


In de media: Nieuwe compensatiesteun vanaf 
19 oktober
Om mogelijke verliezen te compenseren voor getroffen ondernemers, worden er zowel op federaal als 
Vlaams niveau nieuwe steunmaatregelen gelanceerd. Deze kan je pas vanaf 15 november aanvragen :
• Het overbruggingsrecht wordt verdubbeld

• voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten. 
• zonder kinderlast krijgt zo 2.583 euro, 
• met kinderen ten laste krijgt 3.226 euro.

• overbruggingsrecht heropstart verlengd.
• Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten 
• maar die wel serieus verlies lijdt

• De sociale bijdragen (RSZ) worden tijdelijk kwijtgescholden.
• Voor het personeel gaat de regering ervoor zorgen dat de eindejaarspremie toch uitbetaald kan 

worden.
• Bron: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-coronamaatregelen-en-compensatiesteun-vanaf-19-

oktober 



Overzicht Vlaamse steunmaatregelen

• Overheidsleningen (werkkapitaal en handelshuur) uitgebreid
• Handelshuurlening
• Coronalening (achtergestelde lening op 3 jaar)

• Overheidswaarborgen uitgebreid
• Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis
• (Covid-19 waarborg (Gigarant) + 1,5 miljoen) 

• Corona premies VLAIO:
• Vlaams beschermingsmechanisme
• Nieuwe Vlaamse premie op komst
• (Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events)

• Vlaamse belastingsmaatregelen versoepeld
• Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven
• Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
• Soepel toestaan van afbetalingsplannen
• Verlenging van termijnen om fiscale verplichtingen te 

voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

• Winwinlening en vriendenaandeel

• Advies en opleidingssteun uitgebreid
• KMO-groeisubsidie
• KMO-portefeuille
• Werkbaarheidscheques

• Aanmoedigingspremie voor werknemers uitgebreid

• Termijnen VLAIO-subsidies versoepeld

• Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld
• De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen
• Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden 
• Transitiepremie naar ondernemerschap 
• Arbeidskaart voor economische migranten

• Welvaartsfonds

• Steun voor internationalisering

• Export-incubator VLAM

• Sectorale steun

• Strategische Transformatiesteun COVID-19

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-
coronavirus#:~:text=Nieuwe%20Vlaamse%20premie%20op%20komst&text=Een%20ondernemer%20die%20tussen%201,tijdens%20dezelfde%20periode%20in%2020
19. 



Handelshuurlening verlengd
Voor wie?

Bedrijven met fysieke inrichting die moesten sluiten door coronamaatregelen en 
bedrijven uit de eventsector die liquiditeitsproblemen m.b.t. betaling handelshuur

Wat?
vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of 
twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee 
maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder

Bedrag
• Lening op 2 jaar van max. € 35.000 aan 2% per jaar
• Indieningstermijn verlengd tot 1 december (i.p.v. 1 oktober).

De aanvraag moet door de verhuurder bevestigd zijn voor 4 december 2020.
Meer info:
• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening



Coronalening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Wie?
• Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest 
Wat?
• nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis 
• achtergestelde lening op 3 jaar bij PMV 
• € 25.000 tot € 2,8 miljoen
Info?
• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-

lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar



Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)

Wie?
• Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door 

een gebrek aan waarborgen, 
Wat?
• via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen laten 

waarborgen door de Vlaamse overheid. 
• uitgebreid voor bepaalde kredieten/leasingovereenkomsten
• contact opnemen met zijn bank of leasingmaatschappij.
Info?
• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-

coronacrisis-corona-uitbreiding



Vlaams Beschermingsmechanisme

Wie?
• Een ondernemer die in de periode augustus-september 2020 een omzetdaling 

van minimaal 60%, leed
Wat?
• kan tot en met 15 november het Vlaams Beschermingsmechanisme  aanvragen
• Bedrag :7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode 2019

(1/2 voor zelfstandigen in bijberoep)
• Voor omzetdaling vanaf 1 oktober kan je pas vanaf 16 november steun 

aanvragen!
Info?
• Info en aanvraag : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-

beschermingsmechanisme



Nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme 

Wie?
• Een ondernemer die tussen 1 oktober en 15 november 2020 of tussen 19 oktober en 18 

november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt

Wat?
• Deze premie bedraagt 10% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019. Die 10% is een 

benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.
• Horecazaken moeten hun omzetdaling niet aantonen tenzij take-away = 50% omzet.
• Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Vanaf 15 november 2020

Info?
• Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de VLAIO corona-update voor bedrijven. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is-
het-nieuw-vlaams.



Winwinlening en vriendenaandeel
Winwinlening : versoepeling
wie?
• Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. 

