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Alle financiële maatregelen voor ondernemers op een rij 

 
Met deze gids proberen wij zo correct mogelijke informatie te verschaffen aan onze lokale 

handelaars. Deze gids wordt zo snel mogelijk bijgewerkt naarmate er nieuwe beslissingen 

worden genomen. Voor meer informatie kan je ook steeds contact opnemen met onze 

dienst lokale economie, bij voorkeur via mail op economie@koksijde.be.  

1. Algemeen 
 

1.1. Wie moet sluiten / Wie mag openblijven ?  
 

Via deze link (https://www.unizo.be/advies/mag-jij-ondernemen-deze-coronatijden-niet-

het-overzicht) kan je terugvinden welke handelszaken en winkels moeten sluiten en 

welke mogen openblijven. Op deze pagina vind je de meest actuele stand van zaken. 

Check ook de voorwaarden op je zaak open te houden (t.a.v. klanten en personeel). 

 

1.2. Wat als ik m’n pincode van identiteitskaart niet (meer) weet ?  
 
Voor het aanvragen van bepaalde steunmaatregelen moet er aangemeld worden via 

internet met identiteitskaart. Hiervoor moet je wel de pincode van je identiteitskaart 

weten. Indien je dit niet (meer) weet, zijn er volgende mogelijkheden : 

 

• De app Itsme (https://www.itsme.be/get-started) 

• Bij de dienst burgerzaken kan je een digitale sleutel aanvragen. Dit moet je 

persoonlijk na afspraak gaan aanvragen. Deze sleutel krijg je dan direct mee.  

• Een duplicaat van de PUK code om de pincode te resetten kan je aanvragen bij de 

dienst burgerzaken. Hou er wel rekening mee dat deze procedure enkele weken 

kan duren. Voor deze aanvraag moet je een afspraak maken bij de dienst 

burgerzaken. 

2. Vlaamse maatregelen 
 

2.1. Algemeen 
 
Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling 

als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering 

op 23 oktober 2020 beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen. 

 

De Corona hinderpremie kon uiterlijk tot 30 juni 2020 aangevraagd worden. Vanaf 8 juni 

2020 kon enkel nog een sluitingspremie toegekend worden aan ondernemingen die hun 

zaak en fysieke locatie volledig moesten sluiten ingevolge de beslissing van de Nationale 

Veiligheidsraad van 3 juni 2020. Deze aanvraag kon nog tot uiterlijk 30 september 2020. 

 

2.2. Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 

 
Het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme is een steunmaatregel om bedrijven met 

een vestiging in Vlaanderen, die door de maatregelen van het Overlegcomité van 6 en 16 

oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de 

bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, exploitatiebeperkingen kennen met 

een serieuze omzetdaling tot gevolg, financieel te ondersteunen.  

https://www.unizo.be/advies/mag-jij-ondernemen-deze-coronatijden-niet-het-overzicht
https://www.unizo.be/advies/mag-jij-ondernemen-deze-coronatijden-niet-het-overzicht
https://www.itsme.be/get-started
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Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de 

corona ondersteuningspremie en het eerste Vlaamse beschermingsmechanisme. 

 

2.2.1.Voor wie ?  

 
Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% als gevolg van deze 

verstrengde coronavirusmaatregelen in de periode van 1 oktober t.e.m. 15 november 

2020 of in de periode van 19 oktober t.e.m. 18 november kunnen een premie ontvangen 

die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overbruggen. 

 

2.2.2.Voorwaarden 

 
• Je bent: 

- Zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die in 2019 een 

beroepsinkomen (nette belastbaar inkomen) heeft van minstens €13.993,78 of 

zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar 

inkomen) heeft tussen €6.996,89 en €13.993,78 en als loontrekkende minder 

dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie). 

- Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een 

buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens 

minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-

ingeschrevene in dienst.  

- Een vereniging met een economische activiteit met minstens één 

voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst. 

- Gepensioneerde die een zelfstandige activiteit uitoefent en student-

zelfstandige voor zover je voldoet aan voormelde voorwaarden. 

- Journalist en werkzaam in een andere beroepscategorie die van rechtswege is 

vrijgesteld van de wettelijke bedragen. 

• De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 oktober 2020 volgens de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatiezetel in 

Vlaanderen. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn 

uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, 

enzovoort). 

• De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse 

Gewest. 

• De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie 

of van de corona compensatiepremie vallen. 

• De onderneming die achterstallige schulden heeft bij Agentschap Innoveren & 

Ondernemen n.a.v. een terugvordering van een onterecht ontvangen corona 

hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of 

Vlaams beschermingsorganisme (periode augustus-september 2020 is 

uitgesloten. 

 

Indien de gerealiseerde omzet in de referentieperiode abnormaal laag zou zijn, bijv. 

ingevolge van zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, mag je de periode 

vervangen door een andere referentieperiode. In je aanvraag moet je wel omstandig 

motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest. 

Als startende onderneming vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode van 

omzetdaling in 2020 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor diezelfde 

periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij 

opstart (bijv. éénmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet 

te verantwoorden.  

 



 

    

 
3 

2.2.3.Wat is de omzetdaling ?  

 
De omzetdaling is de daling van de omzet (ZONDER btw) ingevolge verminderde 

prestaties door exploitatiebeperkingen ingevolge van de opgelegde 

coronavirusmaatregelen, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt 

aangetoond op basis van een van volgende elementen: 

• Dagontvangsten 

• Geleverde prestaties 

• Tijdsregistratie 

 

Concreet wordt gesteld dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van 

deze coronamaatregelen. Er wordt gevraagd aan de onderneming die geen corona 

hinderpremie of corona compensatiepremie kreeg om de link te leggen tussen de 

maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op haar 

beroepsuitoefening. De onderneming moet dit zelf motiveren bij de indiening van haar 

aanvraag. Hiervoor dient zij te vermelden: 

• Over welke coronavirusmaatregel vanaf 6 oktober het gaat – check hiervoor 

www.info-coronavirus.be/nl/faq/. 

