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STEUNMAATREGELEN 
 

Hieronder vindt u een niet-limitatief overzicht van de diverse sociaalrechtelijke en 
fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen.  

 

FEDERALE STEUNMAATREGELEN 
 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 
www.rva.be  
Voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 gelden specifieke 
overgangsmaatregelen. U vindt hierover alle informatie op de website van de RVA door 
hier te klikken.  
 
Vervangingsinkomen voor zelfstandigen – overbruggingsrecht 
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus  
Dit is een vergoeding van 1.291,69 euro/maand (of 1.614,10 euro/maand voor een 
zelfstandige met gezinslast) die wordt betaald aan de zelfstandige die vanwege COVID-19 
zijn activiteit heeft onderbroken. Deze uitkering kan nog voor de maand augustus 2020 
worden toegekend aan zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 
opeenvolgende kalenderdagen in de desbetreffende kalendermaand vrijwillig hebben 
onderbroken.  
Dit verzoek moet worden ingediend bij uw sociaal verzekeringsfonds. 
 
Het overbruggingsrecht wegens verplichte (gedeeltelijke) sluiting geldt tot 31 december 
2020, het overbruggingsrecht wegens vrijwillige sluiting van minstens zeven opeenvolgende 
kalenderdagen/kalendermaand tot 31 augustus 2020 en het relanceoverbruggingsrecht 
(zie hieronder) voor wie op 3 mei nog verplicht (gedeeltelijk) gesloten was, en nu terug open 
is, en in Q2 een omzetverlies kende van minstens 10% tot 31 oktober 2020. 
 
Relancepremie – heropstartpremie >< overbruggingsrecht 
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus  
https://news.belgium.be/nl/covid-19-verlenging-van-het-heropstart-overbruggingsrecht-
voor-zelfstandigen  
Dit is een afzonderlijk overbruggingsrecht voor hetzelfde bedrag (als het gewone 
overbruggingsrecht) dat voor de periode van 1 juni tot 31 december 2020 kan worden 
toegekend aan zelfstandigen in hoofdberoep en aan zelfstandigen in bijberoep die aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 

- ze zijn verplicht voorlopige bijdragen te betalen die minstens gelijk zijn aan de 
minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep; 

- hun activiteit was nog steeds gesloten of verboden op 3 mei 2020; 



- de omzet of de bestellingen zijn in het tweede kwartaal van 2020 minstens 10% gedaald 
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar; 

- de activiteit kan terug worden opgestart voor de hele maand zonder andere 
beperkingen dan de socialdistancingregels; en 

- ze genieten geen ander overbruggingsrecht voor dezelfde maand 

Deze uitkering kan worden gecumuleerd met tijdelijke werkloosheid.  
 
Ouderschapsverlof – werknemers 
https://www.traxio.be/nl/artikels/corona-ouderschapsverlof-werknemers-en-zelfstandigen/  
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof  
Het corona-ouderschapsverlof is van toepassing tegen dezelfde voorwaarden als het 
gebruikelijke ouderschapsverlof maar vormt een aanvulling erop. Het is zodoende mogelijk 
het ouderschapsverlof om te zetten in corona-ouderschapsverlof voor de periode van 1 
mei 2020 tot en met 30 september 2020.  
 
Ouderschapsuitkering – zelfstandigen 
https://www.traxio.be/nl/artikels/corona-ouderschapsverlof-werknemers-en-zelfstandigen/  
De uitkering is bestemd voor de zelfstandigen die hun activiteit voortzetten, maar dat niet 
voor de volle 100% kunnen doen omdat ze moeten zorgen voor een of meerdere kinderen 
jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar in het geval van een kind met een handicap). Het 
gaat om een uitkering van 523,24 euro/maand of 875 euro/maand voor een 
eenoudergezin, bedoeld voor de zelfstandigen die hun activiteiten voorzetten in mei en 
juni. 
Deze vergoeding kon ten laatste op 30 september worden aangevraagd. 
 
