Overzicht steunmaatregelen
Heel wat bedrijven ondervinden in grote of kleine mate hinder naar aanleiding van de coronacrisis. De verschillende overheden hebben echter reeds heel wat
steunmaatregelen voorzien om de bedrijven (financieel of operationeel) te steunen in deze moeilijke periode. Bijna dagelijks zijn er ook nog wijzigingen,
aanvullingen of nieuwe maatregelen. In het onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste algemene maatregelen en enkele
maatregelen specifiek voor de land- en tuinbouwsector. Hierbij vindt u ook steeds de link naar de officiële pagina’s voor meer informatie.
We verwijzen graag naar de websites van de officiële instanties (federale overheidsdiensten, rijksdienst sociale zekerheid, vlaio, …) en de sociale
verzekeringsfondsen voor de meest actuele informatie.
Steunmaatregel

Uitleg

Meer info

Algemene maatregelen
Uitstel indiening
periodieke btw-aangifte

De termijn voor het indienen van de periodieke btw-aangifte voor de
maand maart en de btw-aangifte voor het eerste kwartaal wordt
verlengd.
Ook voor de aangiften m.b.t. de maand april is een verlenging van de
termijn voorzien.

 Uitstel maand maart 2020 en 1e kwartaal
2020
 Meer info over btw-aangifte via Federale
Overheidsdienst Financiën

 Aangifte m.b.t. maart 2020  indieningstermijn verlengd tot 7
mei 2020
 Aangifte m.b.t. 1e kwartaal 2020  indieningstermijn verlengd
tot 7 mei 2020
 Aangifte m.b.t. april 2020  indieningstermijn verlengd tot 5
juni 2020
Dezelfde verlenging van de termijnen geldt voor de indiening van de
intracommunautaire opgaven.

 Uitstel maand april 2020
 Meer info over uitstel indienen btwaangiften en betaling via Federale
Overheidsdienst Financiën

Uitstel betaling btw

Er wordt automatisch een uitstel voorzien voor de betaling van de btw
voor de maandaangifte van maart en april 2020 en de aangifte van het
eerste kwartaal 2020.

 Aangifte m.b.t. maart 2020: betalingstermijn verlengd tot 20
juni 2020
 Aangifte m.b.t. het 1e kwartaal 2020: betalingstermijn verlengd
tot 20 juni 2020
 Aangifte m.b.t. april 2020: betalingstermijn verlengd tot 20 juli
2020.

 Uitstel maand maart 2020 en 1e kwartaal
2020
 Meer info over maatregelen omtrent de
belasting via Federale Overheidsdienst
Financiën

 Uitstel maand april 2020
 Meer info over btw-aangifte via Federale
Overheidsdienst Financiën

Uitstel btw-listing

De termijn voor het indienen van de klantenlisting/btw-listing voor het
jaar 2019 is verlengd naar 30 april 2020.

 Meer info over btw via Federale
Overheidsdienst Financiën

Uitstel betaling
personenbelasting en
vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de
vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de
rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale
betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een
extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt
voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd
vanaf 12 maart 2020.

 Meer info over bijkomende
steunmaatregelen via Federale
Overheidsdienst Financiën

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of
vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden
de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen,
vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes
wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

 Meer info over de steunmaatregelen via
Federale Overheidsdienst Financiën

Wijziging percentages
voorafbetalingen van de
inkomstenbelasting

De percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde
en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december,
worden verhoogd. Hierdoor is het uitstellen van voorafbetalingen
minder nadelig.

 Meer info over wijziging percentages
voorafbetalingen van de
inkomstenbelasting via Federale
Overheidsdienst Financiën

Deze maatregel geldt zowel voor zelfstandigen als voor
vennootschappen
(opgelet:
bijkomende
voorwaarden!)
die
liquiditeitsproblemen ondervinden door de coronacrisis.
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Er wordt automatisch een uitstel voorzien voor de betaling van de
bedrijfsvoorheffing voor de aangiften m.b.t. de maanden februari, maart
en april 2020 en het 1e kwartaal van de 2020.
 Maandaangifte februari 2020: uitstel betaling tot 13 mei 2020
 Maandaangifte maart 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020
 Maandaangifte april 2020: uitstel betaling tot 15 juli 2020
 Aangifte 1e kwartaal 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020

