hier geen invloed op. 

 

De verplichting van de verhuurder bestaat erin het goed te leveren, het goed in de staat te 

houden zodat het gebruikt kan worden waartoe het verhuurd is en het rustig huurgenot te 

waarborgen.  

 

Het pand is volledig ter beschikking van de huurder, zijn goederen zijn aanwezig, etc. De ver-

huurder voldoet bijgevolg aan zijn verplichtingen. 

 

Hier staat tegenover dat de huurprijs gewoon betaald dient te worden. 

 

De uitzondering is de situatie waarin de huurovereenkomst voorziet in bepalingen die van toe-

passing zijn in het geval van overmacht.  

  

Uiteraard kan er (uit commerciële overwegingen) wel een kwijtschelding, vermindering van de 

huurprijs of een afbetalingsplan worden verleend door de verhuurder maar enkel mits akkoord 

van de verhuurder.  

 

De huurder die zijn huur niet betaalt begaat een ernstige contactuele fout.  

 

Wij trekken de parallel met wegwerkzaamheden, ook dan is de huur verschuldigd. 

 Maatregelen genomen door de (regionale) overheid voor de private en sociale 

huurmarkt  

De coronamaatregelen hebben eveneens gevolgen voor de normale werking van de private 

en sociale huurmarkt. Een overzicht van de maatregelen die de Vlaamse Regering heeft ge-

nomen om de impact van de federale coronamaatregelen op de huurmarkt temperen wordt 

hieronder weergegeven. 

 Verlenging van de huur – verzoek - termijn 

Indien een huurovereenkomst vervalt of ten gevolge van een opzegging eindigt, kan de huur-

der tijdens de duur van de coronavirusmaatregelen de verlenging van de huurovereenkomst 

wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder vragen met een e-mail. Die aan-

vraag kan ook nog gebeuren tijdens de maand voor de vervaldag van de huur. 

 Gerechtelijke uithuiszettingen – opschorting – vooralsnog tot 17 juli 2020 

De uitvoering van gerechtelijke uithuiszettingen zijn tijdelijk niet toegelaten. Vredere1.chters 

kunnen dus nog uithuiszettingen uitspreken (als zij nog zaken behandelen), maar zij kunnen 
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tijdelijk niet meer uitgevoerd worden. Gerechtelijke uithuiszettingen die toch zouden worden 

doorgevoerd zullen voortaan zonder recht of titel gebeuren. Het besluit machtigt uitdrukkelijk 

de politie om deze bepalingen te laten naleven. Dit geldt zolang de civiele noodsituatie van 

kracht is. Voorlopig is dat tot en met 17 juli. Dit tijdelijk verbod heeft betrekking op de private 

en sociale huurmarkt. Uitzettingen van krakers, partners bij echtelijke moeilijkheden, bezettin-

gen ter bede,… vallen er aldus niet onder.  

Voor wat  het Brussels Hoofdstedelijk gewest betreft, werd middels het besluit d.d. 03.04.2020 

van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het verbod tot uithuiszet-

tingen verlengd tot en met 03.05.2020. Voor Wallonië worden gedwongen uithuiszettingen 

(voorlopig) opgeschort tot en met 19 april 2020. 

 Fonds ter bestrijding voor uithuiszetting – vervroegde toepassing – beslissing OCMW 

Het OCMW zal ook voor mensen wiens huurachterstal ontstaan is na 1 april beroep kunnen 

doen op het fonds ter bestrijding voor uithuiszetting (Het OCMW beslist autonoom of het al dan 

niet een beroep doet op het Fonds). De vergoeding wordt tijdelijk aangepast. Het fonds ter 

bestrijding van uithuiszettingen treedt in werking op 1 juni 2020. Aanvankelijk was voorzien dat 

enkel huurachterstallen die ontstaan zijn na 1 juni 2020 in aanmerking komen voor een bege-

leidingsovereenkomst. Om ook betalingsachterstanden ingevolge de huidige 'coronavirus-

maatregelen' voor de maanden april en mei 2020 te kunnen vatten in een begeleidingsover-

eenkomst, wordt deze begrenzing verschoven naar 1 april 2020.  

 Aanpassing sociale huur igv inkomensverlies 

Een sociale huurder die inkomensverlies heeft door tijdelijke werkloosheid ten gevolge 

van overmacht (reden 'coronavirus') zal een tijdelijke aanpassing van de huurprijs (jaarlijks be-

rekend op basis van het referentie-inkomen van het gezin) kunnen vragen aan de sociale ver-

huurder. Ten gevolge van de Corona -crisis maakt de Vlaamse regering het nu mogelijk om 

ook een huurprijsvermindering te krijgen als het inkomen één maand (i.p.v. drie maanden) met 

minstens 20% is gedaald. Het volstaat dat de huurder aan de verhuurder een attest van de 

RVA, uitbetalingsinstelling of werkgever overhandigt waaruit dit blijkt, samen met de nodige 

bewijsstukken waarop de verhuurder het huidige inkomen kan berekenen. De verhuurder zal 

vervolgens nagaan of het huidige inkomen 20% lager ligt dan het referentie-inkomen. 

 Tijdelijke opvang door sociale verhuurders – noodsituatie – tijdelijke huur van 6 maan-

den – rechtstreeks of middellijk 

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden zullen sociale verhuurders tijdelijk, rechtstreeks 

of via een intermediaire instelling, alleenstaanden of gezinnen die in een noodsituatie verkeren 

ten gevolge van de coronavirusmaatregelen opvang kunnen verlenen. 

De sociale verhuurder kan rechtstreeks met de betrokken alleenstaande of het gezin een huur-

overeenkomst van zes maanden sluiten. Deze huurovereenkomst valt dan onder (titel II ‘Huur-

overeenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen’ van) het Vlaams Woninghuurdecreet. De huur-

overeenkomst wordt op verzoek van de huurder verlengd met zes maanden indien de huur-

overeenkomst eindigt als de 'coronavirusmaatregelen' nog van kracht zijn. Deze verlengingen 

kunnen gebeuren zolang de coronavirusmaatregelen aanhouden. 

De sociale verhuurder kan ook verhuren aan een intermediaire instelling, zoals bijvoorbeeld het 

OCMW of een CAW, met als doel de tijdelijke opvang van mensen in een noodsituatie. In nor-

male omstandigheden is deze verhuur beperkt tot maximaal 1% van het patrimonium van de 

sociale verhuurder. Zolang de 'coronamaatregelen' gelden, kan hier van afgeweken worden 

om deze reden.  
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 Wat met de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars in 

tijden van COVID-19? 

De vereniging van mede-eigenaars (VME) houdt jaarlijks haar algemene vergadering in de 

periode zoals in het reglement van intern orde werd vastgelegd (voorheen in het reglement 

van mede-eigendom). 

 

Normalerwijze bepaalt de syndicus van de VME de exacte datum waarop deze algemene 

vergadering plaatsvindt in de voormelde periode. In het kader van deze COVID-19-crisis is het 

evenwel in principe verboden om dergelijke bijeenkomsten te organiseren.   

 Uitstel is geen afstel 

De wet inzake appartementsrecht bepaalt dat het reglement van interne orde de periode 

van 15 dagen moet vermelden waarin jaarlijks de algemene vergadering bijeenkomt. Dit im-

pliceert aldus dat de syndicus niet zomaar op eigen initiatief kan beslissen om de vergadering 

op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.  

 

Tot minstens 30 juni 2020 mogen mede-eigenaars immers niet fysiek samenkomen in een al-

gemene vergadering.14  

 Oplossingen voor de syndicus 

12.3.2.1 Volmachten 

Een eerste mogelijkheid is om mede-eigenaars aan te raden om een volmacht op te stellen 

voor een andere mede-eigenaar, die wel fysiek op de algemene vergadering aanwezig zal 

zijn. Op die manier dienen niet alle mede-eigenaars fysiek aanwezig te zijn op de algemene 

vergadering. Hierbij geldt evenwel de beperking dat elke mede-eigenaar maximum 3 vol-

machten kan hebben. Dit aantal kan nog stijgen indien de mede-eigenaar met zijn eigen aan-

delen en volmachten niet meer dan 10% van alle stemmen cq. aandelen vertegenwoordigt 

(cfr. art. 577, §7, lid 5 B.W.).  

 

Indien er onvoldoende aanwezigheid is op de algemene vergadering en aan het dubbel aan-

wezigheidsquorum niet is voldaan, dient er een tweede algemene vergadering bijeengeroe-

pen te worden. Deze tweede algemene vergadering dient ten vroegste binnen de 15 dagen 

na de eerste vergadering te worden samengeroepen (art. 577-6, §5, lid 4 B.W.). De wet bepaalt 

echter niet dat hier een maximumtermijn op staat, zodoende dat de tweede vergadering dan 

kan worden samengeroepen nadat de strenge maatregelen in kader van het COVID-19-virus 

zijn opgeheven.  

12.3.2.2 Elektronische deelname aan de algemene vergadering  

Een tweede mogelijkheid is om de algemene vergadering te laten doorgaan op afstand, m.n. 

een digitale algemene vergadering. Elke mede-eigenaar dient dan via zijn pc, tablet of 

smartphone op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering. De deelname en de 

stemming dient dan via E-ID te worden geregistreerd.  

 

 
14 Volgens website BIV 
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Als alle leden vanop afstand kunnen deelnemen, kan de vergadering dus doorgang vinden, 

maar in dat geval kunnen beslissingen enkel bij unanimiteit worden aangenomen. 

 

De notulen dienen dan na afloop van de algemene vergadering elektronisch ondertekend te 

worden  

12.3.2.3 Uitstel omwille van dwingende maatregelen 

Een derde mogelijkheid is een uitstel van de algemene vergadering tot na de dwingende co-

ronamaatregelen. 

 

Deze mogelijkheid is inmiddels wettelijk geregeld via Koninklijk besluit nr. 4 van 09.04.2020 hou-

dende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigings-

recht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. 

 

Deze maatregel heeft een beperkte duurtijd en geldt van 10.03.2020 t.e.m. 30.06.2020 (ver-

lengd bij Koninklijk Besluit van 28 april 2020). 

 

Het KB nr. 4 van 09.04.2020 bepaalt dat de veiligheidsvoorschriften, gerelateerd aan het Covid-

19 pandemie, niet toelaten dat mede-eigenaars op een fysieke manier nog deelnemen aan 

de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. Omwille van deze veiligheidsvoorschriften 

kunnen deze algemene vergaderingen niet meer doorgaan en kunnen ze uitgesteld worden 

naar een later tijdstip. Desgevallend dient de algemene vergadering gehouden te worden 

binnen de 5 maanden na het verstrijken van deze crisisperiode. 

 

De algemene vergaderingen die sedert 10.03.2020 nog rechtsgeldig werden georganiseerd, 

behouden volgens het KB hun rechtsgeldigheid. Het KB beoogt dus geenszins de beslissingen 

van die algemene vergaderingen teniet te doen. 

 

Verder zal het KB geen afbreuk doen aan de mogelijkheid om de algemene vergadering 

schriftelijk te voeren in toepassing van art. 577-6, §1 B.W. Volgens het KB kan de organisatie van 

de vergadering via telefonische of videoconferentie deel uitmaken van deze schriftelijke pro-

cedure. De eenparigheid, zoals vereist door de wet, blijft in dat geval behouden. 

 

Indien men opteert om de algemene vergadering uit te stellen, dan moeten de nodige maat-

regelen getroffen worden om de continuïteit te verzekeren. 

 

De mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigenaars worden 

verlengd, na het verstrijken van de termijn waarvoor de algemene vergadering hen heeft be-

noemd, tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. 

 

Uiteraard blijven de dwingende bepalingen van toepassing waaronder, onder andere, de mo-

gelijkheid om de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus 

aan te wijzen. 
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Verder blijft de syndicus gemachtigd om, gedurende deze periode, al zijn taken als syndicus 

te vervullen. Hij moet daarbij zo veel als mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften naleven. 

Hij zal zich evenwel nog steeds kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dringende werken te la-

ten uitvoeren, indien noodzakelijk. 

 

Alle contractuele bepalingen, met inbegrip van de vergoeding die proportioneel zal moeten 

worden bepaald, blijven van toepassing. De begroting voor het gebeurlijk nieuwe werkjaar 

van de vereniging van mede-eigenaars wordt, in afwachting van de in het eerste lid bedoelde 

algemene vergadering, voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal 

van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici, in overeenstemming met de beslissingen 

uit het vorige werkjaar, ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars. 

 

Tot slot worden de opdrachten en bevoegdheidsdelegaties van de raad van mede-eigenaars 

ook verlengd gedurende deze crisisperiode, aangezien er anders een vacuüm dreigt. Zo niet, 

zou de continuïteit van verenigingen waarin aan die raad van mede-eigendom een bijzon-

dere gedelegeerde bevoegdheid is gegeven, in het gedrang kunnen komen. 

 

Zoals hoger toegelicht, zal deze regeling dus met terugwerkende kracht toegepast kunnen 

worden tot het moment dat de eerste veiligheidsmaatregelen werden opgelegd, nl. op 

10.03.2020. 

 De COVID-19 crisis en onroerend erfgoed: welk effect heeft dit op mijn onroe-

rend erfgoed-project? Regeling Vlaams Gewest. 

De wereldwijde COVID-19-pandemie treft eveneens particulieren, professionelen en lokale 

overheden die een onroerend erfgoed-project hebben lopen en meer in het bijzonder voor 

wat de proceduretermijnen, de termijnen voor aanvraag en hun werkzaamheden betreft.  

Om aan deze uitzonderlijke omstandigheden tegemoet te komen, heeft de Vlaamse regering 

middels het Ministerieel Besluit van 27.03.2020 allerlei maatregelen getroffen die het mogelijk 

maken om flexibel om te gaan met de procedures in de onroerend erfgoed-regelgeving. 

De door de Vlaamse overheid genomen maatregelen zijn zeer ruim opgevat en zullen duren 

zolang deze zgn. civiele noodsituatie aanhoudt. Het Ministerieel Besluit van 27.03.2020 regelt 

o.a. de verlenging  van de termijnen in beschermingsprocedures, beroepsprocedures en pre-

mieaanvragen, en de verlenging van de geldigheidsduur van reeds verkregen toelatingen. 

De termijnen van lopende openbare onderzoeken worden tijdelijk geschorst. 

Monard Law vat hieronder de belangrijkste maatregelen voor u samen: 

 Aangaande de procedures 

Wanneer in procedures de communicatie dient te gebeuren via een beveiligde zending, zal 

dit nu ook mogelijk zijn via e-mail, zowel voor de burgers als voor de overheden. 

 

Verder zal het mogelijk zijn voor advies- en beslissingsinstanties om alternatieve vergader- en 

beslissingsmogelijkheden te hanteren. Zo zal het mogelijk zijn om via schriftelijke procedures, 

teleconferentie en videoconferentie samen te komen en adviezen te formuleren en beslissin-

gen te nemen.  
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Wanneer een advies uitblijft, wordt dit niet automatische beschouwd als een stilzwijgend gun-

stig advies. Er kan evenwel aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan, waarbij idealiter de 

bevoegde overheid en de adviesinstantie elkaar hierover raadplegen. 

Beslissingen die over gemelde archeologienota’s, nota’s of toelatingsaanvragen werden ge-

nomen, kunnen aan de  erkende archeoloog per e-mail worden bezorgd. Aangezien het 

Agentschap ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet over de elek-

tronische contactgegevens van de initiatiefnemer beschikt, voorziet het Ministerieel Besluit dat 

de erkende archeoloog zijn opdrachtgever onverwijld per e-mail of per brief op de hoogte 

brengt van de door het agentschap genomen beslissing.  

 Aangaande de termijnen 

12.4.2.1 De openbare onderzoeken Inventaris Bouwkundig Erfgoed 

De lopende termijnen inzake het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris 

van het bouwkundig erfgoed worden geschorst en verdergezet vanaf 11.05.2020. Voormelde 

termijn wordt mogelijks nog verlengd. 

 

Dit impliceert het volgende: 

- De reeds ingediende opmerkingen cq. bezwaren door burgers dienen niet opnieuw te 

worden ingediend; 

- Gedurende de schorsingsperiode tot 11.05.2020, kan de burger nog steeds per brief of 

via de webpagina van het openbaar onderzoek opmerkingen of bewaren indienen; 

- Na afloop van de schorsing, wordt het openbaar onderzoek hervat voor de nog reste-

rende termijn. De inventaris zal opnieuw ter inzage gelegd worden en kan opnieuw 

geraadpleegd worden bij het agentschap Onroerend erfgoed. 

 

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan pas plaatsvinden na 11.05.2020.  

12.4.2.2 De beschermingsprocedures 

De zakelijkrechthouder van een onroerend erfgoed dat voorlopig wordt beschermd zal zijn 

aanvraagtermijn om gehoord te worden zien verdubbelen van dertig naar zestig dagen. 

 

Verder wordt de termijn verdubbeld waarin de zakelijkrechthouder van een onroerend erf-

goed na de kennisgeving van een voorlopig beschermingsbesluit de gebruiker van het onroe-

rend goed en eventueel de eigenaar(s) van de mee beschermde cultuurgoederen in kennis 

moet stellen. Het agentschap verzoekt evenwel om deze kennisgeving zo snel mogelijk te doen 

en kan nu ook via e-mail gebeuren.   

12.4.2.3 De toelatingen 

De geldigheidsduur van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen zal 

verlengd worden tot zolang de civiele noodsituatie duurt. 

12.4.2.4 De premies 

Ook de indieningstermijn voor een aanvraag voor een premie voor buitensporige opgravings-

kosten en voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt verlengd tot 

zolang de civiele noodsituatie duurt. 
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12.4.2.5 De beroepstermijnen 

De volgende beroepstermijnen worden verlengd van dertig naar zestig dagen:  

• de beroepstermijn bij weigering van een aanduiding als erkend archeoloog of erkend 

metaaldetectorist.  

• de beroepstermijn bij weigering van toelatingen voor archeologisch vooronderzoek met 

ingreep in de bodem bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem. 

• de beroepstermijn bij weigering van toelatingen voor archeologisch vooronderzoek met 

ingreep in de bodem of archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke 

vraagstellingen. 

• de beroepstermijn bij beslissingen over de aktename van archeologienota’s en nota’s. 

• de termijn om verzet te doen tegen een dwangbevel. 

• de termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing waarbij de Inspecteur Onroerend 

Erfgoed een exclusieve bestuurlijke geldboete oplegt. 

• de termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing waarbij de Inspecteur Onroerend 

Erfgoed een exclusieve alternatieve geldboete oplegt. 

De volgende procedurele termijnen worden verlengd met een termijn van zes weken 

• de termijn waarbinnen beroep moet ingesteld worden tegen een beslissing tot toepas-

sing van bestuursdwang of over het beroep tegen een beslissing tot het opleggen van 

een last onder dwangsom. 

• De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van verbeurde bedragen. 

