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Praktisch

• Webinar wordt opgenomen en is 1 uur na het beëindigen van de webinar

beschikbaar via dezelfde link als de inschrijvingslink

• Slidedeck en andere documentatie kan gedownload  worden in de module 

“Documentatie & links“ aan de rechterkant op het scherm

• Geef ons zeker uw vragen door via de ‘Vraag en Antwoord’ chatbox 

(anoniem) aan de linkerkant op het scherm

• Vragen worden aan het eind van de webinar beantwoord of achteraf via 

mail
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Wat te doen?
Coronavirus

Wij delen graag onze eerste inzichten over de 
problematiek die Covid-19 voor het bedrijfsleven 
meebrengt.
Deze zijn gebaseerd op de vele vragen die wij reeds ontvingen en de stand van 
zaken tot en met 19 maart 2020 COB:

- Impact op werknemers

- Impact op leveranciers / klanten

- Impact op financiën en cashflow

- Overheidssteun
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Impact op uw personeel
Are you and your people 
okay?
Valerie Devos
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Hoe reageren ten aanzien van uw werknemers?

Covid-19 | Impact op uw werknemers, activiteit en financiën

Overmacht Economische redenen 

Definitie = een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis, 
buiten de wil van de werkgever en de 
werknemers, die het tijdelijk volledig 
onmogelijk maakt de arbeidsovereenkomst uit 
te voeren

= omwille van een aanzienlijke daling van de omzet, 
productie, cliënteel of aantal bestellingen ingevolge het 
coronavirus, kan ik tijdelijk geen werk aanbieden aan 
mijn werknemers (gedeeltelijk of volledig)

Procedure Snel Langere procedure (vooral voor bedienden) 

Gevolg? De werknemer ontvangt 
werkloosheidsuitkeringen

De werknemer ontvangt werkloosheidsuitkeringen

+ een aanvullende vergoeding vanwege de werkgever 
(min. 2 EUR voor arbeiders, min. 5 EUR voor bedienden)
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Hoe reageren ten aanzien van uw werknemers?

Uw activiteit is vertraagd, u hebt minder 
bestellingen en u beslist te sluiten

U dient door de overheid volledig (bv niet-
essentiële winkels) / gedeeltelijk (bv 
kapper) te sluiten, en uw werknemers 
kunnen (gedeeltelijk) niet meer 
tewerkgesteld worden 

Dien een elektronische aangifte tot 
werkloosheid door overmacht in bij de RVA 
(werkloosheid te wijten aan de volledige of 
gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting)

Uw werknemers hebben geen werk meer Dien een verzoek tot werkloosheid om 
economisch redenen in bij de RVA

Dit betreft een geval van overmacht 
(verplichting van overheidswege)

U ontvangt geen goederen meer, en u hebt 
geen werk meer voor (een deel van) uw 
werknemers

U kan geen telewerk organiseren en u kan 
de regels inzake social distancing niet 
respecteren

Dit betreft een geval van overmacht Dien een dossier + elektronische aangifte tot 
werkloosheid door overmacht in bij de RVA

Dit betreft een geval van overmacht Dien een dossier + elektronische aangifte tot 
werkloosheid door overmacht in bij de RVA
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U bent toeleverancier van een handelszaak 
in lockdown, en (een deel van) uw 
werknemers kunnen volledig niet meer 
tewerkgesteld worden

Dit betreft een geval van overmacht Dien een dossier + elektronische aangifte tot 
werkloosheid door overmacht in bij de RVA
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Hoe reageren ten aanzien van uw werknemers?

