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Bij onze adviezen baseren we ons op de huidige wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Door de 

voortdurende evolutie van de wetgeving en het beleid, kan het zijn dat de informatie niet volledig actueel 

is. 
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Fiscale maatregelen

 

WEDEROPBOUWRESERVE 

WAT EN WIE ? 

Ondernemingen die door de coronacrisis een boekhoudkundig verlies kennen in het boekjaar dat afsluit in 

2020, kunnen die verliezen gebruiken om aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 fiscaal gunstiger te houden. 

Volgende vennootschappen worden evenwel uitgesloten van deze regeling: De vennootschappen die, in de 

periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het 

aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd; 

· een kapitaalvermindering; of 

· een inkoop van eigen aandelen; of 

· dividenden en/of tantièmes uitkeren of toekennen; of 

· elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht. 

TIMING ? 

Boekjaren 2022, 2023, 2024. 

 

INVESTERINGSAFTREK 

WAT EN WIE ? 

In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd er 

beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die tussen 12 maart en 

31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.  

TIMING ? 

Investeringen tot eind 2022. 
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Financiële maatregelen

 

FEDERAAL 
 

WAARBORG CORONACRISIS 

WAT EN WIE ? 

Nieuwe garantieregeling voor nieuwe kredieten > 1 jaar (facultatief) 

Voor overbruggingskredieten met een looptijd van max. 60 maanden, die banken verstrekken aan niet-

financiële kmo's. Hogere risicoprofielen komen ook in aanmerking. 

Maximale rente:  

- Nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van max. 3 jaar: 2% (exclusief 0,5% fee) 

- Nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van meer dan 3 jaar en max. 5 jaar: 2,5% 

(exclusief 1% fee) 

TIMING  ? 

Kredieten toegekend vanaf 24 juli 2020 tot en met 31 december 2021  

MEER  INFO? 

Klik hier. 

 

TAX SHELTER COVID-19  

WAT EN WIE? 

Het kernkabinet heeft op 12 februari beslist om de maatregel Tax Shelter COVID-19  te heractiveren tot 31 

augustus 2021.  

Particulieren kunnen een belastingvermindering van 20% bekomen in de personenbelasting indien zij 

rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode 

van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald ten opzichte van dezelfde periode 

van 2019. 

In tegenstelling tot de bestaande regelingen Taks Shelter voor startende en groeiende ondernemingen 

waarbij een belastingvermindering van 25% tot 45% procent mogelijk is gelden volgende regels  

• Bedrijfsleiders komen in aanmerking voor de regeling  

• De belastingvermindering die, bij gebrek aan voldoende belastbaar inkomen, niet of niet volledig kan 
worden genoten is overdraagbaar (tot 3 jaar). 

• Er is geen leeftijdslimiet voor de onderneming 

• Het vorm geen probleem als de onderneming  in het verleden reeds dividenden heeft uitgekeerd.  
 

MEER INFO?  

Klik hier.  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/garantieregeling-ondernemingskredieten-en-betalingsuitstel#Overbruggingskredieten--1-jaar-onder-staatswaarborg
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19
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VLAAMS GEWEST 

ACHTERGESTELDE LENING PMV  

WAT EN WIE ? 

Een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen als aanvulling op 

overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. 

De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen 

door de Coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop 

te komen. Bedrijven die 'onderneming in moeilijkheden' zijn komen niet in aanmerking. 

TIMING ? 

Aanvraag voor 15 oktober 2021 

MEER INFO ? 

Klik hier. 

 

VRIENDENAANDEEL   

WAT EN WIE ? 

Als particulier tot max. € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming 

tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen. 

Begrenzing: € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de winwinlening samen. 

Fiscale voordeel: 2,5% gedurende vijf jaar. 

TIMING ? 

Deze maatregel is operationeel sinds 11 februari 2021.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

WINWINLENING 

WAT EN WIE ? 

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt 

daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De 

ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. 

N.a.v. de coronacrisis werd deze lening versoepeld. 

Eenmalig belastingkrediet van 40%: Ingevolge de COVID-19-crisis kan het percentage van het eenmalig 

belastingkrediet van 30% worden opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging van het eenmalig 

belastingkrediet geldt alleen voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 

2021. 