12.4.2.6 De geldigheidsduur van remediërende maatregelen 

De duurtijd van de remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens de civiele 

noodsituatie gaat van start op 24.03.2020 en eindigt op 24.04.2020. Deze termijn kan nog ver-

lengd worden door de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed.  

*** 

Het Ministerieel besluit bepaalt dat de hogervermelde maatregelen in principe tot en met 

24.04.2020 gelden. Deze einddatum kan evenwel nog door de minister op gemotiveerde wijze 

verlengd worden. Een eventuele verlenging van de einddatum zal desgevallend duidelijk naar 

de burger gecommuniceerd worden.  

 

Inmiddels werd via het Ministerieel Besluit d.d. 27.03.2020 van de Vlaamse Regering tot reme-

diëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het 

beleidsveld Onroerend Erfgoed bepaalde termijnen verlengd. 

 

De einddatum wordt verlengd tot 11.05.2020 voor wat de volgende procedurele maatregelen 

betreft: 

 

˗ Verzendingen of kennisgevingen die via beveiligde zending moeten, kunnen ook ge-

beuren via e-mail; 

˗ Een beslissing over gemelde archeologienota’s, nota’s of toelatingsaanvragen ver-

meld in artikel 5.4.6, 5.4.9, 5.4.13 en 5.4.17 van het Onroerenderfgoeddecreet bezorgt 
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het agentschap per e-mail aan de erkende archeoloog. De erkende archeoloog 

brengt vervolgens de initiatiefnemer onverwijld per e-mail of per brief op de hoogte 

van de beslissing; 

˗ De schorsing van de lopende openbare onderzoeken. 

13 Elektronische ondertekening van overeenkomsten tijdens de 

Corona crisis  

Vele ondernemers werken vandaag thuis. Voor degenen onder u die regelmatig 

overeenkomsten of andere documenten moeten ondertekenen, betekent thuiswerk niet dat 

de ondertekening moet uitgesteld worden. 

U moet echter wel goed nadenken over de oplossing die u gebruikt voor het elektronisch 

ondertekenen: niet alle elektronische handtekeningen zijn in de ogen van de wet gelijk. 

De elektronische handtekening wordt vandaag op Europees niveau gereglementeerd door 

de eIDAS-verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 

2014. 

Ook de Belgische wetgever nam verschillende wetgevende initiatieven inzake het elektronisch 

ondertekenen, waaronder de wet van 21 juli 2016, de "eIDAS en elektronische archivering wet” 

genoemd die de EU verordening uitvoert. 

 Welke soorten elektronische handtekeningen bestaan er? 

Er zijn vandaag drie types elektronische handtekeningen, in functie van het niveau van 

beveiliging dat de partijen willen bereiken.  

Een eerste type is de “gewone elektronische handtekening”.  

De gewone elektronische handtekening wordt gezien als een technisch eenvoudige vorm van 

ondertekening. Denk aan bv. een e-mailhandtekening en de ingescande handtekening op 

een PDF document of onderaan een e-mail.  Het is uiteraard eenvoudig om dit soort 

handtekening te vervalsen. 

Een tweede type is de “geavanceerde elektronische handtekening”. 

De geavanceerde elektronische handtekening is veiliger en biedt meer garanties. Om 

geavanceerd te zijn, moet de handtekening: 

- op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden zijn; 

- het mogelijk maken de ondertekenaar te identificeren; 

- tot stand gekomen zijn met gegevens voor het aanmaken van elektronische 

handtekeningen die de ondertekenaar met een hoog vertrouwensniveau onder zijn 

uitsluitende controle kan gebruiken; en 

- op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden zijn, dat elke 

wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord. 

Er bestaan reeds verschillende tools, zoals HelloSign en DocuSign, die functioneren aan de 

hand van e-mailauthenticatie, IP-adressen en bijkomende authenticatiemethoden, waardoor 

de ondertekenaar op unieke wijze kan worden gelinkt aan zijn of haar handtekening.  Fraude 

is altijd mogelijk, maar het is al niet zo eenvoudig meer. 

Een derde type is de “gekwalificeerde elektronische handtekening”. 
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De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische 

handtekening, maar dan aangemaakt met een gekwalificeerd middel en gebaseerd op een 

gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen (bv. de Belgische eID-kaart of 

de itsme-applicatie).  

 Hoe zit het met de bewijskracht? 

Alleen de gekwalificeerde handtekening staat per definitie juridisch gelijk aan een 

handgeschreven handtekening.   

De andere twee types elektronische handtekeningen staan slechts gelijk met de 

handgeschreven handtekening, en hebben dus juridische bewijskracht, wanneer deze 

betrouwbaar zijn. Wat wordt gezien als ‘betrouwbaar’ hangt af van de omstandigheden. 

Zolang de tegenpartij de geldigheid van de handtekening niet betwist, stellen zich geen 

problemen. Wordt de geldigheid van de handtekening wel betwist, dan zullen de partijen 

moeten bewijzen met alle middelen van recht (getuigen, e-mails, schriftonderzoek door een 

deskundige …) dat de andere partij de overeenkomst daadwerkelijk heeft ondertekend (wie 

heeft de overeenkomst ondertekend, maar ook wat en wanneer er precies is ondertekend). 

 Wat met bestaande overeenkomsten? 

Controleer altijd of de overeenkomst een bepaling bevat die u in staat stelt om wijzigingen te 

doen zonder een handgeschreven handtekening. Het kan zijn dat uw bestaande 

overeenkomst u en uw contractant in staat stelt om in te stemmen met wijzigingen door middel 

van een eenvoudige uitwisseling van e-mails (bv. nieuwe bestellingen plaatsen). 

Indien er hierover geen afspraken zijn gemaakt, volg dan de aanbevelingen die in deze 

nieuwsbrief worden gemaakt. 

 Welke elektronische handtekening kiezen? 

Het is duidelijk dat niet elke elektronische handtekening zomaar te beschouwen is als een 

handgeschreven handtekening.  

Behalve voor bijzondere situaties (bv. arbeidsovereenkomsten) beletten bovendien geen 

regels u om een gescande handtekening in een PDF van de overeenkomst te plaatsen, of zelfs 

om in een e-mail te bevestigen dat u akkoord bent met een voorstel van uw contractspartij.   

Wees u er echter van bewust dat de afdwingbaarheid van die overeenkomst in twijfel kan 

worden getrokken, en het kan zijn dat u verschillende bewijsmiddelen zal moeten gebruiken 

om aan te tonen dat de andere partij de overeenkomst daadwerkelijk heeft ondertekend. 

U moet dus per situatie beoordelen welke bewijskracht gewenst is en welke veiligheidseisen 

aldus vereist zijn voor het zetten van de elektronische handtekening. Hoe groter de belangen 

bij een transactie, hoe meer redenen om strengere eisen te stellen aan de elektronische on-

dertekening. 

14 Administratieve procedures omgevingsvergunning  

 De omgevingsvergunningsprocedure 

Ingevolge de coronacrisis heeft de Vlaamse Regering op 20 maart 2020 een nooddecreet 

bekrachtigd om enkele juridische gevolgen van het coronavirus op te vangen. De Vlaamse 

Regering heeft in dat kader op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omge-

vingsvergunningsprocedures door middel van een noodbesluit. Dit besluit regelt de 
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opschorting van bepaalde beslissingstermijnen, openbare onderzoeken, … in omgevingsver-

gunningsprocedures.  

 

Het algemene uitgangspunt van dit besluit is dat de beslissingstermijnen van lopende en 

nieuwe omgevingsdossiers verlengd zullen worden. Dit houdt echter niet in dat overheden ge-

blokkeerd worden indien zij in staat zouden zijn om toch op te treden.  

 Op welke vergunningsaanvragen is dit besluit van toepassing? 

Het besluit is vooreerst van toepassing op alle vergunningsaanvragen en administratieve be-

roepen ingediend vóór 24 maart 2020 of die op deze datum in behandeling zijn bij de be-

voegde vergunningverlenende overheid, op voorwaarde dat er nog geen uitdrukkelijke of stil-

zwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste 

administratieve aanleg. 

 

Het besluit is ook van toepassing op de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen 

ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020. 

 Met hoeveel dagen worden de beslissingstermijnen naar aanleiding van dit besluit ver-

lengd?  

In eerste instantie wordt de beslissingstermijn in een vergunningsprocedure in eerste aanleg 

(artikel 32, §1 Omgevingsvergunningsdecreet) verlengd met 60 dagen. 

 

Ook de beslissingstermijn in een procedure in laatste aanleg (artikel 66, §1 van het Omgevings-

vergunningsdecreet) wordt verlengd met 60 dagen. 

 

Let op: in een vereenvoudigde procedure (artikel 46, §1, eerste lid Omgevingsvergunningsde-

creet) wordt deze beslissingstermijn echter verlengd met maar 30 dagen. 

 Hoe zit het met de termijn waarbinnen een beroep moet worden ingesteld?   

De termijn om een administratief beroep in te stellen (artikel 54 en 90 Omgevingsvergunnings-

decreet) wordt met 30 dagen verlengd. Dit houdt in dat een administratief beroep nu kan 

worden ingesteld binnen een termijn van 60 dagen. 

 

De wachttermijnen die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevings-

vergunning, worden ook verlengd met dertig dagen voor vergunningen verleend vanaf 24 

maart 2020 tot en met 24 april 2020. 

 Verandert er iets in verband met de openbare onderzoeken?  

De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort. Dit op 24 maart 2020 en ze worden 

verder gezet vanaf 24 april 2020. Bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode van 

schorsing worden wel als ontvankelijk beschouwd. 

 

De openbare onderzoeken die nog niet opgestart werden zullen ook pas starten na 24 april 

2020. 
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Op de website van de betrokken gemeentes wordt de informatie in verband met start- en 

einddata van de openbare onderzoeken actueel gehouden. 

 Gaan hoorzittingen in het kader van vergunningsprocedures nog door?  

De bevoegde overheid, de provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de voorzitter 

van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie kan beslissen om de hoorzittingen in voor-

komend geval alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te organiseren. 

 Hoe zit het met laattijdig of niet uitgebrachte adviezen? 

Laattijdig of niet uitgebrachte adviezen worden niet als stilzwijgend gunstig beschouwd. Er  kan 

aan de adviesverplichting worden voorbijgegaan. De beroepsmogelijkheid van de adviesver-

lenende instanties tegen een in eerste aanleg verleende omgevingsvergunning (artikel 53, 3° 

Omgevingsvergunningsdecreet) blijft behouden. Ook indien een advies laattijdig of niet werd 

uitgebracht.  

 

In het kader van dit besluit worden in afwijking van artikel 12 van het MER-procedurebesluit 

laattijdig of niet uitgebrachte adviezen van de dienst MER over het ontwerp van project-MER 

in het kader van de vergunningsprocedure niet als stilzwijgend gunstig beschouwd. Er kan 

evenwel aan de adviesverplichting voorbij worden gegaan.    

 Gelden de termijnverlengingen die reeds voorzien werden nog?  

Ja, de verlengingen van de beslissingstermijnen die in het nieuwe noodbesluit voorzien zijn, 

doen geen afbreuk aan de mogelijkheden van termijnverlenging die reeds voorzien waren in 

de regelgeving.  

Termijnverlengingen, bijvoorbeeld bij toepassing van de administratieve lus, op verzoek van de 

aanvrager, of wanneer de gemeenteraad over een bepaald dossier een beslissing moet ne-

men m.b.t. de zaak van de wegen, gaan nog steeds op. 

 

Indien er van deze termijnverlengingen gebruik gemaakt wordt, worden deze   gecumuleerd 

met de termijnverlengingen die voorzien zijn in dit besluit. 

 Zijn deze maatregelen ook van toepassing op de vervaltermijnen voor al verleende 

omgevingsvergunningen? 

Neen, opgelet!  

 

Voor omgevingsvergunningen die al verleend werden, gelden er allerlei vervaltermijnen:  

 

Zo vervalt de omgevingsvergunning van rechtswege in elk van de volgende gevallen (artikel 

99, §1, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet):  

 

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart 

binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeen-

volgende jaren wordt onderbroken; 
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3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de defi-

nitieve omgevingsvergunning; 

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen 

van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.  

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omge-

vingsvergunning aanvangen. 

 

De termijn onder 1° kan op verzoek van de vergunninghouder voor een periode van twee jaar 

verlengd worden als hij aantoont dat er sprake is van overmacht. 

 

Indien de vergunninghouder zich wenst te beroepen op de verlenging van deze termijn, dient 

hij dit aan te vragen bij de vergunningverlenende overheid, door middel van een beveiligde 

zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van 

twee jaar. Indien uw vergunning in de komende 6 maanden komt te vervallen, vraagt u deze 

verlenging nu best al aan om een verval van uw vergunning te vermijden.  

 Wat gebeurt er met de vergunningsprocedure na 24 april 2020?  

De maatregelen lopen (voorlopig) af op 24 april 2020.  

 

We herhalen dat de maatregelen van toepassing zijn op:  

 

- Lopende vergunningsaanvragen in eerste aanleg en lopende administratieve beroe-

pen (ingediend vóór 24 maart 2020);  

 

- Nieuwe vergunningsaanvragen en nieuwe administratieve beroepen (ingediend 

vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020).  

 

Voor vergunningsaanvragen die volledig en ontvankelijk zijn verklaard en voor dossiers die na 

de start van de maatregelen (op 24 maart 2020) volledig en ontvankelijk worden verklaard, 

heeft dit tot gevolg dat de beslissingstermijnen nog steeds verlengd blijven. Ook na 24 april 

blijven voor deze dossiers de verlengde beslissingstermijnen gelden. Hetzelfde geldt voor de 

administratieve beroepstermijn.  

 

Voor vergunningsaanvragen ingediend na 24 april 2020 gelden echter terug de gewone ter-

mijnen.  

 

Dit weerhoudt de Vlaamse Regering er echter niet van om te beslissen om de einddatum (nu 

vastgesteld op 24 april 2020) later nog te verlengen.  

 De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavings-

college 

Ingevolge de coronacrisis is op 20 maart 2020 een nooddecreet in werking getreden dat de 

Vlaamse Regering, onder meer, toelaat om in een civiele noodsituatie nadere regels uit te 

werken voor het opschorten, het stuiten of het verlengen van proceduretermijnen of voor de 

tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen.  
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In het kader hiervan heeft de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 een besluit uitgebracht, dat 

onmiddellijke uitwerking heeft, waarin bijzondere regels zijn bepaald voor de proceduretermij-

nen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC). 

 Worden de beroepstermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Hand-

havingscollege verlengd?  

Ja. De termijnen om beroep in te stellen bij de RvVb en het HHC die lopen op 27 maart 2020 

(de datum van inwerkingtreding van het besluit) of die aanvangen in de periode vanaf 27 

maart 2020 tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen. 

 Worden de vervaltermijnen om procedurestukken in te dienen bij de Raad voor Ver-

gunningsbetwistingen en het Handhavingscollege verlengd?  

Na de indiening van het verzoek tot vernietiging zijn er nog heel wat vervaltermijnen bij deze 

administratieve rechtscolleges: termijnen om antwoordnota’s, wederantwoordnota’s, schrifte-

lijke uiteenzettingen, etc. in te dienen.  

 

De vervaltermijnen die lopen op 27 maart 2020 of die aanvangen in de periode vanaf 27 maart 

2020 tot en met 24 april 2020 worden eveneens verlengd met 30 dagen, met uitzondering van 

de vervaltermijnen in vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

De Vlaamse Minister kan de einddatum, alsook de termijn van 30 dagen, verlengen. 

 Worden er nog pleitzittingen georganiseerd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

en het Handhavingscollege?  

In principe niet. De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) verzoekt de procespartijen, 

opgeroepen voor de zittingen van maart en april 2020, met aandrang om schriftelijk te ver-

schijnen. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op 

een uitspraak. 

 

De griffie contacteert alle procespartijen hierover, voorafgaand aan de geplande zittingsda-

tum.             

 Worden de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid nog behan-

deld? 

Ja. De vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de procedurestukken 

die hierin worden uitgewisseld, kunnen door de RvVb en de procespartijen vanaf 27 maart 

2020 tot en met 24 april 2020 worden uitgewisseld d.m.v. een e-mail. Daarnaast voorziet de 

RvVb een afwijkende (elektronische) zittingsregeling voor deze vorderingen, tenzij de partijen 

in onderling overleg afzien van de behandeling ter zitting.  
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15 Cruciale juridische sectoren en essentiële dienstverleners 

 Welke juridische sectoren zijn cruciaal en welke juridische dienstverleners zijn 

essentieel? 

Het gaat om de justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, 

magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdes-

kundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken en advocaten.  

 Wat is de impact van Covid-19 op voormelde juridische sectoren en dienstver-

leners? 

Vermits zij door de Overheid als ‘essentieel’ worden beschouwd, zijn zij niet verplicht om hun 

deuren sluiten, noch moeten zij hun personeel verplichten om van thuis te werken. Niettemin is 

de dienstverlening door de Hoven en Rechtbanken, en gerechtsdeurwaarders afgezwakt ver-

mits zij talrijke individuele maatregelen hebben genomen welke u hieronder verkort terug vindt. 

16 Gerechtsdeurwaarders 

 Kunnen er nog dagvaardingen worden betekend? 

Vanaf 20 april 2020 is het terug toegestaan dat dagvaardingen betekend worden door de 

Gerechtsdeurwaarder. Het is de gerechtsdeurwaarders overigens toegelaten om dagvaardin-

gen elektronisch te laten betekenen, zoals per e-mail of via E-Deposit of DPA. 

 Kunnen er nog andere akten worden betekend? 

Ja, de Gerechtsdeurwaarder heeft toelating gekregen om vanaf 20 april 2020: 

- Vonnissen en arresten te betekenen; 

- Bevelen en dwangbevelen te betekenen; 

- Bewarende of uitvoerende beslagen onder derden te leggen; 

- Bewarende en uitvoerende beslagen op onroerende goederen te leggen 

- Processen-verbaal van vaststelling op te stellen; 

- Aanmaningen in het kader van de IOS-procedure te betekenen. 

Alle andere ambtelijke tussenkomsten zoals beslagen op roerend goederen, nieuwe verkoop-

dagen en opladingen blijven enkel mogelijk bij specifieke hoogdringende omstandigheden. 

 Kan er nog gedwongen ten uitvoer worden gelegd (roerend beslag, uithuiszet-

ting en gedwongen opening van deuren)? 

Er werd bij alle gerechtsdeurwaarders aangedrongen om alle lopende maatregelen van ten-

uitvoerlegging zoveel mogelijk op te schorten en de opvolging te garanderen op schriftelijke, 

elektronische of telefonische wijze.  

Enkel bij specifieke hoogdringende omstandigheden zijn ambtelijke tussenkomsten zoals be-

slagen op roerende goederen, nieuwe verkoopdagen en opladingen mogelijk. 

De uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, wordt 

opgeschort tot en met 17 juli 2020. 