• En hoe deze coronavirusmaatregel vanaf 6 oktober de normale uitoefening van 

haar activiteiten onmogelijk maakt. 

 

Ondernemingen die werken met het forfaitaire btw-stelsel moeten een geraamde omzet 

opgeven. Deze raming wordt gemaakt op basis van de aankoopborderellen, 

aankoopfacturen, uurtarieven. 

 

2.2.4.Welke compensatie ?  
 

2.2.4.1. Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld 

 
De premie bedraagt 10% van de omzet, excl. btw, in: 

• Ofwel de periode van 1 oktober t.e.m. 15 november 2019 

• Ofwel de periode van 19 oktober t.e.m. 18 november 2019 

 

De maximale steun bedraagt: 

• Bij keuze voor een omzetdaling voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020: 

- €11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling t.e.m. 9 

werknemers 

- €22.500 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer 

• Bij keuze voor een omzetdaling voor de periode van 19 oktober t.e.m. 18 

november 2020 én voor cafés en restaurants: 

- €7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling t.e.m. 9 werknemers 

- €15.000 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer 

 

2.2.4.2. Zelfstandige in bijberoep  

 

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen €6.996.89 en 

€13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, komt in 

aanmerking, maar wordt de subsidie gehalveerd. Concreet betekent dit dat de steun 5% 

van de omzet inhoudt. 

   

 

 

http://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
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2.2.4.3 Beperkingen 

 

Voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden 

worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht, 

bedraagt de subsidie eveneens 10% van de omzet, excl. btw, maar wordt het 

steunbedrag beperkt tot een max. van €2.250 indien zij niet  beschikken over de voor 

hen verplichte witte kassa. Voor ondernemingen die beschikken over een zogenaamde 

witte kassa (KB nr. 1 van 29 december 1992 art. 21bis) geldt de beperking tot €2.250 

niet.  

2.2.5.Hoe aanvragen ?  
 

De aanvraag moet online aangevraagd worden uiterlijk op 31 december 2020. Alle info 

over hoe je deze premie moet aanvragen, kan je terugvinden op 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsfonds/hoe-

vraag-je-het-nieuw-vlaams. 

Per onderneming dien je één aanvraag in. 

 

2.3. Uitbreiding waarborgregeling door Coronacrisis 

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

besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/Z uit te breiden 

voor de financiering van schulden tot 12 maand.  

 

Meer info hierover is terug te vinden op : https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding  

 

2.4. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van 

corona 

 
Begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te 

komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in 

overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer 

informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar. 

 

2.5. Vlaamse belastingmaatregelen 
 

Eerste coronagolf: 

 

• Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven : aanslagbiljetten onroerende 

voorheffing zullen pas in het najaar verstuurd worden.  

• 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting, aanslagbiljetten die 

verzonden worden vanaf 1 oktober hebben weer de gewone betaaltermijn van 2 

maanden. 

• Soepel toestaan van afbetalingsplannen 

• Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor 

erfbelasting en registratiebelasting : termijnverlenging tot twee maanden na het 

einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.  

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsfonds/hoe-vraag-je-het-nieuw-vlaams.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsfonds/hoe-vraag-je-het-nieuw-vlaams.
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
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Tweede coronagolf: 

 

• Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor 

erfbelasting en registratiebelasting. 

 

Voor meer informatie zie https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-

belastingdienst  

 

 

2.6. Aanmoedigingspremie voor werknemers 

 

2.6.1.Wat ?  

 
Premie om werknemers aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslag te vermijden 

werd in deze crisis uitgebreid. 

 

2.6.2.Voorwaarde 

 
Voorwaarde hiervoor is dat de onderneming kan aantonen door het opstellen van een 

plan dat er een daling van minstens 20% van de omzet, productie of bestelling in de 

maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar 

voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer varieert tussen 68 euro en 172 

euro en geldt voor de periode van 1 april 2020 t.e.m. 31 december 2020. De aanvraag 

moet altijd in volledige maanden gebeuren. 

 

Voor meer info stuurt u een mail naar aanmoedigingpremie@vlaanderen.be. 

 

2.7. Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld 

 
Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en 

stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis. 

 

2.7.1.De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen:  

 
Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een 

arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen 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.  

 

2.7.2.Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: 

 
Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die 

minstens twee jaar bij VDAB zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende aan te 

werven en duurzaam te werk te stellen.  

 

Meer info hierover is terug te vinden op: https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-
voor-landurig-werkzoekenden 

 

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
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2.7.3.Transitiepremie naar ondernemerschap: 

 
Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig 

ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af 

om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. De 

termijnen voor deze premie werden verlengd. 

 

2.7.4.Arbeidskaart voor economische migranten:  

 
Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ voor 

een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende 

arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te 

keren. Daarom word voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van 

uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier 

kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

 

2.8. Lening handelshuur 
 

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun 

handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening 

krijgen. De lening houdt in dat de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschiet op 

voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. U kunt uw 

aanvraag indienen t.e.m. 30 november 2020. 

 

Meer info hierover is terug te vinden op: https://www.vlaanderen.be/handelshuurlening 

 

 

2.9. Steunmaatregelen toerisme 

 
Voor de sociaal-toeristische sector is er sinds 2 juni 2020 meer duidelijkheid over de 

extra steunmaatregelen vanuit de Vlaamse Regering. 

