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Overzicht van de voornaamste steunmaatregelen 
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ACTUELE MAATREGELEN 

Hieronder tref je de voornaamste Corona-steunmaatregelen aan die op vandaag nog steeds van kracht zijn.  

MAATREGEL FEDERAAL OF 

GEWESTELIJK 

TYPE 

STEUNMAAT-

REGEL 

WAT & WIE TIMING MEER INFO 

1. Steunmaatregel bij FOD 
Financiën 

Federaal Financieel Wie? 

Natuurlijke- of rechtspersonen in 
het bezit van een 
ondernemingsnummer (KBO) die 
het volgende ondervinden: 

- Daling van het omzetcijfer 
- Aanzienlijke daling van de 

bestellingen en/of 
reservaties 

- Gevolgen van een 
“kettingreactie” met 
partnerondernemingen 
…) 

- … 

Wat? 

- Afbetalingsplan 
- Vrijstelling van 

nalatigheidsintresten 
- Kwijtschelding van boeten 

wegens niet-betaling 

Welke schulden? 

- Bedrijfsvoorheffing 
- Btw 
- Personenbelasting 
- Vennootschapsbelasting 

Aanvraag vóór 
31/12/2020 

Klik hier 

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

 
   

Automatisch uitstel betaling 
van personenbelasting, 
vennootschapsbelasting, 
belasting van niet-inwoners 
en de 
rechtspersonenbelasting voor 
de afrekening van deze 
belastingen 

• aanslagjaar 2019 

• gevestigd vanaf 12 
maart 2020 

Extra termijn van 2 
maanden bovenop 
normale betaaltermijn en 
zonder aanrekening van 
nalatigheidsintresten 

Klik hier 

2. Uitstel van betaling 
sociale bijdragen alle 
kwartalen 2020 

Federaal Sociaal 

 

Zelfstandigen kunnen bij hun 
Sociaal Verzekeringsfonds: 

• een jaar uitstel vragen 
van voorlopige sociale 
bijdragen zonder 
verhogingen en invloed 
op de uitkeringen; 

• uitstel van betaling 
vragen van hun 
jaarlijkse 
vennootschapsbijdrage 

 

Indienen aanvraag tot: 

• Q1-Q3: tot 
15/09/2020 

• Q4: tot 
15/12/2020 

Betalen bijdragen: 

• Q1: vóór 
31/03/2021 

• Q2:  vóór 
30/06/2021 

• Q3: vóór 
30/09/2021 

• Q4: vóór 
31/12/2021 

Klik hier 

Contacteer uw Sociaal 
Verzekeringsfonds hier  

Klik hier 

 

3. Vermindering 
voorlopige sociale 
bijdragen 

Federaal Sociaal 

 

Zelfstandigen kunnen een 
vermindering vragen van hun 
voorlopige sociale bijdragen 
voor het jaar 2020 indien hun 
beroepsinkomsten lager liggen 
dan één van de wettelijke 
drempels. Deze maatregeling 

Recurrent voor elk 
kwartaal aan te vragen 
bij het sociaal 
verzekeringsfonds 

Klik hier 

Contacteer uw Sociaal 
Verzekeringsfonds hier 

https://www.itaa.be/wp-content/uploads/2020/03/NL-ITAA-BROCHURE-CORONA-BASIS-20200320.pdf
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-van-vennootschapsbijdrage?utm_source=Nieuwsbrief+Subsidiedatabank&utm_campaign=7de2ed6948-Nieuwsbrief+Subsidiedatabank+29+Mei+2020&utm_medium=email&utm_term=0_59ef3c54f9-7de2ed6948-81017591
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
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geldt voor eenmanszaken en 
voor vennootschappen indien 
men door de verminderde omzet 
een lager loon dient uit te keren. 

4. Vrijstelling sociale 
bijdragen 

Federaal Sociaal 

 

Zelfstandigen in hoofdberoep en 
meewerkende  echtgenoten die 
hun sociale bijdragen niet 
kunnen betalen, kunnen 
vrijstelling van bijdragen vragen. 

