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Webinar bekijken: klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=mapIiEhZwJ0&feature=youtu.be


Inhoudstafel

• Terugblik 2020: een jaar van zuurstof 

• Overzicht huidige premies en andere maatregelen nav Coronacrisis vs 1ste golf

• Overzicht huidige financieringsmaatregelen nav Coronacrisis vs 1ste golf

• Nog te lanceren maatregelen nav Coronacrisis
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BELANGRIJKE OPMERKING
Dit overzicht zet de belangrijkste maatregelen nav de 
Coronacrisis op een rijtje. Voor het volledige plaatje kan je 
hier terecht.
Dit overzicht werd opgemaakt op 19/01/2021. Voor 
eventuele recentere maatregelen na die datum verwijzen 
we je graag door naar de subsidiedatabank op onze website.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/zoek?thema=190


Terugblik 2020
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Premies en andere maatregelen
nav Coronacrisis
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Update Coronapremie steunperiode status aanvraag link

Vlaams beschermingsmechanisme 3 16 nov. - 31 dec. 2020 aan te vragen tem 15 febr. 2021 klik hier

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 2 okt. - 15 nov. 2020 aanvraag niet meer mogelijk

Vlaams beschermingsmechanisme 1 aug. - sept. 2020 aanvraag niet meer mogelijk

Corona hinderpremie aanvraag niet meer mogelijk

Corona compensatiepremie aanvraag niet meer mogelijk

Corona ondersteuningspremie aanvraag niet meer mogelijk
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https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaams-beschermingsmechanisme-3-steunperiode-1611-tem
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Vlaams beschermingsmechanisme 3

wat

premie voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen met een omzetdaling van minstens 
60% tijdens de periode 16 november tem eind december 2020 tov dezelfde periode in 2019 
owv de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020, inzake het coronavirus. 
Wie verplicht moest sluiten kan voor de sluitingsperiode steun aanvragen zonder de 
omzetdaling aan te tonen.

bedrag
10% van de omzet tijdens de referentieperiode beperkt tot een maximaal bedrag dat 
varieert in functie van het aantal RSZ ingeschreven werknemers.
Voor zelfstandigen in bijberoep: 5% van de omzet

wie zelfstandigen in hoofdberoep, bijberoep, venn. met minstens 1 werkend vennoot of 1 wnr
ingeschreven bij RSZ, vzw met 1 VTE wnr ingeschreven bij RSZ.

looptijd aan te vragen vanaf 4 januari tot uiterlijk 15 februari 2021. 

aanvragen & 
info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3
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Update sectorale maatregelen status aanvraag link

Creatieve en culturele sector

culturele activiteitenpremie, 
kunstenaarswerkloosheid, …

aanvraag nog mogelijk klik hier

herstel cultuurkrediet, 
cultuurcoronapremie, …

aanvraag niet meer 
mogelijk

Evenementensector

culturele activiteitenpremie, 
kunstenaarswerkloosheid, tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht 
corona 'evenementen’, Life2020, …

aanvraag nog mogelijk klik hier

herstel cultuurkrediet, 
cultuurcoronapremie
terugbetaalbaar voorschot organisatie 
van events, …

aanvraag niet meer 
mogelijk

Detailhandel en voedingssector versoepeling werktijden, overuren, … aanvraag nog mogelijk klik hier

Land- en tuinbouwsector VLIF-waarborgregeling Covid 19, 
Vlaams noodfonds sierteelt en 
aardappelsector, …

aanvraag niet meer 
mogelijk

klik hier

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-culturele-en-creatieve-sector-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-eventsector-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemers-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-land-en-tuinbouwsector-coronavirus
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Update sectorale maatregelen status aanvraag link

Horeca
horeca vrijgesteld van FAVV-
heffing voor 2020, 
eindejaarspremie 2020, …

aanvraag nog mogelijk klik hier

Sociale economie

herstelkrediet corona voor de 
sociale economie

aanvraag nog mogelijk klik hier

aanpassingspremie voor 
maatwerkbedrijven en -
afdelingen

aanvraag niet meer 
mogelijk

Toerisme

beleef West-Vlaanderen aanvraag nog mogelijk klik hier

steun heropstart toerisme 2021 aanvraag nog niet mogelijk

transitiesteun voor toeristische 
ondernemingen (West-
Vlaanderen)

aanvraag niet meer 
mogelijk

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemers-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-sociale-economie-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-toeristische-sector-coronavirus


Update regionale maatregelen

In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien 
steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en 
ondernemers. 

MEER INFO
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https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten
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Update Vlaamse fiscale maatregelen status aanvraag link

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven nog van toepassing klik hier

Soepel toestaan van afbetalingsplannen nog van toepassing klik hier

Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te 
voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

nog van toepassing klik hier

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting niet meer van toepassing

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemers-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemers-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemers-coronavirus
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Update maatregelen voor werkgevers status aanvraag link

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona aanvraag nog mogelijk klik hier

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ aanvraag nog mogelijk klik hier

Vergoeding voor thuiswerk aanvraag nog mogelijk klik hier

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen aan te vragen voor kwartalen 3 
en 4 2020

klik hier

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen 
ingevolge Coronavirus

aanvraag niet meer mogelijk

Uitbreiding aanmoedigingspremie voor werknemers aanvraag niet meer mogelijk

Doelgroepvermindering collectieve 
arbeidsduurvermindering

aanvraag niet meer mogelijk

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/compensatie-voor-rsz-bijdragen-derde-kwartaal-2020
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/minnelijk-afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen
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Update maatregelen voor zelfstandigen Steunperiode status aanvraag link

Dubbel Corona overbruggingsrecht januari 2021 aanvraag nog mogelijk klik hier

Corona-overbruggingsrecht februari en maart 2021 aanvraag nog mogelijk klik hier

Overbruggingsrecht-omzetdaling januari - maart 2021 aanvraag nog mogelijk klik hier

Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind januari - maart 2021 aanvraag nog mogelijk 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.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus


Overzicht financieringsmaatregelen
nav Coronacrisis
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Update financieringsmaatregelen status aanvraag link

Handelshuurlening verlengd tot 1 maart 2021 klik hier

Uitbreiding winwinlening aanvraag mogelijk klik hier

Coronalening PMV verlengd tot 15 april 2021 klik hier

Uitstel kapitaalsaflossing banklening verlengd tem 31 maart 2021 klik hier

COVID-19 waarborg (Gigarant) verlengd tot 15 april 2021 klik hier

Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis afgelopen

Betalingsuitstel leningen PMV/z afgelopen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/garantieregeling-ondernemingskredieten-en-betalingsuitstel
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborgregeling-boven-eu-15-miljoen
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Handelshuurlening (uitgebreid sinds 4 jan. 2021)

wat
huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te 
betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 
4 maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur 
kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken.

uitbreiding
sedert 04/01/2021 is de regeling uitgebreid en kan de handelshuurlening tot maximaal 4 
maanden huur bedragen (voorheen maximaal 2 maanden) met een maximumbedrag van 
60.000 euro per pand.

bedrag
het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 
euro (voor alle panden samen). De handelshuurlening heeft de vorm van een krediet op 2 
jaar met een rente van 2% per jaar.

wie bedrijven met fysieke inrichting die moesten sluiten door coronamaatregelen en bedrijven 
uit de eventsector

aanvraag aan te vragen tot 1 maart 2021. 

aanvragen & 
info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening
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Winwinlening (uitgebreid sinds okt. 2020)

wat met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een 
achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

bedrag het max. van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
het max. van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000.

looptijd de looptijd van 8 jaar kan nu variëren tussen 5 en 10 jaar.

kredietgever ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten 
om een winwinlening te verstrekken

fiscale voordeel het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van max. 10 jaar (enkel 
voor nieuwe contracten gesloten na 6 oktober).

eenmalig 
belastingkrediet

het eenmalige belastingkrediet bij faling verhoogd van 30% naar 40% (enkel voor 
winwinleningen gesloten na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021).

aanvragen & 
info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening


Nog te lanceren maatregelen
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Nog te lanceren maatregelen (1)

q Vlaams Beschermingsmechanisme 4
• De Vlaamse Regering heeft beslist het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 te lanceren. Aanvraag via 

VLAIO voor de maanden januari en februari 2021.