TIMING ? 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus
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Aanvraag reeds operationeel 

MEER INFO ? 

Klik hier. 

NOODLENING VOOR SPORTCLUBS  

WAT EN WIE ? 

Sportclubs aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie en die beschikken over 

rechtspersoonlijkheid zullen binnenkort 25.000 EUR tot 1 miljoen EUR kunnen lenen aan slechts 1% rente 

over een looptijd tot 9 jaar.  De aanvraag voor een sportnoodlening kan ingediend worden tot en met 31 

december 2022.  Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening. 

TIMING ? 

De aanvraag kan ingediend worden via het platform Sport Vlaanderen. De dossiers worden beoordeeld door 

PMV/z leningen nv. 

MEER  INFO? 

Klik hier 

 

  

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties/procedure-aanvraag-sportnoodlening/
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  
 

PROXI LENING  

WAT EN WIE ? 

Gebaseerd op het model  van de winwinlening dat reeds in het Vlaams Gewest wordt toegepast, heeft het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om de ‘Proxi-lening’ te lanceren. Zo wil de overheid particulier 

spaargeld mobiliseren ten voordele van ondernemingen met behulp van fiscale stimulansen 

(belastingkredieten) die worden toegekend 

MEER  INFO? 

Klik hier 

 

HANDELSHUURLENING  

WAT EN WIE ? 

Bedrijven die een pand met actieve vestigingseenheid huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen 

gebruik maken van een handelshuurlening waarbij er een lening op 2 jaar kan worden bekomen. 

De handelshuurlening kan dienen voor maximaal vier maanden huur per gebouw, inclusief kosten. Hoeveel 

maanden huur de lening kan dekken is afhankelijk van het aantal maanden huur die de verhuurder zal 

kwijtschelden. 

Er kan maximum 75.000 euro aan leningen uitgekeerd worden voor de gehuurde handelspanden. De 

jaarlijkse rentevoet bedraagt 2%. 

TIMING ? 

Aanvraag mogelijk tot 16 november 2021 

MEER INFO?    

Klik hier 

 

WAALS GEWEST  

 

PRÊT COUP DE POUCE 

WAT EN WIE ? 

Gebaseerd op het model  van de winwinlening is er in het Waals gewest de prêt Coup de Pouce.  Door de 

regeling uit te breiden wil de overheid particulier spaargeld mobiliseren ten voordele van ondernemingen.  

MEER  INFO? 

Klik hier  

  

https://www.finance.brussels/nl/proxilening/
https://economie-werk.brussels/handelshuurlening
http://www.pretcoupdepouce.be/
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Sociale maatregelen

 

UITSTEL/VRIJSTELLING/VERLAGING/AFBETALINGSPLAN VAN SOCIALE 

BIJDRAGEN (UPDATE) 

WAT EN WIE ? 

Alle zelfstandigen kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor alle van 2021 met een jaar uitstellen, 

met behoud van hun sociale rechten, dan wel een afbetalingsplan verkrijgen.  

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende  echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, 

kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.  

Alle zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering 

vragen van hun voorlopige sociale bijdragen 

Zelfstandige in die 2020 hun sociale bijdrage met een jaar hebben uitgesteld, kunnen hiervoor nu een 

afbetalingsplan op twaalf maanden aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds 

TIMING ? 

Recurrent voor elk kwartaal aan te vragen bij het sociaal verzekeringsfonds (uitstel, vrijstelling, verlaging) 

MEER INFO? 

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

Vrijstelling van bijdragen (DVR): mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be  

Contacteer uw Sociaal Verzekeringsfonds hier. 

 

AFBETALINGSPLAN RSZ-BIJDRAGEN VOOR PERSONEEL (UPDATE) 

WAT EN WIE ? 

Ondernemingen die betalingsmoeilijkheden ondervinden ten gevolge van de corona-crisis, kunnen voor alle 

kwartalen van  2020 en de eerste drie kwartalen van 2021 een afbetalingsplan aanvragen via het indienen 

van een online formulier. Ingeval je een omzetdaling van 20% te verwerken hebt in vergelijking met 

hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor kan de gebruikelijke RSZ de sancties vrijstellen.  

Bovendien rekent de RSZ geen sancties aan voor de niet-doorstorting van de voorschotten voor alle 

kwartalen van 2021.  

