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A. FEDERAAL
Algemeen overzicht:
-

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/coronavirus

1.

FISCALE MAATREGELEN

1.1.

CORONAVIRUS STEUNMAATREGELEN

-

Aanvraag steunmaatregelen: Ondernemingen die betaalmoeilijkheden ondervinden
voor schulden m.b.t.
o

bedrijfsvoorheffing

o

btw

o

personenbelasting

o

vennootschapsbelasting

o

rechtspersonenbelasting

die voortvloeien uit de verspreiding van het coronavirus, kunnen een aanvraag doen
voor het bekomen van een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of
kwijtschelding van boetes (wegens niet-betaling).
Naast de indiening van een aanvraag uiterlijk tegen 31/12/2020 bij het bevoegd
Regionaal Invorderingscentrum, moeten enkele voorwaarden gerespecteerd worden.
o

Link:


-

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelenbetreffende-het-coronavirus-covid-19

Carry back voor coronaverliezen: Zelfstandigen en bedrijven kunnen met een carry
back-mechanisme hun geraamde verliezen van 2020 éénmalig vervroegd in aftrek
brengen door ze te compenseren met de winsten of baten van het daaraan
voorafgaande jaar 2019. Zo kunnen de voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk,
worden teruggevraagd, waardoor bijgevolg de belastingfactuur voor inkomstenjaar
2019 aanzienlijk zal dalen.
o

Link:


https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden
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1.2.
-

BTW
Geen decembervoorschot btw 2020: Indien een belastingplichtige een kwartaal- of
maandaangifte indient, moet deze geen decembervoorschot betalen op de btw met
betrekking tot de verrichtingen van het vierde kwartaal 2020 (bij kwartaalaangiften) of
de maand december 2020 (bij maandaangiften).
o

Link:


-

Verlaagd btw tarief: Het btw tarief voor (i) mondmaskers en hydroalcoholische gels
en (ii) restaurant- en cateringdiensten is verlaagd tot 6% tot 31 december 2020.
o

-

Link:


https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btwtarief-in-horeca



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden

Uitstel betaling van
indieningstermijnen.
o

btw:

Sinds

mei

2020

gelden

opnieuw

normale

Link:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19

Forfaitaire belastingplichtigen: Er werden door de fiscus een aantal
steunmaatregelen uitgewerkt gedurende verschillende kwartalen in 2020 voor
verscheidene categorieën forfaitaire belastingplichtigen.
o

Link:




https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-steunmaatregelenforfaitaire-belastingplichtigen
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/aanpassing-door-decoronacrisis-van-de-berekening-van-het-btw-forfait-voor-het-2dekwartaal
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19
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1.3.

BELASTINGEN EN VOORHEFFINGEN

1.3.1.

Vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners
vennootschappen

-

Uitstel voor indienen van bepaalde aangiften: De limietdatum voor de aangifte voor
vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december
2019 zal berekend worden op basis van de balansdatum, en niet langer op basis van
de datum van de algemene vergadering. Vanaf de balansdatum hebben zij 7 maanden
tijd om hun aangifte in te dienen.
o

-

Link:


https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-limietdatum-voorindienen-aangiften-vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelastingen



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19

Wijziging van de voordelen percentages m.b.t. voorafbetalingen: Voor bedrijven
en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de corona crisis, worden
de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde
vervaldag (resp. 10 oktober en 20 december) verhoogd, waardoor het uitstellen van
voorafbetalingen
minder
nadelig
is.
Deze maatregel is eveneens van toepassing voor de voorafbetalingen die betrekking
hebben op een boekjaar dat afsluit tussen 30 september 2020 en 31 januari 2021. Die
voorafbetalingen moeten worden verricht ten laatste de tiende dag van de tiende
maand van dat boekjaar en de twintigste dag van de laatste maand van dat boekjaar.
o

-

Link:


https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregelwijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden

Uitstel betaling: Bovenop de normale betaaltermijn, wordt automatisch een
betalingsuitstel verleend (zonder toepassing van nalatigheidsinteresten of boetes) van
2 maanden voor het aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12/03/2020.
o