Uw werknemer zit vast in het buitenland Dit betreft een geval van overmacht

De werknemer heeft het recht op een 
werkloosheidsuitkering

Dien een verzoek tot werkloosheid door 
overmacht in bij de RVA

Uw werknemer zit thuis in door de overheid 
opgelegde quarantaine maar is niet ziek

Uw werknemer is ziek Uw werknemer dient u een medisch 
attest over te maken

De werknemer heeft recht op een 
gewaarborgd inkomen

Uw werknemer heeft symptomen maar is 
komen werken

Uw werknemer wil niet komen werken Er is geen ‘juridische’ reden om niet te 
werken

Stel uw werknemer gerust. Bied, indien nodig 
en mogelijk, aan om thuis te werken 

Uw werknemer moet op een ziek kind passen

Vraag hem/haar om thuis te werken en, 
indien niet mogelijk, de veiligheidsinstructies 
op te volgen

Familiaal (onbetaald) verlof of (betaald) verlof 
kan ingezet worden

U kan geen medisch attest eisen als 
bewijs van ‘een goede gezondheid’

De werknemer wil geen beroep doen op 
opvangmogelijkheden

De werknemer kan geen beroep doen 
op opvangmogelijkheden

Dien een verzoek tot werkloosheid door 
overmacht in bij de RVA
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Schematisch overzicht tijdelijke werkloosheid

Werkloosheid wegens Overmacht Overmacht Economische redenen -
arbeiders

Economische redenen – bedienden 

Wanneer? Gedwongen sluiting Overige gevallen
+
In afwachting dossier 
economische redenen 
bedienden  

Normaal werkvolume kan niet 
gehandhaafd worden

• Daling omzet/bestellingen/productie met
10 % of substantieel gebruik economische 
werkloosheid arbeiders

• Onderneming in moeilijkheden (plotse 
substantiële daling)

Regime? Kan gedeeltelijk Volledig
(alternerend mogelijk)

Volledig (4 weken + 1 verplichte
werkweek)

Gedeeltelijk (< 3 arbeidsdagen 
per week (3 maanden + 1 
verplichte werkweek))

Volledig (max. 16 weken - # weken 
gedeeltelijke schorsing / 2)

Gedeeltelijk (≥ 2 arbeidsdagen per week 
(max. 26 weken - # weken volledige 
schorsing x 2)

Procedure Elektronische aangifte

Onmiddellijk

Elektronische aangifte
Motivatiedossier

3 à 4 werkdagen

Elektronische aangifte
Kennisgeving werknemer (7
kalenderdagen)

7 kalenderdagen

(Ondernemingsplan) 
C106A (14 d)
Aanvraag erkenning Minister van Werk (14 d)  
Elektronische aangifte
Kennisgeving werknemer (7 kalenderdagen)

21 kalenderdagen (start op een maandag)

Vergoeding 70 % van loon (geplafonneerd 
tot 2.754,76 EUR)

70 % van loon (geplafonneerd 
tot 2.754,76 EUR)

70 % van loon (geplafonneerd 
tot 2.754,76 EUR) + suppl.

70 % van loon (geplafonneerd tot 
2.754,76 EUR) + suppl.
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Schematisch overzicht
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Wat is het kwartaal voorgaand aan 
mijn aanvraag?

Heb ik in dit kwartaal 10 %

• Afname van verkoop, productie 
of orders ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal van 2019, 
2018?

of

• Economische werkloosheid in 
verhouding tot het totale aantal 
dagen dat bij de RSZ is 
aangegeven voor al mijn 
personeel (inclusief de 
arbeiders)?

Suppletieve CAO van de NAR nr. 147 van 18 maart 2020: tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden
(geldig tot 30/6/2020)

RVA

FOD Werkgelegenheid
Invullen en sturen document: 
Erkenning door de minister + 
gevraagde bewijzen

Goedkeuring door de minister

Behandeling 
van het 
document door 
FOD
Werkgelegenheid

JA

NEE, maar werk van bedienden 
geïmpacteerd door coronacrisis
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Impact op uw activiteit
Liesl Molinarolli
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Wat is de impact op uw activiteit?

U ontvangt geen goederen/diensten meer:

• u zult uw klanten niet kunnen bedienen. 
Kan u uw prestaties opschorten?

• kan u op grond hiervan een 
schadevergoeding vorderen van uw 
leverancier/producent/dienstverlener?

