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

FEDERALE STEUNMAATREGELEN
Tijdelijke werkloosheid corona
www.rva.be
Voor de periode van 1 oktober tot en met 30 juni 2021 geldt tijdelijke werkloosheid corona
voor zowel arbeiders als bedienden. U vindt hierover alle informatie op de website van de
RVA. De bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid zal tot en met 30 juni 2021 verlaagd
worden. Meer informatie volgt nog.
Dubbele crisis-overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking – UPDATE
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
Het voordeel van het dubbele overbruggingsrecht werd bevestigd voor de maanden
maart en april 2021 en kan toegekend worden als gevolg van de laatste maatregelen
genomen op 24 maart 2021. Dit betekent dat enkel bedrijven die verplicht zijn om volledig
te sluiten, met uitzondering van de toegestane take-away in de horeca en de toegestane
click and collect voor de niet-essentiële handelszaken, kunnen profiteren van het dubbele
crisis-overbruggingsrecht.
Het kabinet stelt: “…wie moet sluiten, krijgt het dubbele crisis-overbruggingsrecht, wie op
afspraak open kan blijven en een omzetverlies van ten minste 40% heeft, krijgt het enkele
overbruggingsrecht (tweede pijler). Als het echter onmogelijk blijkt om op afspraak te
openen, kunnen de zaken sluiten en gebruik maken van het dubbele crisisoverbruggingsrecht”.
Momenteel wordt het dubbele crisis-overbruggingsrecht verlengd tot en met 30 juni 2021 in
geval van een gedwongen onderbreking. De aanvraag moet worden ingediend via uw
sociaal verzekeringsfonds.
Overbruggingsrecht ingeval van verplichte sluiting (1 ste pijler) - UPDATE
https://clarinval.belgium.be/nl/david-clarinval-stelt-het-crisis-overbruggingsrecht-vrij-vansociale-bijdragen
Dit overbruggingsrecht treedt pas in werking wanneer het dubbele crisisoverbruggingsrecht niet langer wordt verlengd. Het dubbele crisis-overbruggingsrecht werd
echter verlengd tot 30 juni 2021.
De aanvraag moet worden ingediend bij uw sociaal verzekeringsfonds.
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Onlangs werd beslist om het crisistoegangsrecht van de zelfstandige winst- en
winstgerechtigden (IPP) van bijdragen vrij te stellen, zoals nu al het geval is voor
bedrijfsleiders.
Overbruggingsrecht bij omzetdaling (2de pijler) - UPDATE
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
Van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt een vergoeding in het kader van het
overbruggingsrecht bij omzetdaling toegekend indien de omzet over de kalendermaand
voorafgaand aan de maand waarvoor een aanvraag wordt gedaan, afgenomen is met
minstens 40% ten opzichte van dezelfde kalendermaand in 2019.
Overbruggingsrecht in geval van een korte onderbreking door quarantaine/zorgen voor
een kind (3de pijler) - UPDATE
Dit overbruggingsrecht kan ook aangevraagd worden tot en met 30 juni 2021. Er kan
aanspraak worden gemaakt op een vergoeding wanneer de zelfstandige in quarantaine
of in isolatie wordt geplaatst terwijl hij arbeidsgeschikt is. Evenzo, als de zelfstandige zijn
activiteit gedurende minstens zeven (niet noodzakelijk opeenvolgende) kalenderdagen
moet onderbreken om voor zijn kind te zorgen, kan hij aanspraak maken op de financiële
crisisuitkering.
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
De aanvraag moet worden ingediend via uw sociaal verzekeringsfonds.
Overbruggingsrecht in andere situaties - UPDATE
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
Zelfstandigen kunnen een beroep doen op deze vorm van overbruggingsrecht o.a. omwille
van een gebeurtenis met een economische impact. Dit systeem zal tot en met 30 juni 2021
verbeterd worden (o.a. beter toegankelijk voor starters en met behoud voor
pensioenopbouw). Meer informatie volgt nog.
De aanvraag moet worden ingediend via uw sociaal verzekeringsfonds.
Aanvullende crisisuitkering voor somige arbeidsongeschikte zelfstandigen - UPDATE
https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/aanvullende-crisisuitkering-sommigearbeidsongeschikte-zelfstandigen-covid19.aspx
Hierdoor kunnen zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die als arbeidsongeschikt
worden erkend, een aanvullende crisiscompensatie krijgen. De mogelijkheid om aanspraak
te maken op deze vergoeding werd ook verlengd tot 30 juni 2021.
Uitstel/vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
Uitstel Q1 en Q2 2021 en de regularisatiebijdragen 2018-2019 die op 15/3 of 30/6 vervallen.
Vrijstelling Q1 en Q2 2021 en regularisatiebijdragen 2018-19 die op 31/3 of 30/6 vervallen (1
jaar aanvraagtermijn). Automatische kwijtschelding verhogingen op 31/3 en 30/6 (voor alle
laattijdig betaalde bijdragen verschuldigd voor kwartalen vanaf Q1 2020 of voor
regularisatiebijdragen 2018-19.
Ouderschapsverlof – werknemers wordt quarantaineverlof
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https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-ten-gevolgevan-de-sluiting-van-een-kinderdagverblijf-school-opvangcentrum-voor-gehandicapten
Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020. Sinds 1 oktober 2020 kunnen
ouders een beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid corona.
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, maar er kan
beroep worden gedaan op het overbruggingsrecht.
Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voorwerkgevers
Het gaat om een compensatieregeling die voorziet dat zwaar getroffen werkgevers een
tegemoetkoming zullen ontvangen die overeenstemt met de verschuldigde netto
patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd
voor
het
derde
kwartaal
2020.
Klik
hier
voor
meer
informatie.
https://www.traxio.be/nl/artikels/premie-voor-de-compensatie-van-rsz-bijdragen-van-hetderde-kwartaal-2020/#/
Afbetalingsplan voor de sociale werkgeversbijdragen - UPDATE
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
Het gaat om een uitstel van betaling van bijdragen voor het vakantiegeld boekjaren 2019
en 2020, de sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020
en het 1ste en 2de kwartaal 2021, en bepaalde wijzigingen van bijdragen. Problemen door
COVID-19 worden aanvaard als reden voor de aanvraag van minnelijke
afbetalingstermijnen.
Compensatie werkgeverskost tijdelijke werkloosheid corona voor de jaarlijkse vakantie
voor bedienden
Werkgevers, die in Q2 2020 bedienden tewerkstelden, zullen een compensatie ontvangen
van de werkgeverskost voor de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona voor de jaarlijkse
vakantie van bedienden. De compensatie wordt ten vroegste verwacht in Q2 2021. Meer
informatie volgt nog.
Telewerkvergoeding
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041d0bf-4438-b707-e7b847c4794c/circulaire%2525202021%25252FC%25252F20.
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/par
ticularcases/expensesreimbursement.html
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Wat betreft thuiswerk kan de werkgever :
-

