
De coronacrisis heeft grote economische gevolgen voor bedrijven. Gelukkig kondigde de Belgische overheid  
een reeks steunmaatregelen aan die ondernemers wat extra ademruimte moet geven.

1. Steunmaatregelen RSZ en FOD Financiën 

Ondernemingen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) kunnen een steunaanvraag indienen bij de 
FOD Financiën voor een vrijstelling of afbetalingsplan voor de nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van 
boetes bij de niet-betaling van:

 • BTW
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Vennootschapsbelasting
 • Personenbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

De uiterste datum om deze aanvraag in te dienen is 30 juni 2020.  

U kan ook online een afbetalingsplan aanvragen voor de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 
van dit jaar. 

2. Aanvraag vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Een zelfstandige die minstens zeven kalenderdagen zijn werk moet stopzetten, kan een vervangingsinkomen 
aanvragen bij de sociale verzekeringskas. De termijn is hiermee sterk versoepeld tegenover de volledige 
kalendermaand die in normale omstandigheden geldt. Het vervangingsinkomen ligt tussen de 1.266,37-
1.582,46 euro, afhankelijk van uw gezinssituatie. 

3. Vrijstelling of vermindering sociale bijdragen voor zelfstandigen

De betalingen van de voorlopige bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 kunnen worden 
uitgesteld. Ook voor de sociale bijdragen van het volledige jaar 2020 kan u een vermindering aanvragen. In 
deze omstandigheden moet uw inkomen wel dalen onder de wettelijk vastgelegde grenzen.

4. Tijdelijke werkloosheid van werknemers

Ondernemingen die de deuren sluiten, kunnen een tijdelijke werkloosheid aanvragen bij de RVA voor hun 
werknemers. Ook winkels die vrijwillig sluiten. De aanvraag wordt binnen de drie dagen afgehandeld en de kans 
dat de RVA het goedkeurt, is groot.  De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen, is mogelijk tot 
en met 30 juni 2020. In het geval dat u geconfronteerd wordt met het tijdelijk gebrek aan werk voor uw 
werknemers, kan de tijdelijke werkloosheid om economische redenen eveneens worden ingeroepen.
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5. Kordate opvolging openstaande facturen

Naast de bovenstaande steunmaatregelen die door de overheid voorzien worden, raden we ondernemingen 
aan om openstaande facturen sneller en kordater op te volgen. Op deze manier valt een mogelijke daling van 
de cashflow door de coronacrisis op te vangen.

6. Hinderpremie

Voor ondernemingen die volledig moeten sluiten, zoals in de horeca, bestaat er een eenmalige premie van 
4.000 euro. Na 21 dagen komt hier een dagvergoeding van 16O euro bij. Bedrijven die enkel in het weekend 
moeten sluiten, krijgen een eenmalige premie van 2.000 euro. Ook voor hen geldt de dagpremie van € 160 
als de algemene sluiting langer duurt dan drie weken. 

7. Crisiswaarborg

Tot slot is er voor 100 miljoen euro aan crisiswaarborgen. De Participatie Maatschappij Vlaanderen kan een 
overbruggingskrediet waarborgen voor bestaande schulden.

Besluit

De overheid reikt ondernemingen de hand met steunmaatregelen in deze uitzonderlijke periode. Het is 
belangrijk om zorgvuldig na te gaan wat voor uw onderneming mogelijk is en waarvoor u in aanmerking komt.

Laat u daarbij zoveel mogelijk bijstaan door financiële en juridische experts. Vraag hen tijdig om raad. 

Ook wie geconfronteerd wordt met betaalachterstanden moet de komende weken extra aandacht hebben 
voor de opvolging van onbetaalde facturen.
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