 

Meer info hierover is terug te vinden op: https://www.toerismevlaanderen.be/concrete-

steunmaatregelen-voor-toeristische-sector 

 

2.10. Steunmaatregelen voor de landbouw, tuinbouw en 

zeevisserij 

 
Er zijn ook verschillende maatregelen ter ondersteuning van de landbouw- en 

zeevisserijsector genomen door de Vlaamse Regering.  

 

Meer info hierover is terug te vinden op: https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-

maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij   

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/handelshuurlening
https://www.toerismevlaanderen.be/concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector
https://www.toerismevlaanderen.be/concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij
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3. Maatregelen van andere instanties 
 

3.1. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus) 
Steunmaatregel van Rijksdienst voor de sociale verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) 

 
Omwille van de coronacrisis wordt de toekenning aan zelfstandigen van het 

overbruggingsrecht in het kader van overmacht versoepeld. Bij deze maatregel is er een 

verschil tussen de situatie en de periode waarbij u kan in aanmerking komen. 

 

Meer info hierover is terug te vinden op: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-

door-het-coronavirus, alsook op htpps://www.unizo.be/crisis-overbruggingrecht-
vervangingsinkomen-voor-zelfstandigen 
  

3.1.1.Volledige of gedeeltelijke onderbreking activiteit door 

sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid 

 
De Regering wenst het bedrag van de uitkering in de maanden oktober en 

november 2020 te verdubbelen voor de zelfstandigen die rechtstreeks 

beoogd worden door de sluitingsmaatregelen bij het Ministerieel Besluit 

van 18 oktober en elk later Ministerieel Besluit, en daardoor gedwongen 

worden hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken.  

 

De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en 

meewerkende echtgenoten, ook startende zelfstandigen hebben toegang. 

Ook zelfstandigen in bijberoep hebben toegang tot het crisis-

overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen 

betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbedragen voor 

zelfstandigen in hoofdberoep. 

 

Zelfstandigen, die afhankelijk zijn van de zelfstandigen die hun activiteiten 

geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten, ontvangen ook een dubbele 

uitkering op voorwaarde dat ze hun activiteiten volledig onderbreken voor 

de betrokken maanden. Zetten zij hun activiteiten niet volledig stop, dan 

komen ze nog steeds in aanmerking voor het crisis-overbrugginsrecht 

‘gedwongen onderbreking’ en ontvangen ze een enkele uitkering. 

 

Daarnaast wordt aan volgende voorwaarden voldaan : 

 

• Je als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België  

• De uitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een 

ander vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid) 

 

Je kan deze uitkering bekomen t.e.m. december 2020. De aanvraag doe je via je sociaal 

verzekeringsfonds. 

 
 

 
 

 

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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3.1.2.Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen 

ingevolge coronacrisis (quarantaine of gesloten 

klas/school/kinderopvang) 
 

3.1.2.1. Zelfstandige in hoofdberoep 

 

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het 

maxistatuut en (primo)starters) die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun 

activiteit daadwerkelijk volledig onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.  

De onderbreking is een ‘gedwongen onderbreking’ omwille van een gebeurtenis, 

bijvoorbeeld quarantaine of instaan voor de zorg van hun kinderen (hoogstens 12 

jaar) bij sluiting van de school, met economische impact. 

De situatie van overmacht dient steeds aangetoond te worden aan de hand van een 

bewijsstuk. 

 

 

3.1.2.2. Zelfstandige in bijberoep / Startende zelfstandigen  

 

Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens 

gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in 

aanmerking.  

 

Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 

4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben. 

 

Je bent als zelfstandige sociale bijdragen in België verschuldigd. 

 

De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de 

coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks 

belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 op voorwaarde dat ook zij 

minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandigen 

en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke 

premie aanvragen.  

 

3.1.3.Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart 
 

Je bent als zelfstandige sociale bijdragen in België verschuldigd. 

 

Op 3 mei 2020 was je activiteit nog verboden of beperkt door de sluitingsmaatregelen 

opgelegd door de overheid. 

 

Meer info hierover is terug te vinden op: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-

door-het-coronavirus 

 

3.1.4.Overbruggingsrecht in andere situaties 
 

Meer info hierover is terug te vinden op: 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
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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3.1.5.Welke steun ?  

 
De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met 

gezinslast. Een verklaring op eer volstaat voor het bepalen van de gezinssituatie. 

 

De gedeeltelijke uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast 

of € 807,05 per maand met gezinslast.  

 
 

3.2. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor 

zelfstandigen (coronavirus) 
Steunmaatregel van Rijksdienst voor de sociale verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) 
 

3.2.1.Uitstel van betaling 

 

3.2.1.1. Hoe ?  

 
Schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds. 

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet zeker volgende 

inlichtingen bevatten : 

• Naam, voornaam en woonplaats van betrokkene; 

• Naam en zetel van zijn bedrijf; 

• Ondernemingsnummer 

• Een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het 

coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer). 

 

Dit geldt voor de voorlopige bijdragen van de 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 31 december 2020. 

Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald. Dat betekent dat de bijdrage van het 

eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 

maart 2020 moeten betaald worden vóór 31 maart 2021. De bijdrage van het tweede 

kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen op 30 juni 2020 

moeten betaald worden vóór 30 juni 2021. De bijdrage van het derde kwartaal 2020 

en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen op 30 september 2020 moeten 

betaald worden vóór 30 september 2021. De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 

en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald 

worden vóór 15 december 2021.  

 

 

3.2.1.2. Voorwaarden 

 
Zelfstandigen getroffen door de gevolgen van het coronavirus. 

De aanvraag moet gebeuren vóór 15 december 2020. 