TIMING ? 

Aan te vragen ten vroegste één maand na afloop van elk kwartaal 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen
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OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS VERPLICHTE SLUITING (UPDATE) 

WAT EN WIE ? 

De zelfstandigen die door de coronamaatregelen verplicht de deuren moeten sluiten kunnen een beroep doen 

op deze eerste pijler: het overbruggingsrecht wegens een verplichte sluiting. 

Voor de maanden januari t.e.m. september 2021: de bestaande regeling blijft voor de maanden januari tot 

september behouden, alle zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of sterk afhankelijk zijn van een verplicht 

gesloten sector en hun activiteit volledig onderbroken hebben kunnen het overbruggingsrecht genieten. 

Daarnaast staat het deze zelfstandigen nog steeds vrij om hun activiteit beperkt voort te zetten in de vorm 

van take-away, click&collect, …  

 

Dit overbruggingsrecht wordt niet verlengd voor het vierde kwartaal.  

 

 
BEDRAG ?  

Voor de maanden januari t.e.m. september 2021: De bedragen van de uitkering zijn voor de maanden januari 

tot juni nog steeds verdubbeld. De uitkering bedraagt 3.228,20 EUR met gezinslast, en 2.583,38 EUR zonder 

gezinslast.  

 
TIMING ? 

Op maandelijkse basis aan te vragen.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS OMZETVERLIES (UPDATE) 

WAT EN WIE ? 

De zelfstandigen die zich door de coronacrisis geconfronteerd zien met een aanzienlijke omzetdaling kunnen 

een beroep doen op deze tweede pijler. Dit overbruggingsrecht kan worden aangevraagd door:  

Van januari tot en met september 2021:  alle zelfstandigen die in de maand die de maand van de aanvraag 

voorafgaat, 40% minder omzet behaalden dan diezelfde maand in 2019. Voor zelfstandigen die nog niet actief 

waren in de refertemaand van 2019 kan er rekening gehouden worden met de omzetcijfers van de 

eerstvolgende volledige kalendermaand. 

Van oktober tot december 2021:  alle zelfstandigen die in de maand die de maand van de aanvraag 

voorafgaat, 65% minder omzet behaalden dan diezelfde maand in 2019. Voor zelfstandigen die nog niet actief 

waren in de refertemaand van 2019 kan er rekening gehouden worden met de omzetcijfers van de 

eerstvolgende volledige kalendermaand. 

TIMING ? 

Op maandelijkse basis aan te vragen, vanaf januari 2021.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS QUARANTAINE 

WAT EN WIE ? 

De zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moeten onderbreken 

omwille van quarantaine, of omdat hun kind in quarantaine moet en daarom niet naar school of de 

kinderopvang kan, kunnen een overbruggingsrecht genieten. 

TIMING ? 

Op maandelijkse basis aan te vragen.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID  

WAT EN WIE ? 

(UPDATE) Alle werkgevers kunnen tot en met 31 december 2021 gebruik maken van de bijzonder soepele 

corona-werkloosheid. Hun sociaal secretariaat dient op het einde van elke respectievelijke maand enkel nog 

een zogenaamde ASR-5 aangifte te verrichten.   

TIMING ? 

Loopt tot 31/12/2021.  

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2
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Subsidies

 

VLAAMS GEWEST 

 

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 10 

WAT EN WIE ? 

Deze steunmaatregel is specifiek gericht op ondernemingen die op 1 juli 2021 discotheken, dancings, 

feestzalen, hotels, eventbedrijven, reisbureaus of personenvervoer via autocars uitbaten in het Vlaams 

Gewest.. 

Deze sectoren bleven ook vanaf 9 juni nog verplicht gesloten of hebben nog steeds aanzienlijke 

exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen.  Als deze exploitatiebeperkingen tot een 

omzetdaling van minstens 60% over de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 leiden, 

kan een onderneming steun ontvangen ten belope van 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode 

van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019. 

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021: 

• € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers 

• € 45.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers 

• € 120.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling  van 50 werknemers of meer 

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de 

werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode. 

TIMING ?   

Deze premie kan aangevraagd worden vanaf 15 oktober tot en met 16 november 2021.  

MEER INFO ? 

Klik hier. 

