
ALS ONDERNEMER 

STEVIGER IN UW 

SCHOENEN STAAN 

BIJ WEGENWERKEN.

Met deze maatregelen bent u 
de werken altijd een stapje voor.



Geen ondernemer die eraan twijfelt: openbare 

werken betekenen hinder en vaak ook een hap 

uit de omzet. Maar wist u dat er mogelijkheden 

bestaan om hieraan te verhelpen? We 

bieden u een overzicht van de wettelijke 

steunmaatregelen. Zo bent u de werken steeds 

een stapje voor!

Nog vragen? De UNIZO-Ondernemerslijn is steeds 
bereikbaar, voor grote en kleine vragen (0800 20 750).
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Rentetoelage

WAT?
Tussenkomst van de Vlaamse overheid in de 
afbetalingslast van bestaande leningen en 
nieuwe overbruggingskredieten bij openbare 
werken die minimum één maand duren. Bij 
nieuwe overbruggingskredieten krijgt men 
80% van de jaarlijkse rentevoet terugbetaald, 
bij bestaande leningen 80% van het intrestge-
deelte van de afl ossingen tijdens de openbare 
werken. Duren de werken langer dan een jaar, 
dan wordt het percentage in beide gevallen 
opgetrokken tot 100%.

Het maximum in te brengen bedrag van de 
lening bedraagt 500.000 euro, de terugbeta-
ling bedraagt maximum 8% van het geleende 
bedrag of 50.000 euro.

WIE?
Zelfstandigen en kmo’s met minimum 1 ex-
ploitatiezetel in het Vlaams gewest en ruimtes 
toegankelijk voor klanten en leveranciers.

WANNEER?
In geval van ‘verstoorde bereikbaarheid’. 
We spreken van verstoorde bereikbaarheid 
wanneer:

• Openbare werken voor een gewijzigde 
verkeerssituatie zorgen, waarbij de 
toegang voor klanten en leveranciers 
belemmerd of verhinderd wordt voor 
minstens één maand 

• Er werken in dezelfde straat 
of aanpalende straten zijn

• Er door omlegging geen normale 
verkeerscirculatie is

• De openbare werken invloed 
hebben op uw omzet

HOE?
Het aanvraagformulier online invullen op de 
website van het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen, ten laatste 6 maanden na het 
beëindigen van de werken. De aanvraag is 
pas ontvankelijk wanneer ook de benodigde 
stavingsstukken en verklaring op erewoord 
zijn opgeladen.

Meer info: 

WWW.VLAIO.BE/THEMAS/HINDER-
BIJ-OPENBARE-WERKEN-RENTETOELAGE

AANDACHT!

Vzw’s kunnen geen beroep doen op de 
rentetoelage

Vraag naar de waarborgregeling bij het 
aangaan van een nieuw krediet

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voorziet steunmaatregelen. Meer info: 
www.werk-economie-emploi.irisnet.be/
nl/travaux-devant-etablissement
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AANDACHT!

Liever geen uitverkoop? Korting 
geven mag steeds, zolang er niet met 
verlies verkocht wordt en er rekening 
gehouden wordt met de regeling die 
geldt tijdens de sperperiode.

32

UitverkoopInkomenscompensatievergoeding

WAT?
De mogelijkheid tot het verkopen met verlies. 
De regeling is vastgelegd in hoofdstuk VI van 
het Wetboek Economisch Recht.

WANNEER?
Bij overmacht door openbare werken. Over-
macht staat voor een gebeurtenis die geheel 
buiten de wil van de verkoper plaatsvindt en 
waaraan hij niet kan ontkomen.

WAT?
Vergoeding van 77,69 euro per dag, vanaf de 
achtste dag volgend op de sluiting (tarief 2016) 
voor ondernemers die hun verkoopruimte 
moeten sluiten als gevolg van openbare 
werken.

WIE?
Zelfstandigen, meewerkende echtgenotes/
echtgenoten en kleine ondernemingen…

• Die rechtstreeks producten verkopen of 
diensten verlenen aan klanten in een fysiek 
verkooppunt

• Die de verkoopruimte sluiten 

• Die geen andere beroepsinkomsten hebben

• Met minder dan 10 werknemers

• Met een jaaromzet en balanstotaal kleiner 
dan 2 miljoen euro

HOE?
Voorwaarden:

• Periode van maximum 5 maanden

• Uitverkoop in het gebruikelijke verkooppunt

• Uitverkoop van het volledige aanbod

• Bij communicatie, reclame, folders, … 
steeds melding maken van de startdatum

• Rekening houden met de sperperiode 
(schoenen, kleding, lederwaren)

WANNEER?
Indien aan minstens één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan:

• Geen enkele van de reglementair aangelegde 
openbare parkeerplaatsen van de straat 
waarin de inrichting is gelegen, kan benut 
worden

• Geen enkele reglementair aangelegde 
openbare parkeerplaats binnen een straal 
van 100 meter rond de enige toegang tot de 
inrichting kan benut worden

• Een toegangsweg tot de inrichting wordt 
afgesloten voor doorgaand autoverkeer in 
één of twee richtingen

• De toegang voor voetgangers tot de 
inrichting is onmogelijk

HOE?
Na aanvraag van een attest van hinder bij 
de gemeente stuurt u dit samen met het 
ingevulde aanvraagformulier, aangetekend 
of via mail met ontvangstbewijs, naar het 
Participatiefonds, ten minste 7 dagen voor 
de sluiting. Een eerste aanvraag kan voor 
maximum 30 kalenderdagen, nadien is een 
verlenging van telkens 60 dagen mogelijk.

