Overzicht steunmaatregelen – 19/10/2020

Maatregel

Federaal/Gewestelijk

Wat en voor wie?

Bedrag ?

Hoe aanvragen?

Overbruggingsrecht
zelfstandigen

Federaal

Voor de zelfstandigen die
verplicht de deuren moeten
sluiten wordt in een verdubbeling
van
het
overbruggingsrecht
voorzien (dus niet enkel voor
horeca maar tevens de sectoren
die de deuren tot op vandaag nog
niet konden openen).

•

Zelfstandigen
met
gezinslast
zullen
aanspraak
kunnen
maken op 3.226,00
EUR/maand.

Nog geen informatie
beschikbaar

•

Zelfstandigen zonder
gezinslast
zullen
aanspraak
kunnen
maken op 2.583,00
EUR/maand.

Voor de zelfstandigen die hun
zaak niet moeten sluiten - denk
aan toeleveranciers - maar die
wel een aanzienlijk omzetverlies
lijden wordt in een verlenging
van het relanceoverbruggingsrecht tot eind
december voorzien. Zij moeten
ook aantonen dat hun activiteit in
het kwartaal voorafgaand aan de
betreffende maand een daling
van ten minste 10% van hun
omzet of orders vertoont ten
opzichte van hetzelfde kwartaal
van het voorgaande jaar.
Naar verwacht wordt er in een
(gedeeltelijke) vrijstelling van de
socialezekerheidsbijdragen voor
zelfstandigen en RSZwerkgeversbijdragen voorzien
voor het derde kwartaal van
2020 voor de bedrijven en
zelfstandigen die hun zaak
moeten sluiten. Er zou ook

•

Zelfstandigen
met
gezinslast
zullen
aanspraak
kunnen
maken op 1.614,10
EUR/maand.

•

Zelfstandigen zonder
gezinslast
zullen
aanspraak
kunnen
maken op 1.291,69
EUR/maand.

Verlenging van het relanceoverbruggingsrecht

Kwijtschelding RSZ
bijdragen

Federaal

Federaal

De vrijstelling zou eruit
bestaan dat de reeds
betaalde bijdragen voor
dit kwartaal integraal
teruggestort zullen
worden. Meer details zijn
op dit moment echter nog
niet vrijgegeven.
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Nog geen informatie
beschikbaar

Nog geen informatie
beschikbaar
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sprake zijn van een vrijstelling
voor het tweede kwartaal, maar
is nog niet bevestigd.
Uitbetaling
eindejaarspremies

Federaal

De werknemers die op tijdelijke
werkloosheid belanden bouwen
geen recht op een
eindejaarspremie op voor de
periode van tijdelijke
werkloosheid. Sommige
werknemers zullen dit jaar danig
lang op tijdelijk werkloos
geweest zijn dat zij überhaupt
geen recht meer hebben op een
eindejaarspremie. De Federale
Overheid zal echter garanderen
dat ook deze personeelsleden
een eindejaarspremie zullen
krijgen.

Naast de algemene
garantie dat de
personeelsleden een
eindejaarpremie zullen
krijgen, zal de Federale
Overheid tevens instaan
voor de financiering van
de eindejaarspremies van
de personeelsleden in de
horecaondernemingen

Nog geen informatie
beschikbaar

Verlenging van uitstel van
betalingen en
afbetalingsplannen

Federaal

Cf. openstaande schuld

Volgens de reeds
bestaande aanvraag
procedure

Vlaams steunmechanisme

Vlaanderen

Naar verwacht zullen de Fiscus
en RSZ verdere uitstellen van
betaling en gunstige
afbetalingsplannen van diverse
belastingen en
socialezekerheidsbijdragen
toestaan tot 31/12/2020.
Alle Vlaamse ondernemingen die
een omzetverlies van minstens
60% hebben in vergelijking met
de referentieperiode (1 oktober
tot en met 15 november) van
vorig jaar, kunnen rekenen op dit
steunmechanisme.

De steun bedraagt 10%
van de omzet die men
vorig jaar draaide
(verhoging van 2,5%
i.v.g.m de vorige
regeling, toen ging het om
7,5% van de
referentieomzet).

De aanvraag zal via de
website van VLAIO
gebeuren.

