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Steunmaatregelen tijdens de coronacrisis (update 

27 april) 
De huidige pandemie is een enorme uitdaging voor zelfstandigen en bedrijven. De 

overheden stellen steunmaatregelen voor om deze periode te overbruggen. Het is niet 

eenvoudig als ondernemer om het bos door de bomen te zien. Daarom bundelden wij voor 

u alle maatregelen hieronder met steeds een concreet stuk ‘hoe en wanneer indienen’. 

Vergeet ook zeker niet met je boekhouder af te stemmen. We zullen dit document zoveel 

mogelijk bijwerken als er meer info is.  

Bijlage: Overzicht steunmaatregelen coronacrisis van dit document bevat een handig overzicht 

van wie op welke steunmaatregelen beroep kan doen. 

We doen dit gratis en voor niets. Omdat we ook ondernemers zijn, omdat we burgers zijn 

en moeten helpen waar we kunnen.  

Inhoud 
1. Hinderpremie .................................................................................................................................. 3 

2. Compensatiepremie ....................................................................................................................... 5 

3. Automatisch uitstel van betaling BTW en bedrijfsvoorheffing en belastingen ............................ 7 

4. Afbetalingsplan voor belastingen .................................................................................................. 9 

5. Verlenging aangiftetermijnen ...................................................................................................... 11 

6. Vermindering, uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen .......................................... 12 

7. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen ....................................................................................... 14 

8. Vrijstelling waardevermindering handelsvorderingen ................................................................ 17 

9. Versnelde teruggave btw-goederen ............................................................................................ 17 

10. Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met arbeidshandicap ................ 18 

11. Transitiepremie ......................................................................................................................... 18 

12. Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden ................................................................... 20 

13. KMO-groeisubsidie ................................................................................................................... 21 

14. Zelfstandigen in bijberoep ........................................................................................................ 22 

15. Betalingsuitstel voor verzekeringen......................................................................................... 23 

16. Tijdelijke werkloosheid ............................................................................................................. 23 

17. Houders van een kredietrekening voor alcohol, alcoholhoudende dranken en BTW ........... 24 

18. Overheidsopdrachten ............................................................................................................... 25 

19. Waarborgregeling (tot 1,5 miljoen EUR) .................................................................................. 25 

20. Betalingsuitstel en garantieregeling kredieten ....................................................................... 26 

21. Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z ............................. 28 



   

2 
 

22. COVID-19 waarborg .................................................................................................................. 28 

23. Corona-lening ............................................................................................................................ 29 

24. Corona-KB Ondernemingen...................................................................................................... 31 

25. Schenken van medische goederen ........................................................................................... 32 

26. Kinderopvang en crèches ......................................................................................................... 32 

27. Webwinkels en ondernemingen zonder fysieke locatie ......................................................... 33 

28. Lokale belastingen .................................................................................................................... 33 

29. Dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie ................................. 33 

30. Ondernemers in Antwerpen ..................................................................................................... 34 

31. Ondernemers in Brussel ........................................................................................................... 35 

32. Geen RSZ-bijdragen op bepaalde vergoedingen van werknemer .......................................... 37 

33. Steunmaatregelen reis- en eventsector ................................................................................... 37 

34. Nutsvoorzieningen voor tijdelijk werklozen ............................................................................ 38 

35. Aanmoedigingspremie bij ondernemingen in moeilijkheden ................................................. 38 

36. Arbeidsongeschiktheid bij ziekte ............................................................................................. 41 

37. Arbeidskaart voor economische migranten ............................................................................ 42 

38. Sectorspecifieke maatregelen .................................................................................................. 43 

39. Overige ...................................................................................................................................... 44 

40. Contact & FAQ........................................................................................................................... 44 

Bijlage: Aanvraagprocedure hinderpremie ........................................................................................... 45 

Bijlage: Overzicht steunmaatregelen coronacrisis ................................................................................ 47 

Termijn aanvraag/ aangifte ................................................................................................................... 47 

Zelfstandige in hoofdberoep ................................................................................................................. 47 

Zelfstandige in bijberoep ....................................................................................................................... 47 

Werkgever ............................................................................................................................................. 47 

Werknemer............................................................................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 



   

3 
 

1. Hinderpremie 

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen hun 

inkomensverlies compenseren. Afhankelijk van hun activiteit en sluiting wordt de 

inkomenscompensatie toegekend. De hinderpremie beperkt zich niet tot horecazaken. Deze premie 

is fiscaal vrijgesteld. 

De online toepassing is opgezet u kan deze vinden via de volgende link 

(www.vlaio.be/coronahinderpremie). U kan de aanvraag indien vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en 

met 5 mei 2020. 

U kan het verloop van de aanvraagprocedure vinden door te klikken op: Bijlage: Aanvraagprocedure 

hinderpremie. 

DE VOORWAARDEN 

A. Wie? 

I. Volledige sluiting fysieke vestiging  

De eerste voorwaarde is dat u een onderneming moet zijn met een fysieke vestiging. Gelet op het 

verruimd ondernemingsbegrip wordt onder onderneming verstaan ‘iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft alsmede zijn verenigingen’. De 

hinderpremie wordt beperkt tot één premie per bedrijf met een getroffen locatie. Voor eenzelfde 

vestiging met dezelfde activiteit (NACE-code in het KBO) kan slechts één premie worden toegekend 

ongeacht het aantal ondernemingsnummers. 

Indien meerdere exploitatie- of uitbatingszetels ook verplicht moeten sluiten, wordt het aantal 

premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende 

vestigingen minstens 1 voltijds personeelslid, ingeschreven bij de RSZ, tewerkgesteld is (zie tweede 

voorwaarde). Hier dien je maar één keer een aanvraag in te dienen voor alle exploitatiezetels samen. 

II. Per vestiging minstens één VTE 

De tweede voorwaarde is dat uw vestiging minstens één voltijds en volwaardig inkomen (VTE) moet 

hebben. Dit kan zowel een betrekking hebben op een werknemer als op de vergoeding die u zich 

toekent als zaakvoerder of bestuurder.  

Het VTE heeft voornamelijk betrekking op de prestaties die u levert in de vestiging. Indien u als 

zelfstandige uzelf nog geen bezoldiging uitkeert uit uw zaak, maar wel de minimale sociale bijdragen 

betaalt zoals een zelfstandige in hoofdberoep heeft u recht op de hinderpremie. Uw 

tewerkstellingsgegevens worden automatisch opgehaald bij de RSZ op basis van de meest recente 

beschikbare gegevens. 

De voorwaarden zijn nog steeds dat u uw zaak volledig moest sluiten op overheidsbevel en u prestaties 

uitvoerde in uw zaak. Indien u dus een tweede vestiging heeft zal ook daar iemand prestaties moeten 

ten belope van een VTE én moet deze zaak op overheidsbevel gesloten worden. Zo wou men vermijden 

dat er bijkomende vestigingen een hinderpremie aanvragen terwijl daar eigenlijk geen activiteit is.  

https://vlaio.us15.list-manage.com/track/click?u=7980a74d360de85b660287796&id=45a1977aa4&e=c58b8bfbc3
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Indien u als zaakvoerder een kosteloos mandaat uitoefent, zal u beschouwd worden als werkend 

vennoot wanneer u naast aandelenbezit: 

• ofwel een functie uitoefent analoog aan die van een personeelslid (vb. boekhouding, 
administratief, commercieel, technisch, …); 
 

• ofwel belast bent met het dagelijks bestuur (dus niet enkel moet tekenen als zaakvoerder, 
gedelegeerd bestuurder maar ook effectief de onderneming leidt) of de technische leiding 
heeft (bv. beroepskennis aantonen). 
 

Zodra u een activiteit uitoefent in de vennootschap waarin u aandelen bezit speelt de bezoldiging 

geen rol, u dient enkel aangesloten te zijn bij een sociale verzekeringsfonds en uw sociale lasten te 

betalen. 

Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking indien zij omwille van hun beroepsinkomen 

gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen. 

In de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel op voorwaarde dat er 

per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er minstens één voltijdsequivalent RSZ-

ingeschrevene tewerkgesteld is. 

Ambulante handelaars (marktkramers) kunnen de premie aanvragen als ze hun goederen niet mogen 

verkopen op openbare markten in het Vlaams Gewest. 

Ook vzw’s of verenigingen met 1 VTE RSZ-ingeschrevene kan beroep doen op de hinderpremie.  

III. Sluiting door overheidsbevel 

De derde voorwaarde is dat u omwille van het Corona-virus verplicht bent uw zaak te sluiten omwille 

van de maatregelen die getroffen worden. Dit kan gaan om een volledige sluiting, sluiting in het 

weekend of een aangepaste activiteit. In de horecasector kan deze aangepaste activiteit bijvoorbeeld 

betrekking hebben op afhaaldiensten. 

Wanneer uw winkel niet verplicht is om te sluiten maar zich op een locatie bevindt die wel verplicht 

gesloten is door de overheidsmaatregelen, komt u in aanmerking voor de hinderpremie. 

Unizo dringt aan op de uitbreiding van de hinderpremie naar vrijwillige sluitingen. Wij houden jullie op 

de hoogte. 

B. Welke compensatie 

Volledige sluiting 

Indien u uw onderneming volledig dient te sluiten kan u een eenmalige premie van 4.000 euro 

bekomen. Als u na 21 dagen uw zaak nog steeds moet sluiten, kan u een vergoeding van 160 euro per 

dag bekomen (na 6 april).  
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Aanpassing van activiteiten 

Bij aanpassing van activiteiten, zoals restaurants die overschakelen op afhaal of frituren die hun 

eetruimte moeten sluiten, blijft de hinderpremie mogelijk. Zij kunnen genieten van eenmalige premie 

van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro (na 6 april). 

C. Gevolgen 

U ontvangt de inkomenscompensatie na sluiting van uw zaak. 

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER  

Je kan reeds registreren voor de hinderpremie. Hier vind je de link hoe praktische te registreren. 

Het platform voor het aanvragen van de hinderpremie is vanaf 27 maart 2020 beschikbaar voor 

iedereen via www.vlaio.be/coronahinderpremie.  

Ondernemers die zich reeds registreerden voor de toepassing kunnen reeds vandaag hun aanvraag 

indienen. U kan uw aanvraag indienen tot en met 5 mei 2020. 

HOE GAAT U TE WERK: 

Wat moet je bij de hand hebben?  

• Je e-id én je e-id pincode (of een andere digitale sleutel) 
• Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden 

(in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en 
daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer) 

• Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen 
• Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….) 
• Voor eenmanszaken en zelfstandigen:  

o weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep? 
o In geval van bijberoep: betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep? 

• Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat) 

U kan het stappenplan vinden in bijlage. 

Het huidige hinderpremie-loket kan u niet gebruiken voor aanvragen. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-

hinderpremie-aan/registratie-van 

U heeft tot en met 5 mei 2020 tijd om uw aanvraag in te dienen. VLAIO toetst de naleving van de 

voorwaarden en beslist of de premie wordt toegekend. 

U kan steeds uw gegevens ingeven op de volgende site om meer info hieromtrent te ontvangen: 

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie.  

2. Compensatiepremie 
 

Ondernemingen, zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die omwille van de 

maatregelen met betrekking tot de coronacrisis verliezen lijden kunnen een compensatiepremie 

https://vlaio.us15.list-manage.com/track/click?u=7980a74d360de85b660287796&id=45a1977aa4&e=c58b8bfbc3
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
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aanvragen. Dit geldt voor ondernemingen die open mogen blijven maar omwille van de maatregelen 

een omzetverlies hebben. 

Wie? 

