Welke steunmaatregelen worden er voor ondernemingen getroffen op federaal
niveau?
ü Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
www.rva.be
De RVA heeft op 23 maart 2020 meegedeeld dat alle werkloosheid te wijten aan het coronavirus
beschouwd kan worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is bijgevolg niet langer
nodig een onderscheid te maken tussen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken
(economische moeilijkheden gerelateerd aan het coronavirus, daling van de omzet, daling van het
aantal klanten, annulering van afspraken enz.) of overmacht (verplichte bedrijfssluiting).
De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van een lockdown (= volledige of
gedeeltelijke sluiting op bevel van de overheid) loopt in principe niet tot na 19 april 2020. De lockdown
loopt voorlopig immers maar tot 19 april 2020, maar deze datum kan uiteraard nog opgeschoven
worden.
ü RSZ-uitstel
https://news.belgium.be/nl/coronacrisis-check-rsz-uitstel
Ondernemingen die door de federale maatregelen tegen het coronavirus covid-19 volledig gesloten
zijn krijgen automatisch uitstel en kunnen dit via een eenvoudige applicatie verifiëren. Ondernemingen
die zelf beslist hebben om volledig te sluiten kunnen vragen om hun RSZ-betalingen uit te stellen. Voor
beide groepen is dit mogelijk vanaf 20 maart met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal
uitstellen tot 15 december 2020.
ü Afbetalingsplan voor de sociale werkgeversbijdragen
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
Het gaat om een uitstel van betaling van de sociale werkgeversbijdragen voor het eerste en tweede
kwartaal van 2020. Problemen door het Covid-19-virus worden aanvaard als reden voor de aanvraag
van minnelijke afbetalingstermijnen.
U moet de aanvraag rechtstreeks indienen via het formulier voor de aanvraag van een minnelijk
afbetalingsplan op de website www.socialsecurity.be
ü Afbetalingsplan voor de bedrijfsvoorheffing
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
Voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn de stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van
boetes als de onderneming kan aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid19. Momenteel geldt een automatisch uitstel van twee maanden.
ü Btw-maandaangiften
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/bijkomende-steunmaatregelen-coronacrisis-btwteruggaven-maandaangiften
Alle indieners van btw-maandaangiften, ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben
en die evenmin als start-up beschouwd worden, zullen onder bepaalde voorwaarden een versnelde
teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant.
ü Afbetalingsplan voor de btw
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
Ook voor de btw zal het mogelijk zijn de stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van boetes als
de onderneming kan aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19. Ook hier
geldt op dit moment een automatisch uitstel van twee maanden.

ü Uitstel van de termijn voor het indienen van de aangiften VenB, RPB en BNI-ven
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
Belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de
aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners
vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste
indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
ü Afbetalingsplan voor personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
Ook hier geldt dat als kan worden aangetoond dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met
Covid-19, een betalingsuitstel verkregen kan worden. Bovenop de normale betaaltermijn zal standaard
een afbetalingsplan van 2 maanden worden toegekend.
ü Uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-hetcoronavirus?_ga=2.26206205.1534022319.1585230577-2108947206.1584092263
U moet de aanvraag voor 15 juni 2020 indienen bij uw sociale verzekeringskas, met daarbij de
bewijsstukken van de moeilijkheden die u als gevolg van het coronavirus ondervond.
Het uitstel van betaling geldt voor de sociale bijdragen (en de regularisaties) voor het 1e en 2e kwartaal
van 2020 (voor alle zelfstandigen). Dit uitstel is toegestaan zonder dat er verhogingen (3% en 7%)
worden toegepast. De bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 moet voor 31 maart 2021 worden
betaald en de bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald.
ü Vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-hetcoronavirus?_ga=2.26206205.1534022319.1585230577-2108947206.1584092263
Het is mogelijk een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 aan te vragen
als de beroepsinkomsten van de zelfstandige onder een van de wettelijke drempels liggen.
ü Vermindering van de voorafbetaling van de sociale bijdragen voor zelfstandige werknemers
Als de zelfstandige werknemer in de loop van het jaar merkt dat zijn inkomsten lager liggen dan het
bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van zijn bijdrage, kan hij een verlaging van de
bijdrage vragen.
ü Vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-hetcoronavirus?_ga=2.26206205.1534022319.1585230577-2108947206.1584092263
De aanvraag moet worden ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid
(www.socialsecurity.be) of via uw sociale verzekeraar (per aangetekende brief) binnen een jaar, te
rekenen vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarop de door de aanvraag
bedoelde bijdrage betrekking heeft. Het is waarschijnlijk dat een versoepeling van de
toekenningsvoorwaarden in het kader van de coronaviruscrisis zal worden toegepast. Een dergelijke
versoepeling wordt momenteel bestudeerd.
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https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-hetcoronavirus?_ga=2.26206205.1534022319.1585230577-2108947206.1584092263