Link:


https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19
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1.3.2.
-

Personenbelasting
Wijziging van de voordelen percentages m.b.t. voorafbetalingen: Voor bedrijven
en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de corona crisis, worden
de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde
vervaldag (resp. 10 oktober en 20 december) verhoogd, waardoor het uitstellen van
voorafbetalingen minder nadelig is.
o

-

Link:


https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregelwijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden

Uitstel betaling: Bovenop de normale betaaltermijn, wordt automatisch een
betalingsuitstel verleend (zonder toepassing van nalatigheidsinteresten of boetes) van
2 maanden voor het aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12/03/2020.
o

Link:


1.3.3.
-

Bedrijfsvoorheffing
Uitstel betaling: Sinds mei 2020 zijn de normale indieningstermijnen opnieuw van
toepassing.
o

Link:


1.3.4.
-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19

Andere
Belgisch-Franse/ Belgisch-Luxemburgse/ Belgisch-Nederlandse/ BelgischDuitse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting: De dagen waarop
een grensarbeider thuis werkt in zijn woonstaat en dit uitsluitend wegens de
maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, mogen
beschouwd worden als dagen waarop de grensarbeider gewerkt heeft in de
gebruikelijke werkstaat.
De toepassing van deze akkoorden is verlengd tot 31 december 2020.
o

Link:


https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/grensarbeide
rs/akkoorden-covid-19
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-

Telewerk/thuiswerk vergoeding: Ondernemingen kunnen een ruling aanvragen voor
de toekenning van een tijdelijke telewerkvergoeding aan hun personeel zolang de
maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van COVID-19 van
toepassing zijn.
Via deze ruling krijgen ondernemingen de bevestiging dat de toegekende
vergoedingen beschouwd worden als kosten eigen aan de werkgever, die geen deel
uitmaken van de belastbare bezoldiging van de werknemers.
o

Links:


-

Waardeverminderingen op handelsvorderingen: De bestaande Covid-19 crisis kan
worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling van
waardeverminderingen op handelsvorderingen rechtvaardigt, indien aan de gestelde
voorwaarden is voldaan.
o

Links:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden

Wederopbouwreserve: Vennootschappen kunnen een wederopbouwreserve
aanleggen op het einde van het boekjaar m.b.t. de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024.
Het maximumbedrag is beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de
afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als uiterst maximum €20 miljoen. Om
dergelijk reserve aan te leggen, dient aan bepaalde voorwaarden voldaan te zijn.
o

Links:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden

Verhoogde investeringsaftrek: Voor investeringen die tussen 12 maart en eind
december 2022 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine
vennootschappen wordt een verhoogde investeringsaftrek van 25% ingevoerd.
o

Links:


https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden
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-

Tax shelter uitbreidingen: Op 12 juni 2020 werd beslist om tijdelijk een Tax sheltersysteem Covid-19 in te voeren voor kleine vennootschappen die de gevolgen van de
Covid-19-crisis hebben ondervonden.
o

Links:


-

Verhoogde aftrekbaarheid onthaal- en receptiekosten: De aftrekbaarheid van
receptiekosten wordt tijdelijk verhoogd van 50% naar 100% voor de kosten gemaakt
tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020. Echter blijven restaurant kosten voor 69%
aftrekbaar en relatiegeschenken voor 50%.
o

Links:


2.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscalesteun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Afbetalingsplan-voor-fiscaleschulden

FINANCIËLE MAATREGELEN
-

Moratorium op faillissement en uitvoeringsmaatregelen: De federale regering
heeft besloten een nieuw moratorium op faillissementen in te voeren tot 31 januari
2021. De ministerraad heeft een voorontwerp goedgekeurd, waarover de Kamer
binnenkort zal stemmen.
Op grond van een moratorium zou iedere onderneming die zijn continuïteit in het
gedrang ziet komen door de coronacrisis en die niet reeds in staking van betaling was,
onder bepaalde voorwaarden beschermd worden tegen uitvoeringsmaatregelen, zowel
bewarend als uitvoerend beslag, faillietverklaring alsook gerechtelijke ontbinding
o