Ondernemingen die niet verplicht gesloten worden op overheidsbevel maar een groot omzetsverlies 

lijden. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

• Je behoort niet tot één van de volgende categorieën: 

o Onderneming die zich bevindt in: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening. 

o Onderneming met NACE-code: 64200 (Holdings), 68203 (Verhuur en exploitatie van 

eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen), 70100 

(activiteiten van hoofdkantoren). 

o Onderneming waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder 

verbonden is met een andere onderneming die de forfaitaire subsidie ontvangen heeft 

en waaraan zij zakelijke diensten verlenen.  

• je omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De 

referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.  

• ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het 

neergelegde financieel plan. Voorwaarde is wel dat voor 13 maart 2020 was ingeschreven in 

de KBO.  

• Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op 

voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is. 

• Als je meerdere vestigingen/ exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per 

onderneming; 

Ook ondernemers die geen kantoor/winkel/salon hebben en daardoor niet onder de hinderpremie 

vallen zullen dus beroep kunnen doen op de compensatiemaatregelen. 

Wat? 

De compensatie bedraagt:  

• 3.000 euro, als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de 

hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.   

• 1.500 euro, 

o als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 

13.993,78 euro. 

o Ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten. 

o Extra voorwaarden: geen combinatie mogelijk, wanneer je activiteit als werknemer 

80% overschrijdt. 
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CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER  

Voor de compensatiepremie wordt een onlinetoepassing opgezet. Zodra deze beschikbaar is, kan u de 

directe link hier vinden. De compensatiemaatregelen zal ten vroegste eind 30 april kunnen worden 

aangevraagd via VLAIO. De aanvraag moet ingediend zijn vóór 30 juni 2020.  

Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die 

verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. Daarna gebeurt er via de BTW-aangifte in het tweede 

kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was:  

Als ze bij de BTW-controle van het tweede kwartaal ziet dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de 

overheid ervan uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet je 

als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen;  

Indien dat niet het geval is, zal je wel moeten aantonen dat je in de periode 14/3/2020 - 30/4/2020 

een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60% 

Deze compensatiemaatregel is NIET combineerbaar met de hinderpremie.  

 

3. Automatisch uitstel van betaling BTW en bedrijfsvoorheffing en 

belastingen 
 

U krijgt automatisch een uitstel van betaling van twee maanden voor fiscale schulden inzake btw en 

bedrijfsvoorheffing. Dit uitstel kan geen boetes of interesten met zich meebrengen. 

Het uitstel geldt als volgt: 

A. BTW 
 

Betaling over...    Termijn verlengd tot ... 

Maandaangifte  - februari 2020      20 mei 2020 

Maandaangifte  - maart 2020       20 juni 2020 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020     20 juni 2020 

B. Bedrijfsvoorheffing 
 

Betaling over...    Termijn verlengd tot ... 

Maandaangifte  - februari 2020       13 mei 2020 

Maandaangifte  - maart 2020        15 juni 2020 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020     15 juni 2020 
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C. Persoons- en vennootschapsbelasting 
 

Voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de 

rechtspersonenbelasting wordt automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder 

aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra betaaltermijn van 2 maanden toegekend. Deze 

maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 

2020. 

Voor schulden inzake personen- of vennootschapsbelasting gevestigd voor 12 maart 2020 kunnen de 

steunmaatregelen en betaaltermijnen worden toegekend na aanvraag zoals hieronder uiteengezet. 

 

D. Verkeersbelasting 
 

Ondernemingen (i.e. rechtspersonen) krijgen van de Vlaamse Belastingdienst 4 maanden uitstel van 

de betaling voor de jaarlijkse verkeersbelasting.  

Indien u reeds een aanslagbiljet ontving verstuurd voor 26/3 mag u zelf 4 maanden bijtellen bij de 

reeds vermelde termijn van 2 maanden. Er worden in dat geval geen nalatigheidsinteresten 

aangerekend.  

 

E. RSZ-bijdragen werkgevers 
 

Voor werkgeversbijdragen kan u een uitstel van betaling aanvragen van 20 maart tot 15 december 

2020 bekomen. Voor de volgende sectoren zal er automatisch een uitstel worden toegestaan: 

• Horeca 

• Recreatie 

• Cultuur 

• Sport 

• Verplicht gesloten ondernemingen (zie hinderpremie)  

De RSZ kan een betalingstermijn toekennen van maximaal 24 maanden op voorwaarde dat u een 

verzoek indient waarin u aantoont dat het coronavirus uw bedrijf beïnvloedt. De forfaitaire 

vergoedingen, toeslagen en interesten voor laattijdige betalingen zijn geheel of gedeeltelijk 

vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald.  

Hiervoor dient u een verklaring op eer in via uw sociaal verzekeringsfonds. 

Ten tweede, is er ook uitstel mogelijk na voorafgaande aangifte.  Deze maatregel geldt voor de niet-

essentiële ondernemingen die overeenkomstig de opgelegde federale maatregelen moeten sluiten 

omdat zij de sanitaire maatregelen (social distancing) niet kunnen naleven. Ook de ondernemingen die 

niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire 
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maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten kunnen deze maatregel toepassen. 

Bijvoorbeeld de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn. 

Zij kunnen op basis van een verklaring op eer, dat zij zich in deze toestand bevinden, eveneens van het 

uitstel genieten. 

Meer informatie over wat er exact in aanmerking komt: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-

financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus 

Ondanks het uitstel blijft de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, 

wel van kracht. 

Meer informatie vindt u tevens op de website van de RSZ: https://onss.be/nl/werkgevers-en-de-

rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-

betalingen#Ondernemingen_die_genieten_van_automatisch_uitstel_van_betalingen 

 

CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER  

Dit automatisch uitstel van betaling staat niet in de weg van eerder afgekondigde steunmaatregelen 

zoals hieronder uiteengezet. Bijgevolg kan u nog steeds een betalingstermijn aanvragen voor de 

schulden uit btw, persoonsbelasting, vennootschapsbelasting en bedrijfsvoorheffing zoals hieronder 

uiteengezet. 

4. Afbetalingsplan voor belastingen 

Indien je als ondernemer hinder ondervindt door de huidige situatie en de verspreiding van het 

coronavirus kan u een afbetalingsplan aanvragen voor de verschillende belastingen. De aanvraag doe 

je bij de FOD Financiën. 

DE VOORWAARDEN 

A. Wie? 

Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden 

ten gevolge van het coronavirus.  

Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden 

ondervinden -denk aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen 

gebruik maken van deze steunmaatregel.  

B. Welke belastingen? 

U kan het afbetalingsplan aanvragen voor: 

• Bedrijfsvoorheffing 

Voor de bedrijfsvoorheffing dient u de aanvraag in te dienen op het moment dat u moeilijkheden kent 

en indien u kan aantonen dat u financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale 

administratie bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus
https://onss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen#Ondernemingen_die_genieten_van_automatisch_uitstel_van_betalingen
https://onss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen#Ondernemingen_die_genieten_van_automatisch_uitstel_van_betalingen
https://onss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen#Ondernemingen_die_genieten_van_automatisch_uitstel_van_betalingen
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• BTW 

Voor de btw-regeling dient u de aanvraag in te dienen op het moment dat u moeilijkheden kent en 

indien u kan aantonen dat u financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale 

administratie bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is. 

• Personenbelasting 

Voor de personenbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien u kan aantonen 

dat u financiële problemen kent door de coronacrisis. U dient de aanvraag in vanaf het moment dat u 

de problemen vaststelt. De betaling kan gespreid worden op maandelijkse basis. De maatregel geldt 

voor de periode tot en met 30 juni 2020. 

• Vennootschapsbelasting 

Voor de vennootschapsbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien u kan 

aantonen dat u financiële problemen kent door de coronacrisis. De betaling kan opgesplitst worden 

over een periode van enkele maanden. De maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. 

• Rechtspersonenbelasting 

• Werkgeversbijdragen 

De RSZ kan een betalingstermijn toekennen van maximaal 24 maanden voor wat betreft het eerste en 

tweede kwartaal van 2020, op voorwaarde dat u een verzoek indient waarin u aantoont dat het 

coronavirus uw bedrijf beïnvloedt. De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voor laattijdige 

betalingen zijn geheel of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale 

zekerheidsbijdragen zijn betaald.  

• Onroerende voorheffing 

De aanslag met betrekking tot de onroerende voorheffing wordt uitgesteld tot september. 

• Verkeersbelasting 

De verkeersbelasting voor ondernemers wordt uitgesteld met vier maanden. 

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken 

indien het afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Indien u problemen ondervindt met het 

afbetalingsplan doet u er best aan de administratie hier tijdig van op de hoogte te brengen. Daarnaast 

worden de steunmaatregelen ingetrokken indien de begunstigde in een collectieve 

insolventieprocedure komt. 

• Navorderingen registratiebelasting 

De administratie zal zich soepel opstellen en afbetalingsplannen toestaan die gespreid worden over 

maximaal 48 maanden (i.p.v. 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen 

bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.  
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C. Gevolgen 

Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling van 

nalatigheidsinteresten. Daarnaast zullen boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.  

CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER  

Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of betaalbericht 

ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen 

uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen. 

U dient één aanvraag te doen per schuld, dit geldt voor alle maatregelen. Uw Regionaal 

Invorderingscentrum is bevoegd voor de postcode van uw woonplaats indien u een natuurlijke 

persoon bent of uw maatschappelijke zetel in geval van een rechtspersoon. 

U kan uw Regionaal Invorderingscentrum via onderstaande link vinden: 

https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenComp

etence=501#resultaat 

Via onderstaande link kan u alvast het aanvraagformulier vinden. De aanvraag dient uiterlijk tegen 30 

juni 2020 te gebeuren.  

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx  

5. Verlenging aangiftetermijnen  
 

A. Aangiftes voor rechtspersonen 
 

Voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en 

belasting niet-inwoners vennootschappen wordt de deadline uitgesteld tot en met donderdag 30 april 

2020. 

 

B. Uitstel indienen periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgaven 
 

BTW-aangifte 

Aangifte over ... Termijn verlengd tot ... 

Februari 2020     6 april 2020 

Maart 2020      7 mei 2020 

1ste kwartaal 2020    7 mei 2020 

 

Intracommunautaire opgaven 

Opgave over ...  Termijn verlengd tot ... 

https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx
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Februari 2020     6 april 2020 

Maart 2020      7 mei 2020 

1ste kwartaal 2020     7 mei 2020 

 

C. Jaarlijkse klantenlisting 
 

Termijn verlengd tot 30 april 2020 

Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van 

uw aan de btw onderworpen activiteit. 

 

6. Vermindering, uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen 

Zelfstandigen in hoofberoep of bijberoep en meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling 

van hun sociale bijdragen aanvragen als zij moeilijkheden ondervinden door de huidige situatie. Voor 

zelfstandigen in bijberoep is voorlopig enkel uitstel van betaling van de sociale bijdragen mogelijk.  

DE VOORWAARDEN 

A. Wie? 

(i) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging 

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende 
echtgenoten komen in aanmerking. Zij kunnen een schriftelijke aanvraag indienen om de betaling van 
hun sociale bijdragen uit te stellen voor de eerste twee kwartalen van 2020. 

De aanvraag moet gebeuren: 

• Vóór 15 juni 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. 

Wie moeilijkheden ondervindt om zijn sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep te betalen kan 
tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. Voor 
zelfstandigen in bijberoep geldt de voorwaarde dat zij sociale bijdragen betalen die minstens gelijk 
zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. 

(ii) Vermindering van sociale bijdragen 

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende 
echtgenoten of als zelfstandige in bijberoep komen in aanmerking op voorwaarde dat zij moeilijkheden 
ondervinden ten gevolge van het coronavirus. 

De vermindering wordt slechts toegestaan indien hun beroepsinkomens lager zijn dan de wettelijke 
drempels. 

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal: 
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• € 717,18 voor een zelfstandige in hoofdberoep; 

• € 0 voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn van € 
1.548,18; 

• € 0 voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten 
lager zijn dan € 3.096,37. 

