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Corona - Steunmaatregelen
1. Federale steunmaatregelen
a. Werknemers
Tijdelijke werkloosheid

Aanvragen

Website: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
Vanaf 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 werd een soepele toepassing van het begrip overmacht
aanvaard en werden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al kon er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden
gewerkt.
Deze soepele regeling eindigde op 31.08.2020, behalve voor de uitzonderlijk zwaar getroffen
sectoren en ondernemingen, die de regeling nog verder kunnen inroepen tot 31.12.2020 (zie infoblad
E2 Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 overgangsmaatregelen).
Door de evolutie van de pandemie en de nieuwe maatregelen genomen door het overlegcomité, heeft
de minister van Werk beslist om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid opnieuw in te
voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf 01.10.2020 tot en met
30.09.2021. Het kernkabinet van de federale regering heeft op 10.12.2021 beslist de vereenvoudigde
procedure tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31.03.2022.
Deze maatregel wordt verlengd tot 31.03.2022.

b. Fiscale lasten
Automatisch
Verhoogde investeringsaftrek 25%
Website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek
In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming
werd er beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die
tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en
kleine vennootschappen. Daarnaast zal ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in
het boekjaar 2019 worden versoepeld.
Er werd op 6 november beslist om dit te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.

c. Zelfstandigen
Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Website: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

Aanvragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een
vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de
beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als hun geraamde beroepsinkomsten van het
jaar 2021 lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
De voorlopige sociale bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:
• 719,68 EUR (exclusief beheerskosten) voor een zelfstandige in hoofdberoep;
• 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan
1.553,58 EUR;
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• 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte
inkomsten lager zijn dan 3.107,17 EUR.
Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2021 toch hoger zijn dan het bedrag
waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet
alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Kwijtschelding verhogingen
Website: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

Automatisch

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal
van 2021 niet betalen voor 31 december 2021, zullen omwille van die laattijdige betaling geen
verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen
die in de loop van 2021 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De
zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Uitstel van betaling
Website: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

Aanvragen

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die moeilijkheden
ondervindt door de gevolgen van het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn
socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen,
zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.
De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal
van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen op 31
maart 2021 of op 30 juni 2021, 30 september 2021 en 31 december 2021. Die bijdragen mogen nog
niet zijn betaald.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en
2019 die vervallen op 31 maart 2021 moeten betaald worden vóór 31 maart 2022.
De bijdrage van het tweede kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die
vervallen op 30 juni 2021 moeten betaald worden vóór 30 juni 2022.
De bijdrage van het derde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die
vervallen op 30 september 2021 moeten betaald worden vóór 30 september 2022.
De bijdrage van het vierde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die
vervallen op 31 december 2021 moeten betaald worden vóór 15 december 2022.
De aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021 moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend
worden vóór 15 maart 2021. De aanvraag voor het tweede kwartaal van 2021 moet ingediend
worden vóór 15 juni 2021. De aanvraag voor het derde kwartaal van 2021 moet ingediend worden
vóór 15 september 2021. De aanvraag voor het vierde kwartaal van 2021 moet ingediend worden
vóór 15 december 2021.

Vrijstelling van bijdragen

Aanvragen

Website : https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun
sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van
betaling indienen voor de volgende bijdragen:
• de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020;
• de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021;
• de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen zijn in 2020;
• de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2018 en 2019 en 2020 met vervaldag in 2021.
De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk
betrokken kwartaal.
Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen
hebt ontvangen. Wil je een aanvraag doen voor meerdere kwartalen van 2021, dan is het aan te
raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het laatste betrokken kwartaal hebt
ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle betrokken kwartalen in te dienen. Maar opgelet,
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je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken
kwartaal.
Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen
vragen.
Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je
kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten
meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.
Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je
socialeverzekeringsfonds.

