
26 coronamaatregelen voor zelfstandigen en vennootschappen 

De coronacrisis lijkt bedwongen. Dankzij de aanhoudende steunmaatregelen van de federale en de regionale regeringen hebben de meeste 
ondernemers hun activiteiten kunnen hervatten. Daarom liepen heel wat maatregelen per 1 oktober af. Maar welke steun kan u voor uw zaak  
of vennootschap nog wél inroepen? U vindt het in dit geactualiseerd overzicht.

When you have to be right

OVERZICHT

Financiële steunmaatregelen 
Maatregel? Wat? Timing? Meer info?

1 Crisisoverbruggingsrecht

PIJLER 1

(vanaf oktober 2021) 

Recht aan te vragen voor zelfstandigen (in hoofdberoep/bijberoep/student/ 
gepensioneerd) die: 

- hun activiteit beoogd wordt door sluitingsmaatregelen opgelegd door de 
federale overheid; 

- door die sluitingsmaatregelen gedwongen worden om hun zelfstandige 
activiteit volledig te onderbreken. 

Uitgesloten: 
- gedeeltelijke verderzetting van activiteit; 
- take away; 
- click en collect. 
 

Treedt in werking vanaf oktober 2021 Zie hier

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Dubbel-corona-overbruggingsrecht
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Maatregel? Wat? Timing? Meer info?

2 Crisisoverbruggings-
recht-omzetdaling

PIJLER 2

(aanzienlijke omzetdaling 
als gevolg van COVID-19 in 
jan/feb tot eind dec 2021)

Dit overbruggingsrecht kan aangevraagd worden voor een aantal 
zelfstandigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen voor de 
maanden januari tot en met december 2021 op voorwaarde dat ze 
in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand  
waarvoor ze de uitkering vragen, een bepaalde omzetdaling  
kunnen aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand 
tijdens het refertejaar 2019. De link tussen het omzetverlies en de 
COVID-19-crisis moet voldoende gemotiveerd kunnen worden: 

- de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021:  
de omzetdaling moet minstens 40% bedragen; 

- de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021:  
de omzetdaling moet minstens 65% bedragen.

Aan te vragen bij uw socialeverzekeringsfonds 
dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.   

Elke maand opnieuw aan te vragen met vermel-
ding van de omzetcijfers.  

De aanvraag voor de maanden januari, februari 
en maart 2021 moet uiterlijk op 30 september 
2021 zijn ingediend.   

De aanvraag voor de maanden april, mei en juni 
2021 moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn 
ingediend.   

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en 
september 2021 moet uiterlijk op 30 maart 2022 
zijn ingediend.   

De aanvraag voor de maanden oktober,  
november en december 2021 moet uiterlijk op  
30 juni 2022 zijn ingediend.

Zie hier

3 Crisisoverbruggingsrecht 
bij quarantaine of zorg 
voor een kind 

PIJLER 3 

Tijdens de maanden januari tot december kunnen zelfstandigen 
een beroep doen op dit recht indien: 

- zij in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun  
zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende 
kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken 
(quarantaineattest);  

- zij hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7  
opeenvolgende kalenderdagen tijdens een kalendermaand, 
volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor 
de zorg voor hun kind(eren) van minder dan 18 jaar in een 
aantal omstandigheden (kind in quarantaine, sluiting school, 
lessen op afstand); 

 - zij omwille van de zorg van een gehandicapt kind ten laste 
(ongeacht de leeftijd) hun zelfstandige activiteit gedurende 
min. 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens een kalender-
maand, volledig moeten onderbreken om bepaalde redenen 
(opvangcentrum wordt gesloten, tijdelijke stopzetting  
dienstverlening).

Premie ook geldig in een aantal bijzondere situaties (sluiting  
scholen en geannuleerde kampen).  

Elke maand opnieuw aan te vragen met  
vermelding van de omzetcijfers.   

De aanvraag voor de maanden januari, februari 
en maart 2021 moet uiterlijk op 30 september 
2021 zijn ingediend.   

De aanvraag voor de maanden april, mei en juni 
2021 moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn 
ingediend.  

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en 
september 2021 moet uiterlijk op 31 maart 2022 
zijn ingediend.   

De aanvraag voor de maanden oktober,  
november en december 2021 moet uiterlijk op  
30 juni 2022 zijn ingediend. 