Uitstel van de sociale verkiezingen 
De sociale verkiezingen van mei 2020 zijn uitgesteld. Ze zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 
november 2020. Momenteel is de procedure bevroren op dag X + 36, samen met alle 
stappen die daarop volgen.  
Zie het Infobulletin 07/08-2020. 
 
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 COVID-19 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  
Gezien de aanhoudende economische moeilijkheden voorziet een wetsontwerp in de 
verlenging van de maatregel alsook in het niet toepassen van sancties in geval van niet-
betaling van de maandelijkse voorschotten als gevolg van de desorganisatie wegens 
COVID-19 voor het derde en vierde kwartaal 2020  
 
Uitstel RSZ  
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-
werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen 
https://www.traxio.be/nl/artikels/aanvraag-rsz-uitstel-is-mogelijk-tot-30-juli/  
Bedrijven die door de federale maatregelen volledig moeten sluiten, krijgen automatisch 
uitstel van hun RSZ-betalingen en kunnen dit via een eenvoudige toepassing controleren. 
Bedrijven die zelf besluiten hun bedrijf volledig te sluiten, kunnen uitstel vragen voor hun 
socialezekerheidsuitkeringen.  
Dit is voor beide groepen mogelijk vanaf 20 maart voor het eerste en tweede kwartaal. De 
betalingen worden dan uitgesteld tot 15 december 2020.  
Nog een derde groep komt in aanmerking voor uitstel van betaling van sociale bijdragen, 
namelijk de ondernemingen die niet volledig zijn gesloten maar hun economische activiteit 
sterk zien afnemen.  
Het verzoek om uitstel kon worden ingediend tot 30 juli 2020. 
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Afbetalingsplan voor bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschaps- en 
rechtspersonenbelasting 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-
coronavirus-covid-19 
De stortingen kunnen gespreid en vrijgesteld worden van boetes als de onderneming kan 
aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Dit verzoek kan 
op elektronische wijze worden ingediend tot 31 december 2020. 
 
Uitstel aangifte aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting 
niet-inwoners (vennootschappen) 
Voor vennootschappen en rechtspersonen die hun aangifte oorspronkelijk uiterlijk 24 
september 2020 moesten indienen geldt een automatische verlenging tot 29 oktober 2020. 
 
Uitstel van betaling, kwijtschelding verhogingen, vermindering van voorlopige bijdragen of 
of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus  
 
Decembervoorschot btw 2020 
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregelen-decembervoorschot-
btw-2020  
Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in?  
Dan moet u dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot uw 
verrichtingen van: 

- het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of 
- de maand december 2020 (als u maandaangiften indient). 

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten  
https://www.febelfin.be/nl/dossiers/vragen-en-antwoorden-betalingsuitstel-voor-
ondernemingen 
De financiële sector heeft zich ertoe verbonden levensvatbare niet-financiële bedrijven en 
zelfstandigen, samen met hypotheekleners die als gevolg van de coronacrisis 
betalingsproblemen ondervinden, uitstel van betaling te verlenen tot 31 oktober 2020 (met 
mogelijke verlenging tot 31 december 2020), zonder kosten aan te rekenen. 
 
Belastingvrijstelling voor de uitkeringen toegekend door de gewesten, gemeenschappen, 
provincies en gemeenten 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-06-
11&caller=summary&numac=2020021216  
De steunmaatregelen die tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020 door de gewesten, 
gemeenschappen, provincies en gemeenten worden genomen onder de vorm van 
uitkeringen, zijn vrijgesteld van de inkomstenbelasting. 
 