 

Meer info bij je sociaal verzekeringsfonds. 
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3.2.2.Kwijtschelding van verhogingen 

 
Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede en derde 

kwartaal van 2020 niet voor 30 september 2020 betalen, zullen omwille van de 

laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige 

betaling van regularisatiebijdragen die tussen 1 januari en 30 september 2020 moesten 

betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. Je moet dus geen aanvraag doen. 

Er zijn wel verhogingen verschuldigd als die bijdragen op 31 december 2020 nog steeds 

niet betaald zijn. 

 

3.2.3.Vermindering van voorlopige bijdragen 

 
Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen 

een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun 

beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. 

 

 

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal: 

 

• € 717,18 voor een zelfstandige in hoofdberoep; 

• € 0 voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn 

dan € 1.548,18; 

• € 0 voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de 

verwachte inkomsten lager zijn dan € 3.096,37 

 

3.2.4.Vrijstelling van bijdragen 

 
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) 

die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. 

 

Deze vrijstelling van betaling kan aangevraagd worden voor: 

 

• De voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 

2020; 

• De regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in de loop van 

2020. 

 

Wil je een aanvraag doen voor meerdere kwartalen van 2020, dan is het aan te raden om 

te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het laatst betrokken kwartaal hebt 

ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle betrokken kwartalen in te dienen. 

Opgelet! Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het 

einde van elk betrokken kwartaal. 

 

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.  

 

Aanvraag indien kan online via 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm of rechtstreeks via 

je sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat 

je kunt opvragen bij je sociale verzekeringsfonds. Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van 

bijdragen online aan? Dan meldt je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be 

voor een snellere behandeling van je dossier. 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
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3.3. Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen (coronavirus) 
Steunmaatregel van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

 

3.3.1.Voor wie ?  

 
Werkgevers die personeel tewerkstellen en die door coronavirus moeilijkheden 

ondervinden om de sociale werkgeversbijdrage te betalen. 

 

3.3.2.Hoe aanvragen ?  

 
Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet je online formulier invullen gericht aan 

de RSV. In het verzoek leg je onder andere uit hoe je onderneming getroffen wordt door 

het coronavirus. 

 

Online aanvragen via 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm  

 

 

3.4. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) 
Steunmaatregel van RVA 

 
Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis 

kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid tot eind 2020. 

 

De werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering. De werknemer 

ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, te 

laste van de RVA. Daarnaast werd er een sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure en 

betalingsprocedure ingevoerd. 

 

3.4.1.Wat ?  
 

De Federale Regering heeft op 6 november 2020 ook beslist op de vereenvoudigde 

procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en 

werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 t.e.m. 31 maart 2021. 

• Hierdoor kan vanaf die datum alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het 

coronavirus opnieuw beschouwd worden als ‘Tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht corona’. 

• De werkgevers die zijn overgeschakeld naar de ‘Tijdelijke werkloosheid om 

economische redenen (overgangsmaatregel)’ door de vroegere beperkingen 

kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw deze ‘Tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht’ inroepen met de vereenvoudigde procedure. Dit geldt ook 

voor de specifieke motieven tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van 

quarantaine of voor de opvang van een kind. 

 

Meer info hierover terug te vinden op: https://rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-

door-de-coronacrisis-covid-19-terugkeer-naar-de-vereenvoudigde-procedure-vanaf-

01102020. 

 

 

 

 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
https://rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-covid-19-terugkeer-naar-de-vereenvoudigde-procedure-vanaf-01102020
https://rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-covid-19-terugkeer-naar-de-vereenvoudigde-procedure-vanaf-01102020
https://rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-covid-19-terugkeer-naar-de-vereenvoudigde-procedure-vanaf-01102020
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3.4.2.Hoe ?  
 

Vereenvoudigde formaliteiten voor de werkgever : 

 

• ASR scenario 5 indienen 

 

Je dient zo snel mogelijk een elektronische aangifte ASR scenario 5 in voor de 

tijdelijk werkloos gestelde werknemers. Je hoeft hiervoor niet te wachten tot het 

einde van de maand, maar doet dat best zo snel mogelijk, zodra alle gegevens tot 

het einde van de maand bekend zijn.  

 

• Geen mededelingen naar RVA meer nodig 

 

Je moet voor de duur van de beperkende maatregelen geen mededelingen 

tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde 

werkloosheidsbureau van de RVA. 

 

• Controleformulier C3.2A niet meer nodig 

 

Er moet uitzonderlijk geen maandelijks controleformulier C3.2A worden bezorgd 

aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de maanden maart, april, mei 

en juni 2020.  

 

3.4.2.Wie ?  
 

3.4.2.1. Werknemers  

 

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor: 

• Zowel arbeiders als bedienden (van de privésector, de publieke sector en non-

profitsector); 

• Uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel 

hernieuwbaar); 

• Personeel dat werkt in onderwijsinstellingen; 

• Leerlingen die een alternerende opleiding volgen (met name de leerlingen met 

alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst 

van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap). 

 

3.4.2.2. Werkgevers 

 

Deze maatregel is van toepassing op alle werkgevers voor de periode van 1 oktober 2020 

t.e.m. 31 maart 2021. 

Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen 

onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector. Deze maatregel kan 

zowel bij een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. 

door een opgelegde sluiting) als een gedeeltelijke schorsing. 
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3.4.2.3. Komt niet aan in aanmerking 

  

• Statutaire ambtenaren; 

• Studenten; 

• Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat 

is ook het geval voor titularissen van vrije beroepen (advocaten, architecten, 

notarissen, enz.). 

