
  

Corona update 19/03/2020 

Beste Klant, 
 
 
Wij hebben voor al jullie werknemers een aanvraag werkloosheid “overmacht” ingediend vanaf zaterdag 14 maart 
t/m vrijdag 3 april 2020. 
Deze periode werd nu reeds verlengd t/m zondag 5 april 2020. 
 
Wijzigingen van richtlijnen sinds gisterenavond : 
1/ de einddatum werd gewijzigd naar 5 april 2020 => dit gebeurt automatisch door de RVA  
 
2/ jullie gaan van ons twee C3.2 formulier ontvangen voor al jullie vaste tewerkstellingen – eentje is voor de 
maand maart / eentje is voor de maand april 
               NIEUWE richtlijn : voor de maand maart moet NIEMAND een C3.2 formulier indienen 
               Maw de C3.2 die je van ons ontvangen hebt van maart mogen dus de vuilbak in ! 
               Die van april hou je best wel nog even bij … mogelijks gaan die wel moeten worden ingevuld. 
 
3/ Scenario 2 – ASR = aangifte tijdelijke werkloosheid  
               Opdat de RVA een juiste berekening kan maken van de werkloosheidsuitkering die de werknemers 
gaan ontvangen hebben zij het baremaloon 
               van de werknemer nodig … voor sommige werknemers hebben zij dit al, omdat deze in het verleden al 
eens een periode van EW gehad hebben. 
               Voor andere hebben ze dit niet.  Bv. voor de bediende gaan zij dit zo wie zo niet hebben 
               Omdat wij niet weten voor wie dit wel en voor wie we dit niet moeten indien gaan we automatisch voor 
iedereen na opmaak van de lonen dit online 
               op de RSZ site invullen. 
               Dus als je die vraag van de werknemers krijgt mag je hun gerust stellen … zij moeten niets doen, wij 
sturen alles digitaal door. 
 
3/ Let op met je dagcontracters (studenten, flexi’s, extra’s) 
               Vaste medewerkers in werkloosheid zetten en in tussentijd dagcontracters het werk laten doen heeft in 
het verleden voor problemen gezorgd 
               Lees : de dag werkloosheid moest door de werknemer worden terugbetaald en jij, als werkgever, moest 
die dag alsnog betalen aan je werknemer 
               Dus let op hierbij. Doe dit enkel indien je een héél gegronde reden hiervoor hebt zodat we dit kunnen 
uitleggen aan de RVA op het moment dat 
               zij een  terugvordering doen. 
 
4/ Het doorsturen van de prestaties van maart 2020    
               Indien jullie de hele maand maart toch niet meer gaan werken kunnen jullie nu al de prestaties voor de 
loonopmaak naar ons doorsturen 
 
               CODE 2017 = overmacht => dit noteer je op de dagen dat jullie niet gewerkt hebben vanaf 14 maart 
               CODE 2045 = ziekte tijdens ECW => dit noteer je bij werknemers die een ziekteattest hebben 
binnengebracht voor de periode vanaf 14 maart 
                              Hierdoor ga je geen gewaarborgd loon moeten betalen maar gaat de werknemer rechtstreeks 
door de ziekenkas betaald worden  
                                Voor de periode na gewaarborgd loon (na 30 dagen ziekte) laat je gewoon ZIEKTE staan. 
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               Vergeet niet : iedere code moet ook gekoppeld worden met een aantal uren ! Dwz indien iemand bv een 
contract van 24 uren per week heeft     
                              met een variabel uurrooster : dan maak je bv 4 dagen aan met code 2017 overmacht en 
noteer je bij elke dag een aantal uren zodat je aan de contacturen komt 
                               

                                             
                
 

Na opmaak van de lonen vertrekt de C3.2 werkgever automatisch, digitaal naar de RSZ-site !  
                                                                           
 
Maatregelen : 

- Water- gas en elektriciteitsfactuur van de werklozen zal één maand betaald worden door de Vlaamse 
overheid 
De administratieve en technische modaliteit worden momenteel uitgewerkt. Indien de maatregelen 
langer aanhouden dan 
1 maand, zal de Vlaamse regering een stelsel van uitstel van betalingen uitwerken voor de getroffenen 

- Om de administratie niet te overbelasten krijgt een werknemer die voltijds werkt en een beroep moet 
doen op het stelsel van 
Tijdelijke werkloosheid standaard 1450 euro netto. 
Als dan nadien de aanvragen zijn verwerkt en als mensen recht zouden hebben op meer, worden ze 
daar later voor gecompenseerd. 
 

