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STEUNMAATREGELEN TIJDENS DE CORONACRISIS 
 

1. Compensatiepremie ondernemers 

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken 
of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die 
kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 
in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel 
plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds 
tewerkgesteld is. 

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen 
zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies 
mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of 
drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of 
loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor 
horeca-afnemers werken, enz.... 

Omvang steun 

 De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000; 
 Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. 
 Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als 

een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen; 
 Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een 

beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in 
bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit 
combineren met een job als werknemer van 80% of meer. 

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet 
beschikbaar. WIl je op de hoogte blijven over deze premie? Schrijf je dan in op de VLAIO Corona 
nieuwsflash. 

 

 

2.   HINDERPREMIE 
 
Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen hun 

inkomensverlies compenseren. Afhankelijk van hun activiteit en sluiting wordt de inkomenscompensatie 

toegekend. De hinderpremie beperkt zich niet tot horecazaken. Deze premie is fiscaal vrijgesteld. 
 
De online toepassing is sinds vrijdag 27/03/2020 online . 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvlaio.us15.list-manage.com%2Fsubscribe%3Fu%3D7980a74d360de85b660287796%26id%3Ddd3067564a&data=02%7C01%7Cbirgit.deridder%40vlaio.be%7Cd43bf9aa127a4bab4bcf08d7d6333fc6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637213387905141446&sdata=T2RoZYMS%2BPVJitC3Iw9ZbdT5ts75igaMYJ8IyUmg7RA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvlaio.us15.list-manage.com%2Fsubscribe%3Fu%3D7980a74d360de85b660287796%26id%3Ddd3067564a&data=02%7C01%7Cbirgit.deridder%40vlaio.be%7Cd43bf9aa127a4bab4bcf08d7d6333fc6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637213387905141446&sdata=T2RoZYMS%2BPVJitC3Iw9ZbdT5ts75igaMYJ8IyUmg7RA%3D&reserved=0
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DE VOORWAARDEN  

A.   WIE? 
De eerste voorwaarde is dat u een onderneming moet zijn met een fysieke vestiging. Gelet op het 

verruimd ondernemingsbegrip wordt onder onderneming verstaan ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon die 

op duurzame wijze een economisch doel nastreeft alsmede zijn verenigingen’. De hinderpremie wordt 

beperkt tot één premie per bedrijf met een getroffen locatie. Voor eenzelfde vestiging met dezelfde activiteit 

(NACE-code in het KBO) kan slechts één premie worden toegekend ongeacht het aantal 

ondernemingsnummers. 
 
Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking indien zij omwille van hun beroepsinkomen 

gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen. 
 
In de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel op voorwaarde dat er per 

uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er minstens één voltijdsequivalent RSZ- ingeschrevene 

tewerkgesteld is. 
 
Ambulante handelaars (marktkramers) kunnen de premie aanvragen als ze hun goederen niet mogen 

verkopen op openbare markten in het Vlaams Gewest. 
 
Tweede voorwaarde is dat u omwille van het Corona-virus verplicht bent uw zaak te sluiten omwille van de 

maatregelen die getroffen worden. Dit kan gaan om een volledige sluiting, sluiting in het weekend of een 

aangepaste activiteit. 
 
Vandaag is ook beslist dat kappers verplicht moeten sluiten en dus in aanmerking komen voor de 4.00,00 

euro hinderpremie. Unizo dringt aan op de uitbreiding van de hinderpremie naar vrijwillige sluitingen. Wij 

houden jullie op de hoogte. 

B.   WELKE COMPENSATIE 
 
Volledige sluiting 
Indien u uw onderneming volledig dient te sluiten kan u een eenmalige premie van 4.000 euro bekomen. Als 

u na 21 dagen uw zaak nog steeds moet sluiten, kan u een vergoeding van 160 euro per dag bekomen. 
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Sluiting in het weekend 
Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten kunnen een eenmalige premie van 2.000 euro 

ontvangen, als zij na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, ontvangen zij een vergoeding van 160 euro per 

dag. 