3.4.2.4. Bijkomende vergoedingen werknemers 

  

• Bovenop de werkloosheidsuitkering ontvangt de werknemer een supplement van 

€ 5,63€ per dag, ten laste van de RVA; 

• De Federale Regering heeft op 6 november 2020 beslist om het akkoord van de 

sociale partners uit te voeren waardoor de overheid deels tussenkomt in de 

financiering van het vakantiegeld voor tijdelijke werklozen. In de berekening van 

dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan 

gewerkte dagen; 

• De Federale Regering heeft op 6 november 2020 beslist dat de RVA een 

supplement op de eindejaarspremie zal uitbetalen aan werknemers die lang 

tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen 

tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen 

van € 10 per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in 

aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum € 150 bedragen. 

 

3.5. Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus 
Steunmaatregel FOD Financiën 

 
De FOD Financiën voorziet aan de ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de 

verspreiding van het coronavirus de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen 

voor de betalingen van de verschillende belastingen.  

 

Daarnaast werden er nieuwe maatregelen getroffen in de vorm van een uitstel voor het 

indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden. 

  

 

3.5.1.Afbetalingsplan voor fiscale schulden 
 

3.5.1.1. Wie ?  

 
Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen) die kunnen aantonen effectieve hinder 

te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen 

aanvragen. De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die 

onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.  

 

3.5.1.2. Voor ? 

 
Afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden: 

• Bedrijfsvoorheffing; 
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• BTW; 

• Personenbelasting; 

• Vennootschapsbelasting; 

• Rechtspersonenbelasting. 

 

Voor deze schulden is er ook: 

• er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten; 

• er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.  

 

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van 

de aangiften moeten nageleefd worden. De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken 

wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig 

contact opneemt met de administratie of wanneer er een collectieve insolventieprocedure 

ontstaat. 

 

3.5.1.3. Aanvraag 

 
Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van 

een aanslagbiljet of betaalbericht. De aanvraag dient uiterlijk 31 december 2020 te 

gebeuren.  

 

Voor de aanvraag gebruik je een specifiek formulier 

C:\Users\Jbrunee\Downloads\Aavraag coronavirus.docx en dit stuur je per e-mail of brief 

naar het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.  

 

3.5.2.Nieuwe limietdatum indienen van bepaalde belastingaangiften 

 
De regels voor het indienen van de aangiften voor vennootschappen met een 

balansdatum vanaf 1 oktober 2019 t.e.m. 30 december 2019  zijn gewijzigd. De 

limietdatum zal voor deze vennootschappen berekend worden op basis van de 

balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering. 

 

Vanaf de balansdatum hebben wij 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze 

termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de 

uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, is de eerstvolgende 

werkdag de limietdatum. 

 

Meer info hierover terug te vinden op: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-

limietdatum-voor-indienen-aangiften-vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelasting-

en 

 

 
BTW-aangiften (periodieke aangiften) 

 
Aangifte over Termijn verlengd tot 

juni 2020 10 augustus 2020 

juli 2020 10 september 2020 

2de kwartaal 2020 10 augustus 2020 

 

Intracommunautaire opgaven 

 
Opgave voor Termijn verlengd tot 

file:///C:/Users/Jbrunee/Downloads/Aavraag%20coronavirus.docx
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-limietdatum-voor-indienen-aangiften-vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelasting-en
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-limietdatum-voor-indienen-aangiften-vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelasting-en
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-limietdatum-voor-indienen-aangiften-vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelasting-en
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juni 2020 10 augustus 2020 

juli 2020 10 september 2020 

2de kwartaal 2020 10 augustus 2020 

 

3.5.3.Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing 

 
Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en 

bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betaling. 

 
BTW 

 
Betaling over Termijn verlengd tot 

Maandaangifte februari 2020 20 mei 2020 

Maandaangifte maart 2020 20 juni 2020 

Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020 

Maandaangifte april 2020 20 juli 2020 

 

 
Bedrijfsvoorheffing 

 
Betaling over Termijn verlengd tot 

Maandaangifte februari 2020 13 mei 2020 

Maandaangifte maart 2020 15 juni 2020 

Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020 

Maandaangifte april 2020 15 juli 2020 

 

Sinds mei 2020 gelden er terug normale indieningstermijnen. 

 

3.5.4.Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting 

 
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de 

belasting van de 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. 

 

Voor de betaling van schulden inzake de personen- en vennootschapsbelasting, ook deze 

gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra 

betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten 

wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

 

 

3.5.5.Wijziging percentages voorafbetalingen van de 

inkomstenbelasting 
 

De regering heeft beslist om voor vennootschappen en zelfstandigen die door de 

coronacrisis kampen et liquiditeitsproblemen, de percentages van de voordelen van de 

voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 

december, te verhogen. Dankzijn deze steunmaatregel is het uitstellen van de 

voorafbetalingen minder nadelig. 
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In de tabel hieronder vind je de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze 

zijn dus hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is): 

 

Voorafbetaling Personenbelasting Vennootschapsbelasting 

(geen 

dividenduitkering) 

Vennootschapsbelasting 

(wel dividenduitkering) 

VA1 3% 9% 9% 

VA2 2,5% 7,5% 7,5% 

VA3 2,2% 6,75% 6% 

VA4 1,75% 5,25% 4,5% 

 

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook 

niet voor vennootschappen die: 

• Een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen; 

• Die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. 

 

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer 

bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen. De percentages van de 

vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.  

 

3.5.6.Steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen 
 

Er werden door de fiscus een aantal steunmaatregelen uitgewerkt gedurende 

verschillende kwartalen in 2020 voor o.m. de volgende forfaitaire belastingplichtigen. 

