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Bij onze adviezen baseren we ons op de huidige wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Door de 

voortdurende evolutie van de wetgeving en het beleid, kan het zijn dat de informatie niet volledig actueel 

is. 
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Fiscale maatregelen

 

WEDEROPBOUWRESERVE 

WAT EN WIE ? 

Ondernemingen die door de coronacrisis een boekhoudkundig verlies kennen in het boekjaar dat afsluit in 

2020, kunnen die verliezen gebruiken om aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 fiscaal gunstiger te houden. 

Volgende vennootschappen worden evenwel uitgesloten van deze regeling: De vennootschappen die, in de 

periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het 

aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd; 

· een kapitaalvermindering; of 

· een inkoop van eigen aandelen; of 

· dividenden en/of tantièmes uitkeren of toekennen; of 

· elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht. 

TIMING ? 

Boekjaren 2022, 2023, 2024. 
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Financiële maatregelen

 

FEDERAAL 
 

STEUNMAATREGELEN FOD FINANCIËN 

WAT EN WIE ? 

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 

31.03.2021 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële 

ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. 

Welke schulden: 

- bedrijfsvoorheffing 

- btw 

- personenbelasting 

- vennootschapsbelasting 

- rechtspersonenbelasting 

Welke maatregelen: 

- afbetalingsplan 

- vrijstelling van nalatigheidsinteresten 

- kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling 

TIMING  ? 

Aanvraag mogelijk tot 31/03/2021 

MEER  INFO? 

Klik hier. 

 

WAARBORG CORONACRISIS 

WAT EN WIE ? 

Nieuwe garantieregeling voor nieuwe kredieten > 1 jaar (facultatief) 

Voor overbruggingskredieten met een looptijd van max. 60 maanden, die banken verstrekken aan niet-

financiële kmo's. Hogere risicoprofielen komen ook in aanmerking. 

Maximale rente:  

- Nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van max. 3 jaar: 2% (exclusief 0,5% fee) 

- Nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van meer dan 3 jaar en max. 5 jaar: 2,5% 

(exclusief 1% fee) 

 

 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
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TIMING  ? 

Kredieten toegekend vanaf 24 juli 2020 tot en met 30 juni 2021  

MEER  INFO? 

Klik hier. 

 

BETALINGSUITSTEL BANKEN 

WAT EN WIE ? 

Maximaal betalingsuitstel voor 9 maanden. Een betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor 

kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020. 

Langer betalingsuitstel is dossier afhankelijk: Neem contact op met uw bankier. 

TIMING ? 

· Ondernemingen: betalingsuitstel max. tot 31/03/2021 en max. 9 maanden 

· Particulieren: aanvraag 3 maand moratorium voor 31/03/2021 max. 9 maanden 

MEER  INFO? 

- Ondernemingen: Klik hier 

- Particulieren: Klik hier 

 

MAATREGELEN TER BESCHERMING FAILLISSEMENT 

WAT EN WIE ? 

Om te voorkomen dat ondernemingen failliet zouden gaan door de Coronacrisis, voorzag de regering in een 

tijdelijke adempauze voor ondernemingen in moeilijkheden. De maatregel houdt in dat iedere onderneming 

die het financieel moeilijk heeft, geniet van een automatische opschorting. Concreet betekent dit dat:  

· jouw onderneming niet failliet kan worden verklaard; 

· lopende overeenkomsten niet kunnen worden beëindigd door wanbetaling; 

· er geen beslag kan worden gelegd; en  

· je niet verplicht bent om een aangifte faillissement te doen wanneer je constateert dat jouw 

onderneming het financieel moeilijk heeft.    

Belangrijke nuance is echter dat de wet het toepassingsgebied heeft verkleind. Het (nieuw) moratorium is 

enkel van toepassing op ondernemingen die het voorwerp uitmaken van sluitingsmaatregelen op grond van 

het MB van 28 oktober 2020. Dit betekent dat enkel ondernemingen die verplicht gesloten werden/zijn in 

aanmerking komen. 