zelfstandigen

Dit is een vergoeding van 1.291,69 EUR/maand (of 1.614,10 EUR/maand als het gaat om een
zelfstandige met gezinslast) die wordt betaald aan de zelfstandige die vanwege Covid-19 zijn activiteit
heeft moeten onderbreken.
U kunt profiteren van het overbruggingsrecht als u ofwel verplicht bent uw activiteit geheel te stoppen
(verplicht of vrijwillig) gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen of enkel o.a. dringende
herstellingen uitvoert in het kader van de maatregelen tegen Covid-19 gedurende ten minste 7
opeenvolgende kalenderdagen.
Het is belangrijk een verklaring op eer te voegen bij het in te vullen formulier.
ü Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
https://www.publicprocurement.be/nl/faq
Er wordt geen enkele boete of sanctie opgelegd aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen als
wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering van de overheidsopdracht te wijten is aan
Covid-19.
ü Uitstel van betaling en waarborgregeling voor de ondernemingen getroffen door de
coronacrisis
De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector bundelen hun krachten om
de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven op peil te houden.
De financiële sector heeft zich ertoe verbonden levensvatbare niet-financiële bedrijven en
zelfstandigen, alsmede hypotheekleners die als gevolg van de coronacrisis betalingsproblemen
ondervinden, uitstel van betaling te verlenen tot 30 september 2020, zonder dat daarvoor een
vergoeding wordt gevraagd.
De federale overheid zal een waarborgregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen
met een looptijd tot 12 maanden die de banken toekennen aan levensvatbare niet-financiële bedrijven
en zelfstandigen. Op die manier blijft de financiering van de economie gehandhaafd.
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/vragen-en-antwoorden-steunmaatregelen-voorondernemingen

Welke steunmaatregelen worden er voor ondernemingen getroffen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
ü Een eenmalige premie voor alle zaken die door de noodmaatregelen getroffen worden en
verplicht moeten sluiten

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
Het gaat om een premie (hinderpremie) van 4.000 per bedrijf (o.a. verkoop van (zware)
voertuigen/fietsen, onderhoud en herstel van auto’s, verkoop van onderdelen en accessoires).
Opgelet! De premie wordt verleend worden binnen de perken van het budget in de begroting. Indien
het budget uitgeput is, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het moment van de ontvangst
van de steunaanvraag. De aanvragen moeten ingediend worden bij Brussel Economie en
Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel uiterlijk op 18 mei 2020.
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https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemtongeziene-economische-en

Aan deze post werd een bedrag van 20 miljoen euro toegekend. Het Brussels Waarborgfonds zal deze
overheidsgaranties toekennen.
ü Moratorium op kapitaalaflossingen van leningen toegekend door finance&invest.brussels
aan bedrijven uit de getroffen sectoren
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemtongeziene-economische-en
Het gaat om een moratorium op kapitaalaflossingen van leningen toegekend door
finance&invest.brussels aan bedrijven uit de getroffen sectoren. Dit zal geval per geval worden
bekeken.
ü Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door een verhoogde dotatie aan het
Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemtongeziene-economische-en
Deze versterkte begeleiding wordt geregeld door hub.brussels in samenwerking met het Centrum voor
Ondernemingen in Moeilijkheden; er is in een steun van 200.000 euro voorzien.
ü De buitenlandse handel: hub.brussels krijgt de opdracht de gevolgen van Covid19 voor de
Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren nauwgezet op te
volgen
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regeringneemt-ongeziene-economische-en
ü Opschorting van de lez-boetes
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemtongeziene-economische-en
De datum waarop de verzending van de boetes in het kader van de lage-emissiezone van start gaat
(oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) wordt tijdelijk opgeschort.