 

Aanpassing van activiteiten 
Bij aanpassing van activiteiten, zoals restaurants die overschakelen op afhaal of frituren die hun eetruimte 

moeten sluiten, blijft de hinderpremie mogelijk. Zij kunnen genieten van eenmalige premie van 4.000 euro 

en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. 

C.   GEVOLGEN 
 
U ontvangt de inkomenscompensatie na sluiting van uw zaak. 
 

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER 
U kan tot 05/05/2020 de hinderpremie aanvragen via ITS-ME of met uw identiteitskaart en pin code op 

volgende website : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie .U 

klikt dan op de rode knop “AANVRAGEN” 

 
Als wij de hinderpremie voor jullie moeten aanvragen , hebben wij een elektronische volmacht nodig, 
hetgeen meer tijd kost om aan te maken dan de aanvraag van de hinderpremie zelf. We begeleiden u dan 
beter telefonisch, of u komt met uw ID kaart tot bij ons. 

 

3.   OVERBRUGGINGSRECHT VOOR ZELFSTANDIGEN 
 
Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 

maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Dit overbruggingskrediet wordt gewaarborgd door de 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. 

 

DE VOORWAARDEN  

A.   WIE? 

Voor  zelfstandigen  in  hoofdberoep  die  hun  activiteit  minstens  7  opeenvolgende  kalenderdagen 
gedwongen moeten onderbreken. 
 

•   Hoofdverblijfplaats in België; 
 

•   Jonger dan 65 jaar en geen aanspraak op een vervangingsinkomen; 
 

•   Zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot; 

 Zelfstandigen in bijberoep op voorwaarde dat ze minimum de minimum bijdrage voor zelfstandigen 
in hoofdberoep betalen; 

 

•   U dient uw beroepsactiviteit volledig dan wel gedeeltelijk te staken; 
 

•   In het kwartaal waarin de onderbreking zich voordeed; 
 

•   Ook startende zelfstandigen maken aanspraak op het overbruggingsrecht; 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie%20.U
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•    Ook indien u naast uw activiteit als zelfstandige een beperkte activiteit als loontrekkende uitvoert, 
maakt u aanspraak op het overbruggingsrecht; 
 

•    Bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die hun activiteit moeten onderbreken, kunnen 
beroep doen op het overbruggingsrecht; 
 
 
Wanneer u als zelfstandige onder de vorm van een vennootschap werkt en hun onderneming volledig moeten 

sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, heeft u ook recht het 

overbruggingsrecht. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van 

de vennootschap of voordelen van alle aard bezit, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. 

De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing. 
 

Ook zorgberoepen die hun praktijk sluiten maar toch dringende paramedische en medische gevallen 

behandelen kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht. 
 
Het  mogelijk  het  overbruggingsrecht  aan  te  vragen  vanaf  een  onderbreking  van  minstens  7 
opeenvolgende kalenderdagen. 

B.   WAT? 
 
De financiële steun bestaat uit een financiële uitkering tot maximaal 12 maanden. Deze uitkering is 
afhankelijk van de gezinslast. 
 
Bij onderbreking van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen: 
 

•   Met gezinslast:               1.614,10 euro 
 
•   Zonder gezinslast:          1.291,69 euro 
 

Voor de sectoren die niet door de sluitingsmaatregelen getroffen worden, moet betrokkene zijn zelfstandige 

activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken in de kalendermaand waarvoor de 

financiële uitkering verschuldigd is. De onderbreking moet volledig zijn. 

 

Voor de activiteiten op de volgende pagina (https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels- mogen-

openblijven) is er geen vereiste van 7 kalenderdagen. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van 

onderbreking voorzien, deze kunnen steeds het overbruggingsrecht aanvragen. 
 
Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting heeft u recht op een volledige uitkering. 
 