De cafés en restaurants die
verplicht worden gesloten
hoeven het omzetverlies niet aan
te tonen en zullen onmiddellijk bij
het indienen van hun aanvraag

Het maximumbedrag van
de premie bedraagt
11.250 euro. Dit
maximumbedrag wordt
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het beschermingsmechanisme
uitbetaald krijgen.
Deze premie kan aangevraagd
worden vanaf 16 november en
zal eind november uitbetaald
worden, na controle op correcte
indiening.

opgetrokken tot 22.500
euro voor ondernemingen
vanaf 10
personeelsleden.

Ook na 15 november zal het
Vlaams
beschermingsmechanisme actief
zijn. Ondernemingen die tussen
16 oktober en 31 december
opnieuw een omzetverlies
hebben van 60% ten opzichte
van deze referentieperiode vorig
jaar, zullen opnieuw een
aanvraag tot steun kunnen
indienen.
Handelshuurlening

Vlaanderen

Forfaitaire premie

Brussel

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
aanvraag kan worden ingediend
tot en met 30 november 2020.
Nu ook de Brusselse restaurants
moeten sluiten zullen ook zij
aanspraak kunnen maken op de
forfaitaire premie waar de
Brusselse cafés reeds
aanspraak op konden maken.
Het gaat om een eenmalige
premie per actieve vestiging in

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).

Voor meer info klik hier

3.000 EUR (+ eventueel
2.000 euro)

De premie kan vandaag
nog niet aangevraagd
worden. De informatie zal
binnenkort terug te vinden
zijn op
www.premieskmo.brussels.
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Brussel. Er worden maximaal vijf
premies per onderneming
toegekend.
Naast de forfaitaire premie
voorzien de Brusselse
gemeenten elk apart bijkomende
premies. De stad Brussel
bijvoorbeeld verleent een
bijkomende premie van 2.000
euro aan nachtclubs, bars en
cafés die vanaf 8 oktober 2020
gedurende een maand moeten
sluiten.
Steunmechanisme

Wallonië

Zelfstandigen/bedrijven die een
omzetverlies van ten minste 60%
in het 3e kwartaal van 2020 (in
vergelijking met dezelfde periode
in 2019) kunnen verantwoorden,
zullen ook van de Waalse
overheid een premie mogen
ontvangen.
Volgende sectoren komen
hiervoor in aanmerking :
▪ 49.310 Stedelijk en
voorstedelijk
personenvervoer
▪ 49.390 Overig
personenvervoer over land
▪ 56.210 Cateringdiensten
▪ 56.302 Discotheken,
danszalen en dergelijke
▪ 59.140 Projectie van
speelfilms
▪ 74.109 Ontwerp van
beursstands
▪ 74.201 Fotografische
activiteiten

De vergoeding bedraagt
15% van de omzet met de
volgende maximale
plafonds:
• Categorie 1: 0
VTE:
interventieplafond
van 3.000 euro.
• Categorie 2: 1 tot
9 VTE's:
interventieplafond
van 6.000 euro.
• Categorie 3: van
10 tot minder dan
50 VTE's:
interventieplafond
van 12.000 euro.
• Categorie 4: 50
VTE en meer:
interventieplafond
van 24.000 euro
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Aanvraagprocedure nog
niet gekend.
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
Premie 3.500 EUR

Wallonië

74.209 Overige
fotografische activiteiten
77.293 Verhuur en lease
van serviesgoed, bestek,
glaswerk, keukengerei,
elektrische en
huishoudelijke apparaten
77.294 Verhuur en lease
van textiel, kleding,
sieraden en schoeisel
77.296 Verhuur en leasing
van bloemen en planten
77.392 Huur en leasing van
tenten
79 Activiteiten van
reisbureaus, touroperators,
reserveringsbureaus en
aanverwante activiteiten
82.300 Organisatie van
beurzen en congressen
90 Creatieve, kunst- en
amusementsactiviteiten
93.211 kermisactiviteiten

Bijkomende premie voor
horecazaken naar aanleiding van
de sluiting.

Horecazaken zonder
medewerkers zouden
recht hebben op een
premie.van 3.500 euro. Bij
grotere horecazaken zou
het bedrag kunnen
oplopen tot 10.000 euro.
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Nog geen informatie
beschikbaar