 

STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN COVID-19 

WAT EN WIE ? 

Uitbreiding van de strategische transformatiesteun voor Vlaamse bedrijven die investeringen doen in functie 

van covid-19-gerelateerde producten of diensten. 

TIMING ? 

Indiening aanvraag mogelijk tot 1 november 2021. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-10
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MEER INFO? 

Klik hier. 

 

WAALS GEWEST 

 

INDEMNITE 17 – VZW (1)  

WAT EN WIE ? 

Deze premie is voor :  

• VZW’s die : 

o Onderworpen zijn aan de BTW; 

o Minstens 1 persoon tewerkstellen in 2021; 

o Maximaal 250 VTE tewerkstellen in 2021; 

o Een economische activiteit uitoefenen; 

o In orde zijn met alle VZW-, fiscale, sociale en milieureglementering     

• Een vestiging hebben in het Waalse Gewest en er hun activiteit uitoefenen vòòr 19 oktober 2020 

(categorie A) of voor 2 november 2020 (categorie B); 

De bedragen van de premie worden bepaald in functie van het gemiddelde personeelsbestand (in VTE) in 

2019.  Als de onderneming is opgericht in 2020, geldt de categorie “>0 en <1”. 

A. Reca, sportactiviteiten, kermisactiviteiten en attractieparken gesloten op  19 oktober 2020 

>0 en <1 1 tot <5 5 tot <10 10 tot <250 

4.000 EUR 6.500 EUR 9.500 EUR 12.000 EUR 

 

 

B. Toerisme, cultuur, recreatie en niet-medische contactberoepen gesloten op 2 november 2020 

>0 en <1 1 tot <5 5 tot <10 10 tot <250 

3.250 EUR 5.500 EUR 7.500 EUR 9.750 EUR 

 

 

TIMING?  

Aanvragen mogelijk van 29 september tot en met 28 oktober. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

INDEMNITE 18 – VZW (2) 

WAT EN WIE ? 

Deze premie is voor :  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding
https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-17-aide-complementaire-aux-asbl
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• VZW’s die : 

o Onderworpen zijn aan de BTW; 

o Minstens 1 persoon tewerkstellen in 2021; 

o Maximaal 250 VTE tewerkstellen in 2021; 

o Een economische activiteit uitoefenen; 

o In orde zijn met alle VZW-, fiscale, sociale en milieureglementering     

• Een vestiging hebben in het Waalse Gewest en er hun activiteit uitoefenen vòòr 5 maart 2021 

• Vallen onder NACE-codes 56.101, 56.102, 56.210, 56.301, 56.302 of 56.309 

De bedragen van de premie worden bepaald in functie van het gemiddelde personeelsbestand (in VTE) in 

2019.  Als de onderneming is opgericht in 2020, geldt het gemiddeld personeelsbestand van 2020. 

>0 en <1 1 tot <5 5 tot <10 10 tot <250 

4.000 EUR 6.500 EUR 9.500 EUR 12.000 EUR 

 

 

TIMING?  

Aanvragen mogelijk van 29 september tot en met 28 oktober.   

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

INDEMNITE 19 – VZW (3)  

WAT EN WIE ? 

Deze premie is voor :  

• VZW’s die : 

o Onderworpen zijn aan de BTW; 

o Minstens 1 persoon tewerkstellen in 2021; 

o Maximaal 250 VTE tewerkstellen in 2021; 

o Een economische activiteit uitoefenen; 

o In orde zijn met alle VZW-, fiscale, sociale en milieureglementering     

• Een vestiging hebben in het Waalse Gewest en er hun activiteit uitoefenen vòòr 27 maart 2021 

• Vallen onder de in aanmerking komende NACE-codes  

De bedragen van de premie worden bepaald in functie van het gemiddelde personeelsbestand (in VTE) in 

2019.  Als de onderneming is opgericht in 2020, geldt het gemiddeld personeelsbestand van 2020.Als de 

onderneming is opgericht in 2021, geldt de categorie “>0 en <1”.   

A. Vrije tijd, sport, recreatie, cultuur,…  

>0 en <1 1 tot <5 5 tot <10 10 tot <250 

4.000 EUR 6.500 EUR 9.500 EUR 12.000 EUR 

 

 

B. Winkels, kapperszaken, schoonheidszorgen, lichaamsverzorging,… 

0  >0 tot  4 5 tot 9 10 + 

https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-18-aide-complementaire-aux-asbl
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3.250 EUR 5.500 EUR 7.500 EUR 9.750 EUR 

 

 

TIMING?  

