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Belangrijkste steunmaatregelen ondernemingen en zelfstandigen in tijden van corona 

• Hinderpremie 
o Voor ondernemingen en zelfstandigen die verplicht hun zaak met fysieke inrichting 

moeten sluiten, geldt: 
 Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen 

bijkomend 160 euro per dag. 
 Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 

euro per dag. 
o Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor 

de premie.  
o Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten 

van de openbare markt, komen in aanmerking. 
o Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds 

personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per 
onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om 
van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren. 

o Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun 
inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

o Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap 
Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De online toepassing hiervoor is nog niet opgezet, 
maar komt er in de loop van de week. 

Voor meer info:  
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie  
 
• Automatisch 2 maanden uitstel van BTW/BV/PB/Ven.B. 

 
Uitstel betalingen Vennootschapsbelasting/Personenbelasting 
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-
inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en 
zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. 
Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 
maart 2020. 

Uitstel betalingen BTW / Bedrijfsvoorheffingµ 
Een onderneming krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en 
bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Indien niet afdoende is, kan 
nog altijd een bijkomend afbetalingsplan afgesproken worden met de fiscus. 

- Uitstel van betaling BTW:  

Maandaangifte  - februari 2020 20 mei 2020  

Maandaangifte  - maart 2020 20 juni 2020 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 
2020 20 juni 2020 

 

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
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- Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing: 

Maandaangifte  - februari 2020 13 mei 2020 

Maandaangifte  - maart 2020 15 juni 2020 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020 

 

Communicatie: 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen 

 
 
 
• Andere fiscale maatregelen 

- Oplossing grensarbeiders Frankrijk 
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgi%C3%AB-frankrijk-regime-grensarbeiders-
%E2%80%93-coronavirus-covid-19 
 

- Oplossing grensarbeiders Luxemburg  
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgisch-luxemburgse-overeenkomst-tot-het-
vermijden-van-dubbele-belasting-uitzonderlijke 
 

- Oplossing Denaturering alcohol door apothekers 
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-productie-van-
ontsmettingsmiddelen-door-apothekers 
 

- Bijkomend uitstel voor betaling accijnzen 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/corona-informatie-en-
maatregelen/ondersteuningsmaatregelen-houders-kredietrekening 
 

- Aangepast controlebeleid: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-van-
niet-essentiele-controles-ter-plaatse  

 

• Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen 
o Zelfstandigen in hoofberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling 

van hun sociale bijdragen aanvragen: 
 Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging  
 Vermindering van sociale bijdragen  
 Vrijstelling van bijdragen  

o Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de 
bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen. 

o De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede 
kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 
gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te 
bekomen. 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgi%C3%AB-frankrijk-regime-grensarbeiders-%E2%80%93-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgi%C3%AB-frankrijk-regime-grensarbeiders-%E2%80%93-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgisch-luxemburgse-overeenkomst-tot-het-vermijden-van-dubbele-belasting-uitzonderlijke
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgisch-luxemburgse-overeenkomst-tot-het-vermijden-van-dubbele-belasting-uitzonderlijke
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-productie-van-ontsmettingsmiddelen-door-apothekers
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-productie-van-ontsmettingsmiddelen-door-apothekers
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/corona-informatie-en-maatregelen/ondersteuningsmaatregelen-houders-kredietrekening
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/corona-informatie-en-maatregelen/ondersteuningsmaatregelen-houders-kredietrekening
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatse
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatse
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Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-
bijdragen/uitstel-vrijstelling 
 

• Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

o Het gaat om een sociale uitkering voor de maanden maart en april van 1.291,69 euro 
(indien geen gezinslast) of 1.614,10 euro (indien gezinslast) per maand.  

 

o Enerzijds voor zelfstandigen die door de maatregelen van het federale rampenplan 
worden verplicht om hun activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken (o.a. horeca, 
culturele activiteiten, handelszaken die niet voor voeding bestemde producten verkopen) 
→ voor hen is er geen minimum vereist aantal dagen van volledige onderbreking, bijv. 
ook zelfstandigen die een restaurant uitbaten dat enkel nog meeneemmaaltijden 
verkoopt, hebben recht op de uitkering. 

 

o Anderzijds voor zelfstandigen in andere sectoren die bijvoorbeeld zelf in quarantaine 
zitten of tijdelijk geen werk meer hebben → voor hen geldt dat zij hun activiteit gedurende 
minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moeten onderbreken.  

 

o Voor zelfstandigen in hoofdberoep (ook starters!), voor meewerkende echtgenoten en 
voor helpers, (voorlopig) niet voor zelfstandigen in bijberoep.  

 

o Aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds. De aanvragen worden bewust heel 
eenvoudig gehouden, via een kort invulformulier.  

