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1. Federaal (België)
•

Algemene info
o www.info-coronavirus.be
o Verbod op festivals en massa-evenementen tot 31 augustus 2020
o Verbod op voorstellingen, concerten, socio-culturele - en
vormingsactiviteiten tot 7 juni

•

Sociale bijdragen (als zelfstandige)
o Uitstel van betaling van sociale bijdragen naar volgend jaar (2021)
Geen verhogingen toegepast
o Vermindering van sociale bijdragen
Bewijs lagere inkomsten door corona
o Vrijstelling van sociale bijdragen
Geen opbouw van pensioen
o Aanvraag via sociaal verzekeringsfonds
o https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

•

Werkgever
o Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen van werknemers of werkgevers
Via RSZ
Minnelijk afbetalingsplan opstellen is ook mogelijk
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirusmaatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigdebetalingen
o Werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Via RVA/Onem: www.rva.be
Vereenvoudigde procedure:
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
FAQ:
https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona
_NL_20200423_0.pdf
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o Vergoeding thuiswerk
Maximale kostenvergoeding van € 129,48
Geen sociale bijdragen of btw op verschuldigd
https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerkcoronavirus
•

Belastingen
o Uitstel periodieke btw-aangiften
o Uitstel indienen klantenlisting tot 30 april
o Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing
o Uitstel betaling personenbelasting, vennootschapsbelasting,
rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners met 2 maanden
o https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelenbetreffende-het-coronavirus-covid-19

•

Overbruggingsrecht
o Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk of definitief (moeten)
onderbreken kunnen een overbruggingsrecht aanvragen
o € 1.614,10 / € 1.291,69 per maand (max. 12 maanden)
o Via sociaal verzekeringsfonds
o https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

•

Kredietverlening
o Akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank van België en
de banken
o Uitstel van betaling van de aflossing van een lening met 6 maanden
zonder dossierkosten te moeten betalen
o Extra fonds van € 50 miljard werd geïnvesteerd voor nieuwe kredieten
o https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charterbetalingsuitstel-ondernemingskredieten
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•

Algemene - en bestuursvergaderingen
o Een algemene vergadering van een rechtspersoon kan uitgesteld
worden, op afstand gehouden worden of schriftelijk vergaderen
o Bestuurders kunnen schriftelijk en op afstand vergaderen
o https://www.cultuurloket.be/inspiratie/geldig-vergaderen-tijdens-eenlockdown

•

Visum en arbeidsvergunning
o Tijdelijke verlenging van verblijf en toelating tot arbeid van personen
die niet kunnen terugkeren tot maximaal 3 maanden
o https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Het%
20verblijf.aspx
Voor Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-enarbeidsvergunning/coronacrisis
Voor Brussel: http://werk-economieemploi.brussels/nl/arbeidsvergunningen-covid-19
Voor Wallonië: Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-detravail.html

•

Tax Shelter
o Podiumkunsten: verlenging van de termijn van 24 maanden om
uitgaven te doen met 6 maanden
o Audiovisuele kunsten: verlenging van de termijn van 18 maanden
(24 maanden bij animatie) om uitgaven te doen met 6 maanden
o https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasti
ng/belastingvoordelen/tax-shelter-podiumkunsten/belangrijke#q1

•

Ticketing
o Een organisator mag een tegoedbon geven in plaats van de
terugbetaling van aangekochte tickets. Het evenement moet binnen de
2 jaar opnieuw worden georganiseerd op dezelfde of een nabije locatie.
o Als de klant het nieuwe event niet kan bijwonen, kan hij de
terugbetaling vragen.
o http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la
=N&cn=2020031901&table_name=wet
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2. Vlaams Gewest
•

Algemene info
o https://www.vlaio.be/nl/begeleidingadvies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-hetcoronavirus/coronavirus

•

Hinderpremie
o Ondernemingen die hun zaak fysiek moeten sluiten kunnen aanspraak
maken op de hinderpremie
o € 4.000 / € 2.000 + 160 €/dag vanaf 6 april
o https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/coronahinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

•

Compensatiepremie
o Zelfstandigen die een omzetverlies hebben van minstens 60 % tov
zelfde periode vorig jaar
o € 3.000 / € 1.500
o https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voorondernemers-met-zwaar-omzetverlies

•

Overbruggingskrediet
o Lening waarbij de Vlaamse overheid gedeeltelijk borg staat
o Via Participatiemaatschappij Vlaanderen
o https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

•

Energie en waterfactuur
o Voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden gezet
o € 202,68 (eenmalig)
o https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijkewerkloosheid-door-covid-19
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•

Aanmoedigingspremie
o Via erkenning als onderneming in moeilijkheden
o Daling omzet van minstens 20 %
o Van 1 april tot 30 juni
o Nettobedrag: tussen de € 61,09 en € 152,72 per werknemer per maand
o https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-ondernemingin-moeilijkheden-privesector/aanmoedigingspremie-bij-ondernemingin-moeilijkheden-bedrag-duur-stopzetting-en-wijzigingen-privesector
o https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-ondernemingin-moeilijkheden-social-profit/aanmoedigingspremie-bijonderneming-in-moeilijkheden-bedrag-en-uitbetaling-social-profit

