
Indien u nog verdere vragen heeft, kan u steeds terecht bij onze collega’s van binnen-en buitendienst.

Vraag en 
       antwoord

De laatste dagen ontvingen onze medewerkers meerdere vragen van klanten 
over verschillende mogelijke scenario’s in verband met het al dan niet sluiten van hun bedrijf. 
We willen u dan ook zoveel mogelijk helpen en bijstaan in deze moeilijke periode. 
Hieronder maakten we een oplijsting van mogelijke maatregelen of oplossingen voor uw 
onderneming in tijden van het Corona-virus. 

Wat zijn de mogelijkheden als bedrijf…

…indien u openblijft: maatregelen die wij ook troffen:
•  Zorg ervoor dat uw medewerkers hun handen voldoende kunnen wassen. 
•  Sta telewerk toe waar mogelijk.
•  Zorg ervoor dat uw medewerkers 1,5 meter afstand houden van elkaar. 
•  Laat lunchen vanop een werkplaats (bureau) toe, om een volle refter te vermijden. 
•  Laat de ventilatie 24/24 draaien. 
•  Hou vergaderingen zo kort mogelijk, met niet te veel personen en 
    probeer uit te wijken naar alternatieve (open) ruimtes. 
•  Desinfecteer uw werkplaats voldoende. 
•  Splits afdelingen op, zodat u de permanentie kan blijven garanderen. 
•  Stel eventuele evenementen uit. 
•  Ontvang geen klanten of externen. Meetings kunnen telefonisch of via Skype plaatsvinden. 
•  Hou voldoende afstand met externe chauffeurs

…indien u niet kan voldoen aan de bovenstaande maatregelen 
    en u tijdelijk de deuren moet sluiten: 

•  Heb ik recht op een corona hinderpremie als ik mijn bedrijf moet sluiten?
•  Voor welke vergoeding komen mijn werknemers in aanmerking bij werkloosheid door overmacht?
•  Kom ik in aanmerking voor uitstelling of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen 
    voor zelfstandigen?
•  Kom ik in aanmerking voor een financiële uitkering dankzij overbruggingsrecht voor zelfstandigen?
•  Kom ik in aanmerking voor een afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen? 

…indien u kiest voor de gulden middenweg: 
Het kan zijn dat uw bedrijf kan blijven draaien met uitzondering van één afdeling. 
Dat is de beslissing die ook wij noodzakelijk moesten nemen. 
We konden de veiligheid niet garanderen in onze productieomgeving, 
maar onze andere afdelingen kunnen wel op een veilige manier aan het werk blijven, 
mits het naleven van bovenstaande maatregelen. 

U kan dus steeds bekijken of u uw zaak op een veilige en verantwoorde manier draaiende kan houden. 

We wensen u alvast veel 
succes toe in deze moeilijke periode.

Laat ons ze samen proberen overwinnen!

Hieronder hebben we enkele links geplaatst met antwoorden op uw vragen. Deze werken dus enkel digitaal.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus

