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Fiscale en sociale steunmaatregelen ter ondersteuning van
bedrijven in het kader van het coronavirus
Naar aanleiding van de pandemie van het Coronavirus heeft de Vlaamse regering een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen. Hieronder vindt u een overzicht van de steunmaatregelen die in aanmerking komen.

Steunmaatregelen voor het Vlaamse Gewest
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 Corona hinderpremie
Om zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen heeft de Vlaamse regering besloten om onder
bepaalde voorwaarden een eenmalige premie van 4.000 euro toe te kennen. Als een onderneming
na 5 april nog steeds moet sluiten dan krijgt ze voor elke sluitingsdag een bijkomende
sluitingspremie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. Deze premie geldt voor ondernemingen die
getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.
De onderneming kan van deze premie genieten voor zover er in elke vestiging minstens één voltijdsequivalent personeelslid tewerkgesteld is (ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale
Zekerheid (RSZ)).

 Corona compensatiepremie
Ondernemingen die een omzetverlies van 60% ondervinden, voor de periode van 14 maart tot en
met 30 april 2020 (ten opzichte van 2019) en die niet verplicht moeten sluiten kunnen naar aanleiding van de coronacrisis een compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen om hun verlies te compenseren.
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 Crisiswaarborg
Er is een uitbreiding voorzien van de bestaande waarborgregeling bij Participatie Maatschappij
Vlaanderen (PMV/Z). Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door
een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV/z, bij 'financiële
instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de
Vlaamse Overheid. De Crisiswaarborg komt bovenop bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

 PMV betalingsuitstel van 3 maanden
De toegekende Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ vanuit PMV/z moeten tijdelijk niet
terugbetaald worden (kapitaal en intresten) ongeacht welke sector. Dit geldt voor drie maanden en
kan, gezien de omstandigheden, worden verlengd tot 6 maanden.

 PMV achtergestelde leningen
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PMV verstrekt achtergestelde leningen met een looptijd van 3 jaar die als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau komen. Dit geldt voor start- en scaleups, zelfstandigen en kmo’s die tijdelijk in moeilijkheden komen ten gevolge van de coronacrisis.
Als u vragen heeft, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder om een
maatregel of advies te vinden die het beste bij uw situatie past.
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