De tijdelijke crisismaatregel bestaat uit de toekenning van de volledige financiële maanduitkering in het 

kader van het overbruggingsrecht voor de maand maart en/of april 2020. De vergoeding wordt toegekend 

indien voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden. 
 
In het wetsvoorstel valt immers te lezen dat het vervangingsinkomen geldt voor alle zelfstandigen van wie de 

activiteit wordt beperkt door de overheidsmaatregelen. 
 
Horeca: bijvoorbeeld restaurants die geen zaaldienst meer aanbieden of handelaars die tijdens het weekend 

dienen te sluiten. Voor horecazaken volstaat één sluitingsdag. 
 

https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven
https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven
https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven
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Zelfstandige kappers: ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen hun zaak sluiten of één 

klant per keer op afspraak ontvangen. 

C.   GEVOLGEN 

 
Gedurende maximaal 4 kwartalen behoudt u het recht op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De opbouw van pensioenrechten worden gedurende het 
overbruggingskrediet niet onderbroken bij de betaling van uw (al dan niet uitgestelde) sociale bijdragen. 

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER 

 
Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin 
u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds. Dit hoeft 
niet aangetekend, de aanvraag mag per mail worden ingediend bij je eigen sociaal verzekeringsfonds. 
 
Via   deze   link   vindt   u   alvast   een   vereenvoudigd   aanvraagformulier:   https://www.xerius.be/- 
/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier- covid_nl.pdf. 

 
 

4.   AUTOMATISCH UITSTEL VAN BETALING BTW EN BEDRIJFSVOORHEFFING 
 
U krijgt automatisch een uitstel van betaling van twee maanden voor fiscale schulden inzake btw en 

bedrijfsvoorheffing. Dit uitstel kan geen boetes of interesten met zich meebrengen. 
 

Het uitstel geldt als volgt: 

A.   BTW 

 
Betaling over...                                             Termijn verlengd tot ... 
 

Maandaangifte  - februari 2020                  20 mei 2020 
 

Maandaangifte  - maart 2020                      20 juni 2020 
 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020     20 juni 2020 
 
 

B.   BEDRIJFSVOORHEFFING 
 
Betaling over...                                             Termijn verlengd tot ... 
 

Maandaangifte  - februari 2020                  13 mei 2020 
 

Maandaangifte  - maart 2020                     15 juni 2020 
 

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020     15 juni 2020 
 

https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf
https://www.xerius.be/-/media/project/xerius/sites/public/boekhouders/formulieren-en-publicaties/svz/nl/formulier-covid_nl.pdf
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C.   PERSOONS- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de 

rechtspersonenbelasting wordt automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van 

nalatigheidsintresten, een extra betaaltermijn van 2 maanden toegekend. Deze maatregel geldt voor de 

afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 

2020. 
 

Voor schulden inzake personen- of vennootschapsbelasting gevestigd voor 12 maart 2020 kunnen de 

steunmaatregelen en betaaltermijnen worden toegekend na aanvraag zoals hieronder uiteengezet. 
 

CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER 
 

Dit automatisch uitstel van betaling staat niet in de weg van eerder afgekondigde steunmaatregelen zoals 

hieronder uiteengezet. Bijgevolg kan u nog steeds een betalingstermijn aanvragen voor de schulden uit btw, 

persoonsbelasting, vennootschapsbelasting en bedrijfsvoorheffing zoals hieronder uiteengezet. 

 
 

5.   AFBETALINGSPLAN VOOR BELASTINGEN 
 
Indien je als ondernemer hinder ondervindt door de huidige situatie en de verspreiding van het coronavirus 

kan u een afbetalingsplan aanvragen voor de verschillende belastingen. De aanvraag doe je bij de FOD 

Financiën. 

DE VOORWAARDEN  

A.   WIE? 
Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden 

ten gevolge van het coronavirus. 
 
Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden ondervinden -denk 

aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen gebruik maken van deze 

steunmaatregel. 