Wat de opdrachten betreffen van de institutionele schuldeisers zoals het Waals Gewest, VLA-

BEL, RSZ, FOD Financiën, steden en gemeenten, sociale huisvestingmaatschappijen, enz., dient 

u hun specifieke aanbevelingen op te volgen die u terugvindt op hun website.  
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 Kunnen er nog openbare verkopen doorgaan? 

Alle verkoopzalen werden verzocht hun deuren te sluiten zodat alle verkoopdagen uitgesteld 

worden tot nader order, behalve in geval van elektronische gerechtelijke verkoop. 

Nieuwe verkoopdagen zijn enkel mogelijk bij specifieke hoogdringende omstandigheden.   

 Kunnen er nog goederen worden opgeladen? 

Ook opladingen zijn enkel mogelijk bij specifieke hoogdringende omstandigheden. 

 Kunnen er nog vaststellingen gebeuren? 

Vaststellingen kunnen vanaf 20 april 2020 opnieuw doorgaan mits naleving van alle nodige 

voorzorgsmaatregelen. 

 Kan er nog minnelijk worden ingevorderd? 

Alle verrichtingen in het kader van de minnelijke invordering kunnen normaal verlopen, behou-

dens het bezoek aan de woonplaats.  

 Zijn de kantoren van gerechtsdeurwaarders nog toegankelijk voor het publiek? 

Alle gerechtsdeurwaarders werden gevraagd om de toegang tot hun kantoren tot een abso-

luut minimum te beperken. U wordt overigens aangeraden zoveel mogelijk online of elektro-

nisch te betalen, i.p.v. in cash.  

 Hoe moet er worden omgegaan met afbetalingsplannen? 

De gerechtsdeurwaarders werden aangeraden om soepel om te springen met (lopende en 

nieuwe) afbetalingsplannen. 

 Opschorting van beslagen en andere uitvoerende maatregelen 

Vorige vrijdag verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB n°15 bettreffende de tijdelijke op-

schorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatre-

gelen gedurende de COBID-19 crisis.   

 

Samengevat, wordt iedere “onderneming”15  die op 18.03.2020 niet in staking van betaling 

was, sinds 24.04.2020 beschermd tegen o.a. uitvoerende maatregelen of beslagen van 

schuldeisers, Deze tijdelijk opschorting geldt – voorlopig – tot en met 17 mei 2020 en kan ver-

lengd worden.  

 

Dit KB heeft één doel: de bescherming van de continuïteit van deze ondernemingen door een 

tijdelijk “staakt het vuren” op te leggen.  

 

De ondernemingen die op 18.03.2020 nog niet in staking van betaling waren, genieten van 

een tijdelijke bescherming tegen bewarende & uitvoerende beslagen en/of andere middelen 

van tenuitvoerlegging. 

 

 
15 dus o.m. elke zelfstandige of iedere rechtspersoon, zoals omschreven in het Wetboek Economisch Recht - het “WER” 
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Voor schuldeisers wordt het tijdelijk onmogelijk om hun vordering16 - via tussenkomst van een 

gerechtsdeurwaarder – voor 17.05.2020 uit te voeren. Immers, de schuldeiser kan geen beslag 

leggen noch enig ander middel van tenuitvoerlegging toepassen om de schuldenaar ertoe 

aan te zetten de vordering te betalen.  

 

Zowel het bewarend beslag – denk aan o.m. het beslag op de bankrekeningen – alsook het 

uitvoerend beslag – bv. het opladen en laten verkopen van de inbeslaggenomen goederen -   

dat gelegd wordt door de schuldeiser ter inning van zijn schulden wordt tot en met 17.05.2020 

opgeschort. Het KB voorziet hierop een tweetal beperkte uitzonderingen, met name: 

 

o een bewarend en/of uitvoerend beslag op een onroerend goed, onder speci-

fieke voorwaarden; 

o een bewarend beslag op zee- en binnenschepen; 

 

Deze tijdelijke opschorting en bescherming van de schuldenaar geldt zowel voor “oude” als 

voor “nieuwe” schulden, waarbij de datum van ontstaan of opeisbaarheid van de schuld geen 

rol speelt. Met andere woorden: dit geldt ook voor schulden ontstaan 24.04.2020 alsook kunnen 

de vorderingen toegekend op grond van uitvoerbare titels (bv. in een vonnis, arrest, notariële 

akte, …) door de schuldeiser tot en met 17.05.2020 niet uitgevoerd of geïnd worden (behou-

dens evident ingeval de schuldenaar vrijwillig wenst te betalen). 

 Bijzondere bevoegdheid voorzitter van de Ondernemingsrechtbank  

Om te vermijden dat de bepalingen van dit KB aan hun doel voorbijschieten en/of om mogelijk 

misbruik te voorkomen, voorziet dit KB in een bijzondere bevoegdheid voor de Voorzitter van 

de Ondernemingsrechtbank, om, desgevallend, een uitzondering op deze opschorting en/of 

bescherming toe te staan op vraag van elke belanghebbende 

 

Om zulke uitzondering te kunnen bekomen, dient een (i) belanghebbende derde, (ii) via dag-

vaarding zoals in kort geding (iii) zijn gemotiveerd verzoek voor te leggen aan de Voorzitter 

van de bevoegde Ondernemingsrechtbank (i.c. deze bevoegd op grond van de overeen-

komst, algemene voorwaarden of de maatschappelijke zetel van de schuldenaar).  

 

Deze Voorzitter beslist soeverein of de schuldenaar onder het toepassingsgebied (i.c. onder 

de bescherming en/of opschorting) van dit KB valt en of de tijdelijke bescherming kan opge-

heven worden of behouden blijven.  

 

De Voorzitter kan de door dit KB geboden bescherming volledig of gedeeltelijk opheffen door 

middel van een gemotiveerde beslissing hiertoe. Hierbij zal er rekening gehouden worden met 

ALLE concrete omstandigheden die een impact hebben (gehad) op de schuldenaar, zoals 

o.m. de omvang van de daling van de omzet ingevolge de Corona-crisis, het al dan niet be-

roep gedaan hebben op tijdelijke of volledige werkloosheid, de eventuele wettelijk gedwon-

gen sluiting van de onderneming, voorafgaande poging tot overleg tussen partijen, mogelijk-

heid om nieuwe kredieten aan te gaan, globale schuldenlast, … Rechtsmisbruik en fraude van 

 
16 bv. een vordering wegens onbetaalde facturen of wegens het door de schuldenaar niet nakomen van contractuele 

verplichtingen. 

http://www.monardlaw.be/


 

 

24.06.2020 - www.monardlaw.be   158/192 

  
Back to top 

deze bescherming kunnen, zoals altijd, door de Voorzitter beteugeld en bestraft worden, het-

geen in dit geval betekent: uitsluiting van het toepassingsgebied van dit KB en/of verlies van 

de tijdelijke bescherming ! 

17 Impact op gerechtelijke procedures 

Op 9 april 2020 verschenen er een aantal volmachtsbesluiten in het Belgisch Staatsblad. Deze 

kaderen in de huidige Covid-19 crisis, waar ons land momenteel in verkeert. 

De maatregelen die hierin genomen werden, hebben een impact op ons werk als advocaat. 

Het is dan ook van belang dat we hiervan op de hoogte zijn. 

Volgende KB’s zijn verschenen:  

- Nr. 2 i.v.m. termijnen  

- Nr. 3 i.v.m. strafrecht  

- Nr. 4 i.v.m. mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht  

Hierna vindt u een overzicht van de maatregelen welke in de KB nr. 2 werden genomen. 

Dit KB verscheen op 9 april 2020 in het Belgisch Staatsblad en heet voluit “KB nr. 2 van 9 april 

2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om 

in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schrif-

telijke behandeling voor de hoven en rechtbanken”.  

In KB nr. 2 worden drie luiken behandeld. We bekijken ze hier een voor een. 

 Tijdelijke verlenging van termijnen burgerlijk pro-

cesrecht 

 In welke zaken? 

Het betreft hier enkel termijnen in burgerlijke zaken die ingeleid zijn of worden voor de Belgische 

hoven en rechtbanken. Het gaat dus niet over strafzaken.  

! Let op, de afhandeling van burgerlijke belangen in een strafzaak, valt wel weer onder de 

regeling. 

Er is een ontwerp KB in de maak voor termijnen bij de Raad van State en procedures bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar hier gaat het dus enkel over termijnen van bur-

gerlijk procesrecht. 

 Welke termijnen worden verlengd? 

Zowel de termijnen van rechtspleging (termijnen om proceshandelingen te verrichten, vb. con-

clusietermijnen), als de termijnen om een rechtsmiddel in te stellen worden verlengd. 

Niet:  

- Wachttermijnen (vb. dagvaardingstermijnen) 

- Termijnen van orde worden niet geviseerd en zullen dus niet verlengd worden. 

 In welke periode worden termijnen verlengd? 

De verlenging had oorspronkelijk betrekking op alle termijnen die aangevangen zijn op 9 april 

2020 t.e.m. 3 mei 2020. De termijnen van KB nr. 2 werden bij KB van 28 april 2020 als volgt ver-

lengd: 
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- De bepalingen van artikel 1§1, (zij het enkel §1,) over de verjaringstermijnen en de an-

dere termijnen om een vordering in rechte in te stellen bij een burgerlijk gerecht werden 

verlengd tot 17 mei 2020. 

- De bepalingen van artikel 2§1 over de schriftelijke procedure werden verlengd tot 17 

juni 2020 (cfr. infra titel 17.2). 

Er is géén verlenging van de termijnen van rechtspleging of om een rechtsmiddel in te stellen 

voorzien in artikel 1§2 van KB nr. 2. Echter bestaat er nog onduidelijkheid over de einddatum 

van deze termijnen, aangezien de bepaling daarvoor louter verwijst naar de periode bedoeld 

in §1. Hoewel die periode verlengd wordt, zou §2 toch verwijzen naar de oorspronkelijke datum 

(3 mei 2020) uit §1. Het kabinet van de minister van Justitie zal hierover nog verduidelijking 

bieden. 

 Voor welke periode worden de termijnen verlengd? 

Deze termijnen worden van rechtswege verlengd tot één maand na afloop van de (in voorko-

mend geval verlengde) periode. Thans is de einddatum van die periode vastgelegd op res-

pectievelijk 17 mei 2020 (§1) en 3 mei 2020 (§2). Bij KB van 28 april 2020 werd namelijk enkel 

voor §1 de datum aangepast. Bij (verdere) aanpassing van deze data worden de betreffende 

termijnen verlengd tot één maand na die nieuwe einddatum. 

 Uitzondering voor gevallen van spoedeisendheid 

Verlenging van de termijnen speelt niet in geval de voortzetting van de rechtspleging spoed-

eisend is en dat vertraging gevaar oplevert. 

De uitsluiting van de verlenging kan gevraagd worden op de zitting. In dat geval zal de rechter 

ter zitting een uitspraak doen. Men kan het ook schriftelijk vragen. (procedure in artikel 1, para 

3 KB nr. 2) 

 Wat met de volgende termijnen? 

Wanneer de eerste termijn verlengd wordt, dan worden de daaropvolgende termijnen opge-

schoven.  

In het geval van conclusietermijnen wil dit dus zeggen dat indien de conclusietermijn van partij 

1 verlengd wordt, dat de termijn van partij 2 zal worden opgeschoven, zodanig dat partij 2 

over dezelfde interval beschikt als voorheen om te concluderen. 

 Wat als laatste conclusietermijn dan op minder dan een maand van pleitzitting valt? 

Het gevolg van de opschuiving van termijnen kan zijn dat de laatste termijn dan op minder 

dan een maand van de pleitzitting komt te liggen. In dat geval zal de pleitzitting van rechts-

wege worden verdaagd naar de eerste zitting een maand na afloop van de termijn. Dus de 

pleitzitting zal plaatsvinden een maand na de laatste conclusietermijn en de eerste zitting die 

daarop volgt. 

Inmiddels werd duidelijk gemaakt dat procespartijen een procedure-akkoord kunnen sluiten 

waarin bepaald wordt dat niet afgeweken wordt van de conclusietermijnen en/of de rechts-

dag dient behouden te blijven. Beide partijen dienen dit akkoord schriftelijk aan de recht-

bank/hof te bevestigen.  

Let op! Behoudens procedure-akkoord tussen partijen, zal de pleitzitting (i.g.v. minder dan een 

maand na laatste conclusietermijn) van rechtswege worden verdaagd. Dit om te vermijden 

dat de rechtbanken worden overspoeld met extra werk om eerder vastgelegde termijnrege-

lingen aan te passen. Ook de partijen moeten niets doen. Het is nog niet helemaal duidelijk of 

je als advocaat schriftelijk op de hoogte zal gebracht worden van de nieuwe rechtsdag. Het 

KB verwijst in art 1, para 2 wel naar artikel 749 Ger. W. waarin staat dat de griffier de rechtsdag 
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moet regelen. In de inleiding/verslag aan de Koning staat dat de rechtbank eventueel enkel 

een nieuwe behandelingsdatum moet meedelen, maar dit werd niet hernomen in de artike-

len. 

 Voorbeelden  

Voorbeeld 1 

Eiser:   30 april  ----> 17 juni 

Verweerder:  30 juli   -----> 17 september 

Conclusiekalender, waarop partij 1 moet concluderen op 30 april en partij 2 drie maanden 

later, nl. op 30 juli.  

- 30 april valt in de periode (9 april t.e.m. 17 mei), dus dan zal de termijn van partij 1 

worden verlengd tot 17 mei plus 1 maand, dit is dus 17 juni. 

- De termijn van partij 2 zal worden opgeschoven naar 17 september. 

Dit gebeurt van rechtswege, zonder bericht van de griffie, men zal die berekening zelf moeten 

maken. 

 

Voorbeeld 2 

Eiser:    10 april ----> 17 juni  

Eerste verweerder:  10 mei  ----> 17 juli 

Tweede verweerder:  10 juni  ---->  17 augustus 

Conclusiekalender tussen 3 partijen, waarbij elke partij een maand heeft om te concluderen.  

De eerste termijn is 10 april, deze valt in de periode van 9 april 2020 t.e.m. 17.05.2020, waardoor 

deze termijn wordt verlengd tot 17 juni. De andere partijen behouden hun termijn van 1 

maand, dus hun termijnen worden opgeschoven naar respectievelijk 17 juli en 17 augustus. 

 Principe van schriftelijke procedure in burgerlijke 

zaken 

 Wat met de inleidingen? 

Een procedure starten kan op vandaag nog steeds door het laten betekenen van een dag-

vaarding of het neerleggen van een verzoekschrift op tegenspraak. Wat de dagvaardingen 

betreft, bent u uiteraard afhankelijk van de gerechtsdeurwaarders, zie punt 16 van deze be-

drijvengids. Wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft: dit gebeurt ten tijde van Corona bij 

voorkeur digitaal, maar de neerlegging ter griffie is ook nog steeds mogelijk. 

Wat betreft de inleidingszittingen, verschilt de regeling van rechtbank tot rechtbank. In veel 

gevallen zullen de zittingen van de inleidingskamers worden opgeschort, maar bij sommige 

hoven en rechtbanken kan men toch schriftelijk conclusietermijnen laten acteren. U kan de 

specifieke regeling voor uw rechtbank terugvinden op https://www.rechtbanken-tribu-

naux.be/nl . 

In ieder geval, als de persoonlijke verschijning van partijen nodig is, bijvoorbeeld in de bemid-

delingskamer, wordt de zaak van rechtswege verdaagd naar een latere datum (na 

17.06.2020). Partijen kunnen bovendien schriftelijk verzoeken om de zaak uit te stellen zodat in 

de toekomst de mogelijkheid van behandeling in korte debatten blijft bestaan. 

 Wat met pleitzittingen? 

Principe  
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Alle zaken die vanaf 14 april t.e.m. 17 juni gepleit worden, zullen van rechtswege in beraad 

genomen worden zonder gepleit te worden en dit op basis van stukken en conclusies, zonder 

mondeling pleidooi. 

Het beginsel is dus een verplichte schriftelijke procedure in burgerlijke zaken en in de burgerlijke 

afhandeling van strafzaken. 

Dit gebeurt van rechtswege, dus zonder kennisgeving vanuit de griffie. 

Enkel zaken waarin alle partijen conclusies hebben genomen, kunnen in beraad genomen 

worden. Het gevolg hiervan is dat: 

- Art 735 Ger.W. in de meeste gevallen niet zal kunnen worden toegepast, want het ge-

beurt zelden dat in korte debatten alle partijen geconcludeerd hebben; 

- Het onmogelijk is om een verstekvonnis te vragen, want een verstekvonnis houdt per 

definitie in dat niet alle partijen geconcludeerd hebben. 

Uitzondering: alle partijen verzetten zich tegen de schriftelijke procedure 

Wanneer alle partijen zich verzetten tegen de schriftelijke behandeling, dan zal de zaak wor-

den uitgesteld. De rechter heeft dan de keuze om de zaak ofwel uit te stellen op vaste datum, 

ofwel te verwijzen naar de rol. 

 Wat indien slechts een deel van de partijen zich verzet tegen de schriftelijke proce-

dure? 

Indien slechts een deel van de partijen zich verzet tegen de schriftelijke procedure, dan zal de 

rechter beslissen om 

- ofwel toch schriftelijk te behandelen; 

- ofwel de zaak uit te stellen op vaste datum of te verzenden naar de rol; 

- ofwel de zaak toch te laten pleiten. 

In het laatste geval zal dit eventueel kunnen gebeuren via videoconferentie, waarbij de ad-

vocaat dan met zijn advocatenkaart zal moeten inloggen. (CISCO - WEBEX) 

Tegen de beslissing van de rechter is geen beroep mogelijk. 

 Hoe kan je u verzetten tegen de schriftelijke procedure? 

Indien je u als partij wenst te verzetten tegen de schriftelijke behandeling, dan moet je dit via 

schriftelijke weg doen. Het KB voorziet dat dit kan gebeuren via DPA of e-Deposit, maar het 

kan ook per brief die men met de post verzendt of gaat neerleggen ter griffie. 

 Binnen welke termijn kan je u verzetten tegen de schriftelijke procedure? 

Er dient bezwaar te worden aangetekend: 

- ten laatste de dag voor de rechtsdag voor de zaken die voor behandeling zijn vastge-

steld tot en met 17 april 2020; 

- ten laatste één week voor de vastgestelde rechtsdag voor zaken die voor behandeling 

zijn vastgesteld vanaf 18 april 2020 tot en met 17 juni 2020. 

 Wanneer moeten de stukken neerliggen in het geval van schriftelijke behandeling? 

Wanneer er een schriftelijke behandeling is en uw stukken nog niet werden neergelegd, dan 

moeten de stukken 1 week na de oorspronkelijk vastgestelde rechtsdag of 1 week na de ken-

nisgeving van de beslissing van de rechter over het ingediende bezwaar, worden neergelegd. 

Dit op straffe van ambtshalve wering. 
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Stukken neerleggen kan via DPA of ter griffie. 