(iii) Vrijstelling van bijdragen 

Indien sociale bijdragen niet betaald kunnen worden ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling 
worden aangevraagd voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. Deze wordt, afhankelijk van de 
situatie van de zelfstandige geheel of gedeeltelijk toegekend. 

Deze maatregel is voorlopig niet beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep. 

B. Welke schulden? 

De maatregel geldt enkel voor openstaande schulden met betrekking tot sociale bedragen.  

Voor de vermindering van de voorlopige bijdragen worden de volgende drempels in acht genomen. 

Wettelijke drempels in hoofdberoep  
Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage 
< € 13.993,78 € 739,05 
< € 17.631,06 € 931,15 
< € 22.213,74 € 1.173,18 
< € 27.987,56 € 1.478,11 
< € 39.580,39 € 2.090,36 
< € 55975,11 € 2.956,22 
Wettelijke drempels meewerkende partner 
Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage 
< € 6.147,47 € 324,67 

 

Vrijstelling van bijdragen: 

De vrijstelling kan zowel gevraagd worden voor de voorlopige bijdragen als de bijdragesupplementen 
na regularisatie. Indien u een vrijstelling verkrijgt voor de voorlopige bijdrage, wordt u automatisch 
vrijgesteld voor bijdragesupplementen. De toegekende vrijstelling voor een voorlopige bijdrage van 
een kwartaal geldt eveneens voor de regularisatiebijdrage van datzelfde kwartaal. 

C. Gevolgen 

De toegekende uitgestelde bijdrage van het eerste kwartaal moet voor 31 maart 2021 worden voldaan. 

De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald. Verhogingen 

wegens laattijdige betalingen worden kwijtgescholden. 
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CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER? 

Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of 

mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). 

• Voor de kwijtschelding van verhogingen: mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be of 02546 45 65. 

Let wel, verhogingen op 1 april 2020 worden automatisch geblokkeerd en zullen niet gevorderd 

worden. U hoeft niets te doen hiervoor. 

• Voor de vrijstelling van bijdragen mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be of 02 546 60 19. 

Voor de vrijstelling is een nieuw, vereenvoudigd formulier in opmaak zodat de aanvraag via de fondsen 

verloopt. Dit formulier zou eind maart beschikbaar zijn. Aangezien het uitstel automatisch wordt 

toegekend, is dit niet dringend. 

De aanvraag moet gebeuren voor 15 juni 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel 

van betaling te krijgen. Eveneens de regularisatiesupplementen die te betalen zijn voor 31 maart 2020 

zitten vervat in dit uitstel. 

Uitstel: Er is geen typeformulier beschikbaar. U mailt de aanvraag naar uw sociaal verzekeringsfonds. 

De aanvraag moet wel tenminste de volgende gegevens bevatten: 

• Naam, voornaam en woonplaats van de zelfstandige/meewerkende partner; 

• Naam, en zetel van zijn bedrijf; 

• Ondernemingsnummer. 

7. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die hun activiteit moeten stopzetten 

ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.  

Dit overbruggingskrediet wordt gewaarborgd door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). 

DE VOORWAARDEN 

A. Wie 

Voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen 
gedwongen moeten onderbreken. 

• Jonger dan 65 jaar en geen aanspraak op een vervangingsinkomen; 

• Zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot; 

• Zelfstandige in bijberoep op voorwaarde dat deze voorlopige sociale bijdragen betalen die 
minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofberoep; 

• U dient uw beroepsactiviteit volledig dan wel gedeeltelijk te staken; 

• In het kwartaal waarin de onderbreking zich voordeed; 

mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
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• Ook startende zelfstandigen maken aanspraak op het overbruggingsrecht, net als 
zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben; 

• Ook indien u naast uw activiteit als zelfstandige een beperkte activiteit als loontrekkende 
uitvoert, maakt u aanspraak op het overbruggingsrecht; 

• Bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die hun activiteit moeten onderbreken, 
kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht; 

• De voorwaarde dat de domicilie in België moet zijn, is tijdelijk niet van toepassing op het 
overbruggingsrecht; 

 

Wanneer u als zelfstandige onder de vorm van een vennootschap werkt en hun onderneming volledig 

moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, heeft u ook recht het 

overbruggingsrecht. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen 

ontvangt van de vennootschap of voordelen van alle aard bezit, is geen beletsel om het 

overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn 

aldus van toepassing. 

Ook zorgberoepen die hun praktijk sluiten maar toch dringende paramedische en medische gevallen 

behandelen kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht (bv. Kinesisten, tandartsen en 

specialisten). 

De meewerkende echtgenoot maakt eveneens aanspraak op een overbruggingsrecht. 

Het mogelijk het overbruggingsrecht aan te vragen vanaf een onderbreking van minstens 7 
opeenvolgende kalenderdagen.  

Deze maatregel kan worden gecumuleerd met de hinderpremie.  

B. Wat?  

De financiële steun bestaat uit een financiële uitkering tot maximaal 12 maanden. Deze uitkering is 
afhankelijk van de gezinslast.  

Voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen 
minstens gelijk aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep bij onderbreking van ten 
minste 7 opeenvolgende kalenderdagen: 

• Met gezinslast:  1.614,10 euro 

• Zonder gezinslast: 1.291,69 euro  

 

Voor zelfstandigen in bijberoep met inkomen tussen 6.996 en 13.993 euro per jaar bij onderbreking 

van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen: 

• Met gezinslast:   807 euro 

• Zonder gezinslast: 645 euro 
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Het maximum van uw overbruggingsrecht als zelfstandige in bijberoep in combinatie met uw loon zal 

echter steeds 1614,10 euro bedragen. 

Voor de sectoren die niet door de sluitingsmaatregelen getroffen worden, moet betrokkene zijn 

zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken in de kalendermaand 

waarvoor de financiële uitkering verschuldigd is. De onderbreking moet volledig zijn.  

U kan echter wel dringende spoedgevallen, absoluut noodzakelijk onderhoud en noodzakelijke 

herstellingen blijven uitvoeren zonder dat uw overbruggingsrecht in het gedrang komt. Hieronder 

wordt verstaan interventies die nodig zijn om de veiligheid of hygiëne van u of uw klant te verzekeren, 

dan wel diensten die absoluut noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de activiteit van uw klant.  

Voor de activiteiten op de volgende pagina (https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-

mogen-openblijven) is er geen vereiste van 7 kalenderdagen. Voor deze zelfstandigen is er geen 

minimumduur van onderbreking voorzien, deze kunnen steeds het overbruggingsrecht aanvragen. 

Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting heeft u recht op een volledige uitkering. 

De tijdelijke crisismaatregel bestaat uit de toekenning van de volledige financiële maanduitkering in 

het kader van het overbruggingsrecht voor de maand maart en/of april 2020. De vergoeding wordt 

toegekend indien voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden. 

De maanden maart en april worden niet opgenomen in het maximumtermijn van 12 maanden die geldt 

voor het gewone overbruggingsrecht.  

Horeca: bijvoorbeeld restaurants die geen zaaldienst meer aanbieden of handelaars die tijdens het 

weekend dienen te sluiten. Voor horecazaken volstaat één sluitingsdag. 

C. Gevolgen 

Gedurende maximaal 4 kwartalen behoudt u het recht op medische verzorging, 
gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De opbouw van pensioenrechten 
worden gedurende het overbruggingskrediet niet onderbroken bij de betaling van uw (al dan niet 
uitgestelde) sociale bijdragen. 

Wanneer u als zelfstandige tijdens de maand maart of april 2020 recht heeft op het 
overbruggingsrecht, maar gedurende één van deze maanden ziek wordt en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verliest u het recht op het overbruggingsrecht, evenwel ten 
vroegste in de maand volgend op de maand waarin het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
aanvangt. 

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER 

Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal 
waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij uw sociaal 
verzekeringsfonds. Dit hoeft niet aangetekend, de aanvraag mag per mail worden ingediend bij je eigen 
sociaal verzekeringsfonds. 

Via deze link vindt u alvast een vereenvoudigd aanvraagformulier: https://www.xerius.be/-
/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-
covid_nl.pdf.  

https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven
https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf
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8. Vrijstelling waardevermindering handelsvorderingen 
 

Uw onderneming zal meer en meer geconfronteerd worden met onbetaalde facturen. Wanneer u 

meent dat uw klant de factuur niet meer zal betalen, mag u een waardevermindering boeken op de 

vordering. Zo’n waardevermindering is fiscaal aftrekbaar wanneer het verlies dat uw onderneming 

lijdt het gevolg is van bijzondere omstandigheden die zich in de loop van het boekjaar hebben 

voorgedaan.  

 
De fiscus heeft aangegeven dat de coronacrisis een bijzondere omstandigheid is, die aanleiding kan 

geven tot waardevermindering van uw onbetaalde factuur. In uw aangifte zal u wel steeds per 

waardevermindering moeten aangeven waarom de klant ten gevolge van de coronacrisis niet meer 

zal betalen. 

 
Omdat de fiscus de coronacrisis als bijzondere omstandigheid aanvaardt, zal de geboekte 

waardevermindering soepel geëvalueerd worden. 

9. Versnelde teruggave btw-goederen 
 

Alle ondernemingen die maandelijkse btw-aangiftes indienen, kunnen genieten van een versnelde 

teruggave van het btw-krediet op de rekening courant voor de maandaangiften van februari 2020. U 

kan een aangifte indienen tot en met 3 april 2020. 

Dit regime geldt ook voor starters.  

De toepassingsvoorwaarden hiervoor blijven ongewijzigd: 

• Minimumbedrag van krediet bedraagt 245 euro 

• U doet de aangifte via Intervat, waar u het vakje terugbetaling aankruist 

• Alle aangiften van het lopende kalenderjaar zijn ingediend 

• U heeft uw rekeningnummer voor de teruggave overgemaakt aan de administratie; 

• Er bestaat geen verzet, zoals beslag, tegen de terugbetaling; 

Opgelet: deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere 

maandaangiften van februari 2020 waarvan geen teruggave wordt gevraagd in te dienen tot en met 

6 april 2020. 

De versnelde terugbetaling zal uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren in plaats van op 29 mei of 30 juni 

2020. 
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10. Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met 

arbeidshandicap 
 

Voor zelfstandigen met een arbeidshandicap zal het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in 

rekening worden gebracht voor het minimum netto belastbaat inkomen zodat zij ook in de toekomst 

beroep kunnen doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie. 

Normaal dient de zelfstandige met arbeidshandicap een minimum netto belastbaar inkomen van 

13.500 euro te hebben om aanspraak te maken op de Vlaamse Ondersteuningspremie. Omdat dit voor 

velen niet mogelijk zal zijn omwille van de coronacrisis wordt er voorzien in de mogelijkheid deze 

crisismaanden niet in rekening te brengen. 

A. Wie? 
 

De zelfstandige moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 Erkende arbeidsbeperking door het VDAB; (indien uw beperking reeds erkend was als 
werknemer dient u geen nieuwe erkenning aan te vragen, u dient wel de aanvraag te doen) 

 U bent sinds 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep sinds 1 
juli 2016; 

 U deed als zelfstandige geen beroep op een tewerkstellingsmaatregel van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); 

 U heeft een netto belastbaar inkomen van minstens 13.500 euro, indien uw netto belastbaar 
inkomen te laag is wordt de VOP opgeschort voor dat jaar; 

 Indien u minder dan één jaar zelfstandig bent vraagt u een ‘attest op leefbaarheid’ aan bij 
VLAIO; 
 

B. Wat? 
 

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld 

minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 september 2018 bedraagt dat GGMMI 1.593,81 euro. 