TIMING ? 

Voorwaarde voor deze automatische opschorting is wel dat de financiële moeilijkheden er gekomen zijn door 

de Coronacrisis. Deze maatregel wordt nu opnieuw verlengd tot 31 januari. 

 

 

VLAAMS GEWEST 
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/garantieregeling-ondernemingskredieten-en-betalingsuitstel#Overbruggingskredieten--1-jaar-onder-staatswaarborg
https://www.febelfin.be/nl/artikel/tweede-charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten
https://www.febelfin.be/nl/artikel/tweede-charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet
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ACHTERGESTELDE LENING PMV 

WAT EN WIE ? 

Een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen als aanvulling op 

overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. 

De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen 

door de Coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop 

te komen. Bedrijven die 'onderneming in moeilijkheden' zijn komen niet in aanmerking. 

TIMING ? 

Aanvraag voor 15 april 2021 

MEER INFO ? 

Klik hier. 

 

VRIENDENAANDEEL  

WAT EN WIE ? 

Als particulier tot max. € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming 

tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen. 

Begrenzing: € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de winwinlening samen. 

Fiscale voordeel: 2,5% gedurende vijf jaar. 

TIMING ? 

Maatregel nog niet in werking getreden. 

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

WINWINLENING 

WAT EN WIE ? 

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt 

daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De 

ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. 

N.a.v. de coronacrisis werd deze lening versoepeld. 

TIMING ? 

Aanvraag reeds operationeel 

 

MEER INFO ? 

Klik hier. 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
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HANDELSHUURLENING 

WAT EN WIE ? 

Bedrijven met een fysieke inrichting die moeten sluiten door coronamaatregelen en bedrijven uit de 

eventsector kunnen gebruik maken van een handelshuurlening waarbij er een lening op 2 jaar kan worden 

bekomen bij de Vlaamse overheid voor de huurgelden.  

De huurder kan een lening aanvragen bij de Vlaamse overheid voor de betaling van maximaal 4 maanden 

van de handelshuur (met een maximum van 60.000 euro). 

TIMING ? 

Aanvraag mogelijk tot 1 maart 2021 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

BETALINGSUITSTEL VLAAMSE BELASTINGSDIENST 

WAT EN WIE ? 

Particulieren en bedrijven krijgen opnieuw meer tijd om een aantal Vlaamse belastingen te betalen, zoals de 

erf- en schenkbelasting en de onroerende voorheffing. In alle onderstaande gevallen zullen geen 

belastingverhogingen of nalatigheidinteresten worden aangerekend. 

TIMING ? 

Onroerende voorheffing 

· Rechtspersonen: betalingsuitstel aj. 2020 max. tot 30/04/2021 (geen nalatigheidsinteresten) 

· Eenmanszaken: afbetalingsplan max. 30/04/2021 (geen nalatigheidsinteresten) 

Erfbelasting en registratierechten 

· Algemeen: uitstel termijn tot 30/04/2021 voor alle fiscale verplichtingen met oorspronkelijk afloop 

termijn tussen 01/11/2020 en 30/04/2021. 

· Aangifte nalatenschap: automatische v verlenging tot 30/04/2021 

· Registratiebelasting: automatische verlenging tot 30/04/2021 

MEER  INFO? 

Klik hier 

 

 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening
https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
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Sociale maatregelen

 

VRIJSTELLING SOCIALE BIJDRAGEN 

WAT EN WIE ? 

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende  echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, 

kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. 

TIMING ? 

Recurrent voor elk kwartaal aan te vragen bij het sociaal verzekeringsfonds. 

MEER INFO? 

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS): mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be  

Vrijstelling van bijdragen (DVR): mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be  

Contacteer uw Sociaal Verzekeringsfonds hier. 

 

AFBETALINGSPLAN RSZ-BIJDRAGEN VOOR PERSONEEL 

WAT EN WIE ? 