•

Belastingen
o Uitstel betaling onroerende voorheffing naar september 2020
o Ondernemingen (rechtspersonen) krijgen uitstel van betaling van de
verkeersbelasting met 4 maanden
o Erfbelasting kan ingediend worden tot 2 maanden na einde van de
coronamaatregelen
o Registratiebelasting kan voldaan worden tot 2 maanden na einde van de
coronamaatregelen
o https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamsebelastingdienst
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3. Vlaamse Gemeenschap (Vlaanderen en Brussel)
•

Noodfonds
o € 200 miljoen
o Cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen, sierteelt
o Nog niet in werking

•

Subsidies
o Indieningstermijnen blijven behouden
o Flexibiliteit bij beoordeling van dossiers
o Subsidievoorschotten worden midden mei uitbetaald
o https://cjsm.be/informatie-covid-19

•

Audiovisuele sector + Gaming
o Voorschot op productiesteun + grotere eerste schijf van steun
o Verlenging van termijnen
o https://www.vaf.be/corona
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4. Waals Gewest
•

Algemene info
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
https://www.1890.be/article/faq-coronavirus

•

Compenserende vergoeding
o Premie voor ondernemingen die moeten sluiten door de maatregelen
van de Nationale Veiligheidsraad: € 5.000
o Premie voor ondernemingen die schade ondervinden door de
maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad: € 2.500
o Kleine – en micro-ondernemingen
o Specifieke sectoren waaronder kunst en cultuur
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

•

Leningen
o Zelfstandigen en kmo’s met betalingsproblemen
o Leningen van € 45.000 tot € 200.000
o Lage rentevoeten
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pourleconomie-et-lemploi-en-wallonie

•

Belastingen
o Opschorting van termijnen van administratieve procedures
o Afbetalingsplannen flexibel benaderen
o Aangifte van nalatenschap: bijkomende termijn van 4 maanden
o Registreren van authentieke akte: bijkomende termijn van 4 maanden
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
https://www.wallonie.be/fr/mesures-fiscales
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5. Franse Gemeenschap (Wallonië en Brussel)
•

Noodlening voor cashflow
o Bestemd voor culturele en creatieve ondernemingen
o Met een periode van 6 maanden
o Lening tussen de € 20.000 tot € 100.000 tegen een vast tarief van 2 %
interesten
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
http://www.start-invest.be/Covid-19-Un-Pret-Tresorerie-d-urgencevoit-le-jour?lang=fr

•

Noodfonds
o € 50 miljoen
o Jeugd, sport, cultuur, universitaire ziekenhuizen
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/2020
0407_CP%20GFWB.pdf

•

Subsidies
o Afwijkende regels voor het besteden van subsidies in de coronacrisis
o Voor 31 december 2020 aangifte doen
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
http://www.culture.be/index.php?id=17795&L=..%25252F..%25252F..
%25252F..%25252F..%25252F..%25252Fetc%25252F#c59992

•

Audiovisuele sector
o Voorschotten moeten niet terugbetaald worden
o Verlenging van termijnen
o Webpagina niet beschikbaar in het Nederlands, kies:
http://r.fwb.sgam.be/anv11fnhh1t7e.html?t=1586871255
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6. Brussels Hoofdstedelijk gewest
•

Algemene info
o https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingenantwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

•

Hinderpremie
o Ondernemingen die hun zaak fysiek moeten sluiten kunnen aanspraak
maken op de hinderpremie
o Enkel bepaalde sectoren
o € 4.000
o https://1819.brussels/nl/blog/covidpremie-van-het-brusselshoofdstedelijk-gewest-voer-uw-aanvraag
o http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19

•

Expansiesteun
o Versnelde uitbetaling en verwerking van expansiesteun aan
evenementen- en cultuursector

•

Compensatiepremie
o € 2.000
o Verlies van inkomsten
o Micro-onderneming: 0 tot 5 VTE werknemers
o Nog niet in werking getreden

•

Belastingen
o Aangifte verkeersbelasting wordt opgeschort tot 31 mei 2020
(https://fiscaliteit.brussels/verkeersbelastingen)
o Onroerende voorheffing: termijn van betaling van de onroerende
voorheffing voor het belastingjaar 2020 wordt verlengd met 2 maanden
(https://fiscaliteit.brussels/nl/de-onroerende-voorheffing)
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•

Brussels Waarborgfonds
o € 20 miljoen
o Garantie op bankleningen
o https://www.fondsbruxelloisdegarantie.be/nl/

•

GGC, COCOF, VGC
o Structurele subsidies blijven behouden
o Facultatieve subsidies voor evenementen die moesten plaats vinden
tussen 1 maart en 30 april blijven behouden
o https://coronavirus.brussels/index.php/nl/
o https://www.vgc.be/nieuws/toegekende-vgc-subsidies-wordenvolledig-uitbetaald-2020
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