Deze tabel toont hoe de VOP berekend wordt: 

  Berekening VOP Berekening VOP per kwartaal 

Kwartaal: 1 - 5 40% x (GGMMI x 3) 1.912,57 euro 

Kwartaal: 6 - 20 20% x (GGMMI x 3) 956,28 euro 

 

11. Transitiepremie 
 

Indien u als werkzoekende aan de slag wilt als zelfstandige in hoofdberoep kan u aanspraak maken op 

de transitiepremie indien u voldoet aan de voorwaarden. Omdat u als zelfstandige in hoofdberoep uw 

werkloosheidsuitkering zal verliezen, dient de transitiepremie om het verlies van deze uitkering 

gedurende twee jaar op te vangen.  
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Omdat vele kandidaat-ondernemers momenteel kampen met onzekerheden wat betreft de opstart 

van hun activiteit ten gevolge van de coronacrisis, heeft de Vlaamse overheid de termijnen inzake de 

transitiepremie verlengd.  

1. Prestarterstraject 
 

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie dient u het prestarterstraject te doorlopen. Vanaf 

het einde van het prestarterstraject had u initieel 6 maanden om uw activiteit als zelfstandige in 

hoofdberoep te starten. De Vlaamse overheid heeft beslist deze termijn te verlengen, voortaan heeft 

u 9 maanden de tijd om uw activiteit te starten na het afronden van het prestarterstraject. 

Het prestarterstraject bereidt u voor op het ondernemerschap. Zo leert u er financiële plannen en 

ondernemingsplannen op te stellen, en wordt de haalbaarheid van uw plan geëvalueerd. Het is een 

opleiding van 6 weken die u kan volgen in één van de erkende instellingen. Meer info vindt u op: 

https://www.vlaanderen.be/transitiepremie/transitiepremie-prestarterstraject-volgen. 

 

2. Indieningsperiode 
 

De indieningstermijn voor uw dossier wordt eveneens met 3 maanden verlengd. Voortaan heeft u 6 

maanden de tijd om uw aanvraagdossier volledig op te stellen en in te dienen, na de opstart van uw 

activiteit. Zo krijgt u als kandidaat-ondernemer voldoende tijd om de nodige documenten te 

verzamelen. Het indienen gebeurt via de volgende link: 

https://www.werk.be/formulier/aanvraagformulier-transitiepremie 

A. Wie? 
 

U bent: 

 Zelfstandige in hoofdberoep; 
 Minder dan drie maanden geleden gestart met uw activiteit als zelfstandige in hoofdberoep; 
 Minstens 45 jaar oud in de maand waarin u start als zelfstandige maar u mag geen recht 

hebben op een pensioen; 
 Aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas 
 U heeft een ondernemingsnummer; 
 U blijft zelfstandige in hoofdberoep zolang u de transitiepremie krijgt; 
 Uw zaak ligt in het Vlaasme Gewest; 
 U bekwam een attest voor het prestaterstraject voor u als zelfstandige in hoofdberoep begon; 

 
U was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos: 

U had recht op een van de volgende uitkeringen: 

• werkloosheidsuitkering 

• leefloon van het OCMW (maatschappelijke integratie) 

• financiële steun van het OCMW (maatschappelijke hulp) 

• uitkering binnen het overbruggingsrecht voor zelfstandigen  

• ziekte- of invaliditeitsuitkering omdat u arbeidsongeschikt was 

https://www.vlaanderen.be/transitiepremie/transitiepremie-prestarterstraject-volgen
https://www.werk.be/formulier/aanvraagformulier-transitiepremie


   

20 
 

 

Zelfstandigen in bijberoep dienen eerst zelfstandige in hoofdberoep te worden. Helpers, 

meewerkende echtgenoten en onbezoldigde bestuurders en zaakvoerders komen niet in aanmerking 

voor de premie. 

12. Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden 
 

Om de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden financieel 

aantrekkelijker te maken heeft de Vlaamse regering de aanwervingsincentive opgestart. 

Werkgevers die een werknemer aanwerven in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest kunnen 

genieten van een premie van maximum 4.520 euro. Deze maatregel is uitgesloten voor 

ondernemingen in moeilijkheden.  

Gedurende de coronacrisis zal een verminderde tewerkstelling van de werknemer de hoogte van de 

premie niet beïnvloeden. De toekenning van de premie zal worden gebaseerd op de tewerkstelling 

in de maanden voor de coronacrisis. 

 

A. Wie?  
 

Werkgever: 

Elke werkgever met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. 

Werknemer: 

 de werknemer is 2 jaar ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende (op het 
ogenblik van indiensttreding); 

 de werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar (op het einde van het kwartaal van 
indiensttreding); 

 de werknemer wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of 
gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar 
wervingsbeleid van de onderneming); 

 de werknemer is nog  niet langer dan 3 maanden in dienst; 
 deze arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1 januari 2017 

 

Niet: uitzendcontracten, flexi-jobs en gelegenheidswerkers. 

 

B. Wat? 
 

Omvang steun 

De omvang van de steun wordt berekend op enerzijds de arbeidsduur en anderzijds de anciënniteit. 

Omwille van de coronacrisis worden de crisismaanden niet in aanmerking genomen voor berekening 

en wordt de premie berekend op de maanden voor de coronacrisis. 

De incentive wordt uitgekeerd in twee schijven: 
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• een eerste schijf van € 1.250 wanneer de werknemer gedurende drie maanden bij de 

onderneming is tewerkgesteld; 

• een tweede schijf van € 3.000 wanneer de werknemer gedurende twaalf maanden bij de 

onderneming is tewerkgesteld. 

 

Bij deeltijdse tewerkstelling worden volgende regels gevolgd: 

• bij een tewerkstelling van minder dan 30% wordt er geen subsidie betaald; 

• een tewerkstelling tussen 30% en 80%, geeft recht op een subsidie van 60% van het maximum 

(vb. € 750 en € 1800); 

• een tewerkstelling van 80% of meer, geeft recht op een subsidie van 100%. 

U vraagt de aanwervingsincentive aan via: https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-voor-

langdurig-werkzoekenden/aanwervingsincentive-langdurig-werkzoekenden-aanvragen 

13. KMO-groeisubsidie 

Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen 

de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de 

bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. 

 

DE VOORWAARDEN 

A. Wie? 

Je voldoet aan de volgende vereisten: 

 Je bent een kmo volgens de Europese KMO-definitie; 
 Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm; 
 Je bent actief in de privésector (maximaal 25% overheidsparticipatie); 
 Vestiging in het Vlaams Gewest; 
 Geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum 
 

B. Wat? 

De groeiambitie wordt ondersteund door bijvoorbeeld een transformatie naar een nieuw product of 

een nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden dan wel een nieuw businessmodel te 

implementeren. Je bedrijf zal fundamenteel en strategisch geheroriënteerd moeten worden voor de 

uitdagingen van het coronavirus.  

De subsidie heeft betrekking op de kennis die je moet verwerven of inkopen voor de realisatie van het 

traject. Dit kan zowel door een aanwerving van strategische medewerkers dan wel door het advies van 

externe consultants. 

https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden/aanwervingsincentive-langdurig-werkzoekenden-aanvragen
https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden/aanwervingsincentive-langdurig-werkzoekenden-aanvragen
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De strategische medewerker moet voor onbepaalde duur tewerk worden gesteld en moet een derde 

zijn ten opzichte van de onderneming. Het moet een nieuwe aanwerving zijn. 

Bij externe consultant wordt er verwacht dat deze advies verstrekt over meerdere bedrijfsprocessen 

in een geschreven document dat de onderdelen analyseert, een advies en implementatieprobleem 

verstrekt. 

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?  

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO. Bij de aanvraag dient een ingevulde 
trajectbeschrijving te worden opgeladen. Indien je gebruik maakt van een externe consultant dient 
diens advies bijgevoegd te worden samen met het implementatieplan en de kostprijs van de prestaties 
van de consultant.  

Bij de aanwerving van een strategische medewerker voegt u uw vacature bij samen met het 
organigram van uw onderneming en de beoogde plaats van uw medewerker.  

Daarna zal u worden uitgenodigd door een dossierbeheerder die persoonlijke toelichting zal vragen. 
De beslissing over de aanvraag wordt u daarna per post bezorgd. 
 

14. Zelfstandigen in bijberoep 
 

Als zelfstandige in bijberoep vraagt u zich terecht af of u beroep kan doen op de steunmaatregelen. 

Momenteel is hier nog veel onduidelijkheid over. Wij kunnen alvast het onderstaande meegeven en 

houden wij jullie op de hoogte over elke evolutie. 

A. Vermindering van sociale bijdragen - JA 

Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen aanvragen. Deze bijdragen worden 

berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Aangezien dit netto belastbaar inkomen 

pas twee jaar na de aangifte officieel gekend is, betaalt u eerst voorlopige bijdragen. Omdat u nu al 

weet dat uw inkomen lager zal liggen dan twee jaar geleden omwille van de coronacrisis kan u een 

aanvraag indien om de voorlopige bijdragen verminderen. De aanvraag dient te gebeuren via uw 

sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020. 

B. Uitstel van sociale bijdragen - JA 

Concreet houdt dit in dat het uitstel kan aangevraagd worden voor het eerste en tweede kwartaal van 

2020. De deadline om deze aanvraag te voltooien is 15 juni 2020 voor het eerste en tweede kwartaal 

van 2020. U neemt hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds. 

C. Vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 - NEE 

Voorlopig is deze maatregel niet beschikbaar voor bijberoepers, wij houden jullie op de hoogte. Wij 

kunnen alvast meegeven dat UNIZO hierop aandringt. 

D. Overbruggingsrecht - JA 

Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht wanneer hun 

voorlopige sociale bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in 

hoofdberoep. 
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E. Hinderpremie - JA 

De hinderpremie is beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun 

beroepsinkomen als wettelijk voorschot sociale bijdragen betalen minstens zoals de minimumbijdrage 

voor een zelfstandige in hoofdberoep. 

 

15. Betalingsuitstel voor verzekeringen 
 

Voor de volgende verzekeringen: 

Zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij 

verzekeringsondernemingen worden opgeschort tot eind september 2020 indien de verzekerde kan 

aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland. 

De betaling van premies voor schuldsaldoverzekeringen kunnen tot dan worden opgeschort. 

Indien u tijdelijk werkloos bent kan de premie van uw brandverzekering eveneens worden 

opgeschort. 

De sector engageert zich om de pensioen-, overlijdens, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de 

collectieve verzekeringen die werden aangegaan door de werkgever ten behoeve van tijdelijk 

werklozen voort te zetten, zonder verdere formaliteiten. Voor de werkgever wordt de betaling van 

de premies uitgesteld tot 30 september 2020. De betaling van de premies door de werknemer wordt 

kwijtgescholden. 

Voor alle andere verzekeringen waardoor u in financiële moeilijkheden komt raden wij u aan om 

contact op te nemen met uw verzekeraar of makelaar. 

 

16. Tijdelijke werkloosheid  
 

A. Door overmacht of economische redenen 
 

Het onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid door economische redenen en tijdelijke werkloosheid 

door overmacht wordt afgeschaft. U dient uw aanvraag in als tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

De aanvraag en aangifteprocedure voor tijdelijke werkloosheid worden vereenvoudigd. Als werkgever 

hoeft u slechts één formulier in te dienen waarop de nodige gegevens staan om de uitkering te 

berekenen en te betalen. De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt 

automatisch. Deze vereenvoudigde toegang geldt voor de periode tussen 13 maart en 30 juni 2020.  

Daarnaast valt ook het onderscheid tussen volledige en gedeeltelijke sluiting en overeenstemmende 

tijdelijke werkloosheid weg.  

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanvaardt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

automatisch tot en met 30 juni 2020. U dient hiervoor een elektronische aanvraag in te dienen bij het 

werkloosheidsbureau van de RVA. Als reden van de sluiting dient u enkel ‘COVID-19’ op te nemen, een 

uitgebreide verantwoording is niet vereist. 
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Indien u reeds een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische zaken had ingediend, 

kan u indien u getroffen wordt door een sluitingsmaatregel een nieuwe aanvraag voor tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht indienen. 