Overbruggingskrediet (maximum 12 maanden en voor kmo's tot 36 maanden) 
https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen  
 
Versoepeling van de belastingregels voor grensarbeiders 



Werknemers die meestal werken in een land dat grenst aan België, maar die vanwege de 
gezondheidscrisis uitzonderlijk thuis hebben gewerkt, blijven belastbaar in de staat waar ze 
hun beroepsactiviteit uitoefenden voor de crisis begon.  
Raadpleeg onze nieuwsbrief voor meer informatie over de akkoorden tussen landen binnen 
de coronacontext: https://www.traxio.be/nl/artikels/covid-19-overzicht-van-de-meest-
recente-maatregelen-in-het-sociaal-recht/  
 
Nieuwe dringende en tijdelijke fiscale maatregelen in het kader van COVID-19:  

- vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing; 
Circulaire 2020/C/103: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet#!/document/04f908fa-1f4d-4f5e-9dc2-
903de45902a6/Circulaire%2525202020%25252FC%25252F103%252520bedrijfsvoorheffing  

- kosten voor kinderopvang worden in aanmerking genomen voor de 
belastingvermindering voor kinderopvang. Deze maatregel wordt verlengd tot 31 
december 2020; 

- u kunt voor 300 euro consumptiecheques aan uw personeel toekennen. Ze zijn 
vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en kunnen tot 31 december 2020 worden 
uitgereikt om vervolgens te worden besteed in de sectoren die zwaar getroffen worden 
door de gezondheidscrisis (horeca, cultuur en sport); 

- onthaalkosten voor professionele doeleinden tussen 8 juni en 31 december 2020 zijn 
volledig fiscaal aftrekbaar; 

- de investeringsaftrek voor activa verworven of samengesteld tussen 12 maart en 31 
december 2020 wordt verhoogd naar 25%. Bovendien zal ook de stock van de 
verhoogde investeringsaftrek van 20%, aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar 
overdraagbaar zijn in plaats van slechts een jaar; 

- voor de personen- en vennootschapsbelasting geldt een wijziging van de vrijstelling om 
de solvabiliteit en het eigen vermogen van de ondernemingen te versterken. Een 
tijdelijke maatregel biedt de belastingplichtigen de mogelijkheid het kapitaal van deze 
bedrijven te verhogen tot 31 december 2020. Het betreft een belastingvermindering 
voor de verwerving van nieuwe aandelen van bestaande bedrijven of aandelen van 
startende ondernemingen; 

- alle belastingplichtigen die de periodieke btw-aangifte moeten indienen, zijn vrijgesteld 
van betaling van het btw-voorschot voor handelingen in de laatste aangifteperiode 
van 2020. 

Consumptiecheques 
De toekenning van consumptiecheques is mogelijk tot en met 31 december 2020. U kunt 
alle informatie vinden door hier te klikken. 
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STEUNMAATREGELEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST 
 
Compensatiepremie van 2.000 euro 
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premies-covid  
2.000 euro voor organisaties met minder dan vijf fte's. Deze premie kan alleen worden 
toegekend als de eenmalige premie van 4.000 euro niet is betaald.  
De aanvraag kon tot 30 juni 2020 via een onlineformulier worden ingediend.  
 
Financiële tussenkomst voor de getroffen bedrijven door het verlenen van 
overheidsgaranties op bankleningen 
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-
gestelde-vragen 
Het Brussels Waarborgfonds zal deze overheidsgaranties regelen.   
 
Microkredieten 
BRUSOC verstrekt een noodlening van 15.000 euro om cashflowproblemen te verminderen 
en de heropstart en ontwikkeling van de economische activiteiten te bevorderen.  
Voor alle informatie over dit microkrediet en om het in te vullen formulier te ontvangen, stuur 
een e-mail naar covidbrusoc@hub.brussels  
 
Verlenging van het betalingsuitstel voor de onroerende voorheffing 
Het betalingsuitstel voor de onroerende voorheffing wordt automatisch met twee 
maanden verlengd. 
 
Verlenging van de termijn voor de indiening en betaling van registratierechten 
De termijnen voor de indiening en betaling van de registratierechten worden beide met 
maximaal vier maanden verlengd als deze termijnen oorspronkelijk tussen 16 maart en 30 
juni 2020 zouden aflopen. 
 