Aanvragen mogelijk van 29 september tot en met 28 oktober. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

RELANCEPREMIE  

WAT EN WIE ? 

Deze premie is bedoeld om: 

• De cultuur- en evenementensector te blijven steunen; 

• Het herstel te ondersteunen van reca-inrichtingen die met ernstige cashflowproblemen worden 

geconfronteerd en waarvan het activiteitenniveau nog te laag is, en meer in het bijzonder van de 

inrichtingen die gelegen zijn in wijken die zwaar zijn getroffen (zakenwijken, de Europese wijk, 

toeristische gebieden, enz.). 

De algemene voorwaarden voor toegang tot de vorige premies (Tetra en Tetra+) blijven bestaan. Voor de 

verschillende sectoren gelden echter verschillende bepalingen en bedragen, afhankelijk van hun realiteit:  

A. Recasector en zijn toeleveranciers 

Bovenop de algemene voorwaarden zullen de ondernemingen over een ‘witte kassa’ moeten beschikken. 

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het 

omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. 

Dat percentage moet minstens 60% bedragen om de inrichtingen te bereiken die nog steeds met een groot 

tekort aan bezoekers te kampen hebben. 

Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 60% of meer en 

minder dan 80% 

Omzetverlies van 80% of meer 

Minder dan 0,5 7.000 euro 12.000 euro 

Van 0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro 

Van 10 tot minder dan 20 13.000 euro 20.000 euro 

20 en meer 17.000 euro 26.000 euro 

Voor startende ondernemingen is er ook een forfaitair bedrag van 2.000 euro voorzien. 

B. Discotheken 

Bovenop de algemene voorwaarden moeten ondernemingen een milieuvergunning of -verklaring hebben die 

overeenstemt met de activiteit van discotheek. 

https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-19-aide-complementaire-aux-asbl
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De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het 

omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. 

Het percentage moet minstens 40% bedragen. 

Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 40% 

of meer en minder dan 

60% 

Omzetverlies van 60% 

of meer en minder dan 

80% 

Omzetverlies van 80% 

of meer 

Minder dan 0,5 7.000 euro 11.000 euro 13.000 euro 

0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro 17.000 euro 

Van 10 tot minder dan 20 11.000 euro 17.000 euro 20.000 euro 

20 of meer 13.000 euro 25.000 euro 27.000 euro 

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien. 

C. Evenmenten-, cultuur-, sport- en toeristische sector 

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het 

omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. 

Het percentage moet minstens 40% bedragen. 

 

Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 40% 

of meer en minder dan 

60% 

Omzetverlies van 60% 

of meer en minder dan 

80% 

Omzetverlies van 80% 

of meer 

Minder dan 0,5 7.000 euro 11.000 euro 13.000 euro 

0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro 17.000 euro 

Van 10 tot minder dan 20 11.000 euro 17.000 euro 20.000 euro 

20 of meer 13.000 euro 25.000 euro 27.000 euro 

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien. 

TIMING?  

Aanvragen mogelijk vanaf midden oktober. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

TOERISTISCHE LOGIESPREMIE  

WAT EN WIE ? 

Deze steun is gebaseerd op het mechanisme van het besluit van 26 oktober 2020 betreffende steun aan 

hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, maar zal openstaan voor de hele 

toeristische logiessector (zoals de Tetrapremie). 

• Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per kamer. 

https://1819.brussels/nl/blog/brussel-nieuwe-steunmaatregelen-voor-het-herstel-van-de-ondernemingen-die-het-zwaarst-zijn
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• Voor toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire 

premie van 12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping. 

• Voor de jeugdherbergen is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen volgens de 

bedragen die voorzien zijn voor de hotels en aparthotels, d.w.z. 1.100 euro per logieseenheid. 

TIMING?  

Aanvragen mogelijk vanaf midden oktober. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

https://1819.brussels/nl/blog/brussel-nieuwe-steunmaatregelen-voor-het-herstel-van-de-ondernemingen-die-het-zwaarst-zijn
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