Zie hier

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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4 Coronapremie  
(coronacheque) 
(aanvullende premie  
van € 500)

Toepassingsgebied en voorwaarden: 
- max. € 500 per werknemer; 
- max. 598,802395 bruto premie voor zelfstandigen; 
- bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%; 
- vrijgesteld van inkomstenbelasting; 
- premie en werkgeversbijdrage volledig aftrekbaar onder  

bepaalde voorwaarden; 
- beperkte consumptievrijheid (enkel fysiek gebruik, horeca, 

culturele sector, sportsector en in microvennootschappen die 
min. een maand gesloten zijn, niet voor digitale aankopen). 

- Uitreiking vanaf 01/08/2021. 

- Geldig tot 31/12/2022. 

Zie hier

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Dubbel-corona-overbrugg
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Inkomstenbelastingen (en sociale bijdragen)

5 Uitstel van betaling  
sociale bijdragen 

Elke zelfstandige (zowel hoofdberoep, bijberoep, enz.) die moeilijkheden ondervindt door de  
gevolgen van het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn sociaalverzekerings-
fonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor 
verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. Deze  
betalingsfaciliteiten worden verlengd tot eind 2021.

Zie hier

of

Neem contact op met uw
socialeverzekeringsfonds

6 Vermindering voorlopige 
sociale bijdragen 

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een 
vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de 
beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als hun geraamde beroepsinkomsten  
van het jaar 2021 lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Zie hier

of

Neem contact op met uw
socialeverzekeringsfonds

7 Vrijstelling sociale  
bijdragen 

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet 
kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. Deze vrijstellingsfaciliteiten worden 
verlengd tot eind 2021.

Zie hier

Kwijtschelding van verhogingen  
(artikel 48 ARS) 
Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be

Vrijstelling van bijdragen (DVR) 
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be

Of neem contact op met uw  
socialeverzekeringsfonds

OPGELET! 
Vroeg u uw vrijstelling van bijdragen online 
aan? Dan meldt u dit best ook aan  
mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een 
snellere behandeling van uw dossier.r 2022.

Maatregel? Wat/Timing? Meer info?

Fiscale maatregelen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijs
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.rsvz.be/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.rsvz.be/
mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
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8 Tax shelter: meer tijd voor 
uitgaven

Voor de ‘tax shelter’ voor audiovisuele werken en voor podiumkunsten geldt als voorwaarde dat de producent uitgaven 
moet doen voor een bepaald bedrag binnen een bepaalde termijn.  

Voor de podiumkunsten werd de normale termijn van 24 maanden voor het verrichten van uitgaven oorspronkelijk  
verlengd met 6 maanden. Het uitstel wordt van 6 maanden op 12 maanden gebracht.   

Voor de audiovisuele sector werd de normale termijn van 18 maanden (24 maanden voor tekenfilms) oorspronkelijk ook 
verlengd met 6 maanden. Het uitstel wordt van 6 maanden op 12 maanden gebracht.   

De producent moet wel kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de 
overheid uitgevaardigde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.  

Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling tax shelter beperkt tot 50 % van de belastbare gereserveerde winst van  
het belastbaar tijdperk vóór de aanleg van de belastingvrije reserve, met een maximum van € 1 000 000. Indien de 
raamovereenkomst ondertekend werd na 12 maart 2020 wordt het grensbedrag van € 1 000 000 verhoogd tot  
€ 2 000 000 voor het belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf 
31 december 2020 tot 31 december 2021 inbegrepen. M.a.w. voor aj. 2021 bedraagt het grensbedrag € 2 000 000 indien 
de raamovereenkomst ondertekend werd na 12 maart 2020. Voor aj. 2022 bedraagt het grensbedrag € 2 000 000 indien 
de raamovereenkomst ondertekend werd na 12 maart 2020 en indien het boekjaar afsluit op 31 december 2021. Voor de 
boekjaren die afsluiten vanaf 1 januari 2022 bedraagt de grens terug € 1 000 000.

Zie hier

9 Waardevermindering 
schuldvordering is  
aftrekbaar

De fiscus kondigt aan dat hij de nodige soepelheid aan de dag zal leggen m.b.t. de vrijstelling van waardeverminderingen 
op schuldvorderingen. In de huidige crisis is er logischerwijze sprake van de “bijzondere omstandigheden” die volgens de 
wet de aftrek rechtvaardigen.

10 Vrijstelling voor  
gewestelijke  
compensatie- 
vergoedingen

Er is een vrijstelling van vergoedingen die de gewesten of gemeenschappen toekennen wegens de economische gevolgen 
die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de (federale of regionale) beperkende maatregelen ter  
bestrijding van het coronavirus. Het belangrijkste voorbeeld is natuurlijk de Vlaamse hinderpremie van € 4 000 voor  
bedrijven die moeten sluiten. Gewestelijke en lokale premies toegekend tot 31 december 2021 zijn vrijgesteld.