-

Link:


https://legalnews.be/ondernemingsrecht/faillissement-en-wco/nieuwmoratorium-op-faillissementen-legalnews/



https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/bedrijven-tot-eindjanuari-beschermd-tegen-faillissement/10264428.html

Federale overheidsopdrachten: Dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen zullen
geen boetes krijgen voor vertragingen in de uitvoering van hun federale
overheidsopdrachten. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de
betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.
o

Link:


https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemerscoronavirus
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-

Andere federale ondersteuningsmaatregelen: De federale overheid voorziet
verscheidene ondersteuningsmaatregelen om zelfstandigen en ondernemingen te
ondersteunen.
i.

Ondersteuning handel en horecasector

ii.

Ondersteuning cruciale sectoren

iii.

Ondersteuning ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden

iv.

Ondersteuning exportbedrijven

v.

Consumptiecheque

vi.

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen
o

Link


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemerscoronavirus

Betalingsuitstel voor bestaande ondernemingskredieten/ hypothecair krediet:
Niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties
(ondernemingskredieten) of particulieren (hypothecair krediet) die aan bepaalde
voorwaarden voldoen kunnen voor maximaal 6 maanden betalingsuitstel krijgen voor
de kapitaalaflossingen van hun bestaand ondernemingskrediet of hypothecair krediet.
Er kan verlenging van het reeds verkregen betalingsuitstel gevraagd worden tot 31
december 2020. Een aanvraag verricht voor 20 september 2020, zal tevens uitstel
kunnen verkrijgen tot 31 december 2020.
o

-

Links:


https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/betalingsuitstel-en-garantieregelingondernemingskredieten



Ondernemingskredieten:
https://www.febelfin.be/nl/dossiers/charterbetalingsuitstel-ondernemingskredieten



Hypothecair
krediet:
https://www.febelfin.be/nl/dossiers/charterbetalingsuitstel-hypothecairkrediet#:~:text=Charter%20betalingsuitstel%20hypothecair%20krediet
%20In%20de%20praktijk%3A%20wie,bank%20%28email%2C%20chat%2C%20mobiele%20app%2C%E2%80%A6%29%2
0en%20via%20telefoon.

Garantieregeling voor nieuwe kredieten en kredietlijnen: Voor ondernemingen die
op zoek zijn naar financiering om de continuïteit van hun activiteit te garanderen, heeft
de overheid een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en
kredietlijnen met:
a) een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten), of
b) een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden,
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welke van toepassing zijn en kunnen aangevraagd worden onder de gestelde
voorwaarden.
o

Links:


https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/betalingsuitstel-en-garantieregelingondernemingskredieten#:~:text=De%20federale%20garantieregeling%
20(staatswaarborg)%20geldt,niet%2Dfinanci%C3%ABle%20bedrijven
%20en%20zelfstandigen.



https://www.febelfin.be/nl/dossiers/alles-wat-je-moet-weten-over-degarantieregeling-van-de-overheid-voor-bedrijven-en

3.

SOCIAALRECHTELIJKE MAATREGELEN

3.1.

ZELFSTANDIGEN

-

Overbruggingsrecht zelfstandigen: Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep die hun
activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen
genomen door de overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het
overbruggingsrecht (vervangingsinkomen).
Voor zelfstandigen wiens activiteiten niet verplicht werden onderbroken, maar werden
stopgezet omdat de zelfstandige hoofzakelijk afhankelijk is van een activiteit die
verplicht moet sluiten, komen eveneens in aanmerking voor een uitkering tot en met
december 2020 (zonder vereiste van minimumduur van onderbreking).
Van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten
vrijwillig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kan niet langer
gebruik worden gemaakt. Dit was slechts van toepassing tot 31 augustus 2020.
De omvang van de uitkering wordt bepaald afhankelijk van het zelfstandige statuut
(volledige of gedeeltelijke uitkering) en de gezinslast. De uitkering kan onder
voorwaarden worden gecumuleerd met andere vervangingsinkomens en dient steeds
te worden aangevraagd.
Bovendien wordt het overbruggingsrecht verdubbeld in de maand oktober en
november 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn, en wordt een nieuw
overbruggingsrecht uitgewerkt dat vanaf 1 januari 2021 kan worden ingeroepen bij een
crisis.
o

