Federaal

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

Infos

Aanvraag indienen

✓

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om
economische reden ➔ verlenging tot 31/12/2020 voor
zwaar getroffen sectoren

✓

Minnelijk afbetalingsplan
Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus ➔
31/12/2020

✓

✓
✓

CL Covid-19

Lening

Hulp

Check-List

•
•
•
•
•

bedrijfsvoorheffing
btw
personenbelasting
vennootschapsbelasting
rechtspersonenbelasting
Vermindering van voorlopige bijdragen
voor het jaar 2020
Uitstel van betaling voor de sociale bijdragen voor de
voorlopige bijdragen van 2020 en de
regularisatiebijdragen van 2018

✓

Vrijstelling van de sociale bijdragen

✓

Overbruggingsrecht
Van juli tot december 2020 voor wie nog niet kan
heropstarten
Lees hier alle info i.v.m de verlenging van de
overbrugginsrecht.
Update 18/11/2020

Lijst met “zwaar getroffen” sectoren
https://www.partena-professional.be/nl/knowledgecenter/infoflashes/verlenging-soepele-corona-werkloosheid-tot-31december-nieuwe
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/in
dex.htm

Welke maatregelen :
• afbetalingsplan
• vrijstelling van nalatigheidsinteresten
• kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregele
n-betreffende-het-coronavirus-covid-19
Neem contact op me uw sociale verzekeringsfonds
Documenten Partena Professional
Deze aanvraag moet ingediend worden voor 15/12/2020
Neem contact op me uw sociale verzekeringsfonds
Documenten Partena Professional
Aanvraag via RSVZ
Documenten Partena Professional

Via uw sociaalverzekeringsfonds
Documenten Partena Professional
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Check-List

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

✓

Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de
heropstart
Oktober tot december 2020

✓

Overbruggingsrecht voor quarantaine

✓

Morele steun
via RSVZ

Via uw sociaalverzekeringsfonds
Documenten Partena Professional

Via uw sociaalverzekeringsfonds
Documenten Partena Professional

0800 20 118
elke werkdag van 8u30 tot 12 uur & van 13 tot 17 uur
(tot 16 uur op vrijdag)

Maatregelen 06/11/2020
Verlenging van bestaande maatregelen
•
•

•
•

Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige
zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.
Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke
daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn worden uitgewerkt, rekening houdend met de adviezen van het Algemeen
Beheerscomité.
Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit
uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.
Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het
overbruggingsrecht (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval). Concreet gaat het om een toeslag van
meer dan 300 euro per maand

Nieuwe maatregelen
•
•

Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de
pensioenopbouw.
Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling
gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

CL Covid-19

Update 18/11/2020
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Lening

Hulp

Check-List

✓
✓

Vlaanderen

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

CL Covid-19

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

Infos

Aanvraag indienen

Vlaams besschermingsmechanisme (omzetdaling in
de periode augustus-september 2020)
Meer info hier
Nieuw Vlaams besschermingsmechanisme.
Meer info hier
Steunmaatregelen door steden en gemeenten
Meer info hier
Bereken je financieringsnood
Winwinlening
Meer info hier
Corona-lening tot 15/11/2020 !!!
Meer info hier
Lening zonder waarborg, op 3 jaar
Herstel cultuurkrediet tot 01/12/2020!!!
Meer info hier
Herstelkrediet corona voor de sociale economie tot
01/12/2021
Meer info hier
Aanpassingspremier voor maatwerkbedrijven en afdelingen tot 31/12/2020
Meer info hier
Steun toeristische sector
Meer info hier

Aanvraag mogelijk vanaf 16/11/2020
Aanvraag mogelijk vanaf 16/11/2020

Aanvraag
Aanvraag

Aanvraag
Aanvraag

Aanvraag

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/tipsvoor-een-veilig-heropstart/8-vuistregels-voor-geslaagd