• status:  in de loop van januari 2021 zal VLAIO meer nieuws hierover brengen.

q Globalisatiepremie
• voor wie: ondernemingen met minstens 70 of 90% omzetverlies tussen 1 april en 31 december 2020

• steunpercentage: 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019, met aftrek van de al uitbetaalde 
premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams 
beschermingsmechanisme)

o ko: steunbedrag niet meer dan 90% van de vaste kosten
o mo & go: steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten
o ondernemingen met omzet > 25 mio euro (excl. btw) en minstens 20 werknemers: gelijkstelling met categorie 

van 200 werknemers en meer.

• status: in de loop van januari 2021 zal VLAIO meer nieuws hierover brengen.
• meer info: klik hier
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https://www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-globalisatiepremie-verwacht-begin-2021


Nog te lanceren maatregelen (2)

q Vriendenaandeel
• wat: als particulier tot maximaal € 75.000 investeren in een Vlaamse onderneming; elke Vlaamse 

onderneming kan tot € 300.000 kapitaal ophalen.
• fiscale voordeel:  2,5% gedurende vijf jaar.
• verslag: ter bescherming van potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng 

wordt conform de vennootschapswetgeving een verslag opgesteld over de uitgifteprijs van de 
aandelen. Dit verslag moet positief beoordeeld zijn door bedrijfsrevisor of extern accountant.

• bijkomende begrenzing: elke onderneming kan max. € 300.000 ophalen via vriendenaandeel én 
winwinlening samen.

• bijkomende voorwaarden: de onderneming mag:
o in 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen doorvoeren;
o dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.

• status: deze maatregel is nog niet operationeel. Het Wijzigingsdecreet werd al gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad; het uitvoeringsbesluit moet nog worden gepubliceerd.

• meer info: klik hier
25

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/11/27/2020044363/staatsblad
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus


Nog te lanceren maatregelen (3)

q Welvaartsfonds
• wat: oprichting van een Welvaartsfonds door de Vlaamse overheid dat zal beleggen in 

kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn 
een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij opstart wel de meerderheid hebben. 
Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten. 
Doel: een fonds ter waarde van € 500 miljoen op zetten.

• kenmerken:
o kapitaalsparticipaties en achtergestelde leningen van 4 jaar en meer, altijd in cofinanciering met 

private investeerders.
o niet alleen institutionele beleggers; ook particulieren kunnen investeren en genieten dubbel 

voordeel:
§ fiscaal voordeel van 2,5% per jaar (de eerste drie jaar) met een max. van € 1.000 per 

belastingplichtige.
§ bij erfenis gaan de aandelen over mits een recht van 3% en niet meegerekend in de 

globalisatie van het vermogen.
o het fonds wordt beheerd samen met private spelers.
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Nog te lanceren maatregelen (3)

q Welvaartsfonds
• kenmerken:

o het fonds zal investeren in bedrijven die voldoen aan een ethisch kader. De doelgroepen zijn:
§ start-ups & scale-ups die een financieringsnood hebben van > € 800.000 door 

coronacrisis
§ start-ups & scale-ups die een opportuniteit zien in de huidige crisis en bijkomende 

middelen nodig hebben om versnelling hoger te kunnen schakelen;
§ waardevolle innovatiegedreven bedrijven die het doelwit kunnen worden van 

buitenlandse overnemers;
§ bedrijven met een buy-out problematiek waar verankering en stabilisatie kan geboden 

worden
§ Vlaamse dochterondernemingen van internationale groepen die bijvoorbeeld via een 

buy-out zelfstandig een toekomst kunnen hebben;
§ alle innovatieve bedrijven (product, technologie, businessmodellen, diensten, enz...).

• status: het fonds zal in verschillende fases worden gelanceerd.
• meer info: klik hier 27

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


VLAIO
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https://www.youtube.com/c/AgentschapInnoverenOndernemen
https://www.vlaio.be/nl/contact

