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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. 

 

BELASTINGKREDIET VOOR EVENTSECTOR (UPDATE) 

WAT EN WIE? 

Ondernemingen in de eventsector die te maken kregen met afgelaste evenementen kunnen op heden een 

onmiddellijk belastingkrediet van 25% aanvragen voor de uitgaven die zij gedaan hebben in het kader van 

deze afgelaste evenementen. Het betreft een optionele steunmaatregel. Belangrijk, indien geopteerd wordt 

voor het belastingkrediet zijn deze uitgaven niet langer aftrekbaar als beroepskost.  

Dit belastingkrediet is enkel van toepassing voor vennootschappen en dus niet voor natuurlijke personen. 

Het is eveneens enkel van toepassing voor vennootschappen die een negatief belastbaar resultaat van het 

boekjaar hebben. De kosten waarvoor een belastingkrediet bekomen kan worden moet voldoen aan 

volgende voorwaarden:  

- Gedaan in het kader van de organisatie van een afgelast evenement 

- Niet recupereerbaar, kunnen  niet afgezet worden tegenover inkomsten  

- Uitgaven effectief gedaan  
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TIMING  

Kosten van evenementen die gepland waren tussen 01/10/2021 en 28/01/2022 en werden afgelast. Het 

belastingkrediet is van toepassing “op de vanaf 1 januari 2021 gedane uitgaven tijdens een belastbaar 

tijdperk dat verbonden is met het aanslagjaar 2022”.  

Het belastingkrediet kan bijgevolg aangevraagd worden in de aangifte vennootschapsbelasting voor 

aanslagjaar 2022.  

MEER INFO?  

Klik hier  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-steun-tijdens-coronacrisis-covid-19#Belastingkrediet-voor-de-eventsector
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Financiële maatregelen

 

FEDERAAL 
 

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. 

Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde 

bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet 

TIMING? 

De wettelijke intrestvoet voor 2022 bedraagt 1,5%. Daardoor mag de rente van een winwinlening afgesloten 

in 2022 liggen tussen 0,75% en 1,5%.   

MEER INFO? 

Klik hier. 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
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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 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  
 

STEUN AAN KLEINE ONDERNEMINGEN    

WAT EN WIE? 

Brusoc heeft verschillende producten tussen 10.000 en 250.000 EUR om tegemoet te komen aan de 

financiële behoeften van kleine ondernemingen. Wat de steun voor het herstel van bedrijven met minder 

dan 10 VTE's betreft, kan Brusoc tussenkomen bij bedrijven die: 

• geen grote financiële moeilijkheden kenden vóór de COVID-19-crisis, of die werden opgericht 

tijdens de crisis; 

• een geloofwaardig nieuw ondernemingsplan kunnen voorleggen dat aantoont dat de onderneming 

levensvatbaar zal zijn, met daarbij inbegrepen het uitzicht op het behouden of creëren van 

kwalitatief goede banen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Daarnaast kan Brusoc tussenkomen binnen ondernemingen met ten hoogste 10 VTE's die na de 

gezondheidscrisis hebben gekozen voor een PGR en die uitzicht hebben op een geloofwaardige herstart. 

Er bestaat ook een steun voor ondernemingen met min. 5 VTE (boosting.brussels). Bedragen tussen 

100.000 EUR en 5.000.000 EUR naargelang de situatie.   

MEER  INFO? 

Klik hier 

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 

 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties/procedure-aanvraag-sportnoodlening/
https://www.finance.brussels/nl/news/covid-19-horeca-opdracht/


 

  Pagina 6 / 13 

   Vertrouwelijk document 

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  

  

http://www.pretcoupdepouce.be/
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Sociale maatregelen

 

UITSTEL/VRIJSTELLING/VERLAGING/AFBETALINGSPLAN VAN SOCIALE 

BIJDRAGEN 

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. Deze maatregel werd nu ook 

verlengd naar de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022.  

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

kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 

2022.  

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

vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op inkomsten van 

2019) op voorwaarde dat de geraamde beroepsinkomsten van 2022 lager liggen.  