B.   WELKE BELASTINGEN? 

 
U kan het afbetalingsplan aanvragen voor: 

 
•   Bedrijfsvoorheffing 
Voor de bedrijfsvoorheffing dient u de aanvraag in te dienen op het moment dat u moeilijkheden kent en 

indien u kan aantonen dat u financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale 

administratie bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is. 
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•   BTW 

Voor de btw-regeling dient u de aanvraag in te dienen op het moment dat u moeilijkheden kent en indien u 

kan aantonen dat u financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale administratie 

bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is. 

 
•   Personenbelasting 

oor de personenbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien u kan aantonen dat u 

financiële problemen kent door de coronacrisis. U dient de aanvraag in vanaf het moment dat u de problemen 

vaststelt. De betaling kan gespreid worden op maandelijkse basis. De maatregel geldt voor de periode tot en 

met 30 juni 2020. 

 
•   Vennootschapsbelasting 
Voor de vennootschapsbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien u kan aantonen 

dat u financiële problemen kent door de coronacrisis. De betaling kan opgesplitst worden over een periode 

van enkele maanden. De maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. 

 
•   Rechtspersonenbelasting 
 
 

•   Werkgeversbijdragen 
Voor werkgeversbijdragen kan u een uitstel van betaling aanvragen. De RSZ kan een betalingstermijn 

toekennen van maximaal 24 maanden op voorwaarde dat u een verzoek indient waarin u aantoont dat het 

coronavirus uw bedrijf beïnvloedt. De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voor laattijdige 

betalingen zijn geheel of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale 

zekerheidsbijdragen zijn betaald. 

 
•   Verkeersbelasting 

De verkeersbelasting voor ondernemers wordt uitgesteld met vier maanden. 
 
De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien 

het afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Indien u problemen ondervindt met het afbetalingsplan doet u er 

best aan de administratie hier tijdig van op de hoogte te brengen. Daarnaast worden de steunmaatregelen 

ingetrokken indien de begunstigde in een collectieve insolventieprocedure komt. 

C.   GEVOLGEN 

 
Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. 

Daarnaast zullen boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden. 

CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER 
 
Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. 

De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag 

binnen de dertig dagen behandelen. 
 
U dient één aanvraag te doen per schuld, dit geldt voor alle maatregelen. Uw Regionaal Invorderingscentrum  

is  bevoegd voor  de  postcode van  uw woonplaats  indien  u  een  natuurlijke persoon bent of uw 

maatschappelijke zetel in geval van een rechtspersoon. 
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U kan uw Regionaal Invorderingscentrum via onderstaande link vinden: 
 
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenComp 

etence=501#resultaat 
 
Via onderstaande link kan u alvast het aanvraagformulier vinden. De aanvraag dient uiterlijk tegen 30 juni 

2020 te gebeuren. 
 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx 
 
 
 

6.   VERLENGING AANGIFTETERMIJNEN 

A.   AANGIFTES VOOR RECHTSPERSONEN 

 
Voor  het  indienen  van  de  aangiften  in  de  vennootschapsbelasting,  rechtspersonenbelasting  en 

belasting niet-inwoners vennootschappen wordt de deadline uitgesteld tot en met donderdag 30 april 

2020. 

B.   UITSTEL INDIENEN PERIODIEKE BTW-AANGIFTE EN INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN 
 
BTW-aangifte 
 

Aangifte over ...              Termijn verlengd tot ... Februari 2020                 6 april 2020 

Maart 2020                     7 mei 2020 
 

1ste kwartaal 2020        7 mei 2020 
 
 
Intracommunautaire opgaven 
 

Opgave over ...               Termijn verlengd tot ... Februari 2020                 6 april 2020 

Maart 2020                     7 mei 2020 
 

1ste kwartaal 2020        7 mei 2020 

C.   JAARLIJKSE KLANTENLISTING 
 
Termijn verlengd tot 30 april 2020 
 

Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw 

aan de btw onderworpen activiteit. 