Recurrent voor elk 
kwartaal aan te vragen 
bij het sociaal 
verzekeringsfonds 

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

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

Contacteer uw Sociaal 
Verzekeringsfonds hier 

5. Uitstel van betaling 
RSZ-bijdragen voor 
personeel 

Federaal Sociaal 

 

Uitstel betaling RSZ-bijdragen 
voor Q1 en Q2 2020 

• automatisch uitstel  
voor bedrijven met 
verplichte sluiting 

• volledige sluiting 
onderneming wegens 
niet kunnen naleven 
sanitaire maatregelen of 
om andere reden 
(sluiting leveranciers): 
uitstel mogelijk mits 
verklaring op eer via 
online formulier op de 
portaalsite van de 
sociale zekerheid 

• geen sluiting, maar 
economische activiteit 
van de onderneming 
daalt sterk in 2de 

Uitstel tot 15 december 
2020 

 

Klik hier 

 

Klik hier 

 

 

 

 

 

 

 
 
Klik hier 

 

mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen
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kwartaal 2020 
(verwachte daling 
omzet met minstens 
65% of daling 
brutoloonmassa met 
minstens 65%): uitstel 
mogelijk mits verklaring 
op eer via online 
formulier op de 
portaalsite van de 
sociale zekerheid 

 

6. Afbetalingsplan RSZ-
bijdragen voor 
personeel 

Federaal Sociaal 

 

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.  

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

Klik hier 

7. Kwijtschelding RSZ-
bijdragen voor 
personeel 

Federaal Sociaal  UPDATE Voor de zwaar 
getroffen sectoren of de 
sectoren die verplicht hebben 
moeten sluiten op basis van de 
Ministeriële Besluiten van 28 
oktober 2020 en 1 november 
2020. 

Er wordt een 
compensatieregeling uitgewerkt 
die voorziet dat de betrokken 
werkgevers een compensatie 
ontvangen, die overeenstemt 
met de verschuldigde netto 
patronale basisbijdragen en de 
patronale solidariteitsbijdrage 

Nog geen termijnen 
bekend. Het 
wetsvoorstel is nog 
hangende.  

 

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen
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studenten, verschuldigd voor het 
3de kwartaal 2020. 

8. Gedeeltelijke vrijstelling 
bedrijfsvoorheffing 

Federaal Sociaal De werkgevers die gedurende 
een ononderbroken periode van 
minstens één maand tussen 12 
maart 2020 en 31 mei 2020 
gebruik heeft gemaakt van het 
stelsel van tijdelijke 
werkloosheid, heeft recht op een 
gedeeltelijke vrijstelling van BV.  

De vrijstelling is gelijk 50% van 
het verschil tussen enerzijds de 
totale kosten aan 
bedrijfsvoorheffing voor elk van 
de maanden juni, juli en 
augustus 2020 (A) en anderzijds 
de totale kosten aan 
bedrijfsvoorheffing van de 
maand mei (B).  

Vrijstelling = (A - B) x 50% 

De maatregelen geldt 
voor de BV van juni, juli, 
en augustus. 

Aanvraag mogelijk bij 
het sociaal secretariaat 
van de werkgever, in 
het geval dat het sociaal 
secretariaat de 
vrijstelling zelf nog niet 
proactief toegepast zou 
hebben. 

9. Overbruggingsrecht Federaal Sociaal A. Zelfstandigen/helpers in 
hoofd- en bijberoep en 
meewerkende 
echtgenoten die hun 
activiteit verplicht 
moeten onderbreken 
n.a.v. de 
sluitingsmaatregelen 
genomen door de 
federale overheid 
hebben recht op deze 
maandelijkse 
vervangingsuitkering, al 
dan niet voor een 
verdubbeld bedrag.  