- Maatregelen werkgevers : Kijk zeker op onze website … maar even ter herinnering voor diegene die we 
nog niet aan telefoon hebben gehad 
of mailtje van hebben ontvangen, even deze herinneringen, de belangrijkste 3 waarin wij je kunnen 
verderhelpen : 
 
               1/ Aanvraag CORONA HINDERPREMIE bij het VLAIO = 4000 euro (per vestigingseenheid 
igv min 1 voltijdse tewerkstelling) 
                             https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-
corona-hinderpremie 
                             Je mailadres hier achterlaten zodat het VLAIO je dossier kan doorsturen … als je dit 

ontvangt en wij kunnen je ergens 
                             mee verder helpen, geef zeker een seintje 
 
 
 
               2/ Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandige – 
OVERBRUGGINGSRECHT 
                             De financiële steun bedraagt 1266.37 euro per maand zonder gezinslast en 1582.46 
euro met gezinslast 

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
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                             Belangrijk om weten : je mag je zelf dan wel voor die maand geen loon uitkeren vanuit 
je vennootschap 
                             Hiervoor moet je contact opnemen bij je KAS VOOR ZELFSTANDIGE (of via je 
boekhouder) 
 
               3/ Betalingsuitstel RSZ of Belastingen 
                             Voor de RSZ is de volgende kwartaalafsluiting voorzien halverwege de maand april 
(Dmfa afsluiting)  
                             Normale betalingstermijn zou dan zijn 30/04/2020 … maar ook hier wachten we op 
maatregelen van de regering 
                             We houden je op de hoogte ! 
                             Voor de Belastingen : dat is een maandelijkse factuur die je ontvangt van ons met 
vervaldatum de 15de van de volgende maand 
                             Deze factuur gaat zo wie zo een stuk lager liggen in de maand maart omdat er maar 
een halve maand vaak gewerkt wordt 
                             en omdat jullie zaakvoerders jezelf vaak geen loon meer gaan toekennen … indien de 
betaling van deze factuur toch voor 
                             problemen zou zorgen geef ons dan een seintje en wij horen na bij het Min. van 
Financiën wat  kan en mag 
                              
               4/ Weet dat er voor jullie als zelfstandige nog allerhande maatregelen zijn omtrent bv 
verminderingen voorafbetalingen voor zelfstandige, 
                             Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandige e.a 
                             Aangezien wij geen kas voor zelfstandige zijn kunnen wij dit niet voor je in orde 
brengen maar ga je hiervoor contact moeten 
                             Opnemen met je KAS VOOR ZELFSTANDIGE of je boekhouder. 
                             Maar indien het niet duidelijk is willen we gerust wel helpen met voor jullie te duiden 

voor wat je waar moet zijn       

                             We helpen graag daar waar we kunnen ! 
 
Hou zeker onze WEBSITE in’t oog : https://www.vesta.services/      

 

Weet dat wij blijven werken en je ons dus kan blijven contacteren ! 
Indien je ons niet direct telefonisch hebt kunnen bereiken of kan bereiken (want het was echt wel super druk de 
laatste dagen en ik vrees dat jullie wel af en toe best lang hebben moeten wachten) 
stuur gerust een mailtje en we bellen je dan wel zo snel mogelijk terug. 

 
Voor nu : hou het allemaal GEZOND ! 

En hopelijk tot heel snel op één of ander terrasje met een heerlijk drankje       

 
Het Vesta Team ! 
 

https://www.vesta.services/