 Rechter kan mondelinge opheldering vragen 

Wanneer de zaak schriftelijke in beraad is genomen, kan de rechter binnen de maand een 

verzoek tot mondelinge opheldering uitspreken. Hij kan vragen dat partijen worden opgeroe-

pen om mondelingen opheldering te geven over een aantal punten die hij dan zal aanduiden. 

Dit veronderstelt dat er een tussenvonnis komt met de vraag tot opheldering van een aantal 

punten. 

De mondelinge toelichting zal dan op een zitting gebeuren, maar ook dat kan via een video-

conferentie. 

 Verlenging verjaringstermijnen en termijnen om 

in rechte op te treden 

De verjaringstermijnen en de andere termijnen om een vordering in te stellen bij een burgerlijk 

gerecht, worden verlengd.  

Dit heeft eveneens invloed op alle vastgoedrechtelijk gerelateerde procedures. 

Het K.B. stelt immers dat “alle andere termijnen om een vordering in recht te stellen” die gedu-

rende de periode van 09.04.2020 en 03.05.2020 verstrijken, van rechtswege verlengd worden 

met één maand na de afloop van de voormelde periode. Deze periode werd bij KB van 28 

april 2020 verlengd tot 17 mei 2020 

 

Dit impliceert aldus dat deze ruime omschrijving evenzeer toegepast kan worden m.b.t. de 

vorderingen omtrent de tienjarige aansprakelijkheid cfr. artikelen 1792 en 2270 B.W. en dat 

desgevallend dit op gelijkaardige wijze wordt verlengd.  

 

Wat betreft de verjaringstermijnen, wordt verduidelijkt dat het gaat om termijnen welke wor-

den gestuit door dagvaarding (art. 2244 BW). 

Alle termijnen tussen 9 april en 17 mei worden verlengd met 1 maand, dus t.e.m. 17 juni. 

18 COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens 

COVID-19 treft eenieder, en zeker ook de bedrijfswereld. Niet alleen trachten ondernemingen 

het hoofd te bieden aan moeilijkheden bij de bedrijfsvoering (bv. sluiting van landsgrenzen, 

strenge overheidsmaatregelen, etc.), ook dienen zij intern de nodige preventieve maatregelen 

te treffen om de werknemers en derden te beschermen en een verdere verspreiding van het 

virus te voorkomen. 

 

Het is echter geen evidentie om als onderneming dergelijke preventieve maatregelen te tref-

fen. Daarbij komt dat zodra de te nemen preventiemaatregelen gepaard zouden gaan met 

een verwerking van persoonsgegevens, ook de bepalingen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, beter gekend als de General Data Protection Regulation of de GDPR 

(hierna afgekort als “AVG”) gerespecteerd moeten worden. 

 

Het EDPB (European Data Protection Board of het Europees Comité voor gegevensbescher-

ming en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (de nationale toezichthoudende 
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autoriteit inzake gegevensbescherming – “GBA”) hebben naar aanleiding van de uitbraak van 

COVID-19 een aantal terugkerende vragen beantwoord betreffende de preventieve maatre-

gelen die door bedrijven worden genomen en de voorwaarden waaronder persoonsgege-

vens – in het bijzonder gezondheidsgegevens – in dit verband mogen worden verwerkt. 

 

In elk geval wordt verduidelijkt dat de wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de 

AVG) niet verhinderen dat er maatregelen worden genomen in de strijd tegen de pandemie.  

 Algemene beginselen AVG  

Indien er door een onderneming persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de ten-

uitvoerlegging van preventiemaatregelen inzake COVID-19, dienen de algemene beginselen 

van de AVG inzake gegevensverwerking te worden gerespecteerd. 

 

Voor de volledigheid zetten we hierna de zes basisbeginselen uiteen die de grondslag vormen 

voor nagenoeg alle verplichtingen opgelegd door de AVG: 

 Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 

In de eerste plaats moet elke verwerking van persoonsgegevens o.a. gestoeld zijn op één van 

de verwerkingsgronden opgenomen in de AVG.  

 Doelbinding  

Dit basisbeginsel strekt ertoe dat persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld voor wel-

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat zij niet verder 

mogen worden verwerkt op een met deze doeleinden onverenigbare wijze.  Concreet komt 

dit beginsel erop neer dat de persoonsgegevens enkel mogen worden gebruikt voor de doel-

stellingen die aan de betrokkenen werden meegedeeld op het moment van verzameling.     

 Minimale gegevensverwerking 

Persoonsgegevens dienen toereikend te zijn, terzake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.  Dit wil zeggen dat de verantwoordelijke 

erop moet toezien niet meer persoonsgegevens te verzamelen dan nodig is in het kader van 

de verwerking.   

 Juistheid 

De verwerkingsverantwoordelijke moet alle redelijke maatregelen nemen om de persoonsge-

gevens te allen tijde juist en geactualiseerd te houden.  Onjuiste gegevens dienen in principe 

zo snel mogelijk gewist of gecorrigeerd te worden.   

 Opslagbeperking  

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de doeleinden waar-

voor ze worden verwerkt, behoudens indien ze zouden worden bewaard in geanonimiseerde 

vorm.   

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

Tot slot moeten zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker passende technische 

en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de beveiliging van 
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persoonsgegevens, en meer in het bijzonder de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaar-

heid ervan, op elk ogenblik gewaarborgd is.  Persoonsgegevens moeten onder meer worden 

beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verstrekking of toegang en 

tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  Dit is voornamelijk het domein van de 

(IT) security.   

 Verwerkings- of rechtmatigheidsgrond 

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gestoeld zijn op een verwerkings- of rechtmatig-

heidsgrond. De AVG lijst de mogelijke verwerkingsgronden op in artikelen 6 en 9 AVG. Dit prin-

cipe geldt ook in het kader van het nemen van preventieve gezondheidsmaatregelen.  

 

In principe is het verboden om gezondheidsgegevens te verwerken, tenzij er aan bijzondere 

voorwaarden is voldaan (bv. omwille van redenen van preventieve arbeidsgeneeskunde, ver-

strekken gezondheidszorg, etc.). Gezien de meeste ondernemingen geen wettelijke plicht 

hebben om gezondheidsgegevens te verwerken, noch een taak vervullen van algemeen be-

lang, dient er omzichtig te worden omgesprongen met het registreren of bewaren van ge-

zondheidsgegevens. 

 

De GBA wijst erop dat ondernemingen en werkgevers zich voor de verwerking van gezond-

heidsgegevens uitsluitend kunnen beroepen op artikel 9.2, i) AVG, indien zij handelen in uitvoe-

ring van uitdrukkelijke richtlijnen opgelegd door de bevoegde overheden. 

 

Artikel 9.2, i) AVG: “de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het ge-

bied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren 

voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de 

gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht 

of lidstatelijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming 

van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim.” 

 

Voorts stelt de GBA dat de beoordeling van de risico’s voor de gezondheid niet mag worden 

uitgevoerd door de bedrijven of werkgevers zelf, maar door de arbeidsgeneesheer. Deze laat-

ste is immers bevoegd voor de opsporing van besmettingen en voor het informeren van de 

werkgever en de personen die in contact kwamen met de besmette persoon. 

 

Welke maatregelen kan ik als onderneming in het licht van de AVG dan nemen om mijn on-

dernemingen en derden te beschermen tegen COVID-19? 

 Specifieke vragen beantwoord 

Hierna volgen een aantal veelvoorkomende vragen. Wij geven hierbij ook telkens het stand-

punt mee van de GBA. 

 Mag een onderneming of werkgever algemene en systematische controles van de li-

chaamstemperatuur van werknemers en/of bezoekers (waaronder bv. klanten of leve-

ranciers) uitoefenen? 

De GBA beschouwt de loutere opname van de lichaamstemperatuur niet als een verwerking 

van persoonsgegevens. Voor zover dergelijke temperatuuropname niet gepaard gaat met 

een bijkomende registratie of verwerking van persoonsgegevens, is de AVG niet van toepas-

sing. 
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Concreet mag een onderneming of werkgever de lichaamstemperatuur van werknemers 

en/of bezoekers controleren, indien de resultaten niet worden geregistreerd of worden ver-

werkt. 

 

Let wel: een werkgever kan geen maatregelen nemen die het bestaande arbeidsrechtelijk 

regelgevend kader of instructies van bevoegde overheden te buiten gaan. Het komt momen-

teel alleszins aan de arbeidsgeneesheer toe de personen op te volgen waarvan de werkgever 

een vermoeden heeft dat zij werden blootgesteld aan en/of symptomen vertonen van COVID-

19. 

 Mag een werkgever haar werknemers verplichten een medische vragenlijst of vragen-

lijst betreffende zijn recente reizen in te vullen?  

Werknemers kunnen niet verplicht worden tot het invullen van dergelijke vragenlijsten.  

 

Het is aangewezen om werknemers aan te zetten tot het spontaan melden van risicovolle rei-

zen of symptomen. Een onderneming mag met een werknemer praten over eventuele risico-

volle reizen en/of symptomen, maar mag dit niet administreren. Op basis hiervan kunnen wel 

voorzorgsmaatregelen worden genomen (bv. telewerk).  

 

Ook in dit geval dient de rol van de arbeidsgeneesheer te worden benadrukt. 

 Mag een bedrijf of werkgever in het kader van de voorkoming van de verdere versprei-

ding van het virus de namen van besmette personen/werknemers bekendmaken? 

Op grond van het vertrouwelijkheidsbeginsel en het beginsel van de minimale gegevensver-

werking mag een werkgever de namen van besmette personen/werknemers niet zomaar bin-

nen het bedrijf bekendmaken.  

 

Met het oog op bijvoorbeeld de preventie van verdere verspreiding mag de werkgever uiter-

aard wel andere werknemers op de hoogte brengen van een besmetting, zonder vermelding 

van de identiteit van de betrokken perso(o)n(en). 

 

Het is in de meeste gevallen niet nodig (of zelfs wenselijk) om een naam te vermelden, omdat 

dit ook een stigmatiserend effect zou kunnen hebben. 

 

De naam van de besmette persoon mag wel gecommuniceerd worden aan de arbeidsge-

neesheer of de bevoegde overheidsdiensten. 

 Kan mijn werkgever me verbieden in mijn vrije tijd vergaderingen bij te wonen, samen 

te komen met vrienden en familie, naar het buitenland te reizen? 

In het algemeen geldt dat een werkgever geen maatregelen kan nemen die het bestaande 

arbeidsrechtelijk regelgevend kader of instructies van bevoegde overheden te buiten gaan.  

 

Voor zover deze vragen van een werkgever aan zijn werknemer niet gepaard gaan met een 

effectieve verwerking van persoonsgegevens, is de AVG niet van toepassing.  
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 Kan een onderneming of een werkgever personen instrueren om bepaalde voorzorgs-

maatregelen te nemen? 

Een onderneming kan in haar onderneming bepaalde voorzorgsmaatregelen afficheren (bij-

voorbeeld handen wassen, voldoende afstand houden, etc.). Het is toegestaan om de be-

zoekers hierop attent te maken. 

 Gebruik van GSM-gegevens om de verspreiding van het coronavirus in te dij-

ken 

In verschillende Europese landen gaan steeds luidere stemmen op om gebruik te maken van 

locatiegegevens verzameld via GSM om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.  Via 

apps zou men zo bv. bepaalde groepen van personen kunnen lokaliseren (bv. mensen die in 

groep samenkomen) of gezondheidsberichten kunnen sturen naar mensen die zich op be-

paalde plaatsen bevinden.  In vele Aziatische landen, maar ook in enkele Europese landen 

(zoals Italië en Polen),  wordt al van dergelijke technologie gebruik gemaakt in de strijd tegen 

corona, maar zal dit weldra in België ook zo zijn?  En zo ja, wat zijn dan de implicaties voor uw 

privacy?  We geven u hieronder alvast enkele richtlijnen mee. 

 Kunnen mijn locatiegegevens zomaar gebruikt worden? 

Operatoren van mobiele netwerken mogen de gegevens van hun abonnees slechts gebrui-

ken en doorsturen naar de overheid of een andere derde partij (bv. naar de aanbieder van 

een tracking-app) indien deze gegevens geanonimiseerd zijn of indien de abonnee of gebrui-

ker van de app hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.     

18.4.1.1 Geanonimiseerde gegevens 

Er is sprake van geanonimiseerde gegevens indien de locatiegegevens op geen enkele ma-

nier meer terug te brengen zijn naar een welbepaald individu.  Met andere woorden, de ano-

nimisering moet volledig onomkeerbaar zijn.  Dit is in de praktijk niet altijd eenvoudig, maar 

indien deze techniek correct wordt toegepast, is dit wel zeer veilig.  Omdat geanonimiseerde 

gegevens immers niet meer terug te brengen zijn naar een welbepaalde persoon, bestaat er 

geen risico meer op schending van de privacy van die persoon. 

Het gebruik van geanonimiseerde gegevens zou bv. nuttig kunnen zijn indien men enkel als 

doel heeft om te bepalen hoeveel mensen op een geïdentificeerde plaats samenkomen. 

18.4.1.2 Toestemming   

Indien er wordt gewerkt op basis van toestemming, moet deze toestemming vrij, specifiek en 

geïnformeerd zijn.  Dit wil zeggen dat er geen dwang mag worden uitgeoefend op de persoon 

aan wie toestemming wordt gevraagd, alsook dat de toestemming slechts op een beperkte 

verwerking betrekking mag hebben.  Daarnaast is het belangrijk dat de personen in kwestie 

op voorhand goed geïnformeerd worden waarvoor ze toestemming geven.  Er moet onder 

andere informatie worden gegeven over het soort gegevens dat worden verwerkt, de doel-

einden en duur waarvoor ze worden verwerkt, de derden waaraan ze worden doorgegeven, 

en de mogelijkheid dat de gegeven toestemming altijd kan worden teruggetrokken.   

De terugtrekking van de toestemming moet gratis, eenvoudig en ten allen tijden mogelijk zijn, 

bv. via een gebruikersaccount waarin de gebruiker op elk moment zijn of haar voorkeursinstel-

lingen zelf kan wijzigen. 

Daarnaast moet een eventuele verwerking van locatiegegevens op basis van toestemming 

ook steeds binnen de grenzen van het noodzakelijke blijven (proportionaliteitstoets).  De 
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gegevens mogen enkel worden verwerkt voor de handelingen en de duur nodig voor de be-

oogde doelstelling (bv. enkel bewegingen buitenhuis en enkel voor zolang de coronacrisis 

duurt).  Gegevens mogen ook niet zomaar worden doorgegeven of verkocht aan derde par-

tijen.   

 Zijn er uitzonderingen op deze principes mogelijk? 

De Europese privacyregels laten de lidstaten toe om afwijkende nationale regels te voorzien 

indien dergelijke afwijkingen noodzakelijk, redelijk en proportioneel zouden zijn ter waarborging 

van de nationale veiligheid.  Dit “achterpoortje” zou door de lidstaten gebruikt kunnen worden 

om bovenstaande principes te omzeilen in het belang van de volksgezondheid.  Maar zelfs 

dan dienen de genomen maatregelen altijd proportioneel te zijn en achteraf te kunnen wor-

den onderworpen aan een toets van de hoven en rechtbanken.  

In Italië heeft men momenteel van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de civiele bescher-

ming toe te laten persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsgegevens, te verwerken 

“indien nodig voor de  bescherming van het volk”.  Hoewel deze omschrijving zeer breed is en 

er gevreesd wordt dat dit wel eens tot excessen zou kunnen leiden, moet er wel meteen bij 

worden vermeld dat de uitzonderingregeling beperkt is in tijd tot 30 juli 2020. 

 De “Data Against Corona Taskforce” 

In België lijkt het echter niet zover te zullen komen, maar wil men wel werk maken van het 

gebruik van data om de coronacrisis met behulp van technologie beter aan te kunnen pak-

ken.  Zodoende werd er ondertussen een “Data Against Corona Taskforce” opgericht. Deze 

taskforce wordt geleid door Maggie De Block en Philippe De Backer en wordt ondersteund 

door dataspecialisten, epidemiologen en telecomoperatoren (Proximus, Telenet en Orange).   

Doel van de Taskforce is om via data-analyse de verspreiding van het coronavirus beter te 

kunnen analyseren en zo de curve verder te kunnen afvlakken en misschien zelfs inkorten.   Zo 

wil men bv. locaties met hoger risico te identificeren, voortplantingskaarten maken, potentiële 

quarantainegebieden identificeren en gerichter communiceren via Be-Alert of soortgelijke ka-

nalen.   

De Taskforce streeft ernaar de privacy van de burgers ten allen tijde te beschermen door te 

waken over de anonimiteit van de gegevens.  Er werd zo bv. voor het gehele project een Data 

Protection Impact Analysis gemaakt en er werd positief advies bekomen van de Gegevens-

beschermingsautoriteit, mits een aantal voorwaarden strikt gerespecteerd worden.   

Apps die de goedkeuring van de Taskforce willen wegdragen zullen dus moeten kunnen aan-

tonen dat ze nuttig zijn voor de volksgezondheid en tegelijkertijd de privacy van de gebruiker 

optimaal waarborgen.   Momenteel zijn er reeds verschillende apps die worden getest en die 

mogelijk weldra voor gebruik beschikbaar zullen zijn.  Deze apps zullen echter slechts de goed-

keuring van de Taskforce krijgen indien zij de privacyregels volledig respecteren.   

19 Aanbeveling Europese Commissie over het opzetten van een 

gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van mobiele ap-

plicaties en data als respons op de coronacrisis 

Op 8 april 2020 nam de Europese Commissie een aanbeveling aan die de lidstaten en het 

Europees Comité voor Gegevensbescherming moest stimuleren om snel een gemeenschap-

pelijke toolbox te ontwikkelen voor  het gebruik van apps in de strijd tegen het coronavirus. 

Zulke apps kunnen immers zeer nuttig zijn om mensen op een toegankelijke manier bepaalde 
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medische informatie te verstrekken (bv. over het optreden van bepaalde symptomen), om 

mensen te waarschuwen als ze in contact zijn geweest met besmette mensen, om respect van 

bepaalde regels na te gaan en/of om bepaalde verspreidingsmodellen en statistieken te ma-

ken.   

Volgens de Europese Commissie wordt de effectiviteit van dergelijke apps op dit moment ech-

ter significant afgeremd door de gefragmenteerde en nationaal gerichte aanpak die vele 

lidstaten tot nu toe hebben gehanteerd.  Het idee achter het opstellen van een gemeen-

schappelijke toolbox is dan ook om ervoor te zorgen dat er tussen de lidstaten een gecoördi-

neerde aanpak tot stand komt over het gebruik van apps, alsook dat het respect voor onder 

andere de Europese privacyregels en de regels inzake medische hulpmiddelen wordt gega-

randeerd.   