 

 
Recht op uitkering tot en 
met 31/12/2020 
 

De aanvraag moet bij 
het sociaal 
verzekeringsfonds 
worden ingediend vóór 
het einde van het 
tweede kwartaal dat 
volgt op het kwartaal 
waarin je de zelfstandige 
activiteit hebt stopgezet. 

 

 

Klik hier 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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Zelfstandigen die OFWEL 
behoren tot een verplicht 
gesloten sector OFWEL voor 
minstens 60% afhankelijk zijn 
van deze sectoren én hun 
activiteiten stopgezet hebben, 
zijn gerechtigd op een dubbele 
uitkering gelijk aan 2.583,38 
euro per maand zonder 
gezinslast en 3.228,20 euro per 
maand met gezinslast. (en dit 
vanaf oktober) 

 

Zelfstandigen die voor minstens 
60% afhankelijk zijn van een 
verplicht gesloten sector maar 
de activiteiten toch nog beperkt 
voorzetten hebben recht op de 
helft van bovenstaande 
bedragen.  

Merk op: op het bedrag wordt 
geen bedrijfsvoorheffing 
ingehouden.  

10. Heropstart-
overbruggingsrecht 
(=relance-uitkering)  

Federaal Sociaal Zelfstandigen die hun 
activiteiten heropgestart hebben 
na een verplichte sluiting in mei 
2020 en tijdens de heropening 
van de zaak nog geconfronteerd 
worden met beperkingen die 
leiden tot omzet- of 
bestellingenverlies, kunnen 
aanspraak maken op een 
uitkering voor hetzelfde bedrag 
als het corona-
overbruggingsrecht (deze 
bedragen worden niet 
verdubbeld!)  

De uitkering kan worden 
aangevraagd voor de 
maanden juni tot en met 
december. 

Recht op uitkering tot en 
met 31/12/2020 

De aanvraag moet bij 
het sociaal 
verzekeringsfonds 
worden ingediend vóór 
het einde van het 
tweede kwartaal dat 
volgt op het kwartaal 

Contacteer uw Sociaal 
Verzekeringsfonds 
hier. 

De aanvraag is op 
heden mogelijk. 

https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
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Om aanspraak te maken op 
deze relance-uitkering, moet de 
zelfstandige bovendien een 
daling van de omzet of de 
bestellingen van minstens 10% 
kunnen aantonen gedurende het 
derde kwartaal van dit jaar, in 
vergelijking met het derde 
kwartaal van vorig jaar. 

Merk op: op het bedrag wordt 
geen bedrijfsvoorheffing 
ingehouden. 

waarop de aanvraag 
betrekking heeft. 

 

11. Verhoogde 
arbeidsongeschiktheids
uitkeringen voor 
zelfstandigen.  

Federaal Sociaal  Zelfstandigen die 
arbeidsongeschikt zijn en 
gedurende minstens 7 dagen 
hun activiteiten niet meer 
kunnen uitoefenen, hebben 
recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering.   

 

Deze uitkering wordt tijdelijk 
verhoogd tot het bedrag van het 
corona-overbruggingsrecht.  

Alle vormen van 
arbeidsongeschiktheid 
van 1 maart 2020 tot 31 
december 2020 komen 
in aanmerking. De 
aanvulling werkt dus 
retro-actief.  

Contacteer uw Sociaal 
Verzekeringsfonds.  

12. Tijdelijke werkloosheid Federaal Sociaal 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.   

De corona-overmacht en 
de versoepelde 
werkloosheid omwille 
van economische 
redenen lopen tot 31 
maart van volgend jaar. 

  Klik hier  

13.  Tegemoetkoming 
eindejaarspremies.  

Federaal Sociaal  
De werknemers die op tijdelijke 
werkloosheid belanden bouwen 
geen recht op een 
eindejaarspremie op voor de 

Nog geen informatie 
beschikbaar.  