Link:


https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigencoronavirus
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-

Uitstel van betaling sociale bijdragen: Het betalingsuitstel voor betaling van
voorlopige sociale bijdragen diende te worden aangevraagd voor 15/09/2020. Deze
aanvraag is dus niet meer mogelijk.
o

Link:


-

Kwijtschelding verhogingen: Voor laattijdige betalingen van voorlopige sociale
bijdragen van het eerste, tweede en derde kwartaal van 2020 (niet tijdig betaald voor
30/09/2020), zullen geen verhogingen moeten betaald worden (zonder dat een
aanvraag moet worden ingediend). Er zijn wel verhogingen verschuldigd indien die
bijdragen op 31 december 2020 nog steeds niet betaald zijn.
o

Link:


-

Link:


https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstelvrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen

Vrijstelling betaling sociale bijdragen: Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden
ten gevolge van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen bij hun sociaal
verzekeringsfonds voor het bekomen van een (gehele of gedeeltelijke) vrijstelling van
(a) de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020
en (b) de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in de loop van
2020.
o

Link:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstelvrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen

Vermindering voorlopige bijdragen: Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden
ten gevolge van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen bij hun sociaal
verzekeringsfonds voor het bekomen van een vermindering van hun voorlopige sociale
bijdragen voor het jaar 2020, als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de
wettelijke drempels.
o

-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstelvrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstelvrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen

Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen:
Voorlopig zullen geen aanmaningen verstuurd en aangekondigde dwangbevelen
uitgevoerd worden voor nog niet betaalde sociale bijdragen.
o

Link:


https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstelvrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
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-

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid: De ziektekosten van zelfstandigen en hun familie
worden terugbetaald door het ziekenfonds. Zelfstandigen hebben bovendien recht op
een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf minstens 8 dagen arbeidsongeschiktheid.
Daarnaast hebben bepaalde zelfstandigen recht op een aanvullende crisisuitkering.
o

Link:


3.2.
-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstelvrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen

WERKGEVERS
Uitstel en compensatieregeling van betalingen aan de RSZ: Er wordt uitstel
verleend voor betaling van RSZ-bijdragen (werkgevers- en werknemersbijdragen en
bijzondere bijdragen) die betrekking heeft op alle betalingen vanaf 20/03/2020 tot
15/12/2020. De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te
dienen, blijft van kracht.
Dit uitstel is automatisch voor sectoren getroffen door een verplichte sluiting.
Voorafgaande aangifte (verklaring op eer) is echter vereist voor:
i. ondernemingen die niet door een verplichte sluiting getroffen zijn, maar die
gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire
maatregelen na te leven, en
ii. ondernemingen die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, maar niettemin
hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020.
Er wordt een compensatieregeling voor RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020
ingevoerd voor bepaalde werkgevers die zwaar getroffen werden. Deze maatregel kan
nog niet worden aangevraagd.
o

-

Link:


https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/compensatie-en-uitstel-van-betalingenaan-de-rsz



https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instr
uctions/obligations/obligations_nsso/contributionpayment_obligations_
periodicity/delay_payment-covid-19.html

Minnelijk afbetalingsplan RSZ-bijdragen: Ondernemingen die moeilijkheden
ondervinden om hun sociale bijdragen te betalen ten gevolge van het coronavirus,
kunnen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij
de RSZ aanvragen, waarmee de werkgever maandelijkse afbetalingen doet voor een
maximum van 24 maanden.
Er werd een wetsontwerp ingediend dat deze maatregel verlengt voor het derde en
vierde kwartaal 2020.
o

Link


https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelenvoor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen
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-

Uitkering tijdelijke werkloosheid: De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke
werkloosheid werd opnieuw ingevoerd voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met
31 maart 2021.
Bijgevolg kan vanaf deze datum alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het
coronavirus opnieuw worden beschouwd als Tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht. De werkgevers die zijn overgeschakeld naar de Tijdelijke werkloosheid om
economische redenen (overgangsmaatregel) door de vroegere beperkingen kunnen
bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw deze Tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht inroepen met de vereenvoudigde procedure.
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als
overmacht – bedragen 70% van een geplafonneerd maandloon, met een supplement
van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.
o

Links:


-

Opschorting sociale verkiezingen: Door de sociale partners werd besloten tot
tijdelijke collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure. De sociale
verkiezingen 2020 zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020.
o

Link:


4.