 

Zo kunnen sommige forfaitaire belastingplichtigen een inventaris van hun niet verkochte 

en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis: 

 

• Slagers-spekslagers, bakkers, brood- en banketbakkers, kleinhandelaars in 

zuivelproducten en melkventers; 

• Comsumptie-ijsbereiders, frituurexploitanten, foornijveraars; 

• Caféhouders ; 

• Herenkappers, dameskappers, alsook heren- en dameskappers. 

 

 

Meer info op https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-steunmaatregelen-

forfaitaire-belastingplichtigen. 

 

3.5.7.Verlaagde btw-tarieven 
 

Het btw-tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels wordt in het kader van 

de bestrijding van het coronavirus tijdelijk verlaagd tot 6%. 

 

Vanaf 8 juni 2020 t.e.m. 31 december 2020 wordt het btw-tarief verlaagd naar 6% op 

restaurant-en cateringdiensten. 

 

Meer info op: https://www.financien.belguim.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-

tarieven. 

 

3.6. Uitstel van verschuldigde betalingen aan RSZ tot 15 

december (coronavirus) 
Steunmaatregel van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-steunmaatregelen-forfaitaire-belastingplichtigen
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-steunmaatregelen-forfaitaire-belastingplichtigen
https://www.financien.belguim.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarieven
https://www.financien.belguim.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarieven
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Bepaalde zwaar getroffen werkgevers kregen ingevolge van de corona-epidemie in het 

eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 

december 2020.  

 

3.6.1.Wie komt in aanmerking 

 

• Werkgevers die in de eerste coronagolf verplicht moesten sluiten, genieten van 

een automatisch uitstel van betaling tot 15 december 2020: 

- Horeca (PC 302) categorie 017, 317; 

- Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en 

sportieve sector 

- Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de 

ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 

gesloten zijn, met uitzondering van: 

o voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; 

o dierenvoedingswinkels; 

o apotheken; 

o krantenwinkels; 

o tankstations en de leveranciers van brandstoffen. 

• Volgende werkgevers konden eveneens een uitstel aanvragen, maar dienden 

hiervoor een verklaring op eer in te vullen: 

- Werkgevers die niet verplicht moesten sluiten, maar die volledig sloten omdat 

ze in de onmogelijkheid verkeerden om de social distancing na te leven; 

- Werkgevers die niet verplicht moesten sluiten en die, om andere redenen dan 

het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hadden beslist om 

volledig te sluiten. 

• Werkgevers die niet verplicht moesten sluiten, maar hun economische activiteit 

sterk verminderd zagen voor het tweede kwartaal 2020, konden van het uitstel 

van betaling genieten indien aan één van onderstaande criteria werd voldaan: 

- een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de 

handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-

aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met 

betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die 

resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de 

periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het 

eerste kwartaal 2020; 

- een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede 

kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 

of het eerste kwartaal 2020. 

 

3.6.2.Wat komt in aanmerking 
 
Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. 

Hieronder vallen dus: 

 

• de nog te betalen wijzigingen van bijdragen; 

• de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen; 

• het derde voorschot voor het 1 kwartaal; 

• het saldo van het 1 kwartaal; 

• het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd; 

• de voorschotten voor het 2 kwartaal; 

• het saldo van het 2 kwartaal. 
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Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen 

(werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van 

de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020. 

 

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel 

van kracht! 

3.6.3.Aanvraagprocedure 
 
Afhankelijk van de doelgroep genieten de werkgevers van een automatisch uitstel of een 

uitstel na het vervullen van bepaalde formaliteiten.  

Voor vragen over deze maatregel kan je contact opnemen op het gratis nummer 0800 

300 20 (8u30-17u). 

 

3.6.4.Compensatie voor de werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020 
 

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de ministerraad van 23 

oktober 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een compensatieregeling 

invoert voor bepaalde werkgevers die zwaar werden getroffen door de nieuwe 

verstrengde coronamaatregelen. 

De premie wordt toegekend aan ondernemingen uit de horecasector en 

evenementensector en exploitanten van kermisattracties. Op 6 november 2020 werd 

beslist om deze regeling uit te breiden naar andere sectoren. Ook de toeleveranciers van 

de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel 

indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Deze maatregel kan 

nog niet worden aangevraagd. We houden je op de hoogte. 

Meer info kan je terugvinden op de RSZ-website. 

 

3.7. Uitstel betaling verzekeringspremies 
 
Ook de sectororganisatie van verzekeringsondernemingen Assuralia heeft een akkoord 

bereikt om inspanningen te leveren om de coronacrisis voor de zelfstandigen, bedrijven 

en particulieren te verzachten. Dit akkoord omvat : 

 

• Een engagement om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en 

hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de 

werkgever) van de werknemers in tijdelijke werkloosheid, zonder verder 

formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de 

werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020. 

• Voor ondernemingen getroffen door de Covid-19 crisis wijst de verzekeringssector 

erop dat sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke 

aansprakelijkheid, …) reeds voorzien om de premie achteraf aan te passen indien 

er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt normaal automatisch in 

rekening gebracht.  

Daarbovenop kunnen ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen zoals 

gevraagd dor de overheid, voor alle premies vervallen tussen 30 maart en 30 

september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met 

hun verzekeraar.  
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3.8. Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus) 
Steunmaatregel van de federale overheid 

 
Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor 

thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van 

belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48. 

 

Deze vergoeding dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de 

werknemer, … Daarbovenop kan de werkgever ook een kostenvergoeding tot € 40 per 

maand betalen aan de werknemer voor het gebruik van privé internetaansluiting en 

privécomputer, beiden € 20. 

 

Meer informatie is terug te vinden onder de administratieve instructies van de RSZ.  

 

3.9. Overheidsopdrachten 
 

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes 

voor vertraging in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van Covid-19 

ondervinden. 