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-
neemt-ongeziene-economische-en  
Het gaat om een moratorium op kapitaalaflossingen van leningen toegekend door 
finance&invest.brussels aan bedrijven uit de getroffen sectoren. Dit zal per geval worden 
bekeken.  
 
Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door een verhoogde dotatie van het 
Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden  
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-
neemt-ongeziene-economische-en  
Deze versterkte begeleiding wordt geregeld door hub.brussels in samenwerking met het 
Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden en er is een financiering van 200.000 euro 
voorzien.  



 
Buitenlandse handel: hub.brussels krijgt de opdracht de gevolgen van covid 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-regering-
neemt-ongeziene-economische-en  
 
Verlenging van de betalingstermijn voor de verkeersbelasting en de belasting op 
inverkeerstelling 
De betalingstermijn voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling wordt 
met twee maanden verlengd, bovenop de gebruikelijke twee maanden.  
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STEUNMAATREGELEN VLAAMS GEWEST 
 
Ondersteuningspremie  
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vraag-nu-de-corona-ondersteuningspremie-aan 
De ondersteuningspremie is een eenmalige en forfaitaire premie voor ondernemers 
die - omwille van corona - te maken hebben met een omzetverlies van 60% in de 
maand volgend op de heropstart na een verplichte sluiting of tijdens de maand mei 
indien er geen verplichte sluiting was.  
De premie kon aangevraagd worden tot 31 augustus. 
 
Compensatiepremie 
Indien de hinderpremie geweigerd werd of teruggevorderd kan men mogelijk in 
aanmerking komen voor de compensatiepremie. Klik hier.  
 
Crisiswaarborg van 100 miljoen euro voorzien door de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen voor 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).  
 
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 met 
liquiditeitsproblemen te kampen krijgen.  
 
Uitstel van betaling voor de jaarlijkse verkeerbelasting 
https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst  
De betaling van de verkeerbelasting wordt uitgesteld met vier maanden 
 
Vlaams beschermingsmechanisme 
Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien 
dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 komen in aanmerking voor een 
steunbedrag van  7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar, maar 
geplafoneerd op 15.000 euro. Klik hier voor meer informatie. 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaamse-beschermingsmechanisme De 
premie aanvragen kan tussen 1 oktober en 15 november bij VLAIO. 
Nieuw! Bedrijven die tussen 1 oktober en 15 november 2020 OF 19 oktober en 18 november 
2020 een omzetdaling hebben van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode in 
2019 komen binnenkort in aanmerking voor een steunbedrag gelijk aan 10% van de omzet 
(excl. BTW). Binnenkort volgt verdere informatie.  
 



 

 
STEUNMAATREGELEN WAALS GEWEST 
 
RICOCHET-lening van maximum 45.000 euro tegen gunstig tarief 
Via de bank.  
 
COUP DE POUCE-lening 
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/le-ministre-willy-borsus-
lance-le-nouveau-pret--coup-de-pouce--soutenir-les-entreprises-de-proximite-en-
mobilisant-lepargne-privee.publicationfull.html  
 
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--le-
gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-
supplementaires.publicationfull.html  
 
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--le-
gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-
supplementaires.publicationfull.html 
 
Uitbreiding van het GELIGAR-garantiemechanisme van 50 naar 250 miljoen euro 
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--le-
gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-
supplementaires.publicationfull.html  
 
Spreiding van de betaling van de waterrekening voor bedrijven met cashflowproblemen 
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--le-
gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-
supplementaires.publicationfull.html  
 
Behoud van de subsidies door het Gewest 
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--le-
gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-
supplementaires.publicationfull.html  
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STEUNMAATREGELEN STEDEN EN GEMEENTEN 
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-
coronavirus-door-steden-en-gemeenten  
 
We raden onze leden aan om de initiatieven van hun stad/gemeente te raadplegen. 
  
Update 21 oktober 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