Dit is geen geval van overmacht 

• Anticipeer hierop door met uw klanten de juiste 
juridische afspraken vast te leggen

• Kijk of u een schadevergoeding kan vorderen. 
Controleer hiervoor de gemaakte afspraken / 
contracten / algemene voorwaarden

Het evenement waaraan uw bedrijf zal 
deelnemen, wordt geannuleerd door de 
organisator. De organisator heeft er zelf voor 
gekozen het evenement te annuleren (deze 
beslissing werd niet opgelegd door de 
overheid)

Kan u een schadevergoeding vorderen voor de 
reeds gemaakte kosten (bijvoorbeeld 
marketingkosten)?

Dit is mogelijk een geval van overmacht, wat 
onderzocht dient te worden op grond van 
verschillende punten

De overheid verhindert dat uw evenement 
nog kan doorgaan. Dient u te voorzien in 
een terugbetaling? 

• Kijk of u een schadevergoeding kan vorderen. 
Controleer hiervoor de gemaakte afspraken / 
contracten / algemene voorwaarden. Indien van 
toepassing, neem contact op met uw verzekeraar

• Controleer ook de gemaakte afspraken / contracten 
/ algemene voorwaarden met uw partners (bv. 
standenbouwer)

• Anticipeer hierop door met uw klanten de juiste 
juridische afspraken vast te leggen

• Kijk of u gehouden bent een terugbetaling te 
voorzien. Controleer hiervoor de gemaakte 
afspraken / contracten / algemene voorwaarden

Dit is mogelijk een geval van overmacht, wat 
onderzocht dient te worden op grond van 
verschillende punten
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Wat is de impact op uw activiteit?

De overheid verbiedt u om uw 
restaurant/café te openen. Kan u uw 
lopende bestellingen bij uw leveranciers 
annuleren (al dan niet kosteloos)?

• Anticipeer hierop door met uw leveranciers de juiste 
juridische afspraken vast te leggen

• Kijk of u kosteloos kan annuleren. Controleer 
hiervoor de gemaakte afspraken / contracten / 
algemene voorwaarden

Dit is mogelijk een geval van overmacht, 
wat onderzocht dient te worden op grond 
van verschillende punten

U verwerkt onderdelen van leverancier A en 
B tot één bepaalde machine. Leverancier A 
kan de onderdelen niet meer tijdig 
aanleveren waardoor de noodzaak van 
(tijdige) levering van onderdelen door 
leverancier B niet langer vereist is. 

• kan u uw bestelling bij leverancier B 
uitstellen?  

• kan u uw bestellingen bij leverancier A en 
B annuleren (al dan niet kosteloos)?

• Anticipeer hierop door met uw leveranciers de juiste 
juridische afspraken vast te leggen

• Kijk of u uw bestellingen kan uitstellen dan wel 
kosteloos kan annuleren. Controleer hiervoor de 
gemaakte afspraken / contracten / algemene 
voorwaarden

Dit is mogelijk een geval van overmacht, wat 
onderzocht dient te worden op grond van 
verschillende punten
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Case

Oorzaken

• Tekort aan resources 
(materiaal, werknemers)

• Overmacht

• Contract

A
bv. producent/leverancier

Klant / user / bezoeker
Eindgebruiker

B
bv. verkoper

Laattijdigheid van of 
geen levering / oplevering

Activiteit

Mogelijke respons / acties / gevolgen 

• Opschorting
• Annulatie
• Schadevergoeding

• contractueel percentage
• vergoeding geleverde prestaties / 

gemaakte kosten
• enz.
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Impact op uw 
financiering en cashflow
Bruno Degrande
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Wat is de impact op uw financiering?

Hoe is de situatie bij onze klanten? • Komen ze op korte termijn in betalingsproblemen?

• Hebben ze ruimte om meer voorraad op te nemen en dus meer aan 
te kopen?

• Hebben ze interesse om sneller te betalen via kortingen?

Hoe is de situatie bij onze leveranciers? • Kunnen ze blijven leveren?

• Zijn ze financieel gezond en in staat om onze betalingstermijnen te 
verlengen?

Hoe financieren wij ons bedrijf vandaag? • Blijven de kredietlijnen open?

• Is er ruimte om eventueel te verhogen? Verlengen?

• Komen we in de problemen met covenants bij financieringen?