-

Een forfaitaire thuiswerkvergoeding (kosten eigen aan de werkgever) toekennen tot
maximum 129,48 euro/maand en 144,31 euro/maand vanaf 1 april 2021 tot en met 30
juni 2021 en
een vergoeding van maximum 20 euro/maand voor het professioneel gebruik van een
privé-internetaansluiting en -abonnement en
een vergoeding van maximum 20 euro/maand voor het professioneel gebruik van
de privécomputer met randapparatuur of een vergoeding van maximum 10
euro/maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede
computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer;
Apparatuur of internet of telefoonabonnement ter beschikking stellen van de
werknemer.

Subsidie 2020-2021 voor werkgelegenheidsporjecten voor jongeren die risicogroepen
ondersteunen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2
021-02-26&numac=2021200653
Werkgevers die jongeren onder de 26 jaar die tot risicogroepen behoren, aan het werk
zetten, profiteren van aanvullende financiële middelen. Hiervoor moeten de
werkgelegenheidsprojecten starten op 1 januari 2020 en uiterlijk op 30 juni 2022 eindigen
voor uitgaven die in dezelfde periode zijn gemaakt. De deadline voor het indienen van het
tussenrapport is 30 juni 2021 en de deadline voor het indienen van het eindrapport is 1
september 2022.
Afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten
wegens niet-betaling voor bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschaps- en
rechtspersonenbelasting
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-hetcoronavirus-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 maart 2021.
De overheid zal bedrijven aanmoedigen om individuele afbetalingsplannen btw aan te
vragen waardoor het hoge interesttarief van 9,6% kan vermeden worden. Het huidige
systeem zal daarom in lijn worden gebracht met de directe belastingen. Meer informatie
volgt.
Uitstel aangifte aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting
niet-inwoners (vennootschappen)
https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/indieningstermijnen-aangiften
Voor vennootschappen en rechtspersonen die hun aangifte oorspronkelijk uiterlijk 24
september 2020 moesten indienen gold een automatische verlenging tot 30 november
2020.
Uitstel van betaling, kwijtschelding verhogingen, vermindering van voorlopige bijdragen of
of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
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https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
Decembervoorschot btw-bedrijfsvoorheffing
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregelen-decembervoorschotbtw-2020
Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in?
Dan moest u in 2020 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).

