Coronacrisis

Verlengd gebruik dubbele plukkaart en andere
maatregelen
De verplichte lockdown zal ongetwijfeld opnieuw zwaar
wegen op de economie. De Vlaamse en federale overheid
hebben een reeks maatregelen uitgevaardigd die ook op
jouw bedrijf een steuntje in de rug kunnen zijn.

Vernieuwde coronaondersteuningsmaatregelen
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stopzetten, heeft de federale regering
beslist om de tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht opnieuw open te
stellen voor alle ondernemingen. Er
kan weer gebruikgemaakt worden van
een vereenvoudigde aanvraagprocedure.
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AVBS en Boerenbond hebben bij de
bevoegde overheden gepleit om
enerzijds de bestaande crisismaatregelen te verlengen en anderzijds
nieuwe maatregelen ook open te
stellen voor de sierteelt.

Vlaams beschermingsmechanisme

“

Alle seizoenwerknemers
hebben recht op
een tweede
plukkaart.
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Een ondernemer die in de periode van
1 oktober tot 15 november 2020 of van
19 oktober tot 18 november een
omzetverlies van minstens 60% lijdt,
kan een beroep doen op het vernieuwde Vlaams beschermingsmechanisme. De premie kan aangevraagd
worden vanaf 16 november en zal voor
bedrijven in hoofdberoep 10% van de
omzet (excl. btw) bedragen tijdens
dezelfde periode in 2019, begrensd op
11.250 euro of 7.500 euro in functie
van de gekozen periode van 6 of 4
weken. Het is aannemelijk dat de duur
van de regeling wordt aangepast in de
lijn met de verstrengde lockdown.

Overbruggingsrecht
Ben je als zelfstandige getroffen door
de coronamaatregelen? Dan kan je in
een aantal gevallen een beroep doen
op het overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van
de heropstart wordt verlengd tot
31 december 2020. Vanaf volgend jaar
zou er een aangepast overbruggingsrecht komen voor sectoren die met
een crisis te kampen hebben.

Tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht coronavirus
Gelet op het feit dat een aantal sectoren opnieuw hun activiteiten moeten

Overbruggingsrecht

Tijdelijke
werkloosheid wegens
overmacht coronavirus

Systeem tweede
plukkaart verlengd

Systeem tweede plukkaart
verlengd
Alle seizoenwerknemers die dit jaar
aan de slag zijn in de land- en tuinbouw hebben recht op een tweede
plukkaart. Dankzij inspanningen van
AVBS en Boerenbond heeft de regering het verruimde quotum aan dagen
ook principieel aanvaard voor het jaar
2021. Ook de regeling van tijdelijke
werkloosheid voor seizoenarbeiders,
die aankomen in België en in quarantaine moeten, wordt verlengd voor de
komende periode. Zelfstandigen in
coronamoeilijkheden kunnen uitstel
of vrijstelling van sociale bijdragen
vragen of vrijstelling van RSZ-werkgeversbijdrage.

Wachten op definitieve beslissing
Sommige van bovenstaande beslis-

singen moesten op moment van
schrijven nog een adviesprocedure
doorlopen, zoals het principe van de
dubbele plukkaart voor 2021. Ook
andere maatregelen werden weliswaar beslist, maar zijn nog niet definitief bekrachtigd. Voorbeelden hiervan zijn de gunstige regimes
waaronder OCMW-steuntrekkers en
tijdelijk werklozen in de sector ingezet kunnen worden en de mogelijkheid voor vaste werknemers om een
aantal extra uren belastingsvrij in de
onderneming te werken, zelfs zonder
dat de werkgever hierop socialezekerheidsbijdragen moet betalen. We
houden jullie op de hoogte via de
nieuwsbrieven en www.avbs.be. n
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