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegensovermacht-coronavirus

https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen2020/invloed-van-de-corona-crisis-op-de-sociale

ANDERE
-

Douane en accijnzen
o

Link:


-

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/coro
na-informatie-en-maatregelen

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Verlenging van recht op voorschotten
en opvolging van nieuwe aanvragen
o

Link:


https://financien.belgium.be/nl/Actueel/davo-automatische-verlengingvan-het-recht-op-voorschotten-en-opvolging-van-nieuwe-aanvragen
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B. VLAANDEREN
Algemeen overzicht:
-

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifiekemaatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamsesteunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

-

https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/subsidies/steunmaatregelenvoor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-corona-crisis

1.

PREMIES, SUBSIDIES EN ADVIESVERLENING
-

Hinderpremie: De hinderpremie kan niet langer worden aangevraagd.
o

Link:


-

Compensatiepremie: De compensatiepremie kan niet langer worden aangevraagd.
o

Link:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/coronacompensatiepremie

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme: Vlaamse ondernemingen die door de
verstrengde maatregelen geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens
60%, kunnen vanaf 16 november 2020 een steunbedrag aanvragen gelijk aan 10% van
de omzet (excl. btw) van dezelfde periode in 2019 (5% in bijberoep).
Ondernemers kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen m.b.t. de periode (i) van 1
oktober 2020 tot en met 15 november 2020, ofwel voor de periode (ii) van 19 oktober
tot en met 15 november 2020.
Ook de cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en
andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen deze
premie ontvangen. Indien deze ondernemingen een aanvraag indienen m.b.t. de
periode van 19 oktober tot en met 15 november, moeten zij hun omzetdaling niet
bewijzen. Indien deze ondernemingen een aanvraag indienen m.b.t. de periode van 1
oktober tot en met 1 november, moeten zij hun omzetdaling wel bewijzen.
Echter geldt dit niet voor cafés en restaurants waarvan 50% of meer van de omzet
betrekking heeft gehad op take away-activiteiten. Deze dienen wel weer de
omzetdaling
van
60%
aantonen.
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De maximale steun bedraagt m.b.t.:
a) Periode 1 oktober tot en met 15 november 2020:


€11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9
werknemers



€22.500 voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers



€ 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

b) Periode 19 oktober tot en met 15 november 2020:

o



€7.500 voor ondernemingen met 9 werknemers



€15.000 voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers



€ 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Link:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaamsbeschermingsmechanisme

Winwinlening en vriendenaandeel: Vermits veel ondernemers moeilijkheden
ondervinden om hun facturen te betalen, werd de winwinlening versoepeld sinds 2
oktober 2020.
Daarnaast lanceert de Vlaamse regering het vriendenaandeel. Deze maatregel is thans
nog niet operationeel.
o

Link:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemerscoronavirus#Uitbreiding-Waarborgregeling-door-coronacrisis

Achtergestelde
lening
(3
jaar)
en
Handelshuurlening:
Om een financiële buffer te creëren, voorziet PMV voor zelfstandigen en kmo’s in
hoofdberoep in een achtergestelde lening van 3 jaar van minimum €25.000 en
maximum €2,8 miljoen. De voorwaarden en interestvoet verschillen per doelgroep.
Deze
lening
kan
aangevraagd
worden
tot
15
april
2021.
Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te
betalen, kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij max. 2 maanden huur
wordt voorgeschoten door de Vlaamse overheid. Deze lening kan aangevraagd worden
tot 1 maart 2021.
o