Meer in het bijzonder zou deze toolbox onder andere: 

- specificaties vastleggen waaraan apps moeten voldoen om ervoor te zorgen dat ze 

vanuit medisch en technisch oogpunt doeltreffend zijn; 

- maatregelen inhouden om de wildgroei aan onverenigbare apps te voorkomen en 

interoperabiliteit tussen apps aan te moedigen; 

- bepalen onder welke voorwaarden gegevens gedeeld kunnen worden met publieke 

organen op het gebied van de epidemiologie. 

In de aanbeveling valt meteen op dat de toolbox (en dus ook de apps die op basis daarvan 

zullen worden uitgerold) de nodige waarborgen moet inhouden voor de bescherming van de 

privacy.  Zo wordt er onder meer melding gemaakt van de noodzaak om steeds te opteren 

voor de minst invasieve technieken, om indien mogelijk enkel gebruik te maken van geanoni-

miseerde en geaggregeerde gegevens, om enkele noodzakelijke informatiebeveiligingstech-

nieken toe te passen, om transparant te zijn over de dataverwerking naar de betrokkenen toe 

en om de wissing van gegevens te garanderen vanaf het moment dat de pandemie onder 

controle is.   

De gemeenschappelijke toolbox van de lidstaten zou in principe op 15 april 2020 klaar moeten 

zijn.   

Verwacht wordt dat deze toolbox een belangrijke leidraad zal worden voor onder meer de 

Belgische Data Against Corona Taskforce om te bepalen welke apps al dan niet haar goed-

keuring zullen wegdragen om nationaal te worden uitgerold.  Deze toolbox is dan ook zeer 

zeker te consulteren wanneer je overweegt een applicatie te ontwikkelen om te gebruiken in 

de strijd tegen het coronavirus. 

20 Corona in uw vennootschap 

 De jaarvergadering in Coronatijden 

Wegens de recente maatregelen tegen het coronavirus, is het jammer genoeg niet evident 

en veelal niet mogelijk of aangewezen om fysieke algemene vergaderingen te organiseren 

waarbij alle aandeelhouders samen komen, zelfs niet met respect van de regels inzake “social 

distancing”.  
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Aangezien veel bedrijven binnenkort hun jaarvergadering ter goedkeuring van de jaarreke-

ning moeten houden, stelt zich dan ook de vraag naar alternatieve mogelijkheden voor het 

organiseren van een fysieke jaarvergadering.  

 Mogelijke oplossingen reeds voorzien in het WVV 

De volgende (alternatieve) mogelijkheden konden reeds  een oplossing bieden in de BV (voor-

heen BVBA), CV (voorheen CVBA) en NV: 

- Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de be-

voegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten 

die bij authentieke akte moeten worden verleden. Van een dergelijke schriftelijke pro-

cedure zal gebruik kunnen worden gemaakt voor zover alle aandeelhouders instem-

men met de schriftelijke procedure en indien alle aandeelhouders de beslissing una-

niem goedkeuren.  

- Algemene vergaderingen kunnen elektronisch worden gehouden middels een door 

de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (zoals 

conference call, skype, edm.). Deze mogelijkheid tot besluitvorming via een elektro-

nisch communicatiemiddel moet in principe wel voorzien zijn in de statuten, wat niet 

altijd het geval is. Zelfs als dit niet in de statuten is voorzien, maar alle aandeelhouders 

stemmen hiermee in, vormt dit in de praktijk ook geen probleem. 

- De algemene vergadering kan worden uitgesteld naar een latere datum. Dergelijk uit-

stel vereist wel een voorafgaande beslissing van de aandeelhouders (eventueel via 

schriftelijke besluiten) die beslist tot het uitstel. De jaarvergadering ter goedkeuring van 

de jaarrekening dient in elk geval binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boek-

jaar gehouden te worden.  

- Verder kan er worden gewerkt met volmachten. Zo kunnen aandeelhouders zich bij 

volmacht laten vertegenwoordigen door een aandeelhouder (of een derde) op de 

algemene vergadering om namens hem/haar te stemmen.  

 

Voor de VOF en de CommV is er geen wettelijke regeling uitgewerkt, maar er kan uiteraard 

steeds een regeling worden overeengekomen onder de aandeelhouders. 

 Specifieke Corona maatregelen 

Op 9 april 2020 werd het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-

eigendom en het vennootschaps- en vereningsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-

19 pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit is van toepassing op de jaar-

vergaderingen van alle vennootschapsvormen en verenigingen waarvoor de oproeping voor 

de algemene vergadering  moe(s)t gebeuren tussen 1 maart 2020 t.e.m. 3 mei 2020. Deze 

einddatum werd verlengd t.e.m. 30 juni 2020 bij Koninklijk Besluit van 28 april 2020. Dit regime is 

dus van toepassing op de algemene vergaderingen die moeten of moesten opgeroepen wor-

den in de periode van 1 maart 2020 t.e.m. 30 juni 2020. 

 

Dit koninklijk besluit voorziet in twee bijkomende facultatieve opties voor het bestuursorgaan: 

- De algemene vergadering toch laten plaatsvinden maar zonder fysieke aanwezigheid. 

Het bestuursorgaan kan hiertoe beslissen en de aandeelhouders kunnen zich hiertegen 

niet verzetten. 

Hierbij moet het bestuursorgaan de keuze laten aan de aandeelhouders om te werken 

met volmachten of met stemformulieren. 
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• Indien gewerkt wordt met stemformulieren, zullen deze formulieren door het be-

stuursorgaan moeten worden overgemaakt aan de aandeelhouders of op de 

website  worden geplaatst. De verplichte vermeldingen van dit stemformulier 

worden voor de NV, tenzij statutaire afwijking, bepaald door artikel 7:146 WVV 

(de naam, woonplaats/zetel van de aandeelhouder, het aantal stemmen, de 

vorm van de aandelen (al dan niet gedematerialiseerd), de agenda en de 

voorstellen van besluit). Indien de statuten van de overige vennootschapsvor-

men geen regeling hieromtrent bevatten, zal artikel 7:146 WVV naar analogie 

dienen te worden toegepast. 

• Indien geopteerd wordt om te werken met volmachten, kan het bestuursor-

gaan de gevolmachtigde persoon aanduiden. De volmacht dient steminstruc-

ties te bevatten per agendapunt van de algemene vergadering. 

Het bestuursorgaan kan bepalen dat zij de stemformulieren / volmachten uiterlijk vier 

dagen voor de algemene vergadering moet ontvangen. Het overmaken kan eenvou-

dig via mail na het nemen van een foto of een scan. 

In het geval dat de algemene vergadering doorgang vindt volgens bovenstaande re-

geling, kan ook het vraagrecht schriftelijk worden geregeld. Het bestuursorgaan kan 

opnieuw bepalen dat de vragen van de aandeelhouders dienen te worden ontvan-

gen vier dagen voor de algemene vergadering. Deze vragen zullen schriftelijk worden 

beantwoord voor de stemming of eventueel via conference call. De antwoorden zul-

len voor genoteerde vennootschappen dienen te worden gepubliceerd op de web-

site. Voor niet-genoteerde vennootschappen dient dit ter kennis te worden gebracht 

van de aandeelhouders (mogelijks volgens dezelfde manier als de oproeping).  

Het bureau, het bestuursorgaan, de commissaris en desgevallend de volmachthouder 

kunnen de algemene vergadering dan laten plaatsvinden via videocall, telefonisch of 

fysiek (mits naleving van de social distancing). 

- Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering  uit te stellen met maxi-

maal 10 weken. De jaarvergadering dient normaal plaats te vinden 6 maanden na 

afsluiting van het boekjaar. Deze termijn wordt met 10 weken verlengd. Indien het 

boekjaar dus werd afgesloten op 31 december, zal de algemene vergadering niet 

meer plaats hoeven te vinden uiterlijk 30 juni maar uiterlijk 8 september.  

De aandeelhouders dienen van dit uitstel op de hoogte te worden gebracht en het 

bestuursorgaan zal voor de uitgestelde algemene vergadering opnieuw de oproe-

pingsformaliteiten in acht dienen te nemen. Het uitstel is echter niet mogelijk indien de 

commissaris of een 10%-aandeelhouder verzoekt om de algemene vergadering te 

houden. Het uitstel is evenmin mogelijk in het geval dat het netto actief negatief is of 

dreigt negatief te worden. In deze twee gevallen kan men wel nog steeds gebruik ma-

ken van de stemformulieren en volmachten. 

 

Er kan nog steeds gebruik gemaakt worden van deze opties, ook al is er reeds een 

oproeping voor de algemene vergadering gebeurd. Deze nieuwe mogelijkheden 

staan ook niet in de weg dat er gebruik gemaakt wordt van de alternatieven uit het 

WVV (zoals de schriftelijke besluitvorming) waarvan hierboven sprake. 

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierbij verdere vragen zou hebben, of indien wij u 

kunnen bijstaan bij de opmaak van de jaardocumenten voor uw vennootschap.  

 Uw vennootschap besturen in tijden van corona 

Een vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan. De vorm en samenstelling van 

dit bestuursorgaan is afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm en de keuze van de 
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oprichters of aandeelhouders, maar gebeurt vaak door meerdere personen. Samen beslissen 

blijkt in tijden van corona al snel minder evident. 

Als enige bestuurder stelt er zich uiteraard geen probleem, maar hoe kunnen meerdere be-

stuurders met elkaar overleggen wanneer zij enkel essentiële verplaatsingen mogen maken, 

een steeds grotere “social distancing” moet worden gerespecteerd of een terechte vrees heb-

ben besmet te worden? 

 W.Venn of WVV 

Sinds 1 januari 2020 is voor alle vennootschappen het nieuwe Wetboek van Vennootschappen 

en Verenigingen (“WVV”) van toepassing (dit was reeds vanaf 1 mei 2019 voor de vanaf die 

datum opgerichte vennootschappen). Dit houdt echter niet in dat de regels van het wetboek 

van vennootschappen (“W.Venn.”) uit het oog mogen worden verloren. In deze bijdrage wor-

den de regels uit beiden behandeld, afhankelijk van de concrete situatie van de vennoot-

schap, en uiteraard steeds onder voorbehoud van de statuten van de vennootschap. 

20.2.1.1 De BV(BA)  

20.2.1.1.A W.Venn. 

Onder het W.Venn. had iedere zaakvoerder in principe volheid van bevoegdheid. Elke zaak-

voerder, ongeacht of er meerdere waren bestuurde en vertegenwoordigde de vennootschap 

intern en extern.  

Ook onder het W.Venn kon worden voorzien in een collegiaal bestuursorgaan, genaamd col-

lege van zaakvoerders, al was dit geen courante praktijk.  

Onder het W.Venn. kan al dan niet het volgende:  

˗ U bent een van de meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn: u blijft 

handelen naar de principes van W.Venn.  

˗ Als lid van een collegiaal bestuursorgaan (dat statutair is ingericht):  

▪ Uitstel van de vergadering : er is slechts één bestuursvergadering verplicht, 

namelijk deze ter voorbereiding van de gewone algemene vergadering; 

tenzij er afspraken zijn op bestuur- of aandeelhoudersniveau kunnen verga-

deringen dan ook worden uitgesteld; 

▪ Schriftelijke besluitvorming : schriftelijke besluitvorming was in principe niet 

mogelijk voor een BVBA onder het W.Venn.; de tijdelijke maatregelen die 

de regering bij het KB van 9 april 2020 in deze corona tijden heeft genomen, 

laten schriftelijk besluitvorming toe als alle bestuurders akkoord zijn (zie ook 

hieronder), zelfs indien de statuten zich hiertegen uitdrukkelijk verzetten; 

▪ Elektronische communicatie : ook rond elektronische communicatie ging 

vaak een wantrouwen onder de noemer van het principe van collegiaal 

overleg. Onder de reeds genoemde tijdelijke corona-maatregelen worden 

nu ook beslissingen middels elektronische communicatie toegestaan; 

▪ Volmachten : afhankelijk van de bepalingen in de statuten kunnen vol-

machten worden gegeven aan andere bestuurders (indien er toch fysieke 

wordt bijeengekomen), nuttig om het aantal vergaderende personen te 

beperken;  

▪ Notulen dienen te worden ondertekend door de voorzitter en de bestuur-

ders die erom verzoeken. Indien de notulen worden opgemaakt tijdens de 

vergadering, kan de elektronische handtekening een oplossing bieden; 
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anders kunnen zij later worden ondertekend (voor zover opnieuw snel kan 

worden vergaderd). 

20.2.1.1.B WVV 

Ook onder het WVV wordt een BV bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet 

een college vormen. 

Meerdere bestuurders die een college vormen kunnen het volgende doen: 

- Uitstel van de vergadering : idem als hierboven 

- Schriftelijke besluitvorming : schriftelijke besluitvorming is in het WVV mogelijk, tenzij de 

statuten anders bepalen (in tegenstelling tot het W.Venn.); de tijdelijke maatregelen 

die de regering in deze corona tijden heeft genomen, laten schriftelijk besluitvorming 

toe als alle bestuurders akkoord zijn (zie het KB van 9 april 2020 zoals besproken hieron-

der) de schriftelijke besluitvorming kan tijdelijk ook waar de statuten het uitdrukkelijk 

verbieden; 

- Elektronische communicatie : toegestaan voor zover overleg en debat mogelijk is 

(beeld maar geen klank is dus geen optie);  

- Volmachten : idem als hierboven; 

- Notulen : idem als hierboven. 

20.2.1.2 De NV 

20.2.1.2.A W.Venn 

Het W.Venn voorzag in één bestuursvorm, zijnde de raad van bestuur met (in de regel) minstens 

drie bestuurders.  

Volgende mogelijkheden staan open voor deze bestuurders: 

- Uitstel vergadering : idem 

- Schriftelijke beraadslaging : Enkel in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende 

noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslui-

ten (behalve wat betreft de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het 

toegestane kapitaal of enig ander in de statuten voorziene uitsluiting) van de raad van 

bestuur, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig schriftelijk 

akkoord van de bestuurders. Onder de maatregelen die de regering nam, is schriftelijke 

besluitvorming ten allen tijden mogelijk (zoals besproken hieronder); 

- Elektronische communicatie : toegestaan voor zover overleg en debat mogelijk is 

(beeld maar geen klank is dus geen optie); 

- Volmachten : idem als hierboven; 

- Notulen : idem als hierboven. 

20.2.1.2.B WVV 

Het WVV voert een keuzemogelijkheid in tussen drie bestuursvormen :  

- de enige bestuurder 

- het monistisch bestuur : zowat het equivalent van de vroegere raad van bestuur  

- het duaal bestuur, zijnde de raad van toezicht en de directieraad, twee collegiale be-

stuursorganen waarin dezelfde leden niet mogen zetelen.  

Het monistisch en duaal bestuur kunnen van volgende mogelijkheden gebruik maken:  
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- Uitstel vergadering : idem 

- Schriftelijke beraadslaging : sterk versoepeld, maar nog steeds mits unanimiteit;  

- Elektronische communicatie : toegestaan voor zover overleg en debat mogelijk is 

(beeld maar geen klank is dus geen optie); 

- Volmachten : idem als hierboven; 

- Notulen : idem als hierboven. 

 Corona maatregelen 

De regering nam middels het KB van 9 april 2020 enkele maatregelen in het kader van de 

huidige Coronacrisis. Voor beslissingen op het niveau van het bestuursorgaan voorziet de re-

gering dat men onder alle omstandigheden unaniem schriftelijk kan besluiten. Het bestuursor-

gaan kan ook (in voorkomend geval bij meerderheid) beraadslagen en besluiten via een elek-

tronische communicatie die discussie toelaat. Gaat het om beslissingen die voor notaris moe-

ten worden genomen – men denke vooral aan toegestaan kapitaal – dan volstaat dat één lid 

van het bestuursorgaan of een door het bestuursorgaan aangesteld persoon samen met de 

notaris fysiek vergadert; de andere leden kunnen deelnemen via de elektronische communi-

catie. 

Deze maatregelen gelden van 1 maart 2020 tot 30 juni 2020. 

De maatregelen zijn echter facultatief, indien men dus liever de regels van het WVV volgt dan 

kan dit op voorwaarde dat men de regels in het kader van COVID-19 respecteert.  

 Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor fiscale en sociale schulden van 

de onderneming 

De huidige corona crisis is voor heel wat ondernemingen een enorme streep door de rekening. 

Het wordt steeds moeilijker om vaste kosten, fiscale en sociale schulden te betalen. In sommige 

gevallen stevent men zelfs op een faillissement af. Dit roept vanzelfsprekend heel wat vragen 

op, onder meer ook de vraag in welke mate u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan wor-

den gesteld voor de fiscale (BTW, bedrijfsvoorheffing) of sociale zekerheidsschulden van uw 

onderneming. Hoe zit het b.v. voor uw partner of een familielid die u in de zaak helpt? Lopen 

ook zij een risico op aansprakelijkheid? 

 Aansprakelijkheid voor niet betaalde bedrijfsvoorheffing en BTW schulden 

De wet voorziet in een algemene aansprakelijkheidsregeling, zodat het toepassingsgebied 

zeer ruim is:  

(i) Zij geldt voor alle soorten rechtspersonen, dus ongeacht hun vorm (nv, bv, vzw, …); 

(ii) Zij geldt voor elk lid van een bestuursorgaan: zowel de bestuurders benoemd door 

de algemene vergadering als de dagelijkse bestuurders (dit zijn (rechts)personen 

belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap) als de feitelijke bestuurders 

(personen die de vennootschap werkelijk besturen ook al werden ze niet formeel 

benoemd); 

(iii) Bovendien voorziet de wet in een hoofdelijke aansprakelijkheid, wat wil zeggen dat 

alle voornoemde personen hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn (d.w.z. elk persoon-

lijk) voor de volledige niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing of BTW-schulden (ook 

al werd dit gezamenlijk beslist), voor zover aan de voorwaarden is voldaan. 

 

De wet voorziet in beperkingen (maximumgrenzen) van de aansprakelijkheid van bestuurders, 

maar deze gelden niet in geval van niet-betaling van BV en BTW. 
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Zijn bestuurders dan altijd persoonlijk gehouden voor de niet-betaling van BV en BTW door de 

vennootschap? Neen, zeker niet. Volgende voorwaarden zijn aan de orde :  

  

(i)  Algemene regel : fout – tekortkoming zorgvuldigheidsplicht  

Opdat men als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld, dient de fiscus aan te 

tonen dat de niet-betaling te wijten is aan een fout die werd begaan bij het besturen van de 

vennootschap. (art. 1382 Burgerlijk Wetboek)  

 

De (feitelijke) bestuurder oefent zijn mandaat evenwel naar best vermogen uit en geniet daar-

bij een bepaalde beleidsmarge. Bij de beoordeling van een welbepaalde bestuurshandeling, 

mag een rechter zich dus niet in de plaats stellen van de bestuurder, maar mag die slechts 

marginaal toetsen of “geen enkele normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurder” in de-

zelfde omstandigheden diezelfde beslissing zou genomen hebben.  

