
COVID19 - Overzicht van 
steunmaatregelen
06.05.2020



SAMENVATTING STEUNMAATREGELEN VOOR 
ONDERNEMERS

Algemene info over het COVID-19 à info-coronavirus.be
Regionale info à Brussel (1819)- Wallonië (1890)– Vlaanderen (Vlaio)

Voor uw bedrijf
• Sociale zekerheidsbijdragen (uitstel, vermindering of vrijstelling) àUw sociaal verzekeringsfonds
• Belastingen en taksen (afbetalingsplan, vrijstelling interesten/boetes) àFOD Financiën
• Regionale premies en regionale steun àVlaanderen (4000€, 3000€ of 1500€), Brussel (4000€, 3000€ of 2000€) –

Wallonië (5000€ of 2500€) 
• Financiering: microStart of andere regionale structuren (Finance.brussels - SOCAMUT – PMVz)

Voor u
• Overbrugginsrecht (uitkering voor onderbreking van je activiteit) àUw sociaal verzekeringsfonds (wordt verlengd 

tot 31 mei)
• U bent ziek àUw mutualiteit

Voor uw medewerkers
• Tijdelijke werkloosheid door overmacht àRVA
• Sociale werkgeversbijdragen (afbetalingsplan) àRSVZ

https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
https://indemnitecovid.wallonie.be/%3Ffbclid=IwAR2gPhOMtoKrqsKk7QRimlN64Gr1uuYbTDXeqRtU4CISxziYRcnS7yVRLUI
https://www.finance.brussels/
https://www.socamut.be/
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
https://www.rsvz.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-sociale-bijdragen-niet-kan-betalen


Verplicht sluiten?

Fysieke inrichting?

Hinderpremie & 
OverbruggingsrechtOmzetdaling –60%?

Onderbreking 7 opeenvolg. 
dagen? 

Geen premie of 
overbruggingsrecht*

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Vlaanderen – Op welke 
steun heb ik recht?

i

i

i

Naast deze premies en het overbruggingsrecht zijn er ook fiscale steunmaatregelen, mogelijkheden tot 
uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen en steunmaatregelen voor werkgevers.

Overbruggingsrecht

Compensatiepremie
i

+

i

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200403.pdf
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren


Verplicht sluiten, max 50 VTE & NACE-code 
toegestaan ?

Fysieke inrichting?

Omzetdaling,
max 5 VTE?

Premie 2000€

Geen premie, ni 
droit passerelle *

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Brussel – Op 
welke steun heb 

ik recht?

* Naast deze premies en het overbruggingsrecht zijn er ook fiscale steunmaatregelen, mogelijkheden tot 
uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen en steunmaatregelen voor werkgevers.

Onderbreking 7 opeenvolg. 
dagen? 

Taxi?

JaPremie 
3000€

Nee

+

+
Nee Ja

i

Premie 4000€ & 
Overbruggingsrecht

i

i

Overbruggingsrecht
i

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200403.pdf
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis
https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis
https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis


Wallonië – Op welke 
steun heb ik recht?

Verplichte sluiting OF horeca 
take away, max 50 VTE & 
NACE-code toegestaan

Omzetdaling

Geen premie of 
overbruggingsrecht*

Ja

Ja

Nee

Nee

i

Onderbreking 7 opeenvolg. 
dagen? +

Nee Ja

Premie 
2500€

Vergoeding 5000€ & 
Overbruggingsrecht

i

i

* Naast de COVID-19 premies en het overbruggingsrecht zijn er ook fiscale steunmaatregelen, 
mogelijkheden tot uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen en steunmaatregelen voor werkgevers.

Overbruggingsrecht i

https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/6259033/Quels+sont+les+codes+NACE+ligibles
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
https://indemnitecovid.wallonie.be/
https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200403.pdf
https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-sectoren


TABEL PER STATUUT
Op basis van theoretische informatie 
beschikbaar op 24/04/2020.
Moet in de praktijk nagekeken worden.

Vennootschap/
zaakvoerder

Eenmanszaak -
hoofdberoep

Eenmanszaak -
bijberoep

Eenmanszaak –
Springplank-

maatregel

Helper en 
meewerkende 

echtgenoot
Starter

FOD Financiën

Afbetalingsplan, annulering van 
nalatigheidsinteresten/boetes x x x x x x

2 maanden uitstel betaling van belastingen x x x x x x

Uitstel van BTW-aangifte tot 7 mei x x x x x x

2 maanden uitstel betaling van BTW x x x x x x

2 maanden uitstel betaling van 
bedrijfsvoorheffing x x x x x x

Sociaal 
verzekeringsfonds

Overbruggingsrecht x x x* x* x** x

Sociale bijdragen (via 
het sociaal 

verzekeringsfonds)

Eén jaar uitstel x x x x x x

Verlaging van de voorlopige bijdragen x x x x / /

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen x x / / / x

Premies*** (via 
regionale platforms)

Brussel x x x ? / ?

Wallonië x x X***** ? / x****

Vlaanderen x x x****** x / x

*Als er een minimum aan sociale zekerheidsbijdragen van 731,32 euro per kwartaal wordt betaald OF gedeelteijke uitkering als referte-inkomen min 6996,93€.
**Als in hoofdberoep
***Zie specifiek platform voor meer details
**** Voor bedrijven opgericht vóór 2018: de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen aantonen in het 4e kwartaal van 2018. Voor starters en ondernemingen 
opgericht na 2018: aantonen dat je in het 4e kwartaal van 2019 bijdragen hebt betaald of inkomsten hebt die de betaling van de sociale bijdragen rechtvaardigen 
(individueel onderzoek van de dossiers).
*****Als je dit niet combineert met een job waar je werknemer bent voor 80% of meer.