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) 

➔ Voor de bijdragen m.b.t. het eerste kwartaal 2022 dient de aanvraag te gebeuren voor 15/03/2022.  

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 

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.  

UPDATE: het is bovendien ook mogelijk om een sanctievrij afbetalingsplan te verkrijgen voor door de RSZ-

teruggevorderde steunmaatregelen (bv. omdat men bij een ex-post controle niet aan de voorwaarden blijkt 

te voldoen, etc).  

TIMING? 

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

mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
mailto:mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
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MEER INFO? 

Klik hier. 

 

OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS VERPLICHTE SLUITING 

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, …  

 

Voor de maanden december 2021 t.e.m. maart 2022: bestaande regeling wordt verlengd voor zelfstandigen 

die voor deze periode hun activiteiten verplicht volledig moeten onderbreken naar aanleiding van de 

coronamaatregelen. Geen minimumduur van sluiting vereist. 

 

 
BEDRAG ?  

De uitkering bedraagt 3.425,80 EUR  met gezinslast, en 2.741,50 EUR zonder gezinslast bij een 

onderbreking van meer dan 15 kalenderdagen per maand. Bij minder dan 15 kalenderdagen per maand 

bedraagt de steun 1.712,90 EUR met geizznslast en 1.370,75 EUR zonder gezinslast.  

 

 

 
TIMING? 

Op maandelijkse basis aan te vragen.  

- Voor maanden juli, augustus en september 2021: deadline 31/03/2022 

- Voor maanden oktober, november en december 2021: deadline 30/06/2022 

- Voor maanden januari, februari en maart, mogelijk tot 30/09/2022.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

OVERBRUGGINGSRECHT WEGENS OMZETVERLIES 

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. 

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
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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. 

Vanaf december 2021 tot maart 2022: Zelfstandigen met een omzetdaling van minstens 40% in vergelijking 

met diezelfde maand in 2019. De link met de covid-19 crisis moet eveneens aangetoond worden.   

TIMING? 

Op maandelijkse basis aan te vragen, vanaf januari 2021.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

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. Mogelijk tot 31/03/2022. Aanvraag in te dienen bij sociaal 

verzekeringsfonds tot uiterlijk 30/09/2022.  

MEER INFO? 

Klik hier.  

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID  

WAT EN WIE? 

Alle werkgevers kunnen tot en met 31 maart 2022 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 31/03/2022  

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
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2
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Subsidies

 

VLAAMS GEWEST 

 

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 11 

WAT EN WIE? 

Door de coronamaatregelen van het Overlegcomité van 3 december 2021 moeten sommige 

ondernemers opnieuw sluiten of zullen ze zware omzetverliezen lijden. Daarom zet de Vlaamse 

Regering het Vlaams Beschermingsmechanisme opnieuw in om gezonde ondernemingen te helpen 

bij het betalen van hun vaste kosten. 

Het gaat om bepaalde ondernemingen uit de eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en 

personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele 

indoorsportclubs...  De NACE-code voor de hoofdactiviteit van de onderneming geeft de doorslag. 

De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 

2019. Er is een maximum steun van: 

• € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers 

• € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers 

• € 60.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van 50 werknemers of meer 

Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en hun omzetverlies aantonen 

via een dubbele bewijslast: minstens 30% omzetverlies in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie 

met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode. Het omzetverlies moet worden 

aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder. 

TIMING?   

Deze premie kan aangevraagd worden van 14 februari tot en met 14 maart 2022. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-11
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GLOBALISATIEMECHANISME 

WAT EN WIE? 

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die 

ten gevolge de coronamaatregelen omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden. 

  

TIMING?   

Deze premie kan nog niet aangevraagd worden. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

WAALS GEWEST 

INDEMNITE 25 

WAT EN WIE? 