B. Werknemers 
 

De werknemer die tijdelijk werkloos worden gesteld moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Verbonden door een arbeidsovereenkomst; 
 Waarvan de uitvoering tijdelijk –geheel of gedeeltelijk- geschorst is; 
 Omwille van economische oorzaken of overmacht; 

 
De werknemer ontvangt 65% van zijn loon met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Dit bedrag 

wordt tot en met 30/06/2020 verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. De 

bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. Bovenop de tijdelijke 

werkloosheidsuitkering zal de RVA een complement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen. De 

dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.  

Aangezien de RVA op dit moment zeer veel aanvragen binnenkrijgt, zal voor nieuwe dossiers reeds een 

forfait van 1.450 euro worden toegekend aan de werknemers. Zo voorkomt men alvast dat deze 

zonder loon vallen. Het RVA doet er alles aan om het volledige saldo zo snel mogelijk te storten. 

C. Werknemer en zelfstandige in bijberoep 
 

Tijdens de tijdelijke werkloosheid kan de werknemer zijn activiteit als zelfstandige in bijberoep 

voortzetten. Tot en met 30 juni 2020 wordt de volgende versoepeling toegestaan: 

• Je oefende de activiteit als bijberoeper reeds uit voor de tijdelijke werkloosheid; 

• Je hoeft dit niet aan te geven; 

• Er is geen restrictie met betrekking tot het tijdstip waarin u de activiteit uitoefent; 

• De inkomsten voortvloeiend uit de activiteit als zelfstandige in bijberoep hebben geen invloed 
op de werkloosheidsuitkering. Je kan je bijberoep cumuleren met de uitkering van tijdelijke 
werkloosheid. 

 

D. Contact 
 

Indien u nog nooit toepassing maakte van de regeling rond tijdelijke werkloosheid dient u zich eerst 

als gebruiker te registreren. U kan hiervoor contact opnemen met de dienst Eranova op het nummer 

02 511 51 51 of deze gids raadplegen:  https://csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf. 

17. Houders van een kredietrekening voor alcohol, 

alcoholhoudende dranken en BTW 
 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kent steunmaatregelen toe aan de houders 

van een kredietrekening voor: 

• de accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken;  

• de btw 

https://csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
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De betalingstermijn voor de verschuldigde rechten van één week wordt verlengd naar vier weken.  

Mocht het saldo van de borg onvoldoende zijn, kan men een fictieve verhoging van de borg bekomen 

door contact op te nemen met het departement ‘Boekhouding’ via e-mail 

(da.accounting.revenues@minfin.fed.be).  

Er worden geen nalatigheidsinteresten berekend op deze rechten. Deze maatregel geldt tot en met 

30 juni 2020. 

18. Overheidsopdrachten 
 

Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien 

de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis. 

19. Waarborgregeling (tot 1,5 miljoen EUR) 
 

Bedrijven die omwille van de coronacrisis financiële moeilijkheden kennen, kunnen via de uitbreiding 

van de waarborgregeling makkelijker een financiering voor hun werkkapitaal bekomen.  

De Vlaamse regering heeft besloten om de waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de 

financiering van schulden tot 12 maand. Hiervoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt. De bestaande 

waarborgregeling houdt een dekking in van 75% van de financieringsovereenkomst door de Vlaamse 

Overheid voor ondernemingen die anders geen financiering kunnen afsluiten.  

De regeling wordt uitgebreid tot ondernemingen en zelfstandigen die bestaande niet-bancaire 

schulden (bv. RSZ- en BTW-schulden of achterstanden, achterstallige huur, leveranciersschulden of 

lonen van meer dan 3 maanden oud) kunnen laten waarborgen door een overbruggingskrediet tot 12 

maanden in plaats van 3 maanden. De periode van 12 maanden gaat over de duurtijd van de facturen 

die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald en niet over looptijd van het krediet 

zelf.  

Ook bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg vielen, kunnen 

gewaarborgd worden indien de bank bereid is om minimum 3 maanden betalingsuitstel toe te staan 

of kredietlijnen te behouden.  

Voor kortetermijnkredietlijnen kan 50% worden gewaarborgd op voorwaarde dat die gedurende 

minstens 3 maanden behouden blijven. 

De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.  

Daarnaast is het onder de bestaande maatregel al mogelijk de kredieten te verlengen of uitstel van 

terugbetaling te vragen. 

Tot slot is de premie voor de crisiswaarborg lager en bedraagt deze slechts 0,25% i.p.v. 0,5%. 

!!! De concrete uitwerking van dit instrument staat momenteel on hold door het akkoord tussen de 

federale overheid, de Nationale Bank en de bankensector op zondag 22 maart over gratis 6 maand 

uitstel van betaling voor bestaande kredieten enerzijds en een regeling voor overheidswaarborgen bij 

nieuwe overbruggingskredieten anderzijds. !!! 

mailto:da.accounting.revenues@minfin.fed.be
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CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?  
 

Indien u gebruik wens te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met de bank of 

leasingmaatschappij. De bank of leasingmaatschappij maken een analyse of uw financieringsaanvraag 

in aanmerking komt voor de waarborg. Deze zal in aanmerking komen indien u aantoont dat de 

aanvraag een gevolg is van de coronacrisis. 

Deze regeling is van kracht tot eind 2020. 

 

20. Betalingsuitstel en garantieregeling kredieten 
 

A. Betalingsuitstel 

De bankensector heeft samen met de minister van Financiën en de Nationale Bank een overeenkomst 

uitgewerkt die van toepassing is op ‘levensvatbare bedrijven’. Deze overeenkomst is gebaseerd op de 

volgende pijlers: 

 Engagement om levensvatbare bedrijven en zelfstandigen met hypothecaire kredieten die 
betalingsproblemen dreigen te hebben uitstel van betaling te verlenen tot en met 30 
september 2020 zonder aanrekening van kosten; 

 Activatie van een garantieregeling door de federale overheid voor nieuwe kredieten en 
kredietlijnen met maximale looptijd van 12 maanden aan levensvatbare niet-financiële 
bedrijven en zelfstandigen 

 

Levensvatbaar dient te worden geïnterpreteerd als bedrijven die geen betalingsachterstand kennen 

dan wel een betalingsachterstand van ten hoogste 30 dagen hebben. 

1. Betalingsuitstel voor ondernemingen 
Het betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat uw bedrijf gedurende maximum 6 

maanden geen kapitaal moet aflossen. De interesten blijven wel verschuldigd. Daarnaast worden de 

gebruikelijke dossier- en administratiekosten niet aan te rekenen.  

Na de periode hernemen de betalingen, de looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode 

van het uitstel.  

Welke ondernemingen? 

Niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

 Omzet of bedrijfsactiviteit is gedaald of zal dalen; 
 Er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; 
 U dient uw fysieke vestiging op overheidsbevel te sluiten; 
 Uw vestiging is gelegen in België 
 Uw onderneming heeeft geen achterstal op kredieten, belastingen of sociale 

zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen 
achterstal op 29 februari 2020 
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 De onderneming/ organisatie heeft bij alle banken haar contractuele kredietverplichtingen 
voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt 
geen actieve kredietherstructurering. 

 

Welke kredieten? 

De volgende ondernemingskredieten komen in aanmerking voor betalingsuitstel: 

 Kredieten met een vast aflossingsplan; 
 Kaskredieten; 
 Vaste voorschotten 

 

Leasing en factoring zijn uitgesloten. Voor leasing en factoring neemt u best conctact op met uw 

leasing) of factoringmaatschappij. 

Enkel toekomstige betalingen komen in aanmerking voor uitstel. 

2. Betalingsuitstel voor particulieren 
 

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet heeft tot gevolg dat u gedurende maximum 6 

maanden uw krediet niet moet afbetalen. Indien u maandelijks minder dan 1.700 netto overhoudt, 

kan een betalingsuitstel aanvragen zonder dat hier interesten op verschuldigd zijn. De bank zal deze 

op zich nemen. 

Ook hier worden gebruikelijke dossier- en administratiekosten niet aangerekend. 

Wie? 

Particulieren die voldoen aan één van de volgende voorwaarden: 

1) Uw inkomen is gedaald of valt weg ten gevolge van: 
 

• tijdelijke of volledige werkloosheid; of 

• ziekte ten gevolge van Covid-19; of 

• sluiting van je zaak; of 

• gebruik maken van overbruggingsmaatregelen. 

 

2) Op 1 februari 2020 heb je geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor je 
uitstel vraagt. 
 

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België 
van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). 
 

4) Op het moment dat je de aanvraag tot betalingsuitstel doet, is je spaarbuffer kleiner dan 
25.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar je totaal roerend vermogen op zicht- en 
spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille bij je eigen of een andere bank/ kredietgever. 
Pensioensparen hoef je hier niet in mee te rekenen. 
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3. Hoe aanvragen? 
 

Indien u uw aanvraag indient tot en met 30 april 2020, geldt het maximum betalingsuitstel van 6 

maanden tot uiterlijk 31 oktober 2020. 

Indien u uw aanvraag na 30 april 2020 indient blijft de einddatum van dit uitstel 31 oktober 2020.  

Contacteer uw bank voor de aanvraag. 

B. De garantieregeling 
 

De garantieregeling zal gelden voor alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met maximale 

looptijd van 12 maanden die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt. 

Herfinancieringskredieten zijn uitgesloten van de garantieregeling. 

Unizo dringt aan op een minder strikte en arbitraire definitie dan levensvatbaar. De instantie meent 

dat bedrijven die net in moeilijkheden zijn geraakt voor de crisis nu uit de boot zouden vallen terwijl 

zij nog een toekomst kunnen hebben.   

 

21. Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend 

vanuit PMV/z 
 

Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z 

moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van 

kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor drie 

maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. Hetzelfde geldt voor een dertigtal 

kleinere leningen die vanuit PMV zijn toegekend. Voor de grotere leningen kiest PMV voor een 

geïndividualiseerde aanpak. 

De automatische opschorting van de voorziene domiciliëring voor terugbetaling van kapitaal en 

interesten voor minimum 3 maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht in welke sector ze actief 

zijn, in totaal 860 bedrijven. 

PMV zal over deze regeling communiceren naar haar klanten. Ondernemers krijgen daarbij de 

mogelijkheid om te reageren indien ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden. 

In tussentijd is het aanbieden van alle domiciliëringen aan de bank opgeschort. 

Meer informatie over de maatregel vindt u op de site van PMV/z. 

 

22. COVID-19 waarborg 
 

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de 

Corona-crisis, zal Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer 

flexibiliteit biedt: 

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-0
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• De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 
3 miljard euro, een verdubbeling dus. 

• COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 
31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op 
het moment van toekenning); 

• De termijn bedraagt maximaal 6 jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis 
te boven te komen 

• De waarborgpremie wordt bepaald op basis van een vergoeding die geldig zou zijn zonder 
COVID-19 impact. Voor de waarborg wordt de cash te betalen premie voor het eerste jaar 
verlaagd (naar  0,25% voor een KMO – 0,50% voor een grote onderneming). De toegekende 
vermindering op de premie van het eerste jaar is verschuldigd op de laatste premie 
betaaldatum of bij vroegtijdige beëindiging. Er wordt uitgegaan van een verlaging van de 
risicovergoeding van de bank, conform de daling van het risico van de bank op basis van de 
overheidswaarborg 

• Het maximaal bedrag van de gewaarborgde financiering per onderneming wordt bepaald 
conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 
of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte 
voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor 
een grote onderneming) 

• Er zal een tewerkstellingsengagement gevraagd worden 
• De Covid-19 waarborgen kunnen tot 31 december 2020 uitgegeven worden 
• De Vlaamse Covid-19 waarborgregeling is complementair aan de federale waarborgregeling. 