 
 

  

https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx
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7.   UITSTEL OF VRIJSTELLING SOCIALE BIJDRAGEN ZELFSTANDIGEN 

BETALINGSUITSTEL 
De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale 
bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisaties die tegen 31 maart 2020 moeten betaald 
zijn. 

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen. De aanvraag moet ingediend worden  vóór 15 juni 2020. 
 

De snelste manier is via e-mail. De contactgegevens van het sociaal verzekeringsfonds worden vermeld op de 
afrekening. 
 
Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens: 

 
•  in het onderwerp van je e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel coronavirus”; 

•  je klantnummer (dit vind je terug op je afrekening); 

•  je naam, voornaam en woonplaats; 
•  je ondernemingsnummer; 

•  de naam en zetel van je bedrijf; 

•  de sector waarin je actief bent; 
•  het kwartaal of de kwartalen waarvoor je uitstel vraagt; 

•  motivatie waarom je getroffen bent door het coronavirus (bijvoorbeeld: ziekte, 

quarantaine, sluiting, omzetdaling,…) 
 
 
Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat: 
 
•  je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 moet betaald hebben; 

•  je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 moet betaald hebben. 
 
Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering,…), op voorwaarde dat je de 
bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Als je dit niet doet, zal je ook verhogingen wegens laattijdige betaling 
verschuldigd zijn (3% kwartaalverhoging en 7% jaarverhoging). Daarnaast zullen onterecht genoten uitkeringen worden 
teruggevorderd. 
 
Tenslotte is je VAPZ-premie voor 2020 niet fiscaal aftrekbaar! Indien je de VAPZ-bijdrage wenst in mindering te brengen 
van uw personenbelasting is het belangrijk dat de uitgestelde bijdragen alsnog betaald worden vóór 2020. 
 
Bij uitstel tot 2021 is het aangewezen uw VAPZ-bijdrage niet te betalen (is geen verplichting).Vermindering 
voorlopige sociale bijdragen 

 
Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige 
sociale bijdragen laten verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus (zoals een 
omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden. 

 
Wettelijke drempels hoofdberoep: 

 
Inkomensdrempels                               kwartaalbijdrage 
•   < 13.993,78 EUR                                     739,05 EUR 

•   < 17.631,06 EUR                                     931,15 EUR 

•   < 22.213,74 EUR                                   1.173,18 EUR 

•   < 27.987,56 EUR                                   1.478,11 EUR 

•   < 39.580,39 EUR                                   2.090,36 EUR 

•   < 55.975,11 EUR                                   2.956,22 EUR 
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Wettelijke drempels meewerkende partner: 

 
Inkomensdrempels                               kwartaalbijdrage 
•  < 6.147,47 EUR                                         324,67 EUR 
 
 
Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, ben je ook verhogingen verschuldigd. 
Je kan deze vermijden door in het bijdragejaar zelf nog voldoende bij te storten. 

 

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN  
Wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen. De 
vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. 
 
Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, moet je wel wachten tot je de afrekening van het 
tweede kwartaal hebt gekregen en dan een globale aanvraag indienen. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is 
namelijk niet mogelijk. 
 
Je behoudt vrijwel alle rechten. Zo blijf je het recht behouden op kinderbijslag, ziekte- uitkeringen en de terugbetaling 
van gezondheidszorgen. Let wel: tijdens de periode van vrijstelling bouw je géén pensioen op. Als je wil, kun je later 
nog altijd de vrijgestelde bedragen, plus een verhoging voor laattijdig betalen, storten en dan heb je voor die periode 
alsnog een pensioen opgebouwd. 

 
 

8.   ZELFSTANDIGEN IN BIJBEROEP 
 
Als zelfstandige in bijberoep vraagt u zich terecht af of u beroep kan doen op de steunmaatregelen. 

Momenteel is hier nog veel onduidelijkheid over. Wij kunnen alvast het onderstaande meegeven en houden 

wij jullie op de hoogte over elke evolutie. 

