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In het kader van de heropstart van de economische activiteiten die volledig of gedeeltelijk werden 
stilgelegd ter bestrijding van Covid-19, formuleert de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de 
KMO dit advies inzake een toekomstperspectief voor de sectoren die hun activiteiten nog niet 
konden hernemen. 
 
Het bureau van de Hoge Raad heeft op 20 mei 2020 bij hoogdringendheid onderstaand advies 
op eigen initiatief uitgebracht.  
 
 

CONTEXT 
 
Als onderdeel van de dwingende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het 
Coronavirus Covid-19 tegen te gaan, werden heel wat economische sectoren volledig of 
gedeeltelijk stilgelegd. Ook als zij hun activiteiten niet verplicht dienden te staken, kon men in 
sommige sectoren niet blijven verder werken omdat de vraag volledig wegviel of omdat dat 
praktisch niet mogelijk was ten gevolge van de andere maatregelen zoals bijvoorbeeld de 
verplichte social distancing of de gesloten landsgrenzen. 
 
Ondertussen is men in opeenvolgende fases in verschillende sectoren terug aan de slag kunnen 
gaan. Daarnaast zijn er echter verschillende sectoren waarin de activiteiten nog steeds stilliggen 
en in de meeste van die sectoren heeft men nog geen enkel perspectief op een heropstart. Het gaat 
dan bijvoorbeeld, zonder hier een volledige opsomming te willen geven, over de horeca-, 
evenementen-, toeristische, kermis-, autobus- en autocar-, taxi-, fitness-, welness- en culturele 
sector. Samen vormen deze sectoren een erg belangrijk deel van onze economie, zowel qua BNP 
als tewerkstelling. Het zijn bovendien sectoren waarin heel veel kmo’s actief zijn. Daarnaast 
hebben deze sectoren een belangrijk maatschappelijke functie en impact op het welbevinden van 
de bevolking. 
 
 
STANDPUNTEN 
 
Voor de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO vormt de gezondheid van de zelfstandigen 
en hun medewerkers en klanten de absolute prioriteit. Tegelijkertijd streeft ze naar een zo snel 
als mogelijke heropening van alle volledig of gedeeltelijk gesloten ondernemingen. Die 
heropening moet vanzelfsprekend op een veilige en op een economische haalbare wijze gebeuren. 
Er zijn momenteel reeds een aantal belangrijke stappen in het kader van de exit uit de lockdown 
gezet. Er zijn echter nog heel wat belangrijke economische sectoren die hun activiteiten nog niet 
kunnen hervatten. Ze hebben nog geen enkel toekomstperspectief en dreigen onherstelbare 
schade op te lopen. Voor deze sectoren vraagt de Hoge Raad snel actie te ondernemen. Enerzijds 
is er voor deze sectoren nood aan een concreet perspectief inzake hun heropstart. Anderzijds is 
er nood aan steunmaatregelen op langere termijn voor deze sectoren. Zo niet dreigen heel veel 
kmo’s in deze sectoren ten onder te gaan met onherstelbare schade voor onze economie en 
tewerkstelling als gevolg. Wanneer deze sectoren kunnen heropstarten, moet dat op een voor de 
betrokken ondernemingen economisch leefbare wijze gebeuren. 
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Concreet toekomstperspectief exit 
 
De Hoge Raad begrijpt ten volle dat het door de blijvende dreiging inzake Covid-19 voor 
bepaalde sectoren gezien de aard van hun activiteiten moeilijker is om opnieuw te starten. Hij 
vraagt echter wel dat er door de overheid voor de verschillende nog niet heropgestarte sectoren 
effectieve data voor die heropstart vooropgesteld worden. Deze data kunnen onder voorbehoud 
vastgesteld worden zodat er in het geval van een heropflakkering van kan afgeweken worden. 
Die data en plannen voor een, zelfs al is het een gedeeltelijke, heropstart zouden ten minste een 
concreet toekomstperspectief aan de betrokken ondernemingen bieden en hun toelaten zich te 
organiseren en beslissingen (inzake investeringen, nieuwe contracten, personeel, …) te nemen. 
Momenteel is de bestaande onzekerheid voor de betrokken ondernemers bedrijfseconomisch 
maar ook psychologisch zeer moeilijk om te dragen. 
 
 
Lange termijn steunmaatregelen 
 
Naast een concreet perspectief op een heropstart hebben deze sectoren ook nood aan bijkomende 
steunmaatregelen op langere termijn. De bestaande steunmaatregelen volstaan niet voor de 
ondernemingen die nog langer inactief moeten blijven. Deze ondernemingen moeten nog steeds 
kosten blijven maken voor lopende contracten, investeringen, onderhoud etc., terwijl hun 
inkomsten volledig of bijna volledig wegvallen. Om talloze faillissementen in deze sectoren en 
blijvende schade aan onze economie en tewerkstelling te vermijden zijn voor deze sectoren 
ingrijpende financiële steunmaatregelen op langere termijn noodzakelijk. Die steunmaatregelen 
zullen op termijn minder kosten dan de sluiting van tal van ondernemingen in deze sectoren. 
 
De overheidsinitiatieven die momenteel worden uitgewerkt om de huidige verliezen te mogen 
boeken op de winst van vorig jaar en om belastingvrije reserves te kunnen aanleggen, zijn goede 
initiatieven maar bieden zeker geen voldoende oplossingen voor sectoren waarin ondernemingen 
reeds met kleine marges moesten werken. Meer en andere maatregelen zijn noodzakelijk. 
 
Gezien de verscheidenheid van de betrokken sectoren, worden de te nemen maatregelen ook best 
afgestemd op elk van de betrokken sectoren. Verschillende sectoren hebben reeds concrete 
voorstellen en plannen klaar. Zie hier enkele voorbeelden van voorstellen uit enkele sectoren:  

- Vanuit de autocarsector is er het voorstel om, vanuit een speciaal steunfonds, een vaste 
vergoeding per dag en per voertuig uit te keren.  

- De reissector wil een dringende en grondige herziening van de pakketreizenwet.  
- De evenementensector is vragende partij om de aftrekbaarheid van meetings en events in 

de inkomstenbelasting tot 120% te verhogen. 
- Een verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 
- De nodige flexibiliteit rond het verlagen van BTW-tarieven en accijnzen, bijvoorbeeld 

wat de horeca- en evenementensector betreft. 
 
 

Economisch leefbare heropstart 
 
Tot slot wil de Hoge Raad er ook op wijzen dat de heropstart van deze sectoren economisch 
leefbaar moet zijn voor de betrokken ondernemingen. Als ondernemingen mogen heropstarten 
maar dat onder voorwaarden of in een situatie moeten doen waardoor ze niet voldoende klanten 
en inkomsten hebben om hun kosten te dekken, dan kunnen ze beter gesloten blijven of dienen 
ze extra ondersteund te worden. Daarom pleit de Hoge Raad voor een, waar nodig, ondersteunde 
heropstart. Ondernemingen terug laten starten maar hen daar bij ondersteunen, zal minder kosten 
dan hen gesloten te houden of hen failliet te laten gaan.  
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BESLUIT 
 
De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO vraagt dat de overheid voor  de verschillende 
sectoren waarin de activiteiten nog steeds stilliggen een timing voor de heropstart van de 
activiteiten voorziet. Sectoren die nog langer moeten wachten om terug op te starten hebben 
bovendien nood aan bijkomende steunmaatregelen op langere termijn. De heropstart van deze 
sectoren moet economisch leefbaar zijn voor de betrokken ondernemingen en daarom waar nodig 
door de overheid ondersteund worden. 
 
 
                                           _________  


