
 

UPDATE CORONA-STEUNMAATREGELEN 

 

De impact van het Coronavirus op het bedrijfsleven is enorm. Daarom hebben de overheden 

verschillende financiële maatregelen voorzien om de bedrijven te ondersteunen. 

Voor een continu bijgewerkte update van alle overheidsmaatregelen verwijzen we naar de website 

van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) : https://vlaio.be/nl/begeleiding-

advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus. 

We vermelden hierna de belangrijkste financiële maatregelen. 

Indien u wenst dat wij een aanvraag tot betalingsuitstel van fiscale en sociale schulden doen aan de 

hierna vermelde instanties, gelieve ons dan zo spoedig mogelijk te contacteren en de vereiste 

informatie te bezorgen. 

 

1. Betalingsuitstel belastingen 

 

• Automatisch uitstel van betaling van 2 maanden zonder boetes en interesten voor: 

o BTW en Bedrijfsvoorheffing over de maanden februari, maart en over het eerste 

kwartaal 2020; 

o Personenbelasting en vennootschapsbelasting gevestigd vanaf 12/03/2020 voor het 

aanslagjaar 2019. 

• Daarnaast kan ook aanvraag gedaan worden van afbetalingsplan en vrijstelling interesten en 

boetes voor ondernemingen (ongeacht welke activiteitensector) die daadwerkelijk hinder 

ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. 

een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, 

gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…).  

o Ook voor belastingschulden die niet in aanmerking komen voor automatisch uitstel. 

o De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, 

onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen. 

o Voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en 

rechtspersonenbelasting. 

o Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30/06/2020. 

 

2. Sociale bijdragen zelfstandigen : betalingsuitstel, vermindering, vrijstelling en 

overbruggingsrecht 

 

• Aanvraag van betalingsuitstel van 1 jaar zonder verhogingen. 

o Voor sociale bijdragen van het 1e en 2e kwartaal 2020. 

o Mits bewijzen van financiële moeilijkheden door het coronavirus. 

o Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 15/06/2020 bij het sociale verzekeringsfonds. 

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


• Aanvraag vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun 

beroepsinkomsten lager liggen dan een van de wettelijke drempels. 

• Aanvraag vrijstelling voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen 

betalen (opgelet: geen opbouw van pensioenrechten). 

• Overbruggingsrecht: 

o Overbruggingskrediet voor de maanden maart en april: 

▪ voor zelfstandigen in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die 

minstens evenveel betalen als de minimumbijdrage in hoofdberoep) die hun 

activiteit verplicht moeten onderbreken n.a.v. de sluitingsmaatregelen 

genomen door de federale overheid. 

o Recht op premie: 

▪ voor andere zelfstandigen in hoofdberoep die in maart en april minstens 7 

opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken n.a.v. het 

coronavirus. 

o Aanvraag in te dienen voor het einde van het 2e kwartaal dat volgt op het kwartaal 

waarin de zelfstandige activiteit werd stopgezet. 

 

3. Tijdelijke werkloosheid personeel 

 

• Aanvraag afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen. 

• Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: 

o voor werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge 

van het coronavirus (werknemers in quarantaine, problemen in toelevering, …): 

• Tijdelijks werkloosheid wegens economische oorzaken: 

o voor werkgevers die omwille van een aanzienlijke daling van de omzet, productie, 

cliënteel of het aantal bestellingen ingevolge het coronavirus tijdelijk geen werk 

kunnen aanbieden aan hun werknemers. 

 

4. Hinderpremie 

 

• Ingeval van verplichte sluiting hebt u recht op de hinderpremie, die elektronisch wordt 

aangevraagd bij VLAIO. 

• Alle vennootschappen met personeel hebben er recht op, net zoals zelfstandigen in 

hoofdberoep met een eenmanszaak. 

• De hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor de periode tot en met 05/04/2020. Worden de 

coronamaatregelen na die datum verlengd, dan heeft u recht op 160 euro per extra verplichte 

sluitingsdag. Heeft u meerdere vestigingen, dan kan u voor elke vestiging de hinderpremie 

aanvragen (met een maximum van vier bijkomende vestigingen). 

• Aanvraag indienen uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. 

 

5. Betalingsuitstel bankkredieten 

 

• Betalingsuitstel tot 30/09/2020: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie


o als kan aangetoond worden dat de onderneming vóór het uitbreken van de 

coronacrisis levensvatbaar was; 

o neem contact op met de bank waarbij het krediet is aangegaan. 

 

6. Waarborgregeling PMV 

 

• Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan 

voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV tot 75% van de 

kredietverbintenissen laten waarborgen door PMV. Dit tot een maximum bedrag van € 1,5 

miljoen.  

• Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering 

besloten om de bestaande waarborgregeling bij PMV uit te breiden met de Waarborg 

coronacrisis. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze 

crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een 

overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV. 

 