 

In die zin is de impact van de Coronacrisis en de maatregelen die de onderneming al dan niet 

zou hebben genomen een belangrijk gegeven bij een latere beoordeling door de rechtbank.  

 

 

Volgens deze algemene regel rust op de fiscus een zware bewijslast. Die zal immers zeer con-

creet moeten aantonen welke fout werd begaan en dat die fout in oorzakelijk verband staat 

met de niet-betaling van de fiscale schulden.  

 

De wetgever is tegemoetgekomen aan de verzuchtingen van de fiscus waardoor in welbe-

paalde omstandigheden de bewijslast werd omgekeerd: niet de fiscus moet bewijzen, maar 

de bestuurder moet aantonen dat hij geen fout heeft begaan.   

 

(ii) Bijzondere regels : de fout – subjectief vermoeden van fout 

Artikel 51 van de wet van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale 

en niet-fiscale schuldvorderingen voorziet dat u als (formele of feitelijke) bestuurder wordt ver-

moed aansprakelijk te zijn voor fiscale schulden voor zover aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

- indien minstens 3 vervallen schulden niet betaald zijn binnen het jaar voor zover de 

onderneming maandelijks betaalt; 

- minstens 2 vervallen schulden die niet betaald zijn binnen het jaar voor zover de onder-

neming een trimestriële betaler is; 

 

Indien de onderneming nagelaten heeft deze schulden te betalen en u, als (feitelijk) bestuur-

der wordt hierop aangesproken door de fiscus, dan dient u als bestuurder het tegenbewijs te 

leveren. U dient zeer concreet aan te tonen dat er geen fout ten grondslag ligt aan deze 

wanbetaling. 
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Bijvoorbeeld indien u kan aantonen dat een belangrijke klant in faling is gegaan en de onder-

neming nog een aanzienlijke openstaande vordering had, waardoor een -tijdelijk- liquiditeits-

probleem de betaling van de BV en/of BTW (en nog andere schuldeisers) onmogelijk maakte.  

 

Procedure 

Indien de fiscus u aansprakelijk wenst te stellen voor deze niet-betaling zal u eerst een aange-

tekend schrijven ontvangen met het verzoek om (i) de nodige maatregelen te nemen of (ii) 

om aan te tonen dat de niet -betaling niet het gevolg is van een fout. 

 

Het is van uitermate belang dat u binnen de maand na deze kennisgeving reageert. Er is geen 

uitdrukkelijke sanctie voorzien voor het niet tijdig reageren op deze brief, echter kan de fiscus 

ten vroegste na het verstrijken van 1 maand na deze kennisgeving een procedure inleiden 

voor de insolventierechtbank. Concreet betekent dit dat de fiscus de termijn van 1 maand 

moet afwachten, vooraleer zij een procedure kan inleiden. Indien zij deze termijn niet afwacht, 

is haar vordering niet geldig. Let wel, intussen kan de fiscus wel al bewarende maatregelen 

nemen (b.v. beslag). 

 

De fiscus maakt gebruik van deze gunstige bewijsregeling en schrijft bestuurders veelal syste-

matisch aan indien voorgaande voorwaarden vervuld zijn.   

 

(iii) Vermoeden van fout geldt niet bij faillissement of gerechtelijke reorganisatie 

Indien de reden van het niet-betalen van de fiscale schulden het gevolg is van financiële 

moeilijkheden die hebben geleid tot een gerechtelijke reorganisatie, faillissement of gerech-

telijke ontbinding van de onderneming dan geldt het vermoeden dat de bestuurder een fout 

heeft begaan niet meer. De fiscus dient in dit geval wel het bewijs van fout te leveren. 

 

(Feitelijke) bestuurders die na faillissement of gerechtelijke reorganisatie, per aangetekende 

brief aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaling van BV en BTW moeten dus niet aan-

tonen dat zij geen fout hebben begaan. Het is de fiscus die dan zal moeten bewijzen dat de 

niet-betaling van BV en BTW een fout uitmaakte in hoofde van de betrokken (feitelijke) be-

stuurder.  

 En wat u met de impact van de Corona crisis op de betalingsmogelijkheden van mijn 

bedrijf? 

Zoals hierboven uiteengezet draait en keert alles rond het bewijs en de interpretatie of je als 

(feitelijk) bestuurder een fout hebt begaan door het niet-betalen van BV en BTW. 

 

Corona of niet, komt de onderneming door omstandigheden in -tijdelijke- betalingsproblemen, 

neem dan sowieso pro-actief contact op met de fiscus om haalbare betalingsplannen af te 

spreken.      

 

Indien deze betalingsproblemen rechtstreeks verband houden met de Coronacrisis is dit eens 

zo belangrijk. Speciale steunmaatregelen worden juist voorzien om ondernemingen toe te 
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laten een regeling te treffen met de FOD Financiën, zoals een afbetalingsplan, vrijstelling nala-

tigheidsinteresten of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. 

 

Indien u vaststelt dat uw onderneming niet slaagt in de betaling van haar fiscale schulden is 

het aangewezen dat u, als zorgvuldig bestuurder, beroep doet op een van deze mogelijkhe-

den. Het bekomen van één van deze maatregelen verandert in principe niet dat er aan voor-

melde voorwaarden van ‘vervallen’ schulden is voldaan, maar kan wel gelden als tegenbe-

wijs, meer bepaald dat u als bestuurder geen fout heeft gemaakt. De reden van de niet-be-

taling is in die omstandigheden immers te wijten aan de Corona crisis en u onderneemt maat-

regelen om hieraan tegemoet te komen.  

 

Indien u echter dient vast te stellen dat de onderneming reddeloos verloren is, ongeacht de 

Corona crisis, zullen structurele maatregelen nodig zijn of zelfs drastische, zoals het tijdig aan-

vragen van het faillissement. 

Dit vraagt een correcte afweging van het bestuursorgaan over de verdere slaagkansen van 

de onderneming. 

 Aansprakelijkheid voor niet betaalde RSZ schulden  

20.3.3.1 Wie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld? 

Ook het toepassingsgebied van de aansprakelijkheidsgrond voor vervallen RSZ schulden is bij-

zonder ruim en  geldt voor alle huidige en gewezen bestuurders, voor alle formele en feitelijke 

bestuurders, alsook de dagelijkse bestuurders, leden van een directieraad of  van een raad 

van toezicht. 

 

Dit geldt voor alle ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm wanneer zij in faling gaan. 

20.3.3.2 Deze aansprakelijkheidsgrond geldt enkel bij faillissement (art. XX.226 WER) 

De curator of de RSZ kan elk van de opgelijste bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aanspra-

kelijk stellen voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van het faillissement verschul-

digde sociale bijdragen met inbegrip van de verwijlinteresten. 

20.3.3.3 Objectieve aansprakelijkheidsgrond 

Belangrijk te benadrukken is dat voor deze aansprakelijkheid géén fout dient te worden aan-

getoond in hoofde van de (formele of feitelijke) bestuurder. 

 

De (feitelijke) bestuurders zijn zonder meer hoofdelijk aansprakelijk voor zover aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 

- indien zij in de vijf jaar voorafgaand aan het faillissement  

- betrokken zijn geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen waarbij even-

eens sociale zekerheidsschulden onbetaald zijn gebleven.  
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- mits zij bij dit eerdere faillissement of vereffening tevens bestuurder, gewezen bestuur-

der, lid of gewezen lid van de directieraad of van de raad van toezicht of feitelijk be-

stuurder waren;  

 Conclusie 

Hieruit blijkt alvast dat men als (formele en feitelijke) bestuurder de nodige voorzichtigheid aan 

de dag moet leggen. De niet-betaling van fiscale en/of sociale schulden kan immers grote 

gevolgen hebben voor u, maar ook voor diegene die een feitelijk bestuurdersmandaat bekle-

den (bv. echtgenote die mee het reilen en zeilen van de zaak opvolgt). 

 

Deze toelichting is voor de goede orde beperkt tot de aansprakelijkheid voor fiscale en sociale 

schulden. Voor de volledigheid wijzen wij er op dat de insolventiewetgeving nog andere aan-

sprakelijkheidsgronden voorziet, zoals onder meer die van de kennelijk grove fout die aanlei-

ding geeft tot het faillissement of het principe van wrongful trading. Dit zal in een latere toe-

lichting worden belicht.  

 Bestuurders, wanneer moeten jullie de alarmbel luiden tijdens de coronacrisis? 

 Inleiding 

De alarmbelprocedure werd in het leven geroepen als veiligheidsmechanisme voor bestuur-

ders, aandeelhouders en schuldeisers.17 Bestuurders worden hierbij namelijk verplicht om de 

algemene vergadering van de desbetreffende vennootschap tijdig bijeen te roepen op straffe 

van persoonlijke bestuursaansprakelijkheid. Zij moeten daarbij de algemene vergadering op 

de hoogte brengen dat de vennootschap zich in moeilijkheden bevindt. U voelt het al aan: 

deze verplichting wordt des te belangrijker tijdens de coronacrisis, aangezien hierdoor veel 

ondernemingen in moeilijk vaarwater terechtkomen.  

In tegenstelling tot de versoepeling door de Belgische regering van andere verplichtingen voor 

vennootschappen en ondernemingen gedurende deze crisis, heeft de regering daarentegen 

benadrukt dat deze verplichting tot tijdige bijeenroeping vooralsnog blijft gelden voor bestuur-

ders. Voorzichtige bestuurders zullen daarom niet enkel waken over de belangen van de ven-

nootschap in deze moeilijke tijden, maar ook over hun persoonlijke mogelijke (bestuurs)aan-

sprakelijkheden. Het strikt naleven van de alarmbelprocedure kan deze risico’s al in zeer grote 

mate wegnemen. Zo kunt u zich als bestuurder focussen op wat echt belangrijk is in deze uit-

dagende tijden.  

Wij geven u daarom graag even de krachtlijnen hiervan mee door u in deze bijdrage een kort 

en krachtig overzicht te geven van:  

- de inhoud van de alarmbelprocedure; 

- de voorwaarden voor de alarmbelprocedure; 

- wat u als bestuurder concreet moet doen;  

- de mogelijke sanctie voor bestuurders bij niet-naleving.  

 De inhoud van de alarmbelprocedure 

De alarmbelprocedure moet worden nageleefd zodra één van de hierna beschreven financi-

ele ‘knipperlichten’ vastgesteld wordt door een bestuurder bij de vennootschap. Op dat 

 
17 De wetgever wilde dan ook voorkomen dat bestuurders een reddeloos verloren onderneming desalniettemin blijven 

inzetten in het economisch rechtsverkeer, zijnde het (zgn.) ‘wrongful trading’. Monard Law zal hierover ook spoedig 

een bijdrage uitbrengen.  
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moment geldt een strikte verplichting voor de bestuurder(s) tot  bijeenroeping van de alge-

mene vergadering, die vervolgens binnen een strikt door de wet omschreven termijn effectief 

moet samenkomen. Daarnaast moeten de bestuurders de algemene vergadering verplicht:  

- ofwel voorstellen en adviseren om over te gaan tot de ontbinding van de vennoot-

schap; 

 

- ofwel voorstellen om bepaalde herstelmaatregelen te nemen om de continuïteit van 

de vennootschap te vrijwaren, die zij in dat geval moeten uiteenzetten in een aan de 

algemene vergadering voor te leggen bijzonder verslag. 

 De voorwaarden voor de alarmbelprocedure 

De voorwaarden voor de alarmbelprocedure verschillen naargelang de desbetreffende ven-

nootschap een BV, CV of NV betreft. We zullen de voorwaarden dan ook hieronder voor deze 

vennootschappen apart overlopen. 

20.4.3.1 De BV (art. 5:153 WVV) en de CV en (art. 6:119  WVV) 

Bij de BV en de CV moet de alarmbelprocedure nageleefd worden zodra één van de vol-

gende situaties zich voordoet, namelijk wanneer: 

I. het nettoactief van de vennootschap negatief is geworden of dreigt te worden; en/of 

II. het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, vol-

gens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende min-

stens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeis-

baar worden. 

De eerste voorwaarde kan boekhoudkundig vastgesteld worden. Het netto-actief van een 

vennootschap is namelijk gelijk aan het totaalbedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de ba-

lans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Zodra de schulden en voorzieningen van 

een vennootschap de activa hiervan (dreigen te) overtreffen, moet volgens deze voorwaarde 

de alarmbelprocedure nageleefd worden. Toch blijft ook een zeker subjectief oordeel van de 

bestuurder nodig om te bepalen of er sprake is van een eigen vermogen dat negatief “dreigt 

te worden”. Dit vereist immers een inschatting van de bestuurder in kwestie, waarbij de nodige 

voorzichtigheid uiteraard is aangewezen. 

De tweede voorwaarde is voor nog meer interpretatie en subjectieve invulling vatbaar. Deze 

parameter vereist namelijk dat het bestuursorgaan ver in de tijd vooruit denkt en een (zo rea-

listisch mogelijke) cashplanning opmaakt voor de volgende twaalf maanden. Deze tweede 

voorwaarde werd ingevoerd door het nieuwe wetboek en houdt dan ook een aansprakelijk-

heidsverzwaring in voor een bestuurder in een BV.  

20.4.3.2 De NV (art. 7:228-7:229 WVV) 

Volgens de alarmbelprocedure mag het netto-actief tengevolge van het verlies niet minder 

bedragen dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de NV. 

- Het netto-actief van een vennootschap is gelijk aan het totaalbedrag van de activa 

zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. 

- Het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap daarentegen is het geplaatst ka-

pitaal zoals opgenomen in post 1a van de passiva van de balans.  

Vanaf het moment dat het netto-actief minder bedraagt dan de helft van het maatschappe-

lijk kapitaal, dienen de bestuurders de alarmbelprocedure na te leven. Uw boekhouder of 
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accountant zal u hier zeker op wijzen en nauw overleg met uw accountant en boekhouder is 

hier aanbevolen.  

 Wat moet u als bestuurder concreet doen? 

Zodra er sprake is van één van deze bovenstaande financiële ‘knipperlichten’, vereist de wet 

dat de hiernavolgende verplichtingen worden nageleefd door de bestuurder(s).  

20.4.4.1 Bijeenroeping van de algemene vergadering 

Er geldt ten eerste een resultaatsverbintenis voor de bestuurder(s) van een vennootschap om 

een algemene vergadering bijeen te roepen, die verplicht gehouden moet worden binnen 

twee maanden nadat één van de financiële ‘knipperlichten’ vastgesteld werd door de be-

stuurder.  

De bestuurder moet (zoals gezegd) een subjectief oordeel vellen hiervoor. Er moet namelijk 

beoordeeld worden of er sprake is van een eigen vermogen dat negatief “dreigt te worden”. 

De bestuurder moet evenzeer inschatten of “het niet langer vaststaat” dat de vennootschap 

haar schulden gedurende de twaalf komende maanden gaat kunnen voldoen.  

Deze verplichting tot bijeenroeping geldt daarnaast ook wanneer het financiële ‘knipperlicht’ 

krachtens wettelijke of statutaire bepalingen vastgesteld had moeten worden. De wet legt 

immers bepaalde momenten op waarbij boekhoudkundige stukken over de vennootschap 

opgesteld en voorgelegd moeten worden. Een ontwerpjaarrekening moet bijvoorbeeld min-

stens vijftien dagen voor de jaarvergadering aan de aandeelhouders voorgelegd worden. Bij 

een fusie of doelwijziging van een vennootschap moet daarnaast een staat van activa en 

passiva worden opgesteld. Dit zijn dergelijke wettelijke tijdstippen waarop een dergelijk finan-

cieel ‘knipperlicht’ vastgesteld had moeten worden. Dit vereist uiteraard de nodige voorzich-

tigheid en aandacht van bestuurders bij het opstellen en nazicht van financiële staten van de 

vennootschap. Het spreekt voor zich dat deze inschattingen uiteraard des te moeilijker te ma-

ken zijn door bestuurders in crisistijden.  

De Belgische federale regering heeft daarnaast ook recentelijk het Koninklijk Besluit nr. 4 dd. 

09.04.2020 uitgevaardigd.18 Dit Koninklijk Besluit geeft bestuurders de mogelijkheid om de sa-

menkomst van een algemene vergadering van een vennootschap uit te stellen “tot een latere 

datum, zelfs als de algemene vergadering reeds is bijeengeroepen.”  

Het is echter vandaag de dag nog onduidelijk in hoeverre deze uitstelmogelijkheid geldt voor 

de alarmbelprocedure. De verplichting tot daadwerkelijke samenkomst van de algemene ver-

gadering voor de alarmbelprocedure is omwille van dit Koninklijk Besluit namelijk van verschil-

lende (nog te verduidelijken) parameters afhankelijk.19 Aangezien het desbetreffend Koninklijk 

Besluit zeer recent werd uitgevaardigd, zal de praktijk wellicht binnenkort aantonen hoe deze 

uitstelmogelijkheid geïnterpreteerd moet worden in het licht van de alarmbelprocedure.  

Het belangrijkste is echter dat dit Koninklijk Besluit de verplichting tot een tijdige en minutieuze 

bijeenroeping van de algemene vergadering niet verandert! Deze verplichting blijft bijgevolg 

hoe dan ook van kracht voor bestuurders, indien zij het bestaan een financieel ‘knipperlicht’ 

vaststellen (of vastgesteld moesten hebben). 

 
18  www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-04 09&caller=summary&nu-

mac=2020020781 
19 De toelichting van deze parameters zou het bestek van deze bijdrage te buiten gaan. Uiteraard blijft Monard Law 

graag beschikbaar om al uw vragen hierover te beantwoorden voor u. 
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20.4.4.2 Voorstel van herstelmaatregelen (in een bijzonder verslag) of tot ontbinding 

Het bestuursorgaan moet daarnaast de algemene vergadering ofwel de ontbinding van de 

vennootschap ofwel herstel-, en saneringsmaatregelen voorstellen. Indien het bestuursorgaan 

herstel-, en saneringsmaatregelen voor de vennootschap voorstelt (en dus niet de ontbinding 

hiervan), dan moet het bestuursorgaan een bijzonder verslag opmaken. Het bestuursorgaan 

moet in dit bijzonder verslag de desbetreffende herstelmaatregelen aan de algemene verga-

dering  voorstellen en toelichten. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van het bestuursor-

gaan om deze maatregelen diligent te omschrijven en argumenteren in dit bijzonder verslag.  

Het bijzonder verslag moet verplicht in de agenda van de algemene vergadering vermeld 

worden en moet verplicht samen met de oproepingsbrief hiervoor aan de aandeelhouders 

bezorgd worden. Het is belangrijk dat het bestuursorgaan voor de bijeenkomst van de alge-

mene vergadering een daadwerkelijk afzonderlijk, uitgebreid en welbedacht bijzonder verslag 

opstelt. Een mondelinge toelichting bij de algemene vergadering of een notulering van haar 

voorstel volstaat hoe dan ook niet voor de naleving van de wet.  