11 Terbeschikkingstelling  
en terugbetaling van 
mondmaskers en  
hydroalcoholische gels

Een werkgever kan mondmaskers en hydroalcoholische handgels ter beschikking stellen van zijn werknemers zonder dat 
daarvoor een belastbaar voordeel van alle aard moet worden aangerekend, als het dragen van die maskers en het gebruik 
van die handgels op de werkvloer verplicht is of wanneer de werknemer ze gebruikt bij zijn woon-werkverkeer of andere 
beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer. 

De belastingvrijstelling geldt NIET wanneer de werkgever tussenkomt in deze kosten indien de werknemer deze zelf  
aankoopt.

Maatregel? Wat/Timing? Meer info?
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen/tax-shelter-audiovisuele-productie/belangrijke-mededelingen#q1


Inkomstenbelastingen (en sociale bijdragen)

12 Akkoorden  
Dubbelbelasting- 
verdragen COVID-19

België sloot akkoorden met Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg om duidelijkheid te verschaffen over de situatie 
van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis. Deze akkoorden liepen oorspronkelijk tot eind mei 
en werden meermaals verlengd, de laatste verlenging loopt tot en met 31 december 2021.

Zie hier

13 Waardevermindering 
schuldvordering is  
aftrekbaar

Het percentage van de belastingvermindering in de PB wordt opgetrokken van 45 % naar 60 % voor alle giften die zijn 
gedaan aan erkende instellingen in 2020. 

Daarnaast wordt ook het totale bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, momenteel beperkt  
tot 10 % van het totale netto-inkomen, verdubbeld tot 20 % van het totale netto-inkomen.

14 Belastingvermindering 
voor kinderoppas

Kinderopvang die reeds (geheel of gedeeltelijk) werd betaald, en de ouders vorderen het betaalde geld niet terug,  
zullen deze uitgaven, onder bepaalde voorwaarden, toch recht geven op de belastingvermindering. 

De belastingvermindering voor kinderopvang wordt ook verleend voor opvangdagen waarop geen effectieve opvang  
heeft plaatsgevonden wegens de coronacrisis maar waarvoor de ouders toch betaald hebben. 

De organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest uit, zie hier voor  
modelattest.

15 Vennootschapsbijdrage Uiterste datum voor betaling wordt verschoven van 30 juni naar 31 december 2021.

16 Carry back van verliezen
 

Een vennootschap die in 2019 winstgevend was, maar in 2020 een fiscaal verlies verwacht, kan onder bepaalde  
voorwaarden een verlies overdragen naar 2019 (carry back). Hierdoor vermindert de belastingschuld voor 2019 en  
kan een deel van de betaalde belastingen worden gerecupereerd.

17 Consumptiecheque De werkgever kan aan zijn werknemers een cheque geven met een maximale waarde van € 10 per cheque en maximaal  
€ 300 per werknemer. De werknemer kan de cheque gebruiken in de horeca, maar ook in de cultuur- of sportsector,  
onder bepaalde voorwaarden. 
De cheques kunnen voortaan ook worden gebruikt in kleinhandelszaken die tijdens de lockdown verplicht langer dan  
één maand gesloten waren. Bovendien mogen ze voortaan elektronisch worden uitgegeven. 

De cheque van € 300 is volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting en van socialezekerheidsbijdragen. In tegenstelling  
tot de andere cheques in artikel 38, § 1, 25° WIB 92 is de consumptiecheque volledig aftrekbaar als beroepskost  
overeenkomstig artikel 49 WIB 92. 

Geldigheidsduur wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Maatregel? Wat/Timing? Meer info?
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https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/grensarbeiders/akkoorden-covid-19


18 Investeringsaftrek van 8% 
naar 25% 

De verhoogde ‘gewone’ investeringsaftrek wordt verhoogd naar 25 % voor kmo’s voor de vaste activa die zijn verkregen of 
tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.

19 EBITDA-interestaftrek- 
beperking

Bij de interestaftrekbeperking op basis van de ATAD-richtlijn worden ‘oude’ leningen niet mee in aanmerking genomen. 
Voorwaarde is dat de voorwaarden van de lening niet fundamenteel veranderen. Maar tijdens de coronacrisis hadden veel 
bedrijven betalingsmoeilijkheden en was het daardoor soms noodzakelijk om de aflossingen op te schorten of andere 
versoepelingen van de betalingsvoorwaarden toe te staan. De fiscus aanvaardt dat die tijdelijke aanpassingen geen  
‘fundamentele wijziging’ uitmaken als: 

- ze toegestaan zijn vóór 30 juni 2020 en ten laatste op 31 december 2020 aflopen:
- en als de belastingplichtige kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden te maken hebben met de coronacrisis. 