 

3.10. Banken 
 

3.10.1. Betalingsuitstel ondernemingskredieten 
 
De federale regering kondigde de verlenging van de garantieregeling van KMO’s en de 
garantieregeling voor kredietverzekering aan tot 30 juni 2021. Tegelijk zal de minister van Financiën 
in overleg met de banken het bestaande uitstel voor de betaling van ondernemingskredieten 
verlengen. De concrete voorwaarden en modaliteiten hiervoor moeten nog nader bepaald worden. 
 

3.10.1.1. Wie komt in aanmerking ?  

 
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-

financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen, vzw’s (uit de non-profit of social profit 

sector) die voldoen aan elk van deze 4 voorwaarden : 

 

• Er zijn betalingsproblemen door de coronacrisis: 

o de omzet of activiteit is of zal gedaald / dalen; 

o er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige 

werkloosheid; 

o de federale overheid heeft bevolen om de onderneming verplicht te sluiten 

• De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België. 

• Er was geen achterstal op de lopende kredieten of bij de belastingen of sociale 

zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 

dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale 

zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020. 

• De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele 

kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 

31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering. 
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3.10.1.2. Voorwaarden 

 

Er moet gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal gebeuren. De 

intresten blijven wel verschuldigd. Dit kan enkel verkregen worden voor nog toekomstige 

maandaflossingen.  

 

Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen 

maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden 

gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020. 

 

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, was de einddatum ook 31 oktober 

2020. Dat betekent die een kredietaanvraag doen in juni nog 4 maanden betalingsuitstel 

kon opnemen (juli-augustus-september-oktober). Het charter werd echt verlengd tot 31 

december 2020. 

 

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van 

een betalingsuitstel.  

 

Dit betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor :  

 

• Kredieten met een vast aflossingsplan 

• Kaskredieten 

• Vaste voorschotten 

 

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. 

 

3.10.1.3. Hoe aanvragen ?  

 

Je neemt hiervoor best contact op met je bank. 

 

3.10.2. Garantieregeling ondernemingskredieten 

 

3.10.2.1. Welke ondernemingskredieten ? 

 

De federale garantieregeling (staatswaarborg) geldt voor alle nieuwe kredieten en 

kredietlijnen, met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan 

levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. 

 

Het gaat over kredieten en kredietlijnen die door de banken vanaf 1 april 2020 t.e.m. 31 

december 2020 verstrekt worden. Een verlenging van een op 1 april bestaand krediet of 

bestaande kredietlijn die op vervaldag komt voor eind december 2020 valt niet onder de 

garantieregeling. 

 

Per bedrijf of groep verbonden bedrijven wordt het geheel van de uitstaande dan wel 

beschikbare bedragen op nieuwe en bijkomende kredieten die ze bij alle Belgische 

banken hebben lopen tot een maximumbedrag van € 50 miljoen gewaarborgd.  
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3.10.2.2. Interestvoet & kosten voor de onderneming 

 

Er kunnen dossier- of administratieve kosten worden aangerekend.  

 

Voor elk krediet onder deze regeling bedraagt de nominale maximumrente 1,25% (excl. 

‘fee’). Deze ‘fee’ bedraagt 25 basispunten voor kmo’s en 50 basispunten voor grote 

ondernemingen pro ratering in functie van looptijd krediet (12 maanden). Een dergelijke 

fee is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling 

kan er ook voor opteren om een bedrag aan totale rente aan te rekenen aan de klant 

zonder deze fee te specificeren.  

 

3.10.2.3. Werking garantieregeling 

 
Elke bank kan een deel van de enveloppe opnemen 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. 

 

Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de 

kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de 

financiële sector en de overheid is als volgt:  

 

• De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door 

de financiële sector worden gedragen; 

• Voor de verliezen tussen de 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen 

worden door de financiële sector en 50% door de overheid; 

• Voor de verliezen hogen dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door 

de overheid en 20% door de financiële sector. 

 

Het systeem is verplicht voor banken die meer dan € 20.000 aan kredieten en 

kredietlijnen hadden uitstaan aan niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-

profit organisaties op 31 december 2019. Elke bank mag tot maximum 14,875% - 

afgerond 15% - van het totaal aan toegekende kredieten uit de scope van de 

garantieregeling houden.  

 

De keuze om een krediet al dan niet onder de garantieregeling te laten vallen gebeurt 

uitsluitend bij toekenning van het krediet en is onherroepelijk. Het is in dit verband 

mogelijk om aan eenzelfde kredietnemer zowel kredieten mét als zonder garantie toe te 

kennen.  

 

3.10.2.4. Aanvraagprocedure 

 

Je neemt hiervoor best contact op met je bank. 

Meer info kunt u nalezen op https://www.febelfin.be/nl/dossiers/alles-wat-je-moet-

weten-over-de-garantieregeling-van-de-overheid-voor-bedrijven-en. 

 

3.11. Unisono 

 
Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige 

ondernemers Unizo en UCM. Hierdoor kunnen meer dan 100.000 horeca- en 

https://www.febelfin.be/nl/dossiers/alles-wat-je-moet-weten-over-de-garantieregeling-van-de-overheid-voor-bedrijven-en
https://www.febelfin.be/nl/dossiers/alles-wat-je-moet-weten-over-de-garantieregeling-van-de-overheid-voor-bedrijven-en
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handelszaken vanaf 4 mei t.e.m. 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen 

ter waarde van 1 maand auteursrechten. De bijdrage wordt gefinancierd met de rechten 

van auteurs, componisten en uitgevers. 