Welke steunmaatregelen worden er voor ondernemingen getroffen in het
Vlaamse Gewest?
ü Crisiswaarborg van 100 miljoen euro voorzien door de Participatiemaatschappij Vlaanderen
voor de overbruggingskredieten
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
Het gaat om een steunmaatregel die duizend leningen van 100.000 euro moet waarborgen die tot 75%
door de gewestelijke waarborgregeling gedekt worden. De Participatiemaatschappij Vlaanderen staat
garant voor de overbruggingskredieten die zijn aangegaan voor bestaande schulden van bedrijven en
zelfstandigen (naast de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal).
ü Hinder- of compensatiepremie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden
door de maatregelen gerelateerd aan het coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbthet-coronavirus/corona
De ‘corona-hinderpremie’ (premie voor de hinder als gevolg van het coronavirus) werd uitgebreid naar
alle ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van
de Nationale Veiligheidsraad.

Met deze premie moet de aanzienlijke inkomstenderving van deze zaken deels gecompenseerd
worden. De ondernemers die door een volledige sluiting getroffen worden, ontvangen een eenmalige
premie van 4.000 euro en, als ze na 21 dagen niet kunnen heropenen, een bijkomende sluitingspremie
van 160 euro per sluitingsdag. Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, ontvangen een
eenmalige premie van 2.000 euro en, als ze na 21 dagen niet kunnen heropenen, een bijkomende
sluitingspremie van 160 euro per sluitingsdag.
Ondernemingen die niet verplicht moet sluiten door de overheid, maar die een omzetverlies lijden van
meer dan 60 %, kunnen genieten van een compensatiepremie van 3.000 euro, ook als ze blijven
doorwerken. Bijvoorbeeld garages die enkel dringende herstellingen kunnen doen. Een verklaring op
eer tussen 13 maart en 30 april 2020 en meer dan 60 % omzetverlies ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar, volstaan. Voor starters wordt het omzetverlies bekeken op basis van het ondernemingsplan
dat was voorgelegd.

https://vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlieshebben
ü Uitstel van betaling van de onroerende voorheffing
https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen pas vanaf september
2020 uitgestuurd worden om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terechtkomen.

Welke steunmaatregelen worden er voor ondernemingen getroffen in het Waalse
Gewest?
ü Buitengewoon crisisnoodfonds van 100 miljoen euro
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--le-gouvernement-dewallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html
Dit Fonds heeft tot doel de sectoren te ondersteunen die economische schade lijden als gevolg van het
coronavirus.
ü Buitengewoon solidariteitsfonds van 350 miljoen euro
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--le-gouvernement-dewallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html
Dit Fonds wordt als volgt onderverdeeld:
•

233 miljoen euro ter ondersteuning van door de coronacrisis getroffen kmo’s en zelfstandigen
(direct en indirect, en die voldoen aan de definitie van micro- en kleine onderneming) door
middel van een forfaitaire compensatie (hinderpremie):
o 5.000 euro per bedrijf dat volledig gesloten of stilgelegd wordt als gevolg van
beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, o.a. carwash.
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
2.500 euro per bedrijf dat zijn sluitingsdagen moet wijzigen zonder de hele week
gesloten te zijn, in toepassing van de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad, voor
de kapperssectoren.
115 miljoen euro aan ondersteunende maatregelen voor gezondheids- en sociale sectoren.
2 miljoen euro voor lokale autoriteiten ter compensatie van de afschaffing van belastingen en
vergoedingen voor bedrijven en zelfstandigen getroffen door de coronacrisis.
o

•
•

ü Algemene bevriezing van lopende leningen door SRIW, GROUPE SOGEPA en SOWALFIN tot
eind maart 2020, met verlenging mogelijk tot eind april 2020
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html
ü SOWALFIN neemt maatregelen voor het in stand houden/verhogen van de beschikbare
liquide middelen van kmo’s, met name via het verlenen van waarborgen
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html
ü SOGEPA en Wallonie Santé bieden leningen aan voor een maximumbedrag van 200.000 euro
met een terugbetalingsvrijstelling van 1 jaar en met een vaste rentevoet van 2%
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html
ü Uitbreiding van het GELIGAR-garantiemechanisme van 50 naar 250 miljoen euro
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html
ü Spreiding van de betaling van de waterrekening voor bedrijven met cashflowproblemen
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html
ü Behoud van subsidies door het Gewest
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html
ü Aanvullende financiering van 23 miljoen euro voor de dienstenchequesector
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--le-gouvernement-dewallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html

STEDEN EN GEMEENTEN
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirusdoor-steden-en-gemeenten
We vragen onze leden ook de door hun stad/gemeente ondernomen initiatieven te raadplegen ...