20 Berekening van de  
80 %-grens 

Circulaire 2020/C/153 gaat over de berekening van de 80 %-grens in geval van aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders 
voor het jaar 2020. In bijlage van de circulaire wordt dieper ingegaan over de berekening van de 80 %-grens bij de  
toepassing van artikel 195, § 1, WIB 92, voor het jaar 2020 in het kader van de crisis door COVID-19. 

De circulaire 2021/C/55 bevestigt dat de milde regeling inzake de berekening van de normale bruto-jaarbezoldiging  
en de over te dragen premie, zoals uitgewerkt in de circulaires 2020/C/153 en 2020/C/55, van toepassing is voor de  
jaren 2020 én 2021. 
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Btw, douanerechten en accijnzen 8

Maatregel? Wat/Timing? Meer info?

21 Tijdelijke btw-verlaging 
voor mondmaskers en 
hydroalcoholische gels

Van 4 mei 2020 tot en met 31 december 2021 zijn de levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van  
bepaalde mondmaskers en hydroalcoholische gels onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 %.

22 Verlaagd tarief van 0% 
voor COVID-19-vaccins

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 zijn de leveringen, de intracommunautaire verwervingen en de invoeren 
van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook de diensten die nauw 
samenhangen met dergelijke vaccins en hulpmiddelen onderworpen aan het verlaagd tarief van 0%.

23 Decembervoorschot Zowel maand- als kwartaalaangevers hoefden geen voorschot te betalen op de btw die verschuldigd was over de  
handelingen van het vierde kwartaal van 2020 of van december. De btw over die periodes was pas volledig verschuldigd 
tegen 20 januari 2021. Ook voor 2021 is het decembervoorschot afgeschaft.

24 Vrijstelling van btw en 
douanerechten bij de 
invoer van medische  
hulpmiddelen uit  
niet-Europese landen

De Europese Commissie stelt de invoer van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen uit derde landen van  
30 januari 2020 tot en met 31 december 2021 vrij van btw en douanerechten. 

Voor het VK geldt zij alleen voor goederen die worden ingevoerd van 30 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

De vrijstelling geldt voor de invoer van maskers en beschermingsmiddelen, testkits, ademhalingstoestellen en andere 
medische hulpmiddelen uit niet-EU-landen.

25 Terugbetaling van de 
reeds betaalde accijnzen 
op bier dat onverkoop-
baar is geworden 

Een aanvraag tot terugbetaling kan worden ingediend bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen,  
vergezeld van de boekhoudkundige en alle andere stukken waaruit blijkt dat het betrokken bier effectief werd  
teruggenomen en vernietigd, en kosteloos of ten minste zonder nieuwe doorrekening van accijnzen werd vervangen  
door bier van dezelfde aard en in dezelfde hoeveelheid aan horecagelegenheden alsook van een samenvattende lijst  
met vermelding van de aard en de hoeveelheid van de betrokken bieren. 

De betrokkenen kunnen hun aanvraag tot terugbetaling indienen tot uiterlijk 31 december 2021.



Op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor tax en finance professionals,  
wordt alle fiscale informatie voor u gebundeld en up-to-date gehouden.  

Ook het overzicht met de coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen en vennootschappen.

Nog geen abonnee van monKEY?  
Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor uw kantoor.

wkbe.be/ontdek-monKEYà 

V.U
.: 

Ba
s 

Kn
ip

ho
rs

t •
 M

ot
st

ra
at

 3
0 

• 2
80

0 
M

ec
he

le
n

When you have to be right

Maatregel? Wat/Timing?

26 OV, verkeersbelasting, 
erfbelasting, registratie-
belasting

Zie hier voor de overzichtspagina. 

Voor de specifieke Waalse en Brusselse maatregelen, zie hier.

OV, verkeersbelasting, erfbelasting, registratiebelasting
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https://monkey.wolterskluwer.com/nl/home
https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/oplossingen/databanken/monkey-be/?utm_medium=referral&utm_source=video&utm_campaign=tax_benl_20-2507-0_psh_monkey-tax-professionals&utm_content=vid_ontdek
https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
https://www.wolterskluwer.com/fr-be/know/overview-corona-measures