Ondernemingen die betalingsmoeilijkheden ondervinden ten gevolge van de corona-crisis, kunnen voor alle 

kwartalen van  2020 een afbetalingsplan aanvragen via het indienen van een online formulier. In bepaalde 

gevallen zal de RSZ geen sancties aanrekenen. 

TIMING ? 

Aan te vragen ten vroegste één maand na afloop van elk kwartaal 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS VERPLICHTE SLUITING 

WAT EN WIE ? 

De zelfstandigen die door de coronamaatregelen verplicht de deuren moeten sluiten kunnen een beroep doen 

op deze eerste pijler: het overbruggingsrecht wegens een verplichte sluiting. 

Voor de maanden januari en februari: de bestaande regeling blijft voor de maanden januari en februari 2021 

behouden, alle zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of sterk afhankelijk zijn van een verplicht gesloten 

sector kunnen het overbruggingsrecht genieten. Daarnaast staat het deze zelfstandigen nog steeds vrij om 

hun activiteit beperkt voort te zetten in de vorm van take-away, click&collect, …  

 

Vanaf maart: Enkel de verplicht gesloten ondernemingen die hun activiteit ook volledig onderbreken zullen 

voor dit overbruggingsrecht nog in aanmerking komen. De verplicht gesloten ondernemingen die wél nog 

mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen
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take-away aanbieden, en de zelfstandigen die sterk afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector, zullen 

een beroep moeten doen op de tweede pijler.  

 
BEDRAG ?  

Januari en februari: De bedragen van de uitkering zijn voor de maanden januari en februari nog steeds 

verdubbeld. De uitkering bedraagt 3.228,20 EUR met gezinslast, en 2.583,38 EUR zonder gezinslast.  

 

Maart: De volledige uitkering bedraagt 1.614,10 EUR met gezinslast, en 1 291,69 EUR zonder gezinslast. 

Zelfstandigen in bijberoep die minder bijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep kunnen onder 

bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een halve uitkering.  

 

Er is tevens vereist dat de verplichte sluiting minstens 15 opeenvolgende dagen duurt om aanspraak te 

kunnen maken op de volledige uitkering. Indien de verplichte sluiting minder dan 15 opeenvolgende dagen 

duurt, dan is men slechts gerechtigd op een halve uitkering.  

 
 

TIMING ? 

Op maandelijkse basis aan te vragen.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS OMZETVERLIES 

WAT EN WIE ? 

De zelfstandigen die zich door de coronacrisis geconfronteerd zien met een aanzienlijke omzetdaling kunnen 

een beroep doen op deze tweede pijler. Dit overbruggingsrecht kan worden aangevraagd door de 

zelfstandigen die in de maand die de maand van de aanvraag voorafgaat, 40% minder omzet behaalden dan 

diezelfde maand in 2019. Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de refertemaand van 2019 kan er 

rekening gehouden worden met de omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand. 

TIMING ? 

Op maandelijkse basis aan te vragen, vanaf januari 2021.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS QUARANTAINE 

WAT EN WIE ? 

De zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moeten onderbreken 

omwille van quarantaine, of omdat hun kind in quarantaine moet en daarom niet naar school of de 

kinderopvang kan, kunnen een overbruggingsrecht genieten. 

TIMING ? 

Op maandelijkse basis aan te vragen.  

MEER INFO? 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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Klik hier.  

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 

WAT EN WIE ? 

Alle werkgevers kunnen tot en met 31 maart 2021 gebruik maken van de bijzonder soepele corona-

werkloosheid. Hun sociaal secretariaat dient op het einde van elke respectievelijke maand enkel nog een 

zogenaamde ASR-5 aangifte te verrichten.   

 

TIMING ? 

Loopt tot 31/03/2021 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2


 

  Pagina 10 / 13 

   Vertrouwelijk document 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Pagina 11 / 13 

   Vertrouwelijk document 

Subsidies

 

VLAAMS GEWEST 

 

DE GLOBALISATIEPREMIE 

WAT EN WIE ? 