VLAIO tips voor heropstart

Update 18/11/2020
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Lening

Hulp

Check-List

✓

Brussel

Infos

Aanvraag indienen

Centrum voor bedrijven in moeilijkheden
1819.brussels

✓

Nood ondersteuning voor Brusselse ondernemingen
Meer info hier.
Covid-19-premie voor evenementensector, meer
info hier
Covid-19-premie voor cafés & restaurants, meer
info hier
Covid-19-premie voor de culturele en creative
sector, meer info hier
St’Art lening voor de culturele en creative sector
Voor een bedrag tussen 20.000 en 100.000 €,
intrestevoet is 2% en looptijd van de lening is 48
maanden.
Steunmaatregelen voor de sector dienstencheques.
Meer info hier.
Eenmalige premie voor Brusselse restaurants en
cafés
Lening Horectasector. Meer info hier
Recover noodlening
• Max 15.000E
• looptijd 3 jaar
• Vaste interest van 1,75%
Meer info hier

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

http://ced-com.be/nl/over_ons/

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingenantwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

✓

✓

CL Covid-19

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

Update 18/11/2020

Voor 04/12/2020
Premieaanvraag
Voor 04/12/2020
Premieaanvraag
Voor 23/11/2020
Premieaanvraag
Aanvraag procedure
tot 31/03/2021

Aanvraag mogelijk vanaf 16/11/2020
De aanvraag wordt per e-mail ingediend

De aanvraag wordt per e-mail ingediend
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Check-List
✓

CL Covid-19

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

Proxi-lening
Het spaargeld van burgers wordt gemobiliseerd voor
de financiering van KMO’s
Meer info hier

Update 18/11/2020

Lening aanvragen
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Wallonie

Lening

Hulp

Check-List

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

Infos

Aanvraag indienen

Indemnité covid Horeca
Indemnité octroyée en fonction du nombre d’ETP
• 0
3.000€
• 1-4
5.000€
• 5-9
7.000€
• 10+ 9.000€
Indemnité covid secteur toujours à l’arrêt
(événementiel, voyagistes,….)
Indemnité octroyée en fonction du nombre d’ETP
• 0
5.000€
• 1-9
10.000€
• 10<50
20.000€
• 50+ 40.000€

✓

✓

✓

Ré-Action programme d’accompagnement
Services gratuits pour surmonter un risque de faillite

✓

1890
Prêt Ricochet, prêt avantageux pour vos aider à
passer le cap.

Demande ne peuvent pas encore être introduite
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

Demande ne peuvent pas encore être introduite
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
Liste des secteurs concernés

https://www.1890.be/solution/un-accompagnement-pour-aider-lesmicro-entreprises-en-difficulte
https://www.sogepa.be/fr/re-action/soutien-tpe-petites-entreprises

✓

CL Covid-19

Update 18/11/2020

https://www.1890.be

https://www.1890.be/solution/un-pret-a-taux-avantageux-pouraider-votre-entreprise-a-passer-le-cap
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Andre
maatregelen

Check-List

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

Waar moet ik mijn aanvraag indienen ?
Waar vindt ik de info terug ?

Steunmaatregelen

Zelfstandig
Uitkering van het ziekenfonds in geval van ziekt
(minstens 8 dagen).
Microstart
Herstelplan ➔Erelening

Zie website van uw ziekenfonds
https://microstart.be/nl
https://microstart.be/nl/nieuws/microstart-voert-een-ambitieus-herstel-enondersteuningsplan-uit-voor-micro-ondernemers-na-de-covid-crisis-19

Waar kan ik mijn NACEBELCODE nakijken ?
U kan uw Nacebelcodes en de andere gegevens van uw onderneming, zoals informatie over de exploitatiezetel, nakijken met uw ondernemingsnummer via
de link https://kbopub.economie.fgov.be

Wat als mijn gegevens niet correct zijn ?
Indien uw gegevens niet correct zijn, kunnen de consulenten van Partena Professional u helpen bij het analyseren van de mogelijkheden om deze aan te
passen in functie van de economische realiteit van uw onderneming.
➔ 02/549.74.70 of via e-mail ondernemen@partena.be.
➔ online via het Ondernemingsloket https://www2.partena-professional.be/#/home

CL Covid-19

Update 18/11/2020
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