 
Meer info op https://www.unisono.be/nl/news/coronavirus-uw-horeca-handelszaak-

verplicht-gesloten-vraag-nu-uw-solidariteitsbijdrage-aan  

 

3.12. Schenken medische goederen 

 
De federale regering nam nog volgende maatregelen voor het schenken van medische 

goederen: 

 

• Geen BTW op schenken van medische goederen aan ziekenhuizen; 

• Kosten gemaakt voor schenkingen aan ziekenhuizen zijn aftrekbaar als 

beroepskost in de inkomstenbelasting. 

 
 

3.13. Vrijstelling waardevermindering handelsvorderingen 
 
De fiscus laat in een circulaire weten dat de coronacrisis wel degelijk een bijzondere 

omstandigheid is, de voorwaarde om een waardevermindering op een openstaande 

handelsvordering fiscaal te aanvaarden. Heb je openstaande vorderingen bij een klant 

met solvabiliteitsproblemen als gevolg van de coronacrisis en de regeringsmaatregelen, 

dan kan je een waardevermindering overwegen. Het is wel belangrijk om in de 

belastingaangifte de waardevermindering goed te onderbouwen. De maatregel zorgt er 

dus voor dat je meer kosten kan inbrengen, waardoor je belastbare basis daalt. 

 

3.14. Faillissementsprocedure tijdelijk bevroren 
 

De federale regering heeft de faillissementsprocedure tijdelijk bevroren voor 

ondernemingen die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis. Dit moratorium op 

faillissementen en inbeslagnames geldt tot 17 juni 2020. 

 

Het Koninklijk besluit hierover van 24 april 2020 is bedoeld voor ondernemingen die 

worden getroffen door de coronacrisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid 

verkeerden. Die ondernemingen worden beschermd tegen inbeslagnames en kunnen niet 

failliet worden verklaard op vraag van hun schuldeisers. Verder kunnen lopende 

overeenkomsten niet beëindigd worden wegens wanbetaling en zijn schuldenaars niet 

verplicht aangifte van faillissement te doen.  

 

De regeling geldt niet voor bedrijven die al in faling verkeerden voor de crisis. 

 

 

3.15. Relancesteun toeristische ondernemingen 
Steunmaatregel van de Provincie West-Vlaanderen met Westtoer 

 

Op 28 mei 2020 keurde de provincieraad het nieuwe reglement ‘Beleef West-Vlaanderen’ 

goed. In dit reglement staan relance en beleving centraal. Hiermee wil de provincie 

verder bouwen aan het toeristisch impulsbeleid dat ze tien jaar geleden inzette. 

 

https://www.unisono.be/nl/news/coronavirus-uw-horeca-handelszaak-verplicht-gesloten-vraag-nu-uw-solidariteitsbijdrage-aan
https://www.unisono.be/nl/news/coronavirus-uw-horeca-handelszaak-verplicht-gesloten-vraag-nu-uw-solidariteitsbijdrage-aan
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3.15.1. Voor wie ?  
 

Voor familiale hotels, B&B’s, vakantiewoningen, kampeerverblijven, jeugd- en 

groepsverblijven, private toeristische attracties, musea en toeristische infopunten. 

 

3.15.2. Hoe ziet de relancesteun eruit ? 
 

De transitiesteun is een tussenkomst van 50% voor volgende kosten: 

• maatregelen die op zeer korte termijn noodzakelijk zijn om de veiligheid en de 

social distancing van bezoekers en werknemers te garanderen; 
• investeringen op middellange termijn (2020-2021) om de ondernemingen op een 

structurele en innovatieve manier meer coronaproof te maken: bijvoorbeeld 

virtuele toepassingen, ingrepen in het bezoekersparcours, aanpassingen in 

ontbijtruimtes en andere gemeenschappelijke ruimtes, ingrepen in het 

gemeenschappelijk sanitair op campings, inrichting van buitenruimtes met 

belevingsbubbels voor gezinnen en kleine groepen; 
• communicatie en marketingacties om de bedrijven bij heropstart opnieuw in de 

markt te zetten. 
•  

Afhankelijk van de beddencapaciteit bij logies en het aantal bezoekers in 2019 bij 

attracties varieert de steun tussen de 2.500 euro en de 7.500 euro. Voor de erkende 

toeristische infopunten is het bedrag beperkt tot 1.250 euro. 
 

3.15.3. Wanneer komt de steun er ?  
 

Via het reglement speelde de provincie tot nu toe snel in op private toeristische 

ondernemingen die zwaar getroffen waren door de coronacrisis. Hiervoor lanceerde ze de 

oproep ‘ Transitiesteun voor toeristische ondernemers’. Dossiers konden ingediend 

worden tegen uiterlijk 15 september. 

 

Voor het jaareinde zullen oproepen volgen voor de andere vier categorieën van het 

reglement. Hierbij al meer nadruk gelegd worden op het creëren van unieke en 

belevingsvolle ervaringen in West-Vlaanderen. 

 

Het reglement kunt u nalezen op: https://corporate.westtoer.be/nl/provinciaal-

reglement-voor-de-toeristische-impulsen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Lokaal bestuur Koksijde is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen. 

 

 
 

https://corporate.westtoer.be/nl/provinciaal-reglement-voor-de-toeristische-impulsen
https://corporate.westtoer.be/nl/provinciaal-reglement-voor-de-toeristische-impulsen
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4. Bronnen 
 
https://www.unizo.be/advies/mag-jij-ondernemen-deze coronatijden-niet-

het-overzicht 
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-

beschermingsmechanisme-wie-heeft-recht-op-het-nieuw-vlaams 
 

https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-
bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus  

 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-

steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge  
 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-
coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-ondernemen-en-werk  

 
https://www.lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/coronamaatregelen-en-

veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-

vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen  
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-
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