Nog geen informatie 
beschikbaar 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2
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periode van tijdelijke 
werkloosheid. De RVA zal een 
supplement op de 
eindejaarspremie uitbetalen aan 
werknemers die lang tijdelijk 
werkloos zijn geweest. 
 
Concreet: zij die minstens 52 
dagen tijdelijke werkloosheid 
hebben, ontvangen 10 euro per 
extra dag tijdelijke werkloosheid 
bovenop deze 52 dagen. 
  
Wie in aanmerking komt, krijgt 
sowieso minimum 150 euro. 

14. Corona-
consumptiecheque 

Federaal Sociaal Werkgevers kunnen een 
consumptiecheque van 300 euro 
toekennen aan hun personeel 
en dit voor persoonlijk gebruik in 
onder meer de horeca of de 
cultuursector.  Op deze cheque 
zijn er noch RSZ-bijdragen, 
noch bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd. 

UPDATE De 
geldigheidsduur van de 
consumptiecheque (kan 
tot 31 december worden 
toegekend) werd 
verlengd van 7 juni 2021 
tot 31 december 2021. 

 

15.  
Belastingvermindering 
voor de verwerving van 
nieuwe aandelen van 
ondernemingen die hun 
omzet ingevolge de 
COVID-19-pandemie 
sterk hebben zien dalen 

 

Federaal 

 

Financieel Particulieren kunnen een 
belastingvermindering bekomen 
in de personenbelasting van 
20% indien zij rechtstreeks 
nieuwe aandelen verwerven van 
een kleine vennootschap 
waarvan de omzet voor de 
periode van 14 maart 2020 tot 
30 april 2020 met minstens 30% 
gedaald is ten opzichte van 
dezelfde periode van 2019. 

De belastingvermindering 
bedraagt 20% van het 

Kapitaalverhogingen tot 
31.12.2020 

 

Klik hier 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19#:~:text=Particulieren%20kunnen%20een%20belastingvermindering%20bekomen,van%20dezelfde%20periode%20van%202019.
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investeringsbedrag met een 
maximum van 100 000 EUR 

16. Kmo-groeisubsidie Vlaams Gewest Subsidies Subsidie voor het aantrekken 
van een externe adviseur en/of 
het aanwerven van een 
strategisch profiel: 

• om nieuwe markten te 
verkennen 

• of om de 
bevoorradingsketen 
wegens het 
coronavirus te herzien. 

Aanvraag vóór de start 
van de tewerkstelling 
van de strategische 
medewerker en vóór de 
start van de 
adviesprestaties. 

Klik hier 

17 Nieuw Vlaams 
beschermingsmechanis
me  

Vlaams Gewest Subsidies Vlaamse ondernemingen die 
een omzetverlies van minstens 
60% hebben in vergelijking met 
de referentieperiode (1 oktober 
tot en met 15 november of 19 
oktober tot en met 15 november) 
van vorig jaar, kunnen rekenen 
op dit steunmechanisme.  

Ondernemingen die verplicht 

worden gesloten kunnen ook 

opteren voor een 

referentieperiode vanaf de 

eerste sluitingsdag tot en met 15 

november en hoeven het 

omzetverlies dan niet aan te 

tonen  

Ondernemingen die tussen 16 
oktober en 31 december 
opnieuw een omzetverlies 
hebben van 60% ten opzichte 
van deze referentieperiode vorig 
jaar, zullen opnieuw een 

Deze premie kan 
aangevraagd worden tot 
en met 31 december. 

Klik hier. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wie-kan-van-deze-subsidie-gebruik-maken-en-voor-wat
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme
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aanvraag tot steun kunnen 
indienen. 

De steun bedraagt 10% van de 
omzet die men vorig jaar in de 
referentieperiode draaide.  

18. Strategische 
transformatiesteun 
COVID-19 

Vlaams Gewest Subsidies Uitbreiding van de strategische 
transformatiesteun voor 
Vlaamse bedrijven die 
investeringen doen in functie 
van covid-19-gerelateerde 
producten of diensten 

Indiening aanvraag 
mogelijk tot 1 mei 2021. 