d. Kredieten
Garantieregeling nieuwe kredieten – soepele regeling

Aanvragen

Website: https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieeltoezicht/toezichtsdomeinen/kredietinstellingen/qa-moratorium-en-19
Elke bank kan een deel van de enveloppe opnemen in nieuwe bijkomende kredieten en
kredietlijnen in verhouding tot haar marktaandeel in de uitstaande kredieten en kredietlijnen (alle
looptijden) aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit
organisaties op 31 december 2019. Dit marktaandeel werd vastgesteld op basis van FINREP (tabel
20.04) en schema A (tabel 02.11) rapportering en gemeld aan alle instellingen per individuele
uniforme brief van de NBB d.d. 14 april 2020. Instellingen mogen tot 20% van de aan hen aldus
toegewezen enveloppe aanwenden voor het verlenen van gewaarborgde kredieten onder de
tweede garantieregeling.
In tegenstelling tot de eerste garantieregeling is de tweede garantieregeling facultatief. Daarom
moet de kredietgever op het ogenblik dat een krediet wordt verleend, de kredieten die hij onder de
waarborgregeling wenst te brengen, specifiek identificeren. De keuze voor de waarborgregeling
gebeurt met andere woorden (uiterlijk) op het ogenblik van de verlening van het krediet en mits
akkoord van de kredietnemer.
De garantie geldt per individueel krediet, waarvan het verlies ten belope van 80% gedragen wordt
door de Staat.
De termijn van verstrekking van onder de tweede garantieregeling vallende kredieten werd verlengd
tot 31 december 2021 en de looptijd tot 5 jaar bij KB van 24 december 2020.

2. Brussels-hoofdstedelijk Gewest
Ondersteuning Cashflow

Aanvragen

Website: https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meestgestelde-vragen
Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels
Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van
20 miljoen euro;
Opmerking: de garantie van Brussel zal een aanvulling vormen op de federale staatsgarantie.

Proxi-lening

Aanvragen

Website: https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-steunmaatregelen-ondernemingen-handelaarszelfstandigen
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De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de
financiering van KMO’s via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan
een KMO worden verstrekt.
Via de Proxi-lening kan de kredietnemer (de zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een
economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een goedkope lening van maximum
250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (een naaste, familielid
of wie belangstelling heeft voor de activiteit…). Tot en met 31 december 2021, is het mogelijk om
een lening van maximum 300.000€ te krijgen (alle proxi-leningen gecombineerd). Na die datum, het
maximum bedrag is 250.000€.

3. Vlaams Gewest
a. Kredieten en waarborgen
Aanvragen
Win-win lening
Website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
Met de publicatie van het 'Decreet van 2 oktober 2020' worden de versoepelingen die reeds lange
tijd waren aangekondigd een feit:
1. De looptijd van 8 jaar kan vanaf nu variëren tussen 5 en 10 jaar.
2. Het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000.
3. Het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
4. Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om
een winwinlening te verstrekken.
5. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
De verruiming geldt enkel voor nieuwe contracten gesloten na 6 oktober (de datum van de
publicatie van het decreet). Ingevolge de COVID-19-crisis kan het percentage van het eenmalig
belastingkrediet van 30% worden opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging van het eenmalig
belastingkrediet geldt alleen voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk
31 december 2021. Daarnaast konden Winwinleningen die een einde namen in 2020 door de
partijen verlengd worden voor een termijn van 1 of 2 jaar. De verlenging diende gepaard te gaan
met een uitstel van betaling van kapitaal voor dezelfde periode. De kredietnemer dient in deze
periode van verlenging één keer per jaar de intresten te betalen aan de kredietgever (en de
roerende voorheffing daarop door te storten aan de dienst roerende voorheffing). De kredietnemer
behoudt het jaarlijkse belastingkrediet van 2,5% en het recht op het eenmalig belastingkrediet
gedurende de hele looptijd van de verlenging.

b. Werknemers
Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld
Website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-

Aanvragen

steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge#Uitbreiding-Waarborgregeling-door-coronacrisis
Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering
van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:
De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen
voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun nettobedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen
onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de
crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen
doen op deze premie. Deze maatregel is ook in 2021 geldig.
Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de
overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Vanwege de crisis werden volgende
termijnen met 3 maanden verlengd tot 30 juni 2020: de indienperiode voor aanvraagdossiers
en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.
Wie start in een sector die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen krijgt momenteel
3 maanden extra om op te starten na het doorlopen van het prestarterstraject (dus 9
maanden). Deze maatregel is bovendien verruimd en geldt voor de periode 1 april tot en met
31 maart 2022 ook voor jongere werkzoekenden.
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c. Vlaamse belastingen
Soepel toestaan van afbetalingsplannen
Website: https://www.vlaanderen.be/afbetalingsplan-voor-vlaamse-belastingen

Aanvragen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen
voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:
onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor
eenmanszaken;
navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat
(bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te
behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats
van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van
financiële moeilijkheden gevraagd worden.
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