• Wat als onze omzet verlaagt?  Wat zijn de verschillende mogelijke 
scenario’s en hun respectievelijke gevolgen?

• Wat zijn mogelijke alternatieve bronnen van financiering?
• factoring
• kortlopende leningen PMV
• sale and lease back
• …

Covid-19 | Impact op uw werknemers, activiteit en financiën
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Wat is de impact op uw financiering?

Kunnen wij meer cash halen uit een betere 
opvolging van onze processen?

• Sneller en accurater factureren

• Herbekijken van de voorraden

• Verkoop stimuleren

• Betere opvolging van openstaande klanten

• …

Zijn er mogelijke besparingen in de bedrijfsvoering? • Kan een gedetailleerde analyse van onze vaste/variabele kosten 
mogelijke besparingen opleveren

• Optimalisatie leveranciers

• Uitstel trainingen, opleidingen, aanwervingen, investeringen

Covid-19 | Impact op uw werknemers, activiteit en financiën
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Bedreigde continuïteit en het vennootschapsrecht

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten 
de continuïteit van uw onderneming in het gedrang 
brengen, moet het bestuur beraadslagen over 
maatregelen die moeten worden genomen om de 
continuïteit van de economische activiteit voor een 
minimumduur van twaalf  maanden  te vrijwaren

Covid-19 | Impact op uw werknemers, activiteit en financiën

In het jaarverslag dienen de voornaamste risico’s en 
onzekerheden in kaart te worden gebracht

• Niet enkel maatregelen nemen, maar deze ook notuleren en 
verantwoorden

• Vermijden van bestuurdersaansprakelijkheid en risico op 
blootstelling persoonlijk vermogen

De alarmbelprocedure voor BV’s wordt getriggerd 
wanneer het volgens redelijkerwijs te verwachten 
ontwikkelingen niet langer vaststaat dat de 
onderneming in staat zal zijn om gedurende 
minstens de twaalf volgende maanden haar 
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar 
worden
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Overheidssteun
Anne-Line Servaes
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Komen wij in aanmerking voor overheidssteun?

Deze maatregelen werden reeds door de overheid genomen

• Tijdelijke werkloosheid door overmacht

• Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

• Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

• Betalingsplan btw

• Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

• Betalingsplan personenbelasting / vennootschapsbelasting

• Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

• Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

• Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen 
(overbruggingsrecht)

• Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Andere maatregelen

• Mogelijkheid om een overbruggingskrediet te 
laten waarborgen door de Participatie 
Maatschappij Vlaanderen 

• Hinderpremie voor ondernemingen die 
getroffen worden door een gehele of 
gedeeltelijke sluiting 

• Flexibiliteit naar voorwaarden en termijnen voor 
bepaalde subsidies van het VLAIO
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Wrap up
Q&A

Anne-Line Servaes
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Contacteer uw Deloitte contactpersoon of een van volgende personen

Heeft u bijkomende vragen?

Anne Line Servaes
Partner
Gent
aservaes@deloitte.com
+ 32 478 49 16 70

Franky Hillen
Partner
Antwerpen
fhillen@deloitte.com
+ 32 475 75 41 87

David Derhaeg
Partner
Hasselt
dderhaeg@deloitte.com
+ 32 497 05 10 84

Dirk Hermans
Partner
Leuven
dhermans@deloitte.com
+ 32 497 51 53 12

Marino Verhellen
Partner
Kortrijk
mverhellen@deloitte.com
+ 32 497 51 54 85

Henk Hemelaere
Partner
Roeselare
hhemelaere@deloitte.com
+ 32 497 51 53 87

Frederic Boedt
Partner
Brugge
fboedt@deloitte.com
+ 32 473 74 28 17

Vincent Trevisan
Partner
Liège
vtrevisan@deloitte.com
+ 32 475 56 00 35

Pascal Demilecamps
Partner
Bruxelles
pdemilecamps@deloitte.com
+ 32 475 93 07 76

Didier Bouckaert
Partner
Charleroi
dbouckaert@deloitte.com
+ 32 497 51 52 61
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Meer informatie op onze Global website

www.deloitte.com/COVID-19
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