Klik hier 

19. 
Fonds Wallon Covid19 : 
4e volet d’indemnités 
aux entreprises : 
soutien financier 
renforcé pour les 
secteurs toujours à 
l’arrêt 

Waals Gewest 

 

Subsidies 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. 

UPDATE : voor ondernemingen 
die niet in aanmerking zouden 
komen op basis van de omzet 
van Q3 vb. wegens seizoens-
activiteiten, mag ook de omzet 
van Q4 als maatstaf genomen 
worden. 

Aanvragen mogelijk tot 
en met 15 december 

Klik hier. 

20. 
Fonds Wallon Covid19 : 
4e volet d’indemnités 
aux entreprises : 
indemnité HORECA   

Waals Gewest Subsidies Bijkomende premie voor 
horecazaken naar aanleiding 
van de sluiting. 

Aanvragen mogelijk tot 
en met 15 december 

 

Klik hier. 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding
https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4
https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4
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Horecazaken zonder 
medewerkers zouden recht 
hebben op een premie.van 
3.500 euro. Bij grotere 
horecazaken zou het bedrag 
kunnen oplopen tot 9.000 euro. 

21. UPDATE Fonds Wallon 
Covid19 : 6e volet 
d’indemnités aux 
entreprises : 
entreprises et 
indépendants des 
secteurs “moins 
essentiels” 

Waals Gewest Subsidies 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. 

Aanvragen nog niet 
mogelijk. 

Klik hier. 

22. UPDATE Fonds Wallon 
Covid19 : 6e volet 
d’indemnités aux 
entreprises : ASBL 

Waals Gewest Subsidies 
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. 

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. 

Aanvragen nog niet 
mogelijk. 

Klik hier. 
 

23. Specifieke premie voor 
alle ondernemingen 
met etablissementen 
die verplicht voor een 
maand moeten sluiten 

Brussels Gewest Subsidies Premie van 3.000 euro voor alle 
horecaetablissementen die 
verplicht moeten sluiten.  

UPDATE  Aanvraag 
momenteel tot en met 4 
december. 

 

Klik hier 

24. 
Premie voor de 
evenementen-, 

Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

Subsidies Premie voor Brusselse 
ondernemingen en zelfstandigen 

Aanvraag momenteel tot 
en met 4 december. 

Klik hier. 

https://www.1890.be/article/indemnites-covid19-volet6
https://www.1890.be/article/indemnites-covid19-volet6
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-reca
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-event
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uitgaans-, toeristische 
en culturele sector 

uit de evenementen-, uitgaans-, 
toeristische en culturele sector.  

Het bedrag, tussen 3.000 en 
9.000 euro, zal worden bepaald 
op basis van het omzetverlies. 

25. Handelshuur-lening Vlaams Gewest Financieel 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 2 maanden van de 
handelshuur (met een maximum 
van 35.000 euro). 

Aanvraag mogelijk tot 1 
maart 2021 

Klik hier.  

26. Achtergestelde lening 

PMV 

Vlaams Gewest Financieel Een achtergestelde lening op 3 
jaar van minimum € 25.000 en 
maximum € 2,8 miljoen als 
aanvulling op overbruggings-
kredieten 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. 