Indien het bestuursorgaan daarentegen de ontbinding van de vennootschap voorstelt aan 

de algemene vergadering, dan hoeft zij géén dergelijk bijzonder verslag op te maken.  

20.4.4.3 Verplichting geldt éénmaal per twaalf maanden 

De alarmbelprocedure moet volgens de wet slechts éénmaal per twaalf maanden nageleefd 

worden. Indien binnen twaalf maanden na de vorige naleving van de alarmbelprocedure bo-

venstaande voorwaarden opnieuw van toepassing zijn op een vennootschap, dan hoeft de 

procedure niet opnieuw verplicht nageleefd te worden. Indien de (economische) redenen, 

waardoor de alarmbelprocedure (opnieuw) van toepassing is, verschillen van bij de vorige 

naleving hiervan, is het echter desalniettemin aangewezen om de alarmbelprocedure ander-

maal (vrijwillig) na te leven.   

 De mogelijke sanctie voor bestuurders bij niet-naleving 

Gezien het belang van deze procedure, is de sanctie bij niet-naleving ervan verregaand. In-

dien de algemene vergadering niet conform bovenstaande voorschriften werd bijeengeroe-

pen door het bestuursorgaan, “dan wordt de door derden geleden schade, behoudens te-

genbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.”  

Er bestaat met andere woorden dan een vermoeden van oorzakelijk verband. Dit vermoeden 

geldt tussen alle door derden (zoals bv. schuldeisers) geleden schade met betrekking tot de 

vennootschap enerzijds en het niet naleven van de alarmbelprocedure anderzijds. Een derde-

schuldeiser hoeft bijgevolg géén oorzakelijk verband te bewijzen tussen deze niet-naleving en 

diens geleden schade. Dat vormt natuurlijk een aanzienlijke verlichting van zijn bewijslast en 

kan er makkelijker besloten worden tot de aansprakelijkheid van de bestuurders.  

Wij benadrukken hierbij graag al dat deze (zware) bestuursaansprakelijkheid bijzonder een-

voudig vermeden kan worden: namelijk door simpelweg deze procedure proactief, stipt en 

bedachtzaam na te leven. Zodra deze verplichting is nageleefd, bent u immers als bestuurder 

off the hook en kunt u hiervoor niet meer aangesproken worden. Opgelet: omdat de alarm-

belprocedure slechts eenmaal per twaalf maanden moet nageleefd worden, geldt deze vrij-

stelling enkel voor de twaalf maanden volgend op de laatste naleving van deze procedure. 

 Conclusie 

Een juiste, stipte en diligente naleving van de alarmbelprocedure kan een wereld van verschil 

voor betekenen voor bestuurders, zeker in tijden van crisis. Door de huidige 
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overheidsmaatregelen zouden alle bestuurders zich de vraag moeten stellen of hun vennoot-

schap voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Wij adviseren daarom om, bij twijfel, de 

algemene vergadering direct bijeen te roepen als één van de financiële knipperlichten vast-

gesteld wordt. Alleen de niet-naleving van de alarmbelprocedure wordt namelijk gesanctio-

neerd en deze sanctionering blijft tijdens de crisis vooralsnog onaangetast van kracht. Dus, 

bestuurders, luidt tijdig de alarmbel! 

Er is daarnaast blijkbaar een Koninklijk Besluit in de maak dat vennootschappen zou toelaten 

om (tijdelijk) het faillissement niet te moeten aanvragen tijdens de crisis. Laat hierover echter 

géén twijfel bestaan: ook hierbij blijft (tot nader tegenbericht) de verplichting tot tijdige bijeen-

roeping door bestuurders van de algemene vergadering bij de alarmbelprocedure onveran-

derd. Zelfs in dat geval, adviseren wij dan ook om de alarmbel tijdig te luiden door de alge-

mene vergadering bijeen te roepen. Zo kunt u als bestuurder terug gerust slapen.  

Monard Law wilt u daarbij uiteraard graag in deze onzekere tijden vrijblijvend en kosteloos 

bijstaan door u modelnotulen en/of een modelverslag te verschaffen voor de naleving van de 

alarmbelprocedure. U kan ze gerust bij ons opvragen.  

21 Werken als freelancer ten tijde van COVID-19 

COVID-19 roept bijzondere vragen en onzekerheden op, zeker ook als je als freelancer werkt.  

 

Steeds vaker worden freelancers vandaag geconfronteerd met een opdrachtgever die ten 

gevolge van COVID-19 haar activiteiten niet ten volle kan uitoefenen. Zo kunnen er bijvoor-

beeld overheidsmaatregelen genomen zijn waardoor de opdrachtgever haar onderneming 

(gedeeltelijk) dient te sluiten. Daarnaast worden veel opdrachtgevers geconfronteerd met 

een sterke terugval van opdrachten en annuleringen door klanten. Dit zijn voorbeelden van 

omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de opdrachtgever een freelancer niet of minder 

zal (kunnen) inschakelen. 

 

We zetten hierna de algemene principes uiteen waaronder een opdrachtgever de samen-

werking met de freelancer (gedeeltelijk) on hold zou kunnen zetten. 

 Contractueel kader 

Vooreerst dient er te worden nagegaan of er contractuele afspraken werden gemaakt tussen 

de opdrachtgever en de freelancer in verband met overmacht of ‘imprevisie’.  

 

Doorgaans vind je dergelijke afspraken in de kaderovereenkomst die werd afgesloten tussen 

de opdrachtgever en de freelancer. 

 

Deze contractuele afspraken kunnen bepalend zijn of en onder welke voorwaarden de lo-

pende opdrachten kunnen worden geannuleerd door de opdrachtgever en/of de opdracht-

gever de freelancer zonder meer minder kan inschakelen.  

 

Hierbij is het van belang om te analyseren waartoe de opdrachtgever zich verbonden heeft. 

Wordt de freelancer louter ingeschakeld op afroep volgens de noden van de opdrachtgever, 

dan zal de freelancer weinig aanknopingspunten vinden in de overeenkomst om de 
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opdrachtgever ertoe te bewegen om hem/haar een compensatie te betalen voor een ver-

minderde afroep van de freelancer. 

 

Indien de opdrachtgever zich in de overeenkomst er daarentegen toe verbindt om een mini-

maal aantal uren af te nemen van de freelancer, dient te worden beoordeeld of deze afname 

kan worden teruggeschroefd door de opdrachtgever. 

 Wettelijke principes 

Indien er in de kaderovereenkomst niets wordt bepaald ivm overmacht of imprevisie of indien 

de overeenkomst hierover onvoldoende duidelijk is, dient er te worden teruggegrepen naar 

de wettelijke principes om na te gaan of de opdrachtgever de opdrachten en/of samenwer-

king kan opschorten en/of beëindigen. 

 Overmacht 

Opdat een opdrachtgever zich zou kunnen beroepen op overmacht,  moet er sprake zijn van 

een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van de opdrachtgever ligt en die de uitvoe-

ring van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maakt. 

 

Indien de kaderovereenkomst werd afgesloten vóór de COVID-19 pandemie en de daarom-

trent genomen overheidsmaatregelen, kan de situatie inderdaad worden beschouwd als een 

onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van de opdrachtgever ligt. 

 

Er dient vervolgens aan de hand van de specifieke activiteiten van de opdrachtgever en de 

freelancer te worden nagegaan of deze pandemie en de overheidsmaatregelen de uitvoe-

ring van de kaderovereenkomst (tijdelijk of definitief) onmogelijk maakt. 

 

Deze onmogelijkheid kan tijdelijk dan wel definitief van aard zijn: 

- is de onmogelijkheid tijdelijk, dan wordt de overeenkomst tijdelijk geschorst; 

- is de onmogelijkheid echter definitief, bijvoorbeeld omdat de overeenkomst met de 

freelancer elk nut heeft verloren, dan zal de opdrachtgever de overeenkomst zonder 

gevolgen kunnen verbreken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de freelancer 

een specifieke opdracht moest uitvoeren voor een bepaalde datum en dit niet meer 

kan gebeuren. 

 

Of de opdrachtgever zich kan beroepen op overmacht, hangt af van de effectieve feitelijke 

omstandigheden (bv. sluiting van de onderneming van de opdrachtgever door overheids-

maatregelen, terugval van orders, etc.). De opdrachtgever zal in elk geval de overmachtssi-

tuatie moeten aantonen. 

 Imprevisie 

Het is ook mogelijk dat COVID-19 (een situatie die niet aan de opdrachtgever te wijten is, en 

die onvoorzienbaar en onvermijdbaar was) de nakoming van de kaderovereenkomst voor de 

opdrachtgever ernstig bemoeilijkt of verzwaart. Hierbij is het van belang dat de uitvoering niet 

onmogelijk is.  
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Indien de opdrachtgever kan aantonen dat de pandemie een ernstig contractueel oneven-

wicht heeft doen ontstaan tussen de opdrachtgever en de freelancer waardoor de verdere 

uitvoering van de kaderovereenkomst in onveranderde omstandigheden buitengewoon na-

delig is voor de opdrachtgever, aanvaardt de rechtspraak dat beide partijen de contractuele 

afspraken dienen te heronderhandelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de opdracht-

gever zich ertoe verbonden heeft om een minimum aantal opdrachten van de freelancer af 

te nemen. 

 

Ook hier dient geval per geval te worden nagegaan of er aan de voorwaarden van imprevisie 

is voldaan. 

 Gevolgen 

Indien de opdrachtgever zich rechtsgeldig op overmacht of imprevisie kan beroepen, is de 

kans reëel dat de opdrachtgever geen compensatie verschuldigd is aan de freelancer we-

gens het opschorten van opdrachten en/of de beëindiging van de samenwerking. 

 Steunmaatregelen 

Voor veel freelancers zal deze pandemie financiële onzekere tijden met zich meebrengen. 

Hierna lijsten we kort de steunmaatregelen op waarop freelancers onder bepaalde voorwaar-

den een beroep kunnen doen. Deze maatregelen worden elders in de bedrijvengids verder 

gedetailleerd: 

 

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht 

2. Uitstel van betaling BTW en belastingen voor ondernemingen 

3. Uitstel betaling sociale bijdragen 

4. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen 

5. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 

6. Overbruggingsrecht 

 

Als je zelf ziek wordt als gevolg van COVID-19, heb je recht op uitkeringen vanaf de zevende 

dag arbeidsongeschiktheid. 

 

Deze steunmaatregelen kunnen vanuit de gewesten worden aangevuld. 

22 COVID-19 Maatregelen in België: Implicaties voor Diplomatieke 

Missies en Internationale Organisaties 

De maatregelen die de Belgische regering naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft 

genomen, hebben ook gevolgen voor buitenlandse diplomatieke missies, internationale orga-

nisaties met een hoofdkwartier of een kantoor in België, en hun respectieve personeel. De bij-

zondere status van deze entiteiten en personen moet echter ook in aanmerking worden ge-

nomen bij de toepassing van de beperkende maatregelen waartoe is besloten.  

 

De directie Protocol van de Buitenlandse Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft  hier een 

aantal richtsnoeren beschikbaar gesteld. In deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief be-

lichten we enkele bijkomende aandachtspunten. 
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 Toepasselijkheid van binnenlandse COVID-19 

maatregelen op buitenlandse missies 

In de op zijn website gepubliceerde informatie herinnert het Directoraat Protocol aan het ge-

vestigde beginsel van artikel 41, lid 1, van het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer: 

"Onverminderd hun voorrechten en immuniteiten is het de plicht van alle personen die deze 

voorrechten en immuniteiten genieten, de wetten en voorschriften van de ontvangende staat 

te eerbiedigen". Het is echter niet zeker of de directie van het Protocol van mening is dat dit 

principe een volledige en onvoorwaardelijke toepassing van de Belgische COVID-19 maatre-

gelen op buitenlandse diplomatieke missies rechtvaardigt: de directie van het Protocol stelt 

immers tegelijkertijd dat het, gezien de omstandigheden, in het algemeen "aangeraden" is om 

de officieel aangekondigde maatregelen na te leven, wat lijkt te betekenen dat deze maat-

regelen niet (allemaal) verplicht zijn voor buitenlandse missies.  

 

Het is waar dat, zoals aangegeven in artikel 41, lid 1, van het Verdrag van Wenen, de plicht 

om de wetten en voorschriften van de ontvangende staat te respecteren ophoudt te bestaan 

wanneer de voorrechten en immuniteiten beginnen. Van de voorrechten en immuniteiten die 

door het Verdrag van Wenen worden erkend, kunnen de vrijheid van verkeer en reizen (artikel 

26) en de vrijheid van doorreis (artikel 40) op zijn minst in strijd zijn met de huidige beperkende 

maatregelen in België (zie hieronder), en moeten zij dus voorrang krijgen in geval van een 

daadwerkelijk conflict. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de reden waarom de directie van het 

Protocol ondanks de verwijzing naar artikel 41, lid 1, van het Verdrag van Wenen relatief voor-

zichtig blijft.  

 

Bovendien blijkt uit een snel overzicht van vergelijkbare COVID-19 maatregelen die aan bui-

tenlandse missies in een aantal andere landen zijn gemeld, dat de autoriteiten van de ontvan-

gende staat over het algemeen afzien van de bewering dat deze binnenlandse maatregelen 

als zodanig verplicht zouden zijn, en eerder verklaren dat zij deze maatregelen "sterk aanbe-

velen", "verwachten" dat buitenlandse missies deze zullen volgen, en de "medewerking" van 

buitenlandse missies op prijs stellen. 

 Diplomatieke missies als "essentiële diensten" in het kader van de Belgische 

COVID-19-regelgeving 

Volgens het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 in zijn huidige versie is telewerken vanuit huis 

verplicht voor "niet-essentiële" bedrijven, ongeacht hun omvang. Met betrekking tot functies 

waarvoor telewerken niet mogelijk is, moeten social distancing maatregelen (met name een 

afstand van 1,5 m tussen personen) worden genomen. Indien een niet-essentiële onderneming 

niet in staat is om aan deze maatregelen te voldoen, moet zij haar activiteiten stopzetten (ar-

tikel 2 van het decreet). 

 

Ondernemingen uit "cruciale sectoren" en "essentiële diensten" zijn echter vrijgesteld van bo-

vengenoemd regime: zij moeten telewerken vanuit huis en regels van social distancing slechts 

"in de mate van het mogelijke" toepassen (artikel 3 van het decreet). In de bijlage bij het de-

creet worden de "diplomatieke posten" tot de essentiële diensten gerekend.  

 

Diplomatieke posten moeten dus volgens de Belgische regelgeving - en onder voorbehoud 

van de voorrechten en immuniteiten - telewerken vanuit huis en regels van social distancing 
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zoveel mogelijk invoeren. Bovendien worden ze niet gedwongen om te sluiten, ook al zijn tele-

werken en sociale afstand praktisch onmogelijk.  

 

De regels van social distancing gelden niet alleen tussen de leden van de missie, maar ook 

voor eventuele contacten tussen de leden van de missie en mensen van buitenaf. Bijvoorbeeld 

onderdanen van de zendstaat of Belgische onderdanen die om administratieve redenen naar 

de missie zouden komen. Voor zover de missie niet in staat zou zijn haar diensten op afstand 

aan te bieden via elektronische systemen, moeten personen immers worden geacht zich naar 

een diplomatieke missie te mogen begeven, krachtens het ministerieel besluit, "in geval van 

noodzaak en om dringende redenen": de regel van opsluiting thuis is in dergelijke omstandig-

heden niet van toepassing, en het gaan naar/het terugkomen van plaatsen die open kunnen 

blijven (met inbegrip van diplomatieke missies) wordt in dit verband uitdrukkelijk vermeld (arti-

kel 8 van het besluit). 

 Beperking op de bewegingsvrijheid van de leden van de missie 

Thuiswerken is het principe van de huidige Belgische regelgeving. In de mate dat telewerken 

niet mogelijk zou zijn, zijn professionele verplaatsingen binnen België toegestaan voor leden 

van buitenlandse missies, met inbegrip van het pendelen tussen hun woonplaats en de kanse-

larij (artikel 8 van het decreet).  

 

In ieder geval bepaalt artikel 26 van het Verdrag van Wenen dat "de ontvangende staat aan 

alle leden van de missie de vrijheid van verkeer en reizen op zijn grondgebied waarborgt". De 

enige beperking in artikel 26 heeft betrekking op de wet- en regelgeving van de ontvangende 

staat "betreffende zones die om redenen van nationale veiligheid verboden of gereglemen-

teerd zijn" - wat niet het geval is bij een algemene beperkingsregeling die om redenen van 

volksgezondheid op het gehele nationale grondgebied van toepassing is. Toegegeven, een 

restrictieve toepassing van het vrije verkeer is in een deel van de staatspraktijk getolereerd, 

maar in het uiterste geval kon dit alleen worden gerechtvaardigd op basis van wederkerigheid 

(artikel 47, lid 2, onder a), van het Verdrag van Wenen).  

 

Het vrije verkeer, met name van diplomaten, kan van essentieel belang zijn voor de uitoefening 

van de taken van een diplomatieke missie, in het bijzonder voor de bescherming van de be-

langen van de onderdanen van de zendstaat, alsmede voor de vaststelling van de omstan-

digheden en ontwikkelingen in de ontvangststaat en de rapportage daarover aan de zend-

staat (artikel 3, lid 1, onder b) en d), van het Verdrag van Wenen). De uitbraak van COVID-19 

kan deze functies zelfs nog belangrijker maken. Daarom mogen de Belgische autoriteiten het 

verkeer en de verplaatsingen van leden van buitenlandse missies op hun grondgebied niet 

belemmeren, wanneer dat nodig blijkt voor het vervullen van diplomatieke functies.  

 

Zoals aanbevolen door de directie van het Protocol, moeten alle leden van de missie altijd 

documenten bij zich hebben die de reis kunnen legitimeren, in de eerste plaats hun diploma-

tieke of speciale identiteitskaart en indien mogelijk een reisopdracht of andere passende offi-

ciële verklaring van de missie. 

 Lokaal personeel van diplomatieke missies 

Ook voor de lokale personeelsleden geldt dat (i) een diplomatieke missie zoveel mogelijk tele-

werken vanuit huis en regels van sociale afstand moet toepassen; (ii) zij niet gedwongen wordt 
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om te sluiten, ook al is telewerken en sociale afstand praktisch onmogelijk; (iii) voor zover tele-

werken niet mogelijk zou zijn, beroepsmatige verplaatsingen binnen België zijn toegestaan voor 

lokale personeelsleden, met inbegrip van het pendelen tussen hun woonplaats en de kanselarij 

(artikelen 2, 3 en 8 van het decreet); (iv) zoals aanbevolen door de directie van het Protocol, 

moeten alle lokale personeelsleden altijd documenten bij zich hebben die de reis kunnen legi-

timeren, in de eerste plaats hun identiteitskaart of paspoort en indien mogelijk een reisopdracht 

of een andere passende officiële verklaring van de missie.  