 

o Alle onderbrekingen die zich situeren in de periode vanaf 1 maart tot 30 april 2020 kunnen 
aanleiding geven tot de uitbetaling van het overbruggingsrecht. Indien nodig, kan deze 
maatregel na april worden verlengd. 

 

o Het overbruggingsrecht kan worden gecombineerd met de hinderpremie 
 

Voor meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus 
 

• KMO-groeisubsidie 
o Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun 

groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, 
nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als 
‘kantelpunt’ aanvaard worden. 

o Max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject 
o De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO. 

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie 
 

• Schaderegeling 
o Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare 

producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.   

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie
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o Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten 
verlenen. Meer info volgt later. 

Voor meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-
mbt-het-coronavirus/coronavirus 
 

• Zelfstandigen in bijberoep 
o Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit: 

 Vermindering van sociale bijdragen 
• Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen aanvragen. 
• De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds voor de 

vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020. 
 Hinderpremie 

• Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van 
hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een 
zelfstandige in hoofdberoep. 

Voor meer info: 
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen 
 

• Tijdelijke werkloosheid 
o Het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de 'coronaprocedure'. Er is 

dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure 
gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. 

o Tijdelijk werkloos gestelde werknemers 
 De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal 

arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen 
 Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% 

van het gemiddeld geplafonneerd loon.  
 Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand). 
 De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.  
 Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van 

minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor 
Bestaanszekerheid. 

 De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen 
moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u 
hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen. 

o Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar 
bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers 
krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro. 

Voor meer info: 
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona  
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-
maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur 
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies 
 

• Overheidsopdrachten 
o Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes 

opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de 
coronacrisis. 
 

 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies
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• Waarborgregeling 
o Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze 

crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, 
tot 12 maanden in plaats van drie maanden.  

o Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en 
werkkapitaal.  

o Indien u gebruik wens te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met de 
bank of leasingmaatschappij. 

o Voor grotere bedragen en complexe transacties kan een beroep gedaan worden op 
Gigarent. 
 

Voor meer info: 
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding 

 
Specifieke maatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest 

• Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van 
de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende 
sectoren: 

o Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56); 
o Logies (NACE-code 55); 
o Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 

(NACE-code 79); 
o De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van 

nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de 
tankstations en leveranciers van brandstoffen. 

o Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93) 
• Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021). 
• Het Brussels Gewest schaft de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 

op 
• 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; 

• Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald: 
o de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de 

kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn 
kunnen bieden; 

o horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een 
lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen. 

• Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels 
aan bedrijven van de getroffen sectoren; 

• Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-
expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele 
sector; 

• Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking 
met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is 
verhoogd met 200.000 euro. 

Voor de taxisector  

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
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• Voor 2020 wordt afgezien van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met 
chauffeur. 

Voor de sociale economie en voor de dienstencheques: 

De Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale 
inschakelingseconomie en de dienstenchequesector: 

• De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen 
maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle 
maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de 
coronacrisis te ondersteunen. 

• In een geharmoniseerd federaal kader blijft de storting van de gewestelijke tussenkomst 
behouden, hetzij 14,60€ per uur, al dan niet gepresteerd. Hiermee kan het loon van de 
huishoudhulpen worden betaald voor zover de ondernemingen niet tot economische 
werkloosheid zijn overgegaan en wordt de sector ondersteund. Aan deze maatregel wordt 20 
miljoen euro besteed. 
Ze is echter alleen haalbaar als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor 
deze sector af te schaffen.  

Voor de buitenlandse handel: 

• Hub.brussels krijgt de opdracht om de gevolgen van het Covid19-virus voor de Brusselse 
economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op te volgen. Er 
wordt nauw samengewerkt met de private actoren. Naar aanleiding van de afgelasting van 
buitenlandse missies (grote beurzen, missies in risicogebieden) neemt hub.brussels 
individueel contact op met de bedrijven om hen duidelijke uitleg te verschaffen over de 
technische details (informatie over de afgelasting, uitleg over de manier waarop hun kosten 
terugbetaald kunnen worden, enz.). Afhankelijk van de evolutie van de toestand zal 
hub.brussels alternatieve voorstellen voor de afgelaste missies formuleren. 

Voor het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen: 

Om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te 
steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en 
Gelijke Kansen en Sociale Cohesie : 

• Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de 
evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020: 

o Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de 
toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende 
bedrag gewijzigd worden. 

o Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te 
gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven 
voor het evenement te vereffenen. 

• Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie: 
o Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid 

kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen. 
o Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe 

aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van 
de verantwoordingsstukken versoepeld. 
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Opschorting van de LEZ-boetes 

Ten slotte heeft de Brusselse Regering beslist de datum te wijzigen waarop de verzending van de 
boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 
2020) en de verzending van de boetes tijdelijk op te schorten voor de sinds 2018 betrokken 
voertuigen. 
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