
AANVRAAG VOORSCHOT
BESCHEMINGSMECHANISME

Het Vlaamse beschermingsmechanisme kan 
pas aangevraagd worden vanaf 01/10, maar 

ondernemers die onder het toepassingsgebied 
vallen kunnen wel een voorschot van €2.000 

aanvragen. Dit moet uiterlijk vóór 30/09
gebeuren.

Meer info

ONDERSTEUNINGSKADER
HANDELSHUUR

Ondernemers met een fysieke inrichting die 
moe(s)ten sluiten door de coronamaatregelen 
en bedrijven uit de eventsector kunnen beroep 
doen op de handelshuurlening om moeilijk-
heden m.b.t. de betaling van hun handelshuur 
op te vangen. Het gaat om een lening op twee 
jaar van max. €35.000, aan een rente van 2 % 
per jaar. De handelshuurlening moet worden 
aangevraagd voor 01/10 2020.

Meer info

CRISIS-OVERBRUGGINGSRECHT 
(MAART) 

Het crisis-overbruggingsrecht voor de maand 
maart moet uiterlijk 30/09 aangevraagd

worden. 

TIJDELIJK OUDERSCHAPSVERLOF 
VOOR ZELFSTANDIGEN

(MEI EN JUNI) 

Het tijdelijk ouderschapsverlof voor
zelfstandigen voor de maanden mei en juni 

moet uiterlijk 30/09 aangevraagd worden. 

30 SEPTEMBER

15 NOVEMBER

AANVRAAG VLAAMS
BESCHERMINGSMECHANISME 

Via het Vlaamse Beschermingsmechanisme
kunnen ondernemers die in de periode augustus 
& september een omzetverlies kennen van min-
stens 60% een premie aanvragen van maximaal 
€15.000. Deze premie kan aangevraagd worden 
vanaf 1/10, tot uiterlijk 15/11.

Meer info

AANVRAAG CORONALENING

De Coronalening is een achtergestelde lening van 
minstens €25.000 tot €2,8 miljoen met een

looptijd van 3 jaar die door start-ups, scale-ups en 
kmo’s kan worden aangevraagd via PMV.

De lening kan aangevraagd worden tot 15/11.

Meer info

15 DECEMBER

ÉÉN JAAR UITSTEL VAN BETALING 
VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN 2020 

Alle zelfstandigen mogen tot 15/12 een 
betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de 
voorlopige sociale bijdragen voor 2020.

Meer info

UITSTEL HERZIENINGSBIJDRAGEN 
2018 (UITERLIJK 31/12/2020 BETAALD 
WORDEN)

Je kan tot 15 december ook uitstel vragen 
voor de herzienings/regularisatiebijdragen die 
op 31/12/2020 betaald moeten zijn.

Meer info

31 DECEMBER

FISCALE STEUNMAATREGELEN

Tot 31/12 kunnen ondernemingen een afbeta-
lingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten of 
kwijtschelding van boeten wegens niet – betaling 
aanvragen voor fiscale schulden (BTW, bedrijfs-
voorheffing, vennootschapsbelasting, …)

Meer info

SOLIDARITEITSBIJDRAGE UNISONO
Dankzij een akkoord tussen SABAM, de horeca-
federaties, UNIZO en UCM kunnen meer dan 
100.000 horeca- en handelszaken vanaf 4/5 
t.e.m. 31/12 een solidariteitsbijdrage aanvragen 
ter waarde van 1 maand auteursrechten

Meer info

UITBREIDING WAARBORGREGELING

Door de uitbreiding van de bestaande waar-
borgregeling, kunnen bedrijven nu ook voor 

niet – bancaire schulden  (tot 12 maanden) een 
overbruggingskrediet laten waarborgen door de 
Vlaamse Overheid. De aanvraag verloopt via de 
bank of leasingmaatschappij, tot 31 december.