Deze premie is bestemd voor : 

1. Zelfstandigen en KMO’s die in het 4e kwartaal van 2021 moesten sluiten door maatregelen van het 

Overlegcomité van 26 november 2021 en die actief zijn in de volgende NACE-codes: 92.000, 93.110, 

93.212, 93.291 tot 93.299. Het betreft discotheken, subtropische zwembaden en recreatieve delen 

van zwembaden, overdekte ruimten van pretparken, dierenparken en dierentuinen, overdekte 

speelplaatsen, trampolineparken, bowlingbanen, snooker- en biljartzalen, dartzalen, inrichtingen voor 

paintball en lasergames, escape rooms, casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren. 

Zij ontvangen een forfaitaire vergoeding variërend van 6 500 tot 20 000 euro, berekend op basis van 

de omvang van het bedrijf in VTE's: 

VTE 0 >0 en <10 10 tot <50 50 tot <250 

BEDRAG 6.500 euro 10.000 euro 15.000 euro 20.000 euro 

 

2. Zelfstandigen en kmo's waarvan de activiteit in het vierde kwartaal van 2021 sterk wordt beïnvloed 

door de maatregelen van het Overlegcomité van 26 november 2021, en die ten gevolge van de 

genomen maatregelen een omzetverlies van ten minste 25% hebben geleden over het vierde kwartaal 

van 2021 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. 

Zij ontvangen een vergoeding van 7,5% van de omzet van het vierde kwartaal van 2019, geïndexeerd 

op basis van de afgevlakte consumentenprijsindex. 

De plafonds worden bepaald op basis van de omvang van de onderneming, berekend in VTE's, en 

zijn als volgt vastgesteld: 

 

  

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaanderen-biedt-bescherming-aan-zwaar-getroffen-ondernemers
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VTE 0 >0 et <10 10 à <50 50 et <250 

BEDRAG 8.000 euro 12.000 euro 18.000 euro 24.000 euro 

 

TIMING?   

Deze premie kan nog niet aangevraagd worden. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

 

INDEMNITE 26 

WAT EN WIE? 

Deze premie is bestemd voor : 

1. Zelfstandigen en KMO’s die in het eerste kwartaal van 2022 moesten sluiten door maatregelen van 

het Overlegcomité van 26 november 2021 en die actief zijn in de volgende NACE-codes: 56.302, 

92.000, 93.110, 93.212, 93.291 tot 93.299. Het betreft discotheken, subtropische zwembaden en 

recreatieve delen van zwembaden, overdekte ruimten van pretparken, dierenparken en dierentuinen, 

overdekte speelplaatsen, trampolineparken, bowlingbanen, snooker- en biljartzalen, dartzalen, 

inrichtingen voor paintball en lasergames, escape rooms, casino's, speelautomatenhallen en 

wedkantoren. 

Zij ontvangen een forfaitaire vergoeding variërend van 8 000 tot 24 000 euro, berekend op basis van 

de omvang van het bedrijf in VTE's: 

VTE 0 >0 en <10 10 tot <50 50 tot <250 

BEDRAG 8.000 euro 12.000 euro 18.000 euro 24.000 euro 

 

2. Zelfstandigen en kmo's waarvan de activiteit in het eerste kwartaal van 2022 sterk wordt beïnvloed 

door de maatregelen van het Overlegcomité van 26 november 2021, en die ten gevolge van de 

genomen maatregelen een omzetverlies van ten minste 50% hebben geleden over het eerste kwartaal 

van 2022 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. 

Zij ontvangen een vergoeding van 15% van de omzet van het eerste kwartaal van 2019, geïndexeerd 

op basis van de afgevlakte consumentenprijsindex. 

De plafonds worden bepaald op basis van de omvang van de onderneming, berekend in VTE's, en 

zijn als volgt vastgesteld: 

 

  

  

https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-25-aides-destination-des-independants-et-des-entreprises-qui-ont-du-fermer-ou-qui-ont-ete
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VTE 0 >0 et <10 10 à <50 50 et <250 

BEDRAG 8.000 euro 12.000 euro 18.000 euro 24.000 euro 

 

TIMING?   

Deze premie kan nog niet aangevraagd worden. 

MEER INFO? 

Klik hier. 

 

https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-26-mise-en-place-dun-mecanisme-daides-destination-des-independants-et-des-entreprises-qui