Aanvraag voor 15 april 
2021 

Klik hier 

27. Waarborg coronacrisis Federaal Financieel 1) Overbruggingskrediet (≤ 1 j) 
onder staatswaarborg (verplicht) 

Kredieten die worden 
afgesloten vanaf 1 april 

Klik hier 
 

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/handelshuurlening-met-twee-maanden-verlengd
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/betalingsuitstel-en-garantieregeling-ondernemingskredieten
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 Kredieten en kredietlijnen die 
door de banken vanaf 1 april 
2020 tot en met 31 december 
2020 verstrekt worden. Een 
verlenging van een op 1 april 
bestaand krediet of bestaande 
kredietlijn die op vervaldag komt 
voor eind december 2020 valt 
niet onder de garantieregeling.  
Maximale rente: 1,25%  
Fee: 0,25% voor KMO’s & 
0,50% voor grote 
ondernemingen (pro rata)  
2) Overbruggingskredieten (> 1 
jaar) onder staatswaarborg 
(facultatief) 
 Voor alle nieuwe kredieten en 
kredietlijnen, met een looptijd 
van meer dan 12 maanden en 
maximum 36 maanden, die 
banken verstrekken aan niet-
financiële kmo's vanaf 24 juli 
2020.  
Maximale rente: 2%  
Fee: 0,50% (pro rata)  
3) Nieuwe garantieregeling 
lopende voor nieuwe kredieten < 
1 jaar (verplicht) 
Maximale rente: 1,25%  
Fee: 0,25% voor KMO’s & 
0,50% voor grote 
ondernemingen (pro rata) 

2020 tot en met 31 
december 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Kredieten toegekend 
vanaf 24 juli 2020 tot en 
met 31 december 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten toegekend tot 

30 juni 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhandelingen nog 
lopende 

28. Betalingsuitstel banken 

 

Federaal Financieel Aanvraag op heden: Contact 
opnemen met uw bank 
(aanvraag) 

 
Stand van zaken: Op heden is 
men aan het onderhandelen 
over een nieuw betalingsuitstel 

N.v.t. op heden  
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tot en met maart 2021 of juni 
2021. 

29.  Vriendenaandeel Vlaams Gewest Financieel 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. 

Maatregel nog niet 
operationeel. 

Klik hier 

30. Winwinlening Vlaams Gewest Financieel 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. 

Aanvraag operationeel Klik hier 

31. Maatregelen ter 
bescherming 
faillissement 

Federaal Financieel 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; 

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. 

 

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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·     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.    
 

32.  Wederopbouwreserve Federaal Financieel 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. 
 
Uitgesloten vennootschappen: 
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 

Boekjaren 2022, 2023, 
2024 

Info volgt 
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vermogen hebben 
verricht. 
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 VERLOPEN MAATREGELEN 

Hieronder tref je de voornaamste Corona-steunmaatregelen aan die bij het begin van de Corona-crisis werden ingevoerd, maar waarop  

je als onderneming niet langer beroep kunt doen. 

MAATREGEL FEDERAAL OF GEWESTELIJK WAT 

1. Automatisch uitstel betaling btw Federaal Automatisch uitstel van betaling van 2 maanden voor de 
btw-aangifte van februari/maart 2020 en Q1 2020 aangifte 

2. Uitstel periodieke btw-aangiften/ 
IC/klantenlisting 

Federaal Uitstel voor aangiftes februari/maart 2020 en Q1 2020 
aangifte, klantenlisting verlengd tot 30/04/2020 

3. Automatisch uitstel van betaling voor de 
bedrijfsvoorheffing 

Federaal Automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de 
bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten 
betalen voor de maandaangiftes februari/maart 2020 en Q1 
aangifte 

4. Uitstel aangiftes VenB., RPB, BNI-ven. Voor de 
aangiften met uiterste indieningdatum van 16 
maart tot en met 30 april 2020 

Federaal  

5. Corona hinderpremie  Vlaams Gewest Premie voor bedrijven en zelfstandigen in Vlaanderen die 
verplicht zijn volledig te sluiten, bestaande uit een eenmalige 
forfaitaire premie en een premie van 160 euro per extra 
sluitingsdag vanaf 6 april (deze wordt nog steeds uitbetaald 
voor de gerechtigde ondernemingen maar kan niet meer 
worden aangevraagd). 

6. Corona compensatiepremie Vlaams Gewest Eénmalige forfaitaire premie voor bedrijven en zelfstandigen 
die ten gevolge van de coronacrisis groot omzetverlies 
hebben geleden in de periode 14 maart 2020 – 30 april 2020 

7. 