De decembervoorschotten bedrijfsvoorheffing en btw zullen afgeschaft worden en
verrekend worden in het volgend boekjaar (01/2022).
Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten
https://www.febelfin.be/nl/dossiers/vragen-en-antwoorden-betalingsuitstel-voorondernemingen
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=2020-0611&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. Deze maatregel wordt verlengd eind
2021.
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-meestrecente-maatregelen-in-het-sociaal-recht/
Dringende en tijdelijke (fiscale) maatregelen in het kader van COVID-19
Extra quotum vrijwillige overuren corona in cruciale sectoren
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De overheid had voor de periode van 1 april tot 30 juni 2020 een aanvullend quotum van
120 vrijwillige overuren toegekend aan bedrijven uit de cruciale kritieke sectoren. Deze
maatregel wordt verlengd voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
In de betrokken sectoren (o.a. het PC 112 voor pech-, reparatie- en onderhoudsdiensten,
aftersales en bandenwissels evenals het PSC 149.04 voor onderhoud en herstellingen), zullen
werknemers van 1 oktober tot 31 december 2020 en van 1 januari tot 31 maart 2021, 120
vrijwillige overuren corona kunnen presteren. Overuren corona die in het tweede kwartaal
van 2020 zijn gemaakt, worden van deze twee nieuwe quota afgetrokken.
Vrijwillige overuren moeten niet ingehaald worden en geven in principe geen aanleiding
tot overloon. Ze zijn onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en aan belastingen. De
120 uur vrijwillige overuren corona geven echter geen aanleiding tot overloon. Bovendien
is de vergoeding voor deze uren vrijgesteld van RSZ-bijdragen en niet onderworpen aan
roerende voorheffing.
Er geldt een verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de cruciale sectoren en
essentiële diensten te gebruiken in Q1-Q2. Meer informatie volgt nog.
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfinweb/pages/fisconet?_ga=2.225120986.1315288674.16055332661232063158.1597752242#!/document/aa6d8e5d-f8d2-44ca-bf3b-0b196f0f9e9d
Circulaire 2020/C/135 over de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de BV omwille van
COVID-19 pandemie – invoering van een specifieke maatregel voor werkgevers die gebruik
hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.
Kosten kinderopvang
Deze werden in aanmerking genomen voor de belastingvermindering tot 31 december
2020.
Consumptiecheques
U kunt voor 300 euro consumptiecheques aan uw personeel toekennen. Ze zijn vrijgesteld
van sociale zekerheidsbijdragen en kunnen tot 31 december 2021 worden uitgereikt om
vervolgens te worden besteed in de sectoren die zwaar getroffen worden door de
gezondheidscrisis (horeca, cultuur en sport). U kunt alle informatie vinden door hier te
klikken. https://www.traxio.be/nl/artikels/de-consumptiecheque-een-flinke-teug-zuurstofom-een-tweede-adem-te-vinden/#/
Compensatie kost tijdelijke werkloosheid corona voor jaarlijkse vakantie
Het gaat om een compensatie van de kosten van werkgevers voor de gelijkstelling van
tijdelijke werkloosheid corona voor het recht op jaarlijkse vakantie van bedienden die ten
vroegste in het tweede kwartaal van 2021 zal worden betaald. Het is in principe de RSZ die
het bedrag van de vergoeding zal berekenen en het van de andere bijdragen zal
aftrekken. De werkgever hoeft het niet aan te vragen.
Verhoogde investeringsaftrek
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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. De verhoogde investeringsaftrek van 25% is van toepassing
tot eind 2022.
Corona tax shelter
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/ec3f2a9d039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=19920410M
4&table_name=wet
Het betrof een belastingvermindering in de personenbelasting voor de verwerving van
nieuwe aandelen van kmo’s die ten gevolge van de coronacrisis een omzetdaling van
minstens 30% ondervonden in de periode tussen 2 november 2020 tot 31 december 2020
ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Deze maatregel is van toepassing tot 31
augustus 2021. Op deze manier kon tot 250.000 euro opgehaald worden. Dit systeem laat
een belastingvermindering toe van 20% en maximaal 100.000 euro (eventueel saldo is
overgedraagbaar naar drie volgende belastbare tijdperken) en de cumul van dit systeem
is mogelijk met bestaande taks shelter stelsels.
Vrijstelling btw-voorschot
Alle belastingplichtigen die de periodieke btw-aangifte moeten indienen, waren vrijgesteld
van betaling van het btw-voorschot voor handelingen in de laatste aangifteperiode van
2020.

STEUNMAATREGELEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
Premie om een niet-werkende Brusselse werkzoekende in 2021 in dienst te nemen
De Brusselse regering heeft een premie ingevoerd voor werkgevers die in 2021 een Brusselse
werkzoekende aanwerven. Het betreft een maandelijkse premie van maximaal 800 euro.
De werknemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals gedomicilieerd zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven zijn bij Actiris. U kunt alle voorwaarden met
betrekking tot deze premie raadplegen door hier te klikken.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020
121724&table_name=wet
Klik hier indien u nog meer informatie wenst.
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/phoenixbrussels/?language=nl&la=N&cn=2020121724&table_name=wet
Compensatiepremie van 2.000 euro
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premies-covid
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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.
Premie voor de “niet-essentiele sectoren”
https://economie-werk.brussels/premie-zogenaamde-nietessentiele?utm_source=sendinblue&utm_campaign=022021_Emailing_entreprises_prime_n
onessentiels&utm_medium=email
Ondernemingen die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis
COVID-19 kunnen een premie (tot 5.000 euro) vragen. Deze premie kan aangevraagd
worden tot uiterlijk 25 maart 2021.
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-meestgestelde-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-regeringneemt-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-regeringneemt-ongeziene-economische-en
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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-regeringneemt-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.

STEUNMAATREGELEN VLAAMS GEWEST
Ondersteuningspremie
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vraag-nu-de-corona-ondersteuningspremie-aan

De ondersteuningspremie was 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.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/wie-heeftrecht-op-een-coronacompensatiepremie#:~:text=het%20bedrag%20van%20de%20compensatiepremie,comp
ensatiepremie%20op%20je%20rekening%20gestort.
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
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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
Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme - UPDATE
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vraag-nu-vlaams-beschermingsmechanisme-5-aan
Ondernemers die voor tussen 1 februari 2021 en 28 februari 2021 te kampen hadden met
een omzetdaling van minstens 60%, kunnen vanaf 16 maart 2021 ook voor deze periode het
Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.
De Vlaamse Regering heeft deze steunmaatregel ook verder verlengd tot eind april 2021.
Globalisatiepremie - UPDATE
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/globalisatiemechanisme
Bedrijven die de laatste drie kwartalen van 2020 minimaal 60% van hun omzet hebben
verloren, kunnen aanspraak maken op deze steun. Het betreft een steun die gelijk is aan
10% van de omzet behaald in de laatste drie kwartalen van 2019.

STEUNMAATREGELEN WAALS GEWEST
Premie voor zelfstandigen en bedrijven die nog stilstaan
https://www.1890.be/article/8-indemnitescovid
Deze bonus is beschikbaar vanaf 10 maart 2021.
Vergoeding voor zelfstandigen en bedrijven die actief zijn in BTOB en substantieel worden
beïnvloed door besluiten tot sluiting
https://www.1890.be/article/8-indemnitescovid
Deze bonus is nog niet beschikbaar.
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-borsuslance-le-nouveau-pret--coup-de-pouce--soutenir-les-entreprises-de-proximite-enmobilisant-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--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html
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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
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
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
Behoud van de subsidies door het Gewest
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/coronavirus--legouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutiensupplementaires.publicationfull.html

STEUNMAATREGELEN STEDEN EN GEMEENTEN
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelencoronavirus-door-steden-en-gemeenten
We raden onze leden aan om de initiatieven van hun stad/gemeente te raadplegen.
Update 30 maart 2021.
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