A.   VERMINDERING VAN SOCIALE BIJDRAGEN 
 

Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen aanvragen. Deze bijdragen worden berekend op 

het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Aangezien dit netto belastbaar inkomen pas twee jaar na de 

aangifte officieel gekend is, betaalt u eerst voorlopige bijdragen. Omdat u nu al weet dat uw inkomen lager 

zal liggen dan twee jaar geleden omwille van de coronacrisis kan u een aanvraag indien om de voorlopige 

bijdragen verminderen. De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag 

van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020. 

B.   UITSTEL VAN SOCIALE BIJDRAGEN 
 

Deze maatregel staat voorlopig nog niet open voor bijberoepers, al wordt er verwacht dat dit deze week zou 

gebeuren. U ziet het dan ook hier verschijnen zodra dit gebeurt. Concreet houdt dit in dat het uitstel kan 

aangevraagd worden voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. De respectievelijke deadlines om deze 

aanvraag te voltooien zijn 31 maart 2020 voor het eerste kwartaal en 15 juni 2020 voor het tweede kwartaal. 

U neemt hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds. 
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C.   VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VOOR DE EERSTE TWEE KWARTALEN VAN 2020 
 

Voorlopig is deze maatregel niet beschikbaar voor bijberoepers, wij houden jullie op de hoogte. Wij kunnen 

alvast meegeven dat UNIZO hierop aandringt. 

D.   OVERBRUGGINGSRECHT 
 

Het overbruggingsrecht is momenteel wel  beschikbaar voor bijberoepers, op voorwaarde  dat hun wettelijke 

verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in 

hoofdberoep (= een minimumbijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).  
 

E.   HINDERPREMIE 
 

De hinderpremie is beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun 

beroepsinkomen als wettelijk voorschot sociale bijdragen betalen minstens zoals de minimumbijdrage voor 

een zelfstandige in hoofdberoep. 

 
 

9.   BETALINGSUITSTEL KREDIETEN 

BETALINGSUITSTEL 
Niet-financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en zelfstandigen krijgen zonder 
kosten betalingsuitstel tot 30 september als ze op 1 februari geen betalingsachterstand hadden of op 29 
februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.  
 
Ook particulieren met een hypothecaire lening krijgen zonder kosten betalingsuitstel tot 30 september. Dat 
uitstel geldt zowel voor kapitaalaflossingen als rentebetalingen. Het betalingsuitstel voor bedrijven en 
gezinnen wordt niet automatisch toegekend. Kredietnemers moeten aantonen dat ze in nood zijn door het 
coronavirus en betalingsuitstel vragen aan hun bank. 
Voorwaaden particulieren : 
. 
Dit betalingsuitstel geldt zowel voor de kapitaal- als de interestaflossingen. Bedraagt uw netto maandelijks 
gezinsinkomen meer dan € 1.700 (na aftrek van onder meer de aflossing voor het woonkrediet), dan moet u 
na de uitstelperiode wel tijdelijk een hoger bedrag betalen omdat de bank dan de uitgestelde interesten 
mag verrekenen. 
De bank mag u echter gaan administratie- of dossierkosten aanrekenen voor dit betalingsuitstel. 
Voorwaarden. De uitstelregeling is enkel van toepassing: 
• op de hypothecaire lening voor uw gezinswoning (die tevens uw enige woning is); 
• als u kan aantonen dat uw inkomsten gedaald zijn ten gevolge van de coronacrisis (bv.    

werkloosheid, overbruggingsmaatregelen, ziekte of sluiting van de zaak wegens het coronavirus); 
• als u op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand had voor het betreffende woningkrediet; en 
• als het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en beleggingsportefeuilles kleiner is 

dan € 25.000 (pensioensparen wordt niet meegeteld). 
Voor meer info, zie https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-
krediet 
 
  
 
 
 
 
 

 