Financieringsaanvragen die in aanmerking komen voor de federale  waarborgregeling,  dienen 
beroep  te doen op  deze  regeling. Daarnaast is een beroep op de Vlaamse COVID-19-waarborg 
mogelijk. Eenzelfde financiering kan aldus niet genieten van een dubbele bewaarborging, een 
federale bewaarborging voor een financiering sluit echter een Vlaamse bewaarborging voor 
een bijkomende financiering niet uit. 

 

23. Corona-lening 
 

Om zelfstandigen en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer 

financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000 

EUR en maximum 2 miljoen EUR (optionele verhoging tot 3,5 miljoen EUR). 

Wie? 

Algemene voorwaarden 

• Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s (Europese kmo-definitie) die naar 
aanleiding van de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende 
veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking 
voor een Corona-lening. 

• Deze bedrijven mogen geen onderneming in moeilijkheden zijn. 
• Het moet gaan om ofwel: 

• Bedrijven met een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale 
personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of 
die zich er toe engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve 
tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 
2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid) over te gaan. 

• Bedrijven die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van 
tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten. 
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• Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten of bij de belastingen, btw of sociale 
zekerheidsbijdragen aan het begin van de coronacrisis. 

• Voor bedrijven met (bancaire) kredieten moet er een engagement van de banken zijn om aan 
boord te blijven (de bestaande bancaire en andere kredieten worden niet opgezegd of er 
wordt uitstel van kapitaalaflossingen op lopende financieringen verleend) 

 

2 doelgroepen 

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende doelgroepen: 
• Start-ups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve 

kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de 
markt brengen; 

• Kmo’s en zelfstandigen: die vóór de coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en 
hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering. 

 

Hoeveel? 

Deze achtergestelde lening op 3 jaar heeft de volgende kenmerken: 

Bedrag 

• minimum: € 25.000; 

• maximum: € 2 miljoen. 

Het maximumbedrag van de lening op 3 jaar kan optioneel verhoogd worden tot maximum € 3,5 

miljoen mits een (bijkomend) engagement van de aandeelhouders, investeerders, banken en/of 

andere financiers met een looptijd van minstens 3 jaar tegen marktconforme voorwaarden in functie 

van het risicoprofiel. 

 

Opname en terugbetaling 

Het krediet wordt opgenomen in één schijf bij de toekenning. 

De terugbetaling verschilt afhankelijk van de doelgroep: 

• Start-ups en scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletlening); 
• Kmo’s en zelfstandigen: 

• vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden, vervolgens 
maandelijks, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen; 

• integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletlening) mogelijk mits onderbouwing. 

 

Intrestvoet 

De intrestvoet op deze achtergestelde lening op 3 jaar verschilt afhankelijk van de doelgroep: 

• Start-ups en scale-ups:  
• een jaarlijkse, uitgestelde interestvoet van 5%, integraal betaalbaar op eindvervaldag; 
• een conversierecht dat toelaat om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de 

Corona-lening in het geval van een kapitaalronde of een exit te converteren in 
aandelen aan discount van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit. 

• Kmo’s en zelfstandigen: een jaarlijkse, uitgestelde interestvoet van 4,5%, integraal betaalbaar 
op eindvervaldag. 
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Waarborgen 

Er worden geen waarborgen gevraagd. 

 

Hoe? 

Deze achtergestelde lening kan nog niet worden aangevraagd aangezien PMV nog formeel de 

goedkeuring nodig heeft van Europa gelet op de regelgeving inzake staatssteun. Voor die goedkeuring 

mikken ze op begin mei.  

De lening zal kunnen aangevraagd worden tot 15 november 2020. 

Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kan je een formulier invullen op deze pagina zodat PMV je 

verwittigt wanneer deze lening kan worden aangevraagd: www.pmv.eu/nl/financieel-

arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus. 

 

Deze maatregel kan niet worden gecumuleerd met de compensatiepremie en de hinderpremie.  

 

24. Corona-KB Ondernemingen 
 

Op 24 april 2020 vaardigde de regering het Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke opschorting ten 

voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de 

COVID-19 crisis uit.  

Dit KB laat ondernemingen in de zin van BOEK XX van het Wetboek van Economisch Recht, waarvan 

de continuïteit bedreigd is door de COVID-19 pandemie en haar gevolgen en die niet in staking van 

betaling waren op 18 maart 2020, genieten van een tijdelijke opschorting in de periode 24/4 - 17/5.  

Meer bepaald: 

• Kan er geen bewarend of roerend beslag worden gelegd en geen enkel middel van uitvoering 

worden aangewend of voortgezet op de goederen van de onderneming voor alle schulden 

TENZIJ het gaat om onroerende goederen of zeeschepen en binnenschepen.  

• Kan een onderneming niet op dagvaarding failliet verklaard worden of gerechtelijk ontbonden 

worden, tenzij op initiatief van het openbaar ministerie of in toepassing van artikel XX.32 van 

het Wetboek Economisch Recht door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank 

aangestelde voorlopige bewindvoerder of met toestemming van de schuldenaar. Evenmin kan 

er een overdracht onder gerechtelijk gezag plaatsvinden van het geheel of een deel van de 

activiteiten. 

• Kunnen overeenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van dit KB (i.e. 24/4) niet eenzijdig 

of gerechtelijk worden ontbonden wegens een wanbetaling van een geldschuld opeisbaar 

onder de overeenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.  

 

https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
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Elke belanghebbende partij kan bij dagvaarding de voorzitter van de bevoegde 

ondernemingsrechtbank verzoeken te beslissen dat een onderneming niet valt onder het 

toepassingsgebied van de hierboven bedoelde opschorting of deze opschorting geheel of gedeeltelijk 

op te heffen bij een bijzonder met redenen omklede beslissing. De vordering wordt ingesteld en 

behandeld zoals in kort geding.  

 

De bepalingen van artikel 1 doen geen afbreuk aan de verplichting opeisbare schulden te betalen, noch 

aan de gemeenrechtelijke contractuele sancties zoals onder meer de exceptie van niet-uitvoering, de 

schuldvergelijking en het retentierecht. 

Zij laten de toepassing van de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en 

houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met 

betrekking tot financiële instrumenten onverlet en raken evenmin aan de verplichtingen van de 

werkgevers. 

 

Verder: 

• Is een schuldenaar tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen indien het 

faillissement te wijten valt aan de COVID-19 pandemie en haar gevolgen. Hierbij wordt geen 

afbreuk gedaan aan de mogelijkheid voor de schuldenaar om aangifte van faillissement te 

doen.  

• Kunnen verstrekkers van nieuwe kredieten niet aansprakelijk worden gesteld enkel en alleen 

omdat de nieuwe kredieten de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van 

de activiteiten van de schuldenaar niet daadwerkelijk mogelijk hebben gemaakt.  

 

25. Schenken van medische goederen 
 

Voor het schenken van medische goederen gelden de volgende maatregelen: 

• Geen btw op schenken van medische goederen aan ziekenhuizen; 

• Kosten gemaakt voor schenkingen aan ziekenhuizen zijn aftrekbaar als beroepskost in de 
inkomstenbelasting. 

26. Kinderopvang en crèches 
 

Kinderopvanginitiatieven en crèches moeten openblijven tijdens de coronacrisis, maar hebben ten 

gevolge van de crisis minder kindjes. Dit heeft een financiële impact tot gevolg waarvoor een 

compensatie voorzien is.  

Er komt een compensatiebedrag per afwezigheidsdag (i.e. een dag waarvoor het gezin opvang had 

besteld en waarop het kind afwezig was). Deze compensatie hangt af van het type opvang: 
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 Groepsopvang 
(crèches) 

Gezinsopvang 

Opvang met vrije prijs 27 euro 17,5 euro 

Opvang met inkomenstarief 20 euro 17,5 euro (voor 
zelfstandige 
gezinsopvang) 

Opvang met inkomenstarief met onthaalouders sui 
generis of in werknemersstatuur 

18,5 euro 18,5 euro 

 

Voor een volle afwezigheidsdag (i.e. opvang besteld voor meer dan 5 uur) ontvang je het volledige 

compensatiebedrag. 

Voor halve opvangsdagen (i.e. meer dan 3 uur en minder dan 5 uur) wordt 60 procent van de 

compensatie toegekend.  

Voor een derde afwezigheidsdag (i.e. minder dan 3 uur) krijg je 40% van het compensatiebedrag.  

Deze subsidie is bedoeld om inkomensverlies te dekken. Wanneer blijkt dat je overgecompenseerd 

wordt, kan een deel worden teruggevorderd. 

Daarnaast beslist de Vlaamse regering om 10,6 miljoen euro te investeren om de gelijkschakeling van 

de subsidies in de kinderopvang te bevorderen.  

27. Webwinkels en ondernemingen zonder fysieke locatie 
 

Voorlopig beperkt de hinderpremie zich tot ondernemingen met een fysieke locatie die volledig dan 

wel in het weekend moeten sluiten. Webwinkels of andere ondernemingen zonder fysieke locatie 

kunnen geen aanspraak maken op deze regeling. Het valt af te wachten of deze regeling wordt 

uitgebreid naar ondernemingen zonder fysieke vestiging, bijvoorbeeld voor personal trainers die geen 

toegang meer hebben tot de vestiging waar zij hun activiteit gewoonlijk uitvoeren. In ieder geval staan 

andere steunmaatregelen wel open voor deze ondernemingen. Wij houden jullie op de hoogte. 

28. Lokale belastingen 
 

Sommige gemeenten schorten als gevolg van de coronacrisis hun lokale belastingen op. Check zeker 

op de website van jouw gemeente of dit het geval is. 

29. Dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 

pandemie 
 

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van 

wet goed dat verschillende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie 

omvat. 

Het voorontwerp heeft onder meer als doel: 

• de giften in natura van verschillende medische materialen en producten die nuttig zijn in de 
strijd tegen de pandemie fiscaal te stimuleren 
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• vergoedingen door de gemeenschappen en gewesten die in de context van de COVID-19-
pandemie aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke personen worden toegekend, vrij 
te stellen van de inkomstenbelastingen 

• de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de 
inkomstenbelasting aan te passen 

• de fiscale termijnen in het kader van de Tax Shelter te verlengen voor de 
productievennootschappen die kunnen aantonen dat ze rechtstreekse schade als gevolg van 
de door de federale regering uitgevaardigde maatregelen in het kader van de strijd tegen het 
COVID-19-pandemie hebben ondervonden 

 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

 

30. Ondernemers in Antwerpen 
 

Antwerpen besliste om ondernemers vrij te stellen van de betaling van retributies en belastingen voor 
het tweede kwartaal. Het gaat over: 

• de belasting op de horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de 
forfaits), 

• de belasting op overnachtingen in toeristische logies, 

• de belasting op de vestigingen, 

• de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde producten 
voor lokale handelaars, 

• de belasting op de exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van 
voertuigen met bestuurder, 

• de retributie op standplaatsen openbare markten en ambulante handel op het openbaar 
domein, 

• de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar 
bedrijfsrestafval aangeboden door bedrijven 
 

Voor de retributies en belastingen die over een jaar lopen wordt een inkorting pro rata bekomen. 
Bovendien kent de stad Antwerpen een principieel recht toe om een afbetalingsplan te bekomen voor 
de (aanslag)jaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. Er worden 
dan geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend. 

Verder neemt de Stad volgende maatregelen: 

• Betaling binnen de 15 dagen van opdrachtnemers van de stad na ontvangst van de factuur; 

• Opdrachtnemers van de Stad kunnen een herziening van de uitvoeringstermijn bekomen voor 
de duurtijd van de maatregelen om vertragingsboetes te vermijden;  

• Kwijtschelding van (commerciële) verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen 
aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen voor de periode van de maatregelen + 1 
maand, met uitzondering van zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen, 
kantoren en parkings. 

