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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. 
Het kernkabinet van de federale regering heeft op 14.03.2022 beslist de vereenvoudigde procedure 
tijdelijke werkloosheid overmacht te verlengen tot en met 30.06.2022. Dit geldt niet enkel voor de 
tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van het coronavirus maar ook voor de tijdelijke werkloosheid 
die het gevolg is van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. 
 
Deze maatregel geldt dus tot 30.06.2022. 

 
 

b. Fiscale lasten 
 

Verhoogde investeringsaftrek 25% Automatisch 

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. 
 
Tot eind 2022 geldt er een verhoogde investeringsaftrek van 25%.   

 

 

c. Zelfstandigen 
 

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen Aanvragen 

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

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een 
vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de 
beroepsinkomsten van 2019) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen 
dan de inkomsten van 2019. 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar 
getroffen worden (voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies van 40% in vergelijking met 
het laatste kwartaal van het referentiejaar 2019) door de beperkende maatregelen in het kader van 
de strijd tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigde aanvraagprocedure. 

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale 
bijdragen afgeschaft. De zelfstandige kan voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van de 
geraamde inkomsten. De vermindering moet worden aangevraagd bij het socialeverzekeringsfonds. 

De minimumbijdrage voor de zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende 
echtgenoten blijft behouden. Zij kunnen nooit minder voorlopige sociale bijdragen betalen dan die 
minimumbijdrage. 

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2022 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 Automatisch 

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

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 niet betalen op 
31 maart 2022, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. 
Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van de jaren 2018, 2019 en 
2020 die in de loop van het eerste kwartaal van 2022 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen 
automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen. 
 

Uitstel van betaling Aanvragen 

Website: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus  
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 kwartaal van 2022 en voor de 
regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022. Die 
bijdragen mogen nog niet zijn betaald.  

Dat betekent dat die bijdragen moeten betaald worden vóór 31 maart 2023. 

De aanvraag moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 maart 2022. 

Vrijstelling van bijdragen   Aanvragen 

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

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen 
betalen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen. Die vrijstelling kan worden 
gevraagd voor voorlopige bijdragen en voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het 
beroepsinkomen. 

Starters moeten een wachttijd van 4 kwartalen respecteren. Een starter kan dus pas een aanvraag 
voor die 4 kwartalen indienen nadat hij 4 opeenvolgende kwartalen actief is (tenzij de activiteit 
eerder werd stopgezet). 

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen 
hebt ontvangen. De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde 
van het 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. 

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar 
getroffen worden (groot omzetverlies) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd 
tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar. Met dat 
vereenvoudigd aanvraagformulier kan enkel een aanvraag tot vrijstelling van betaling worden 
ingediend voor de volgende sociale bijdragen: 

• de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022; 

• de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 
2022. 

Wanneer de zelfstandige actief is in een sector die nog verplicht gesloten is, moet hij in zijn 
aanvraagformulier de sector meedelen die beoogd wordt door de sluitingsmaatregel. De 
gezondheidsmaatregelen die de uitvoering van de social distancing mogelijk maken en die de 
uitoefening van de activiteit van de zelfstandige beperken, worden niet beschouwd als 
sluitingsmaatregelen. 

Wanneer de zelfstandige niet actief is in zo’n sector maar een groot omzetverlies lijdt ten gevolge 
van de crisis van het coronavirus, moet hij bij zijn aanvraag de noodzakelijke bewijsstukken 
toevoegen die aantonen dat voor het laatste kwartaal van 2021 zijn activiteit een daling van het 
omzetcijfer van ten minste 40 % kent ten opzichte van het laatste kwartaal van het refertejaar 2019. 
Hij moet duidelijk het verband aantonen tussen de daling van het omzetcijfer en de crisis van het 
coronavirus. 

Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds of online indienen. 

 

2. Brussels-hoofdstedelijk Gewest 
 

Ondersteuning Cashflow Aanvragen 

Website: https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-
gestelde-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-handelaars-
zelfstandigen  

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. Vlaamse belastingen 

 

Soepel toestaan van afbetalingsplannen Aanvragen 

Website: https://www.vlaanderen.be/afbetalingsplan-voor-vlaamse-belastingen  
De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen 
voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor: 

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-steunmaatregelen-ondernemingen-handelaars-zelfstandigen
https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-steunmaatregelen-ondernemingen-handelaars-zelfstandigen
https://www.vlaanderen.be/afbetalingsplan-voor-vlaamse-belastingen
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- 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. 

 
 

 