Meer info: 

WW.VLAIO.BE/THEMAS/
INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING-VLAAMS-GEWEST 

AANDACHT!

Zeer strikte procedure

De bevoegdheden van het Participatie-
fonds werden overgeheveld naar het
Vlaamse en Brusselse niveau. Vanaf 
het tweede semester van 2017 treedt 
een nieuwe regelgeving in voege. Infor-
meer u hierover via de website van het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen.



AANDACHT!

Tijdens de vrijgestelde kwartalen 
wordt geen pensioenrecht opgebouwd. 
Alternatief: afbetalingsplan waardoor 
de pensioenrechten worden 
gevrijwaard.
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Tijdelijke 
werkloosheid

Fiscale 
maatregelen

Vrijstelling sociale 
zekerheidsbijdragen

Uitstel betaling 
RSZ-bijdragen

WAT?
De mogelijkheid om uw personeel tijdelijk 
werkloos te stellen.

MOGELIJKHEDEN
Werkgebrek op grond van overmacht

• Arbeiders en bedienden

• Enkel tijdelijke fulltime schorsing

Werkgebrek op grond 
van economische oorzaken

• Enkel arbeiders

• Maximum 4 weken

• 7 dagen op voorhand melden aan RVA

Schorsing bedienden wegens werkgebrek

• Voldoen aan meetbare voorwaarden, 
bijvoorbeeld een productiedaling van 10%

• Begon als een crisismaatregel, maar is nu 
permanent

HOE?
Stem steeds af met het 
werkloosheidsbureau van de RVA!

WAT?
Uitstel van betaling of kwijtschelding van nala-
tigheidsintresten op btw, directe belastingen 
en gemeentebelastingen.

HOE?
Gemotiveerd verzoekschrift naar de ontvanger 
of directeur van de belastingen.

Bijkomende inlichtingen bij uw boekhouder of 
FOD Financiën.

Meer info: 

HTTP://FINANCE.BELGIUM.BE/NL

WIE?
Zelfstandigen in hoofdberoep.

WANNEER?
Ondernemers die door verminderde inkomsten 
de sociale zekerheidsbijdragen tijdelijk moei-
lijk of niet kunnen betalen.

HOE?
Aangetekend aanvragen bij het sociaal 
verzekeringsfonds.

WAT?
Uitstel van zowel de werkgevers- als 
werknemersbijdragen.

WANNEER?
In geval van overmacht (bijvoorbeeld 
aangetoond door attest van hinder).

HOE?
Bij Directe Inningen van de RSZ of het sociaal 
secretariaat.

Meer info: 

WWW.RSZ.FGOV.BE

AANDACHT!

Als gevolg van de invoering van het 
eenheidsstatuut zijn wijzigingen 
mogelijk. Informeer u.

Meer info: www.rva.be
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Zijn er wegenwerken op komst bij u in de 

buurt? Informeer, plan en onderneem actie, 

zowel individueel als samen met andere 

ondernemers. Zo trotseert u de wegenwerken!

INFORMEREN
Verzamel alle correcte informatie 
over de werken, de planning en 
de impact. Informeer uw klanten 
en leveranciers hierover. U bent 
bereikbaar!

PLANNEN
Een goede planning kan de impact 
van de werken verlagen. Verplaats 
uw verlofperiode of verbouwingen 
naar het zwaartepunt van de wer-
ken of stem uw voorraadbeheer 
af op het verloop van de werken. 
Is de impact van de werken té 
groot? Overweeg of een tijdelijke 
verhuis opweegt tegenover de 
administratieve last.

ACTIE
Trotseren uw klanten de wegen-
werken? Beloon hun inspanningen 
door een klein geschenkje of geef 
hen de kans deel te nemen aan 
een spaaractie.  

SAMEN STERK
Neem contact op met uw lokale 
UNIZO ondernemersvereniging en 
groepeer u met andere onderne-
mers uit de buurt. Een gezamen-
lijke communicatie en signalisatie 
zal een grotere impact hebben. 
Wees creatief en organiseer sa-
men ludieke acties, tombola’s, … 
Vergeet de pers niet!

WWW.UNIZO.BE/MINDERHINDER