• Toekenning van een verhoogde toelage toegekend aan handelaren die hun winkelpand willen 
renoveren in het tweede, derde en laatste kwartaal van 2020; 

• Vermindering van de huurprijzen voor start-ups en scale-ups in The Beacon, BlueChem en de 
StartupVillage betalen. 
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CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER 

Stad Antwerpen zet maximaal in op automatische verrekening waardoor u geen facturen ontvangt of 

deze inkortingen automatisch verrekend zijn. Evident wel te controleren. 

Antwerpen zet bijkomend in op stimulansen zoals een beperkt budget voor innovatieve toepassingen 

en andere sectorale steunmaatregelen. Meer info en updates kan u vinden op: 

https://www.ondernemeninantwerpen.be/corona. 

Voor al uw vragen rond ondernemen neemt u telefonisch contact op met het Bedrijvenloket op het 

nummer 03 338 66 88 of via bedrijvenloket@antwerpen.be. 

 

31. Ondernemers in Brussel 
 

De volgende maatregelen worden genomen voor ondernemers in Brussel: 

• De versterking van het team van 1819 dat alle informatie voor bedrijven centraliseert;  

• Een betere ondersteuning van de cashflow van de getroffen bedrijven door het verlenen van 
overheidsgaranties (via het Brussels Waarborgfonds) op bankleningen, voor een totaal van 20 
miljoen euro;  

• Een moratorium op de terugbetaling van de leningen die door finance&invest.brussels aan de 
getroffen ondernemingen werden toegekend;  

• Versterking van de ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden via het Centrum voor 
Ondernemingen in Moeilijkheden (CoM);  

• Een snellere verwerking en liquidatie van economische steun die prioritair bestemd is voor de 
horeca, maar ook voor de culturele sector, het hotelwezen en de evenementensector; 

• Administratieve vereenvoudiging en welwillendheid voor de getroffen bedrijven en 
handelszaken. 

• Er worden ook andere maatregelen geanalyseerd, waaronder de versoepeling van bepaalde 
regionale belastingen, zoals de stadsbelasting, maar ook maatregelen die deelplatformen, die 
aan huis leveren, stimuleren. 

 

A. Brusselse hinderpremie: 
Dit bedraagt een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat moet verplicht sluiten naar 

aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. De overheidsmaatregelen hebben 

betrekking op de onderstaande NACE-codes. Deze lijst is onvolledig en zal in de loop van de week van 

23 maart 2020 vervolledigd worden via Ministerieel Besluit.  

• Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56); 

• Logies (NACE-code 55); 

• Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 
79); 

https://www.ondernemeninantwerpen.be/corona
mailto:bedrijvenloket@antwerpen.be


   

36 
 

• De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de 
dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van 
brandstoffen. 

• Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93) 

• Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021). 
Ondertussen is beslist dat de kapper MOETEN sluiten, waardoor ze wellicht ook een beroep 
kunnen doen op de premie van 4000 euro. 

 

Meer info en updates kan u hier vinden: https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-

op-bedrijven-welke-steunmaatregelen. 

B. Brussels Waarborgfonds 
 

Via het Brussels Waarborgfonds worden overheidsgaranties toegekend op bankleningen voor een 

totaalbedrag van 20 miljoen euro. De gedelegeerde opdracht wordt toegekend aan 

finance&invest.brussels en omvat meer bepaald: 

• de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de 
kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen 
bieden; 
 

• horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen 
een verlaagde intrestvoet te bekomen; 
 

• moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan 
bedrijven van de getroffen sectoren; 
 

 

C. Gesubsidieerde evenementen 
 

Evenementen ter bevordering van het Imago van Brussel die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden 

tussen 1 maart en 30 april 2020: 

 Bij uitstel naar een later tijdstip in 2020 blijft de toegekende subsidie bestaan zonder wijziging 
van het subsidiebesluit of subsidiebedrag; 

 Voor afgelaste evenementen kan de subsidie gebruikt worden om facturen voor aangegane 
en niet-annuleerbare uitgaven van het evenement te vereffenen; 

 

Evenementen ter bevordering van Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie: 

 Indien het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum is geen nieuwe 
aanvraagprocedure vereist en wordt de analyse van de verantwoordingsstukken versoepeld. 

 Indien het evenement is afgeschaft en de kosten hiervoor niet kunnen worden teruggedraaid 
kan de subsidie voor dit evenement behouden worden; 

 

https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen
https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen
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32. Geen RSZ-bijdragen op bepaalde vergoedingen van werknemer  
 

A. Thuiswerk 
 

Werkgevers kunnen hun werknemers een bureauvergoeding toekennen als dekking voor de 

bureaukosten, internet, elektriciteit en verwarming ten belope van 129,48 EUR. Op deze vergoeding 

dienen geen sociale zekerheidsbijdragen betaald te worden en hier is geen aparte 

telewerkovereenkomst voor vereist. De vergoeding wordt fiscaal beschouwd als een kost eigen aan de 

werkgever en wordt dus niet bijgevoegd aan de belastbare basis van de werknemer. 

Daarnaast kan u als werkgever ook nog een kostenvergoeding tot 40 EUR per maand betalen voor het 

gebruik van een privé internetaansluiting en –abonnement (max. 20 EUR) en een privécomputer (max. 

20 EUR). 

Deze maatregel/vergoeding  geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding 

van het coronavirus van kracht zijn. 

Hoe aanvragen?  

Per mail naar dvbsda@minfin.fed.be  

 

B. Aanvullende vergoeding bovenop tijdelijke werkloosheidsuitkering 
 

De werkgever kan beslissen een aanvullende vergoeding te betalen. Hier zijn geen RSZ-bijdragen op 

verschuldigd wanneer de som van de tijdelijke werkloosheidsuitkering, het RVA complement (5,63 

euro per dag) en de aanvullende vergoeding het normale netto-loon van de werknemer niet overstijgt. 

33. Steunmaatregelen reis- en eventsector 
 

A. De reissector 
 

Om de continuïteit van de reissector te garanderen, kan de reissector de volgende maatregelen 

toepassen: 

 Tijdelijke afwijking van de terugbetalingsverplichting voor geannuleerde pakketreizen indien een 
voucher met de reiswaarde wordt aangeboden die één jaar geldig is en waarmee de reiziger 
andere reisdiensten kan aankopen; 

 Deze vouchers moeten verplicht gedekt worden door de insolventieverzekering. 

B. De evenementensector 
 

Omwille van de vele geannuleerde evenementen moeten heel wat organisatoren hun activiteiten 
verplicht afgelasten. Zij kunnen aanspraak maken op de volgende maatregelen: 

 Recht van de organisator om tijdelijk niet terug te betalen indien het evenement op een latere 
datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd; 

mailto:dvbsda@minfin.fed.be
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Wanneer de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid verkeert om het evenement op 
de latere datum bij te wonen, dient de terugbetaling te gebeuren. 

 Indien het event niet kan worden georganiseerd, kan de organisator de terugbetalingen voor de 
annulering spreiden in de tijd; 

C. Subsidies sportevenementen 

De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die 

nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte 

kosten voorgelegd kunnen worden. 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van 

sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren 

van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona. 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen. 

D. Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten 

In deze omstandigheden werd voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het 

verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden. 

Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor 

animatie) te verlengen met 6 maanden. 

Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij 

rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde 

maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus. 

34. Nutsvoorzieningen voor tijdelijk werklozen 
 

De Vlaamse overheid zal gedurende één maand de facturen van nutsvoorzieningen betalen voor 

tijdelijk werklozen. Wanneer de maatregelen van tijdelijke werkloosheid langer aanhouden dan een 

maand, zal een systeem van uitstel van betaling in de plaats komen. 

De tussenkomst van de Vlaamse overheid bedraagt 202,68 euro per technisch werkloze.  

35. Aanmoedigingspremie bij ondernemingen in moeilijkheden 
 

De werkgever wordt verzocht om voor de start van de arbeidsduurvermindering contact op te nemen. 

De onderneming kan zo een ontwerpplan indienen met betrekking tot de arbeidsduurvermindering 

waar feedback op gegeven wordt. De aanmoedigingspremie wordt uitgebreid naar ondernemingen in 

moeilijkheden met tijdelijke werklozen omwille van overmacht of economische redenen, na erkenning 

moet deze onderneming geen ontwerpplan meer opstellen. Het is voldoende om het attest van de 

dienst te bezorgen. 

In overleg met de werknemersvertegenwoordigers moet de werkgever een plan opmaken met 

arbeidsherverdelende maatregelen. Dit plan moet het volgende bevatten: 
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1. Opgave van de substantiële daling van minimum 20% van de omzet, productie of 
bestellingen in de maand voorafgaand aan de arbeidsduurvermindering ten opzichte van 
dezelfde maand van het jaar voordien. Als bewijs van daling in omzetcijfers wordt de BTW-
aangifte van de betreffende maanden als bijlage toegevoegd. Er moet aangetoond worden 
dat deze daling te linken is aan de Coronacrisis.  
  

2. De arbeidsherverdelingsmaatregelen 
  

o Realisatie van de arbeidsduurvermindering: 
aanpassing individuele arbeidsovereenkomsten (door tijdelijke bijlage bij bestaand 
contract) of CAO collectieve arbeidsduurvermindering: 
- Opname van de contractuele wekelijkse arbeidsduur vóór en na de 
arbeidsduurvermindering (bv. bij 80%: 38u en 30,4u) 
- Opname van nieuw arbeidsrooster. Dit werkschema vermeldt het nieuwe wekelijks 
uurrooster of de inhaalrustdagen die minstens op maandbasis moeten opgenomen 
worden. 
  

o Lijst van werknemers die de aanmoedigingspremie zullen aanvragen 
  

o Arbeidsduurvermindering (%) per werknemer 
  
  

3. Opgave van het aantal arbeidsplaatsen die voorwerp zijn van de maatregel (aantal vermeden 
ontslagen) 
  

4. Opgave van de periode van de arbeidsduurvermindering. 
  

5. Opgave of de onderneming gebruik maakt van federale crisismaatregelen. 
  

6. Eventueel een bepaling waarin de werknemers de werkgever mandateren om wijzigingen 
door te geven aan de dienst Werkbaar Werk – aanmoedigingspremies. 
  

7. Ondertekening door werkgever en werknemersvertegenwoordigers, of bij gebrek aan deze 
laatste, opname van het plan in het arbeidsreglement 

 

De aanvragen worden gebundeld, via e-mail naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be, verstuurd 
met toevoeging van een exemplaar van het plan. Op elk aanvraagformulier wordt verwezen naar het 
plan. Het aanvraagformulier vind je via 
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremies-wetgeving-en-
formulieren  

Dit is geen bijkomende premie voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn gesteld. De werkgever 
dient te bewijzen dat er arbeidsherverdelende maatregelen zijn genomen. Deze maatregelen kunnen 
volgen uit een aanpassing van de individuele arbeidsovereenkomsten (door een tijdelijke bijlage aan 
het bestaand contract) dan wel door een CAO van collectieve arbeidsduurvermindering. Voor deze 
arbeidsduurvermindering kan geen tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd. 

mailto:aanmoedigingspremie@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremies-wetgeving-en-formulieren
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremies-wetgeving-en-formulieren
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De traditionele aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid bovenop de 

onderbrekingsuitkering die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening uitbetaalt bovenop tijdskrediet of 

één van de thematische verloven.  

Tijdskrediet bekomt u als werknemer in de privésector indien u uw loopbaan voltijds of deeltijds 

onderbreekt om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen. 

De thematische verloven zijn het ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. 

Elk van deze thematische verloven heeft zijn specifieke voorwaarden. 