Uitstel betaling sociale
bijdragen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het
coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale
verzekeringsfonds om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar

 Meer info over wijziging percentages
voorafbetalingen van de
inkomstenbelasting via Federale
Overheidsdienst Financiën
 Meer info over bijkomende
steunmaatregelen voor
bedrijfsvoorheffing via Federale
Overheidsdienst Financiën
 Meer info over betaling sociale bijdrage
via rsvz

uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend
worden en zonder invloed op de uitkeringen.
De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en
tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van
kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 en 30
september 2020.

 Meer info ook op de website van uw
sociaal verzekeringsfonds.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de
regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020 moeten betaald
worden vóór 31 maart 2021. De bijdrage van het tweede kwartaal 2020
en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 en op 30
september 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021.
Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de
voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen
verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden
teruggevorderd.
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 2020 als hun beroepsinkomsten lager
liggen dan één van de wettelijke drempels.

 Meer info bij uw sociaal
verzekeringsfonds.

Vrijstelling van sociale
bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met
inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen,
kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het eerste en tweede
kwartaal van 2020.

 Meer info over betaling sociale bijdrage
via rsvz

Deze vrijstelling van betaling kan aangevraagd worden voor:
 de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van
2020;

 de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen
op 31 maart 2020 en 30 juni 2020.
Opgelet! Er worden geen pensioenrechten opgebouwd voor de
kwartalen waarvoor vrijstelling werd verkregen. Deze kwartalen kunnen
later wel nog worden geregulariseerd (via een afkooppremie), om ze
toch te laten meetellen voor de pensioenberekening.
Uitstel woonkredieten
en
ondernemingskredieten

Particulieren en ondernemingen kunnen betalingsuitstel aanvragen voor
maximum zes maanden voor hypothecaire kredieten en
ondernemingskredieten.
De voorwaarden en modaliteiten voor het uitstel zijn opgenomen in een
charter voor hypothecaire kredieten en een charter voor
ondernemingskredieten.
Uitstel tot maximum 31 oktober 2020.

Vlaamse coronahinderpremie

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het
opnemen van een betalingsuitstel.
De corona hinderpremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging
in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van de
verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen.
Deze premie geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep
(indien zij sociale bijdragen betalen zoals zelfstandigen in hoofdberoep
o.b.v. hun beroepsinkomen).
Het gaat om een eenmalige premie van 4.000 euro en na 6 april een
bijkomende vergoeding van 160 euro per verplichte sluitingsdag.
De aanvraag dient te gebeuren via de website van VLAIO uiterlijk op 5
mei.

 Meer info over charter betalingsuitstel
hypothecair krediet via Febelfin
 Meer info over charter betalingsuitstel
ondernemingskredieten via Febelin
 Meer info en aanvraag bij uw
kredietinstelling.

 Meer info over de hinderpremie via vlaio

Compensatiepremie

Ondernemingen die een grote omzetdaling kennen als gevolg van de
coronacrisis, kunnen van de Vlaamse overheid een compensatiepremie
van 3.000 euro krijgen om hun verliezen deels te compenseren.
Deze premie is ook mogelijk voor zelfstandigen in bijberoep met een
inkomen boven 13.993,78 euro in 2019.

 Meer info over de compensatiepremie via
Vlaanderen.be
 Meer info over de compensatiepremie
voor ondernemers met zwaar omzetverlies
via vlaio

Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en
13.993,78 euro hebben eventueel recht op 1.500 euro
compensatiepremie (bijkomende voorwaarden!).
De omzetdaling in de periode van 14 maart tot 30 april moet 60%
bedragen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.
De aanvraag dient te gebeuren via de website van VLAIO.
Overbruggingsrecht

Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde
voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7
dagen onderbreken ingevolge van de coronacrisis, hebben recht op een
financiële uitkering voor de maanden maart en april 2020. Ook
meewerkende echtgenoten hebben recht op overbruggingskrediet
indien de andere voorwaarden vervuld zijn.
Een gedeeltelijk overbrugginsrecht is ook mogelijk voor zelfstandigen in
bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 6.996,89 euro en
13.993,77 euro.
Steunbedrag

Gezinslast

Geen gezinslast

Volledig

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Gedeeltelijk

807,05 euro

645,85 euro

 Meer info over het overbruggingsrecht
voor zelfstandigen via vlaio
 Meer info en aanvraag via het sociaal
verzekeringsfonds.