 

Indien een diplomatieke missie geconfronteerd wordt met een vermindering van de werklast 

als gevolg van de uitbraak van COVID-19, kan zij tijdelijke werkloosheid toepassen op haar 

lokale medewerkers. Medewerkers in de publieke sector komen in aanmerking voor het sys-

teem van tijdelijke werkloosheid, dat naar aanleiding van de COVID-19-epidemie tijdelijk is ver-

soepeld. Indien een diplomatieke missie om redenen die verband houden met COVID-19 

moeilijkheden ondervindt om lokale medewerkers in dienst te nemen, kan een beroep worden 

gedaan op het systeem van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht. Hieronder vallen 

ook situaties waarin een lokale medewerker niet kan werken of waarin een lokale medewerker 

niet kan komen werken vanwege een door de overheid opgelegde quarantaine (in eigen 

land of in het buitenland) of een vliegverbod (waardoor de medewerker in het buitenland is 

gestrand). Tijdelijke werkloosheid hoeft niet voor alle lokale medewerkers te worden aange-

vraagd, het is mogelijk om bepaalde medewerkers tijdelijk werkloos te maken en tegelijkertijd 

bepaalde andere medewerkers in dienst te houden. Bovendien is het mogelijk om dagen van 

tijdelijke werkloosheid af te wisselen met werkdagen. Het is echter niet mogelijk om beide te 

combineren in één dag (bv. een personeelslid 's morgens werkloos laten zijn en 's middags 

werken); de werkloosheid moet altijd voor een volledige werkdag worden opgelegd. Gelieve 

er rekening mee te houden dat de voormelde regels voor de toepassing van de tijdelijke werk-

loosheid wegens overmacht momenteel slechts gelden voor de duur van de door de Belgi-

sche regering opgelegde maatregelen. 

 

Een lokaal personeelslid is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en heeft dus, in-

dien hij/zij door overmacht tijdelijk werkloos wordt wegens COVID-19, onmiddellijk recht op een 

werkloosheidsuitkering ten laste van de Belgische Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling of ONEM 

(Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling in Arbeidszaken). De werkloosheidsuitkering bedraagt 

70% van het gemiddelde loon van het personeelslid, maar dit gemiddelde loon bedraagt 

maximaal € 2.754,76 bruto per maand (bedrag van toepassing op een voltijds personeelslid). 

Daarbovenop ontvangt de medewerker een toeslag van € 5,63 bruto per dag ten laste van 

de ONEM . Deze bedragen zijn onderworpen aan de loonbelasting (15 sinds mei 2020%). Ge-

lieve er rekening mee te houden dat de bovenvermelde regels inzake werkloosheidsuitkering 

voor tijdelijke tewerkstelling momenteel slechts van toepassing zijn tot 31 augustus 2020.  

 

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht voor een werk-

gever, evenals de aanvraagprocedure voor een werkloosheidsuitkering voor dergelijke tijde-

lijke werkloosheid voor een personeelslid zijn - tijdelijk - aanzienlijk vereenvoudigd in het kader 

van de COVID-19-epidemie. De concrete instructies kunnen worden geraadpleegd op de 

website van de ONEM. 

 Internationale Organisaties  

In de door België gesloten zetelakkoorden bepaalt een clausule meestal dat de betrokken 

internationale organisatie en haar personeel de Belgische wet- en regelgeving moeten 
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naleven. Normaal gesproken wordt niet uitdrukkelijk bepaald dat dit geen afbreuk doet aan 

hun voorrechten en immuniteiten, maar een dergelijke kwalificatie wordt aantoonbaar geïm-

pliceerd door het doel van de zetelakkoorden, namelijk het vastleggen van voorrechten en 

immuniteiten in afwijking van de nationale wetten en reglementen.  

 

Ambtenaren van internationale organisaties, tenzij zij een diplomatieke status hebben (bijvoor-

beeld de hoofdadministrateur van de organisatie), krijgen gewoonlijk geen bewegingsvrijheid 

en reisvrijheid zoals leden van diplomatieke missies. Daarom worden zij in principe veronder-

steld zich te houden aan de Belgische vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 

Internationale organisaties worden echter, net als diplomatieke missies, in de huidige Belgische 

COVID-19-regeling (artikel 3 van bovengenoemd ministerieel besluit en bijlage) als "essentiële 

diensten" gecategoriseerd. Bijgevolg (i) moeten zij het telewerken vanuit huis en de regels van 

de sociale afstand slechts in de mate van het mogelijke toepassen; (ii) zijn zij niet gedwongen 

om te sluiten, zelfs indien telewerken en sociale afstand praktisch onmogelijk zijn; (iii) voor zover 

telewerken niet mogelijk zou zijn, is het beroepsverkeer binnen België toegestaan voor hun 

personeelsleden, met inbegrip van het woon-werkverkeer tussen hun woonplaats en de zetel 

of het kantoor van de organisatie (artikelen 2, 3 en 8 van het decreet). 

 

Een internationale organisatie kan het systeem van tijdelijke werkloosheid toepassen op haar 

lokale personeelsleden in België. Dit hangt echter af van de onderwerping van de lokale per-

soneelsleden aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel en van de bepalingen van de zetel-

overeenkomsten of een gelijkaardig toepasselijk instrument.  

* * * 

Dit is geen juridisch advies. Als u vragen heeft over de maatregelen die de Belgische regering 

heeft genomen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, kunt u steeds contact met ons 

opnemen (bert.theeuwes@monardlaw.be). 

23 Verkoop op afstand B2C in tijden van corona: online, via tele-

foon, SMS of per e-mail 

In tijden van Corona kan u van op afstand blijven verkopen, ook voor niet-essentiële producten 

zoals kleding, doe-het-zelf, elektro, enz., maar klanten mogen de bestellingen in geen geval 

ophalen in de winkel (met uitzondering van officiële afhaalpunten voor horeca). Daarentegen 

kan u bestellingen laten leveren door een koerierdienst of zelf aan huis leveren zonder binnen 

te gaan bij de klant. Uiteraard blijft het verboden om tabaksproducten, rookwaren, e-sigaret-

ten en navullingen met nicotine online te verkopen.  

Wil u verkopen vanop afstand, zij het nu via een webshop, per telefoon, sms of via e-mail, hou 

er dan rekening mee dat u moet voldoen aan strikte wettelijke regels die kunnen verschillen 

naargelang u verkoopt aan consumenten (B2C) en/of andere ondernemingen (B2B). Indien u 

online verkoopt en de consument laat betalen vóór levering, moet u bovendien zijn ingeschre-

ven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder de code 47910 'Detailhandel via 

postorderbedrijven of via internet'.  

Goed nieuws is alvast dat u nog steeds recht hebt op steunmaatregelen van de overheid, als 

u nog actief bent via een webshop, telefoon, sms of e-mail. 
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Hieronder bespreken we de regelgeving van toepassing op de verkoop op afstand met con-

sumenten (B2C). 

 Onderscheid consument (B2C) – ondernemer 

(B2B) 

Een onderneming is elke persoon die met regelmaat een economische (commerciële, indu-

striële of financiële) activiteit uitoefent bestaande uit het aanbieden van goederen of diensten 

(niet personen die slechts sporadisch verkopen (bv. via E-bay)). Consumenten zijn uiteraard de 

tegenhanger, het zijn natuurlijke personen die handelen voor doeleinden gelegen buiten hun 

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten. 

 Informatieverplichtingen 

 Informatie op de website (minimum) 

Als houder van een webshop dient u de consument op een duidelijke en ondubbelzinnige 

wijze te informeren enerzijds vóór dat de consument is gebonden en anderzijds ook nadat de 

consument is gebonden. De wet vereist dat bepaalde informatie niet slechts kan geraad-

pleegd worden op uw website, maar tevens wordt weergegeven gedurende het effectieve 

bestelproces. 

Vóór dat de consument gebonden is, dient u de volgende informatie te verstrekken (op uw 

website): 

• Voornaamste kenmerken goederen/diensten; 

• Uw identiteit en gegevens; 

• Handelsbenaming, KBO-nummer, geografisch adres, telefoonnummer en e-mail; 

• Totale prijs van de goederen/diensten (incl. belastingen, vracht-, leverings- of portkosten 

en alle andere extra kosten); 

• Wijze van betaling, levering, uitvoering, leveringstermijn, desgevallend klachtenbehande-

ling; 

• Bestaan herroepingsrecht, voorwaarden en kosten; 

• Wettelijke garantie; 

• (Bestaan en voorwaarden van bijstand na verkoop); 

• Duur van de overeenkomst (indien van onbepaalde duur of stilzwijgende verlenging, de 

opzeggingsmogelijkheden); 

• Minimumduur verplichtingen; 

• (Gedragscodes); 

• (Talen waarin de overeenkomst wordt gesloten); 

• Verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen; en 

• Algemene en Bijzondere voorwaarden: mogelijkheid tot opslaan en weergeven (bv. vinkje 

aan te kruisen met “ik aanvaard de Algemene Voorwaarden” + download optie van de 

Algemene Voorwaarden). 

 Informatie gedurende het bestelproces 

Bepaalde van de in randnummer 2.1 vermelde informatie dient ingeval van online verkoop 

minstens te worden weergegeven gedurende het bestelproces. 

 Bij aanvang van bestelling 

• Leveringsbeperkingen (bv. dat bepaalde producten niet buiten België kunnen worden ge-

leverd); en 
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• Overzicht van de betaalmiddelen (bv. bankcontact, visa en PayPal). 

 Onmiddellijk vóór bestelling 

• Enkel ingeval van bestelling met betaalverplichting: 

• voornaamste kenmerken goederen/diensten (bv. totaal aantal artikelen); 

• totale prijs goederen/diensten (incl. alle extra kosten); 

• duur van de overeenkomst (incl. opzeggingsmogelijkheden indien van onbe-

paalde duur); 

• minimumduur van de verplichtingen; 

• knop met verwijzing naar ‘bestelling met betalingsverplichting’ (bv. “betalen” en 

niet “volgende”); en 

• mogelijkheid om fouten op te sporen en te verbeteren (uit. B2B) (bv. “Bestelling her-

zien” of “Dit is een verplicht veld”). 

 Na bestelling 

• Alle informatie zoals vermeld in 2.1., tenzij dat reeds zou gebeurd zijn vóór de verkoop via 

duurzame gegevensdrager (bv. wanneer dit is opgenomen in een postordercatalogus); 

• Op papier of via duurzame gegevensdrager (bv. e-mail of audio); en 

• Binnen een redelijke periode na verkoop en uiterlijk bij levering van de goederen/diensten. 

 Informatie via telefoon, SMS of e-mail (minimum) 

Wanneer u de overeenkomst niet online sluit, maar met behulp van een techniek voor com-

municatie op afstand die slechts beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie 

(bv. via telefoon, sms of e-mail), moet u, via de specifieke techniek en voordat de overeen-

komst gesloten wordt, slechts bepaalde informatie verstrekken. Het betreft ten minste de vol-

gende informatie: 

• Voornaamste kenmerken van de goederen/diensten; 

• Uw identiteit en gegevens; 

• Totale prijs van de goederen/diensten (incl. belastingen, vracht-, leverings- of portkosten 

en alle andere extra kosten); 

• Bestaan herroepingsrecht, voorwaarden en kosten; en 

• Duur van de overeenkomst (indien van onbepaalde duur of stilzwijgende verlenging, de 

opzeggingsmogelijkheden). 

Alle andere informatie zoals aangehaald in randnummer 2.1. dient u op “passende” wijze te 

communiceren aan de consument. Hoewel de wet zich hierover niet uitspreekt, mag u er van 

uitgaan dat deze informatie voor de consument ‘beschikbaar’ moet zijn vooraleer hij is gebon-

den (bv. op uw website of in een catalogus). 

Indien u de consument opbelt met het oogmerk om een overeenkomst te sluiten, moet u bo-

vendien aan het begin van het gesprek met de consument uw identiteit, en desgevallend ook 

de identiteit van de persoon namens wie u belt, alsmede het commerciële doel van de op-

roep, meedelen. 

 Herroepingsrecht 

 Herroeping 

De consument kan afzien van de koop gedurende 14 dagen zonder motivering, welke begint 

te lopen: 
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• Voor diensten (incl. voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor 

verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid): de dag na 

de dag waarop de overeenkomst werd gesloten;  

• Voor goederen: de dag na de dag waarop de consument (niet de vervoerder) de goe-

deren fysiek in bezit neemt. 

Het volstaat dat de consument op de dag na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten 

of de goederen fysiek in bezit heeft genomen, de herroeping heeft verzonden; dit moet u nog 

niet hebben bereikt. 

De consument kan op de volgende wijzen afzien van de koop: 

• Invullen modelformulier van herroeping zoals door u verstrekt aan de consument (ver-

plicht); of 

• Afleggen van een ondubbelzinnige verklaring die duidelijk maakt dat hij de overeenkomst 

herroept; of 

• Invullen van het herroepingsformulier op uw website (optioneel), waarna u dit onmiddellijk 

aan de consument moet bevestigen (bv. per e-mail). 

Er bestaan een aantal goederen waarbij de consument zich niet kan bedenken, tenzij u de 

consument wel dit recht zou geven, zoals: 

• Goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 

• Goederen die ontworpen zijn volgens specificaties van de consument; 

• Goederen die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

• Kranten, tijdschriften en magazines;  

• E.a. 

 Terugzending 

De consument is verplicht om de goederen binnen de 14 dagen terug te zenden, tenzij u zelf 

hebt aangeboden om de goederen te komen ophalen. 

Voor zover de consument over deze kosten op voorhand werd geïnformeerd, dient de consu-

ment enkel de leveringskosten te betalen, tenzij de consument niet voor de goedkoopste stan-

daardlevering had gekozen (bv. spoedlevering binnen de 24 uur). 

 Terugbetaling 

Indien de consument zich bedenkt, hoeft hij niet meer te betalen en u ook niet meer te leveren. 

Indien er reeds goederen zijn geleverd, of diensten zijn verstrekt, of reeds betalingen zijn ge-

beurd, geldt het volgende: 

• u moet alle ontvangen betalingen terugbetalen binnen de 14 dagen nadat u over de her-

roeping werd geïnformeerd, inclusief het bedrag voor de leveringskosten, tenzij de consu-

ment niet voor de goedkoopste standaardlevering had gekozen, waarmee u kan wachten 

tot dat u alle geleverde goederen hebt terug gekregen of tot dat de consument heeft 

aangetoond dat hij alle goederen terug heeft verzonden;  

• de kosteloze terugbetaling dient te gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat 

door de consument werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument 

uitdrukkelijk met een ander (terug)betaalmiddel heeft ingestemd op het ogenblik dat hij 

terugbetaling dient te verkrijgen (niet voordien); 

• de consument dient slechts de directe kosten van verzending te betalen, tenzij u hebt na-

gelaten om de consument hierover te informeren. De consument heeft het recht om de 

goederen te testen, maar kan eventueel een vergoeding voor de waardevermindering 
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van het goed verschuldigd zijn wanneer het testen verder ging dan wat vereist is om de 

aard, kenmerken en werking van het goed vast te stellen, waarvan u het bewijs dient te 

leveren, tenzij u hebt nagelaten om de consument te informeren over het herroepingsrecht 

en de voorwaarden, de termijn en modaliteiten van de uitoefening ervan, vermits dit leidt 

tot een verlenging van de bedenktijd met 12 maanden; en 

• indien het gaat om diensten of de levering van elektriciteit, gas of water die niet gereed 

zijn gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of een beperkte hoeveelheid, en heeft 

de consument u verzocht om binnen de bedenktijd te starten met levering, dan moet de 

consument de geleverde diensten vergoeden, tenzij u hebt nagelaten om de consument 

te informeren over het herroepingsrecht (m.i.v. het herroepingsformulier) of over het feit dat 

hij bij de uitoefening van dit recht een vergoeding kan verschuldigd zijn voor reeds gele-

verde diensten. 

 Sancties 

• Indien u niet hebt voldaan aan de informatievoorschriften betreffende extra lasten en an-

dere kosten, moet de consument deze lasten of kosten niet dragen; 

• Indien u uw verplichting niet nakomt om de consument te informeren over de voorwaar-

den, de termijn en de modaliteiten om het herroepingsrecht uit te oefenen of indien u 

nalaat het modelformulier inzake herroeping te verstrekken aan de consument, dan leidt 

dit tot een verlenging van de bedenktermijn met 12 maanden (i.p.v. slechts 14 dagen); 

• Indien u de consument niet informeert over de kosten van terugzending, zal de consument 

dit kosteloos kunnen doen; en 

• Ingeval van reeds geleverde diensten, zal de consument u geen vergoeding verschuldigd 

zijn indien hij niet werd geïnformeerd over de voorwaarden, termijn en modaliteiten van 

het herroepingsrecht of van het feit dat hij bij een herroeping een vergoeding verschuldigd 

is voor reeds geleverde diensten.  

Een verwittigde onderneming is er dus twee waard. 

24 Uitstel van de solden van juli naar augustus – wat zijn de impli-

caties? 

De solden zullen dit jaar in augustus plaatsvinden in plaats van in juli.  

 

Dit heeft als voornaamste implicatie dat de normale regels van toepassing in juli, dit jaar van 

toepassing zullen zijn in augustus. De regels van toepassing tijdens de sperperiode (de maand 

voorafgaand aan de solden) zijn dit jaar van toepassing in juli. Hieronder een overzicht van de 

belangrijkste regels.  

 Regels van toepassing tijdens de sperperiode in juli 2020 

• Tijdens de sperperiode mag een handelaar in de sectoren van kleding, schoenen en 

lederwaren in principe geen prijsverminderingen aankondigen. 

• Koppelverkoop en andere vormen van gezamenlijk aanbod zijn toegelaten tijdens de 

sperperiode.  

 Regels van toepassing tijdens de solden in augustus 2020 

• Enkel tijdens de maand augustus mag er over “solden, koopjes, einde reeks, opruiming” 

gesproken worden. 

• De producten die verkocht worden met solden, moeten in het bezit van de handelaar 

zijn voor het begin van de solden-verkoop.  
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• Verkoop met verlies is toegestaan.  

 

* * * 

 

Specifieke vragen? Hulp nodig? 

 

Aarzel niet om contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon in ons kan-

toor of via 02/897.47.51 voor verdere vragen of hulp.  

 

Van daaruit zal u begeleid worden naar de specialist, afhankelijk van de aard van uw 

vraag. We helpen u en uw organisatie graag verder. 

 
Dit document bevat louter algemene informatie en betreft geen juridisch advies toegespitst op uw onderneming. Wij 

aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen of acties genomen op basis van dit document. 

Bovendien wijzigt de situatie in deze crisistijden heel regelmatig en worden nieuwe maatregelen aangekondigd of 

wijzigen bepaalde zaken. Wij doen ons best om u snel en accuraat op de hoogte te houden van nieuwe evoluties. 

Check zeker ook onze website voor de meest actuele versie. Het is tenslotte sterk aangewezen om ons steeds te 

contacteren voor individueel advies. 

http://www.monardlaw.be/
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