A. Wie? 
 

Voorwaarden 

Werknemer: 

 U werkt in het Vlaams Gewest 

 U krijgt een arbeidsduurvermindering en werkt nog minstens 50% 

 U start niet met een andere job of breidt uw bestaande tewerkstelling niet uit; 

 U oefent geen zelfstandige activiteit uit, tenzij u al één jaar voor de arbeidsduurvermindering 
zelfstandige in bijberoep was; 

 U krijgt geen onderbrekingsuitkering voor tijdskrediet van de Rijksdienst voor 
Arbeidsbemiddeling 

 U ontvangt tijdens deze periode geen andere Vlaamse aanmoedigingspremie 

 

Werkgever: 

 Federale erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering; 

 sloot een sectorakkoord, bedrijfsakkoord of toetredingsakte voor de aanmoedigingspremies. 
Het akkoord maakt een arbeidsduurvermindering mogelijk als de onderneming in 
moeilijkheden of herstructurering is 

Weet u niet of uw werkgever zo’n akkoord gesloten heeft? Neem dan contact op met uw 
personeelsdienst 

 nam voor de start van de arbeidsduurvermindering contact op met het team 
Aanmoedigingspremies. 

 

B. Wat? 
 

Het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van uw gepresteerde uren voor en tijdens de 

arbeidsduurvermindering. Op deze premies wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. De bedragen 

zijn als volgt: 

U werkte in het jaar 

voor uw 

onderbreking 

minstens 

U werkt tijdens de 

arbeidsduurvermindering 

Bruto maandelijkse premie in euro 

(bedrag sinds 1 maart 2020) 

Netto maandelijkse premie in 

euro (bedrag sinds 1 maart 2020) 
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75% 50% 171,6 152,72 

70% Minstens 20% minder 102,96 91,63 

60% Minstens 10% minder 68,64 61,09 

 

U kan maximaal 24 maanden de aanmoedigingspremie verkrijgen. De uitbetaling hiervan gebeurt 

iedere 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Indien u niet 

meer voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet, vervalt de premie. Het recht vervalt 

in dat geval de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoen aan de 

voorwaarden.  

Indien de onderneming het plan indient in het kader van de coronacrisis geldt de uitbreiding van de 

aanmoedigingspremie enkel voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2020. De aanvraag moet altijd 

in volledige maanden gebeuren.  

 

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?  

De aanmoedigingspremie kan u online aanvragen via de volgende link: 

https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin. 

U dient de aanmoedigingspremie als werknemer zelf aan te vragen. Uw werkgever is niet 

verantwoordelijk indien de premie niet op tijd werd aangevraagd. Er is geen strikte deadline om de 

premie aan te vragen, maar deze wordt maar toegekend met een terugwerkende van ten hoogste 6 

maanden. 

36. Arbeidsongeschiktheid bij ziekte 
 

Indien u zelf ziek wordt, heeft u als zelfstandige recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering via uw 

ziekenfonds. U moet minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn. Indien u minder als 8 dagen ziek bent 

heeft u geen recht op de uitkeringen.  

De uitkering loopt als volgt: 

 Met gezinslast: 62,08€ per dag  

 Alleenstaande: 49,68€ per dag 

 Samenwonende: 38,10€ per dag  

Hoe aanvragen: 

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de 

wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de 

daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest 

kunnen afleveren. Het is afwachten op instructies van het RZIV. Voorlopig hanteren ze nog steeds 

voornoemde procedure.  

 

https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin
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37. Arbeidskaart voor economische migranten 
 

Buitenlanders die maximaal 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, dienen een 

arbeidskaart te bekomen. Werkgevers die een buitenlandse arbeider in dienst willen nemen hebben 

een arbeidsvergunning nodig. 

 

Omwille van de coronacrisis worden de volgende maatregelen genomen: 

1. Tijdelijke verlenging van verblijf en toelating tot arbeid voor personen die niet terug kunnen naar 

hun thuisland (max. drie maanden). De werkgever kan een arbeidsvergunning aanvragen opdat de 

werknemer tijdens zijn verlengd verblijf kan blijven werken. 

Voorwaarden: 

 de onderdaan van een derde land kan België niet verlaten omwille van overmacht (annulering 
vlucht, quarantaine, sluiting van de grens); 
 

U dient een aanvraag in per mail bij de Dienst Vreemdelingenzaken via: kv.opvolging@ibz.fgov.be of 

cs.suivi@ibz.fgov.be(verblijf in een Franstalige gemeente). 

Bij de aanvraag voegt u de volgende documenten: 

• een kopie van zijn paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte 

pagina's); 

• een kopie van zijn aankomstverklaring (bijlage 3 van het koninklijk besluit van 08/10/1981) ; 

• een brief waarin wordt uitgelegd waarom hij het Schengengrondgebied niet op de voorziene 

datum kan verlaten; 

• de documenten die de verhindering bevestigen; 

• een reisziekteverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging; 

• het adres waarop men in België verblijft; 

• een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd 

Werkgever: 

a) De werkgever dient een aanvraag arbeidsvergunning/arbeidskaart in voor een periode van max. 3 

maanden. De aankomstverklaring van betrokken werknemer wordt bij de aanvraag gevoegd. 

b) De dienst economische migratie levert volgens de versnelde procedure een 

arbeidsvergunning/arbeidskaart af aan de werkgever (per e-mail). De duurtijd van de 

arbeidsvergunning/arbeidskaart is gekoppeld aan de geldigheid van de aankomstverklaring, en kan 

max. 3 maanden bedragen. De arbeidsvergunning/arbeidskaart kan niet verlengd worden. 

2. Aanvraag verlenging voor lange duur (meer dan drie maanden): aanvraag single permit 

Wie om reden van werk langer dan drie maanden in België zal verblijven, dient een (verlenging van de) 

gecombineerde vergunning aan te vragen. De tijdelijke arbeidsvergunning/arbeidskaart (zie punt 1) 

kan immers niet verlengd worden. 

mailto:kv.opvolging@ibz.fgov.be
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Voorwaarden gecombineerde vergunning: 

 

1. Aanvraag hernieuwing van de gecombineerde vergunning, uiterlijk twee maanden voor 
het verstrijken van de lopende vergunning (één maand voor seizoenarbeid). 

 
2. In kader van de gecombineerde procedure maakt de dienst economische migratie de 

toelating tot arbeid over aan de werkgever (‘groen licht’). De werknemer kan de 
tewerkstelling aanvatten op basis van dit groen licht. 

 
 

3. De werknemer biedt zich aan op de gemeente met het groen licht. De gemeente levert 
een bijlage 49 af, in afwachting van de definitieve beslissing gecombineerde vergunning. 
De bijlage 49 bevat de vermelding ‘toelating tot arbeid: beperkt’. 

 

3. Onvolledige dossiers worden niet onontvankelijk verklaard na 15 dagen 

Ten gevolge van de coronacrisis is het moeilijker bepaalde documenten tijdig te verzamelen. Daarom 

werd beslist dat zulke dossiers niet automatisch worden afgesloten na 15 dagen. Wanneer het dossier 

onvolledig is zal de werkgever gevraagd worden dit aan te vullen zonder dat dit dossier wordt 

afgesloten. 

4. Er wordt rekening gehouden met periodes van tijdelijke werkloosheid bij de berekening van het 

salarisbarema 

Wie omwille van tijdelijke werkloosheid om economische reden of overmacht geen prestaties kan 

verrichten, dient gedurende deze periode niet te voldoen aan de geldende salarisbarema (bv. voor 

hooggeschoolden of leidinggevenden). 

Maatregel: Naar aanleiding van tijdelijke werkloosheid wordt de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst. Daar het een onvrijwillige schorsing betreft, zal deze 

periode niet meegerekend worden bij de berekening van het bruto jaarsalaris (m.a.w. het bruto 

jaarsalaris zal pro rata verminderd worden met de betrokken periode van technische 

werkloosheid). Dit ongeacht of betrokkene een uitkering van RVA ontvangt om reden van tijdelijke 

werkloosheid. 

 

38. Sectorspecifieke maatregelen 
 

•  Toerisme: https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-

steunmaatregelen-voor-toeristische-sector 

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. 

Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een 

maatregel ter waarde van € 1 miljoen. De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden 

momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. 

 

https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector
https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector
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• Landbouw, tuinbouw en zeevisserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-

maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij 

  

39. Overige 

Ook de lokale overheden zoals steden en gemeenten of provincies denken na over steunmaatregelen 

(zie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-

coronavirus-door-steden-en-gemeenten), o.a. naar starters of horeca. Zodra deze concreter worden, 

nemen we deze zoveel als mogelijk op.  

Denk verder na over waar je eventueel in de problemen kan komen naar afbetalingsplannen bij 

financiële instellingen, vaste kosten, huur, … Neem zo snel mogelijk contact op met je bank, 

nutsleveranciers, verhuurders, … met de vraag voor uitstellen en afkortingen.  

Bekijk eveneens of je op contractuele basis bepaalde contracten on hold kan zetten dan wel of er 

sprake is van overmacht bij de uitvoering. Voor dit laatste neem je wel best een jurist onder de arm 

om dit verder te bekijken. 

40. Contact & FAQ 

De komende weken zal er meer duidelijk worden gemaakt over de steunmaatregelen. Wij zorgen voor 

een update van deze regels zodat u mee bent met de bijkomende maatregelen en hoe deze ook te 

bekomen. 

Er is een contactcenter van VLAIO, via telefoon of via Whatsapp op het nummer 0800 20 555.  

Overige veel gestelde vragen in verband met het coronavirus kan u op de volgende pagina vinden: 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-

mbt-het-coronavirus-0 

  

https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
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Bijlage: Aanvraagprocedure hinderpremie 
 

1. 

2.  
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3. 

 

4. 
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Bijlage: Overzicht steunmaatregelen coronacrisis 
 

Je komt mogelijks voor deze maatregelen in aanmerking, maar bekijk steeds de toepassingsvoorwaarden in ons document 

 
Termijn aanvraag/ aangifte Zelfstandige in 

hoofdberoep 
Zelfstandige in 

bijberoep 
Werkgever Werknemer 

Hinderpremie Tot en met 5 mei 2020        

Compensatiepremie      

Uitstel van betaling BTW, 
bedrijfsvoorheffing en belastingen 

Automatisch        

Afbetalingsplan belastingen Tot en met 30 juni 2020        

Verlenging aangiftetermijnen Tot en met 30 april 2020        

Vermindering sociale bijdragen Voor 15 juni 2020        

Uitstel sociale bijdragen Voor 15 juni 2020        

Vrijstelling sociale bijdragen Voor 15 juni 2020        

Vrijstelling waardevermindering 
handelsvorderingen 

     

Versnelde teruggave btw-
goederen 

Tot en met 3 april 2020     

Vlaamse ondersteuningspremie 
voor zelfstandigen met 
arbeidshandicap 

     

Transitiepremie      

Aanwervingsincentive 
werkzoekenden 

     

Uitstel werkgeversbijdragen Eerste kwartaal: 30 april 2020 
Tweede kwartaal: 31 juli 2020 

       

Afbetalingsplan 
werkgeversbijdragen 

Aanvraag voor vervaldatum betaling        
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Overbruggingsrecht Voor het einde van het tweede kwartaal volgend op 
het kwartaal waarin de activiteit werd stopgezet 

       

Tijdelijke werkloosheid 
werknemers 

Tot en met 30 juni 2020 versoepeling        

KMO-groeisubsidie         

Waarborgregeling Eind 2020        

Betalingsuitstel en 
garantieregeling kredieten 

Tot en met 30 september 2020        

Tussenkomst nutsvoorzieningen          

Aanmoedigingspremie Werknemer: ten laatste zes maanden na 
vermindering arbeidsduur 

        

Arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte 

Binnen 8 kalenderdagen na getuigschrift         

Betalingsuitstel verzekeringen Tot 30 september 2020     

Arbeidskaarten economische 
migranten 

     