Meer info

CRISIS-OVERBRUGGINGSRECHT 
(APRIL TOT EN MET JUNI) EN
RELANCE- OF HEROPSTART-

OVERBRUGGINGSRECHT (JUNI)

Het crisis-overbruggingsrecht (vervangings- 
inkomen zelfstandigen) voor de maanden april, 

mei en juni en relance- of heropstart-
overbruggingsrecht (juni) moet uiterlijk 31/12 

 aangevraagd worden.

TIJDELIJK OUDERSCHAPSVERLOF 
VOOR ZELFSTANDIGEN

(JULI TOT EN MET SEPTEMBER)
Het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen 

voor de maanden juli, augustus en september 
moet uiterlijk 31 december aangevraagd worden. 

DATUM ONBEKEND
AFBETALINGSPLAN/BETALINGS- 

UITSTEL DE WATERGROEP 

Voor de tussentijdse en jaarlijkse facturen van
De Watergroep kan een afbetalingsplan van

respectievelijk 3 en 12 maanden worden
aangevraagd. Je kan ook een betalingsuitstel

aanvragen voor 1 tot 3 maanden.

Meer info

CORONA WINWIN-LENING 

Vrienden en familieleden kunnen kmo’s een 
win-winlening verstrekken, waarvoor ze in ruil 
een jaarlijks voordeel krijgen via de belastings-

brief van 2,5% op het openstaand kapitaal

Meer info

VLAAMSE EN FEDERALE CORONASTEUNMAATREGELEN

EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE DATA

BETALINGSUITSTEL
ONDERNEMINGSKREDIET

Tot 20/09 kan je voor kredieten met een vast
aflossingsplan, kaskredieten of vaste voorschotten 

een uitstel van de aflossingen van kapitaal
aanvragen of een eerder toegekend uitstel

verlengen tot 31/12.

20 SEPTEMBER

Meer info

31 OKTOBER

UITERSTE BETAALDATUM
VENNOOTSCHAPSBIJDRAGEN 2020 

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet normaal 
op 30 juni betaald zijn. Dit jaar is deze bijdrage pas 
op 31 oktober verschuldigd 

SCHENKING VAN COMPUTERS 
AAN SCHOLEN

Tot 31/12 kunnen bedrijven computers aan 
scholen schenken, zonder dat dit wordt gelijk- 
gesteld met een belastbare levering van
goederen.

CORONA-TAXSHELTER

Tot 31/12 kunnen natuurlijke personen, inclusief 
bedrijfsleiders, investeren in kmo’s in ruil voor een 
belastingvermindering van 20%. Het maximale
bedrag dat op deze manier geïnvesteerd kan
worden is €100.000 per belastingplichtige.

VERLAAGDE BTW IN HORECA

Tot 31/12 is de btw in de horeca op maaltijden, 
cateringdiensten en niet-alcoholische dranken 
verlaagd tot 6%. 

https://www.unizo.be/nieuwe-premie-vlaams-beschermingsmechanisme-tot-15000-euro
https://www.unizo.be/opschorting-van-de-handelshuur-voor-3-4-maanden
https://www.unizo.be/nieuwe-premie-vlaams-beschermingsmechanisme-tot-15000-euro
https://www.unizo.be/de-coronalening
https://www.unizo.be/steunmaatregelen-sociale-bijdragen#uitstel
https://www.unizo.be/steunmaatregelen-sociale-bijdragen#uitstel
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://www.unisono.be/nl/news/coronavirus-uw-horeca-handelszaak-verplicht-gesloten-vraag-nu-uw-solidariteitsbijdrage-aan
https://www.unizo.be/uitbreiding-waarborgregeling-door-corona
https://www.dewatergroep.be/nl-be/over-de-watergroep/nieuws/versoepelde-betalingsfaciliteiten-voor-alle-bedrijven-zelfstandigen-en-vrije-beroepen
https://www.unizo.be/gebruik-maken-van-een-win-winlening-tijdens-deze-coronacrisis
https://www.unizo.be/betalingsuitstel-kredieten-en-nieuwe-kredieten