Er komt een globalisatiepremie voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 

1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden. Zij kunnen rekenen op een 

steun van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde 

premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams Beschermingsmechanisme) 

afgetrokken worden. 

TIMING ? 

Deze premie kan nog niet aangevraagd worden. 

MEER INFO ? 

Klik hier. 

 

 

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 3 

WAT EN WIE ? 

Ondernemingen die tussen 16 oktober en 31 december opnieuw een omzetverlies hebben van 60% ten 

opzichte van deze referentieperiode vorig jaar, kunnen opnieuw een aanvraag voor het Vlaams 

Beschermingsmechanisme indienen. 

TIMING ? 

Deze premie kan aangevraagd worden vanaf 4 januari 2021 tot en met 15 februari. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 4 

WAT EN WIE ? 

Ondernemingen die tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021 opnieuw een omzetverlies hebben van 60% 

ten opzichte van deze referentieperiode vorig jaar, kunnen opnieuw een aanvraag voor het Vlaams 

Beschermingsmechanisme indienen. 

 

TIMING ? 

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-globalisatiepremie-verwacht-begin-2021
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3


 

  Pagina 12 / 13 

   Vertrouwelijk document 

Deze premie kan nog niet aangevraagd worden. 

 

STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN COVID-19 

WAT EN WIE ? 

Uitbreiding van de strategische transformatiesteun voor Vlaamse bedrijven die investeringen doen in functie 

van covid-19-gerelateerde producten of diensten. 

TIMING ? 

Indiening aanvraag mogelijk tot 1 mei 2021. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

WAALS GEWEST 
 

FONDS WALLON COVID19 INDEMNITÉ 4 

WAT EN WIE ? 

Premie voor ondernemingen uit bepaalde sectoren met een omzetverlies van minimaal 60% in het derde 

kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het bedrag van de premie komt overeen met 

30% van de omzet van Q3 2019, met een plafond in functie van het aantal voltijdse equivalenten. 

TIMING ? 

Aanvragen mogelijk tot 31/01/2021. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

FONDS WALLON COVID19 INDEMNITÉ 6 

WAT EN WIE ? 

Premie voor ondernemingen uit niet-essentiële sectoren die vanaf 2 november moesten sluiten. De premie 

schommelt tussen 2.250 en 6.750 euro, naargelang het aantal VTE. 

TIMING? 

Aanvragen mogelijk tot 31/01/2021. 

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/Help4
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/Help6
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FONDS WALLON COVID19 : INDEMNITÉS 7 AUX ASBL EXERÇANT UNE 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS LES SECTEURS IMPACTÉS PAR LA CRISE 

WAT EN WIE ? 

Premie voor VZW’s uit bepaalde sectoren met een omzetverlies van minimaal 60% in het derde kwartaal 

van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het bedrag van de premie komt overeen met 30% 

van de omzet van Q3 2019, met een plafond in functie van het aantal VTE. 

TIMING? 

Aanvragen nog niet mogelijk. 

 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

FONDS WALLON COVID19: INDEMNITÉS 8 & 9 AUX ASBL EXERÇANT UNE 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS LES SECTEURS COMPLÈTEMENT FERMÉS 

WAT EN WIE ? 

Voor VZW’s die verplicht moesten sluiten is er een forfaitaire premie van 2.250 tot 9.000 euro, in functie van 

de sluitingsdatum (19/10 of 02/11) en van het aantal VTE. 

TIMING? 

Aanvragen nog niet mogelijk. 

 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/302841863/Indemnit+7+-+ASBL+exer+ant+une+activit+conomique+dans+les+secteurs+impact+s+par+la+crise
https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/304840724/Indemnit+s+8+et+9+-+ASBL+exer+ant+une+activit+conomique+dans+les+secteurs+compl+tement+ferm+s
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