 

Corona ondersteuningspremie 
Vlaams Gewest 

 

Aanvullende premie voor alle ondernemingen die in 
aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én 
voor ondernemingen die een beroep konden doen op de 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
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hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn, en een 
omzetverlies lijden van minstens 60% in de 
doorstartperiode. 

8. 
Vlaams beschermingsmechanisme    

 

Vlaams Gewest 

 

Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun 
omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met 
dezelfde periode in 2019 komen daarvoor in aanmerking. 

Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering 
van de jaarlijkse sluitingsperiode. 

Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens 
dezelfde periode vorig jaar. 

Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt 
gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is 
dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 
augustus tot en met 30 september 2019. 

9. Bijzondere Exportsteun 
Vlaams Gewest 

 

 

10. Indemnité compensatoire de 5.000 € Waals Gewest Premie voor ondernemingen die verplicht zijn volledig te 
sluiten 

11. Aide financière de 2.500 € Waals Gewest Premie voor ondernemingen die hun activiteit substantieel 
hebben moeten onderbreken in maart en april 2020 en die in 
diezelfde periode van het volledige overbruggingsrecht 
hebben kunnen genieten (voor zelfstandigen) of de 
meerderheid van het personeel in tijdelijke werkloosheid 
hebben moeten plaatsen (voor kleine en micro-
ondernemingen). 

12. Indemnité compensatoire de 3.500 € Waals Gewest 

 

Bijkomende premie voor kleine en micro-ondernemingen die 
nog steeds verplicht zijn volledig te sluiten en aanspraak 
konden maken op de “indemnité compensatoire” en een 
specifieke activiteit verrichten. 
 

13. Premie COVID-19 Brussels Gewest Premie voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest die verplicht zijn volledig te sluiten). 

https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/
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14. Compenserende COVID-19 premie Brussels Gewest Premie van 2.000 euro voor een aantal categorieën van micro-
ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor andere 
maatregelen. 

15. Premie Cultuursector Brussels Gewest Iedere intermitterende cultuurwerker kan maximaal de volgende 
financiële steun genieten: 

• 1.500 euro voor cultuurwerkers die tussen 13 maart en 
31 mei 2020 maximaal 775 euro netto aan inkomsten 
hadden; 

• 1000 euro voor cultuurwerkers die in deze periode 
maximaal 1.550 euro netto aan inkomsten hadden; 

500 euro voor cultuurwerkers die in deze periode maximaal 
3.100 euro netto aan inkomsten hadden. 

16. 
Premie COVID-19 ter ondersteuning van 
internationalisering 

 

Brussels Gewest 

 

Premie van max. 2.500 euro voor ondernemingen die vóór 19 
maart 2020 uitgaven hebben verricht voor de voorbereiding van 
of deelname aan een handelsbeurs of commerciële prospectie 
in het buitenland, en daarvoor niet terugbetaald zijn. 

17. Corona ouderschapsverlof Federaal Het corona-ouderschapsverlof is een extra verlofstelsel voor 
ouders die zorg willen dragen voor hun kinderen jonger dan 
12 jaar,  dat niet wordt aangerekend op de tellers van het 
gewone ouderschapsverlof of tijdskrediet. Dit kon 
aangevraagd worden tot eind september 2020. 

18. Steunmaatregelen sector Dienstencheques Brussels Gewest Tijdelijke verhoging van het  bedrag van de gewestelijke 
tussenkomst met €2 per dienstencheque aangeboden bij de 
uitgiftemaatschappij voor terugbetaling. Kon aangevraagd 
worden tot 15 september 2020. 

19. Betalingsuitstel PMV Vlaams Gewest In het kader van de coronacrisis verleende PMV/z een 
betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, 
Cofinanciering of Cofinanciering+ hebben gekregen. De 
opschorting was geldig voor zes maanden. Deze maatregel 
is afgelopen sinds eind september. 