Tijdelijke werkloosheid

De ziektekosten van de zelfstandigen
worden terugbetaald door het ziekenfonds.

en

hun

familie

 Meer info vindt u via rsvz

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf
de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het
ziekenfonds.
In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen
tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

Tijdelijke werkloosheid
personeel

Er werd door de federale regering op 20 maart 2020 beslist dat alle
tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan beschouwd
worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er is voorzien in
een sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure en betalingsprocedure.

 Meer info over de tijdelijke werkloosheid
via rva

Uitstel verzending
aanslagbiljetten
onroerende voorheffing

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende
voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats
van vanaf mei).

 Meer info over de coronamaatregelen van
de Vlaamse Belastingdienst via
Vlaanderen.be

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn.
Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel
kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.
Uitstel betaling
verkeersbelasting

Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de
verkeersbelastingen:
 Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat
onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in
plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 Voor aanslagbiljetten die sinds 1 maart verzonden werden en
waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat,
mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo

 Meer info over de coronamaatregelen van
de Vlaamse Belastingdienst via
Vlaanderen.be

krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen.
Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten
aangerekend.
Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen
zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel
kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Maatregelen voor landbouwers
VLIF-waarborgregeling
COVID19

De toegang tot krediet voor werkingsmiddelen (operationele kosten)
voor professionele land- en tuinbouwers vergemakkelijken via de VLIF
waarborg.

 Meer info over de VLIF-waarborgregeling
Covid19 via Departement Lanbouw &
Visserij

Uitstel indieningsdatum
verzamelaanvraag

De indieningsdatum voor de verzamelaanvraag wordt uitgesteld tot 15
mei 2020.

 Meer info over uitstel verzamelaanvraag
via Departement Landbouw & Visserij

De uiterste datum van melding overname werd uitgesteld naar 5 mei
2020.
Maatregelen voor
seizoenarbeiders landen tuinbouw

Wie tijdelijk werkloos is kan dit combineren met een inkomen in de landen tuinbouw, met behoud van 75% van de dagvergoeding voor tijdelijke
werkloosheid.
Studenten zullen tijdelijk zonder begrenzing studentenarbeid kunnen
verrichten.
Land- en tuinbouwers die hulp zoeken op het bedrijf kunnen zich
aanmelden op de speciaal hiervoor opgerichte site van de VDAB. Ook
kandidaten die willen werken bij land- en tuinbouwers kunnen zich hier
aanmelden.

 Meer info via Departement Landbouw &
Visserij

 Meer info over helpdeoogst.be via Hilde
Crevits
 Website helpdeoogst.be via VDAB

Seizoenarbeid land- en
tuinbouw

Verdubbeling aantal dagen seizoenarbeid
Voor het jaar 2020 wordt het aantal dagen verdubbeld waarop de
werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het
voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid. Concreet komt dit erop
neer dat:
 het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30
naar 60;
 het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65
naar 130;
 voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt de
extra 35 dagen verhoogd worden tot 70. Zij kunnen in 2020 dus
maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem.
100 dagen seizoenarbeid fruitteelt
Vanaf 1 april kan in de fruitteeltsector onder bepaalde voorwaarden het
aantal dagen seizoenarbeid worden opgetrokken tot 100 dagen.
Aanpassing 180-dagenregel
Vanaf 1 april 2020 wordt de 180-dagenregel beperkt tot eigen
onderneming(en). Personen die gewerkt hebben als vaste werknemer in
een andere sector of in een andere onderneming kunnen zo sneller aan
de slag als seizoenarbeider.

 Meer info over de sociale zekerheid van
uw onderneming via social security
 Meer info over de soepelere regels voor
gelegenheidswerknemers in de landbouw
via Nathalie Muylle