Wat?
• Een particulier :jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. 
• De ondernemer: extra kapitaal verwerven.
• tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar.
• Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 40% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via 

een eenmalig belastingkrediet.
Vriendenaandeel: 
- Kapitaalparticipaties voor particulier die investeert in bedrijf.
- Particulier tot max. 75,000 euro – onderneming tot max. 300,000€
- Maatregel is nog niet operationeel.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus



Overzicht Federale steunmaatregelen
• 1.Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (bank)

• Betalingsuitstel ondernemingskredieten (Moratorium)
• Overbruggingskrediet (<1j) onder staatswaarborg
• Overbruggingskrediet (>1j) onder staatswaarborg

• 2.Fiscale steun tijdens coronacrisis
• Afbetalingsplan fiscale schulden
• Carry back voor coronaverliezen
• Nieuwe limietdatum indiening bepaalde belastingsaangiften
• Steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen
• Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
• Uitstel betaling van BTW en BV
• Verlaagde BTW tarieven
• Verlenging indieningstermijn voor de aangifte van bepaalde belastingen in Biztax.
• Voorafbetalingen
• Vrijstelling doorstorting BV 
• Waardevermindering op handelsvorderingen
• Wederopbouwreserve
• Verhoogde investeringsaftrek
• Taxshelter uitbreidingen
• Geen decembervoorschot BTW 2020

• 3.Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

• 4.Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

• 5.Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

• 6.Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

• 7.Vergoeding voor thuiswerk

• 8.Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

• 9. Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

• 10, sectorale ondersteuning



Overbruggingsrecht (vervangingsinkomen)

Wie?

• Voor zelfstandigen die de deuren moeten 
sluiten, 

Wat?

• Verdubbeling van het crisis-
overbruggingsrecht. 

• Iemand zonder gezinslast krijgt zo 
€ 2.583. 

• Iemand met kinderen ten laste krijgt 
€ 3.226.

Wie?

• Voor zelfstandigen van wie de zaak niet 
moet sluiten maar wel verlies lijden

Wat?

• het overbruggingsrecht heropstart
verlengd tot eind december

• De maatregel geldt voor de maanden 
juni, juli, augustus, september en oktober 
2020

• 1.291,69 EUR per maand zonder gezinslast
• 1.614,10 EUR per maand met gezinslast

Beide maatregelen vereisen nog een wetgevend initiatief. Aanvragen kan dus nog niet:
Meer info:
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus



Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale 
bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus)

• Deze maatregelen werden verlengd tot eind 2020.

Er werd onlangs een Koninklijk besluit goedgekeurd waardoor 
sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten een aanvullende uitkering kunnen ontvangen. 

• Het bedrag wordt gelijkgesteld aan dat van het 
crisisoverbruggingsrecht

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



RSZ bijdragen

Wie?
• Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep,…) die 

getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus
Wat?
• schriftelijke aanvraag indienen bij sociale verzekeringsfonds 
• betaling van sociale bijdragen met een jaar uitstellen

• zonder aanrekening verhogingen 
• zonder invloed op de uitkeringen.
• De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 

van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 
2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 en 3 december 2020. Die bijdragen mogen nog niet zijn 
betaald. 

Info?
• https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus



Minnelijk afbetalingsplan sociale 
werkgeversbijdragen COVID-19

Wie?
• Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, 
Wat?
• Werkgevers kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor:

• de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal 2020, 
• voor de afrekening van het vakantiegeld 2019 en 
• voor de bijdragen van het tweede kwartaal 2020 

• Daarnaast geldt er nog steeds het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.
• Dit afbetalingsplan loopt over 24 maanden, zonder toepassing van sancties voor zover de voorwaarden gerespecteerd worden.
info?
• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/minnelijk-afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-covid
Aangekondigd:
• Verder kondigde de regering ook een vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan de RSZ

en de uitbetaling van de eindejaarspremie voor bepaalde sectoren aan. 
• Meer info ontbreekt vooralsnog.



Tijdelijke werkloosheid – Covid-19 (coronavirus)

• Volledige sluiting 
• =  tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
• geen bijkomend dossier indienen om de 

overmacht te staven.
• enkel ‘CORONAVIRUS’ vermelden bij aangifte. 
• Ook voor toeleveranciers of ondernemingen 

die door het cancellen van evenementen, 
culturele activiteiten

• Ondernemingen die niet moeten sluiten,
maar daling van omzet, productie, 
bestellingen, cliënteel

• = tijdelijks werkloosheid wegens 
economische oorzaken

• enkel‘SCHORSING BEDIENDEN’ als reden 
vermelden +‘CORONAVIRUS’ in de rubriek 
opmerkingen. 

• 18/3/2020: Vlaamse overheid versterkt de 
aanmoedigingspremie voor deeltijds werken 
voor bedrijven met verminderde productie 
van 20%

Hoe?
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0



Sectorale ondersteuning horeca
• Horeca vrijgesteld van FAVV-heffing voor 2020
• Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO – voor tijdelijke wijzigingen 

in de activiteit gedurende de periode van coronamaatregelen.
• Verlaagd BTW tarief tot eind 2020
• HorecaComeback

• Horeca Vlaanderen lanceerde met de steun van Toerisme Vlaanderen het initiatief HorecaComeback. 
Iedereen kan via deze website waardebonnen kopen om zijn favoriete Vlaamse horecazaken te steunen – en 
eens langs te gaan wanneer zij terug open zijn.

• Maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken
• = een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten

• Consumptiecheques
• Werkgevers kunnen hun werknemers papieren consumptiecheques geven 
• Te besteden in horecagelegenheden, culturele inrichtingen, sportverenigingen.

• Info sectorale steun andere sectoren: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-
corona/nood-aan-financiele-ademruimte/sectorale-steunmaatregelen