Links:


https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemerscoronavirus



https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/coronalening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
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-

Uitbreiding Waarborgregeling: Voor bepaalde schulden wordt de bestaande
waarborgregeling bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) uitgebreid tot eind
dit jaar 2020. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze
crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een
overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV.
o

-

Links:


https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voorondernemers-ingevolge#Uitbreiding-Waarborgregeling-doorcoronacrisis



https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-coronauitbreiding



https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Waarborgregeling Gigarant: Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen)
voorziet een aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 april 2021, die meer flexibiliteit
biedt, dankzij de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels. De
waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige 1,5 miljard
EUR naar 3 miljard EUR.
o

Links:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemerscoronavirus

Vlaamse belastingmaatregelen:
i.

uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Concreet werden de
aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september
uitgestuurd. Aanslagbiljetten verzonden vanaf 1 oktober, hebben weer de
gewone betaaltermijn van twee maanden.

ii.

uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting: Ondernemingen kregen 4 maanden
uitstel van betaling voor de jaarlijkse verkeersbelasting voor aanslagbiljetten die
tot 30 september verstuurd werden.

iii.

toestaan van afbetalingsplannen.

iv.

verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor
erfbelasting en registratiebelasting: De termijn wordt verlengd tot 31 januari
2021.
o

Links:


https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamsebelastingdienst
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-

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemerscoronavirus

Aanmoedigingspremie
voor
werknemers:
De
bestaande
Vlaamse
aanmoedigingspremie (i.e. om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken
en zo ontslagen te vermijden) werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de
coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of
bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde
maand in het jaar voordien.
De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan
ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 31 december 2020.
o

-

Links:


https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-inmoeilijkheden-privesector



https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemerscoronavirus

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies: Begunstigden die het ten gevolge van de
crisis moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun
subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de
mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
o

Link:


-

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemerscoronavirus#Uitbreiding-Waarborgregeling-door-coronacrisis

Subsidies tewerkstelling en starters: Een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht
op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap worden versoepeld
ingevolge de coronacrisis:
i.

De
Vlaamse
Ondersteuningspremie
(VOP)
voor
zelfstandigen
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamseondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen),


ii.

Aanwervingsincentive
voor
langdurig
werkzoekenden
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurigwerkzoekenden-awi),


iii.

Deze maatregel geldt tot eind december 2020

Deze versoepeling geldt tot eind december 2020

Transitiepremie
naar
ondernemerschap
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen):


Dit liep af eind juni 2020
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iv.

Arbeidskaart
voor
economische
(https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning):

o

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voorondernemers-ingevolge

Strategische Transformatiesteun: Vlaamse kmo’s en grote ondernemingen in heel
Vlaanderen kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen, wanneer deze extra
investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten sinds 1 juni
2020. Het maximale steunpercentage is 50% van de in aanmerking komende
investeringen. Het project moet binnen de zes maanden na de datum voltooid zijn
waarop de steun is toegekend. Aanvragen moeten ingediend worden voor 1 mei 2021.
De minimum investeringsdrempel bedraagt € 250.000.
o

Link:


-

De einddatum is nog niet bekend.

Link:


-

migranten

https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemerscoronavirus

Coronasubsidies Vlaams Gewest vrijgesteld van belasting: De vergoedingen en
steunmaatregelen die de gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten en
steden toekennen, zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting, indien
aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Link:


-

https://www.vlaio.be/nl/begeleidingadvies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welkesubsidies-worden

Andere steunmaatregelen:
o

Toerisme
(https://www.toerismevlaanderen.be/concrete-steunmaatregelenvoor-toeristische-sector)

o

Land- en tuinbouw (https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-enveelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij)

o

Kinderopvang
(https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-enpeuters/procedures-formulieren-software/coronaviruscompensatiesubsidie.jsp en https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sectorschoolkinderen/procedures-formulieren-software/coronaviruscompensatiesubsidie.jsp)

o

Welvaartsfonds
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus)

o

Steun
voor
internationalisering
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus)
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