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BELANGRIJKE OPMERKING
Dit overzicht zet enkele maatregelen nav de Coronacrisis op 
een rijtje. Voor het volledige plaatje kan je hier terecht.
Dit overzicht werd opgemaakt op 04/05/2021. 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
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Premies en andere maatregelen
nav Coronacrisis
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Update Coronapremie steunperiode status aanvraag link

Globalisatiemechanisme 1 april – 31 dec. 2020 aan te vragen tem 30 sept. 2021 klik hier

Vlaams beschermingsmechanisme 7 april 2021 aan te vragen tem 15 juni 2021 klik hier

Vlaams beschermingsmechanisme 6 maart 2021 aan te vragen tem 15 mei 2021 klik hier

Vlaams beschermingsmechanisme 5 februari 2021 aanvraag niet meer mogelijk

Vlaams beschermingsmechanisme 4 januari 2021 aanvraag niet meer mogelijk

Vlaams beschermingsmechanisme 3 16 nov. - 31 dec. 2020 aanvraag niet meer mogelijk

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/globalisatiemechanisme
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-7
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-6
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Vlaams beschermingsmechanisme 6

wat

premie voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen met een omzetdaling van minstens 
60% tijdens de periode 1 maart tem 31 maart 2021 tov dezelfde periode in 2019 owv de 
maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020, inzake het coronavirus. Wie 
verplicht moest sluiten tussen 1 maart en 31 maart 2021 of tussen 27 maart en 31 maart 
2021 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 tot en met 15 mei 2021. 

aanvragen & 
info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-6

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-6
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Vlaams beschermingsmechanisme 7

wat

premie voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen met een omzetdaling van minstens 
60% tijdens de periode 1 april tem 30 april 2021 of in de periode 1 april tem 25 april 2021 
(niet-essentiële handelszaken) 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
15% 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: 7,5% 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 3 mei tot en met 15 juni 2021. 

aanvragen & 
info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-7

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-7
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Globalisatiemechanisme

wat
steun aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een 
minimum omzet (excl. btw) van € 450.000 hadden en die in de periode van 1 april 2020 tot en 
met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% tov de referentieperiode in 2019 én 
een boekhoudkundig verlies hebben geleden door de coronamaatregelen.

bedrag
10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019.
Deze steun wordt beperkt tot 90% voor ko en 70% voor mo en go van de niet gedekte vaste 
kosten in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020. 

wie

actieve ondernemingen met rechtspersoonlijkheid én met vestiging in Vlaanderen: 
vennootschap, vereniging of stichting met economische activiteit, die voor 2019 een 
jaarrekening hebben neergelegd en in 2020 een jaarrekening tijdig zullen neerleggen. 
Ondernemingen in 2020 opgestart dienen geen neergelegde jaarrekening van 2019 te hebben; 
moeten wel opgestart zijn vóór 1 oktober 2020.
Eenmanszaken kunnen geen aanvraag indienen.

looptijd aan te vragen sinds 1 april tem 30 september 2021

aanvragen & 
info

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

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme
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Belastingvoordeel kwijtschelding huur

wat
een belastingvermindering of belastingkrediet voor wie een pand verhuurt aan een 
zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale 
coronamaatregelen.

bedrag
belastingvermindering/belastingkrediet voor verhuurder van 30% op kwijtgescholden huurprijs 
en huurvoordelen (ten minste 40%) in maart, april en/of mei 2021.
max. € 5.000 per maand per huurovereenkomst en max. € 45.000 per verhuurder over alle 
huurovereenkomsten heen.

wie

zowel particuliere verhuurders als beroepsmatige verhuurders die een in België gelegen 
gebouwd onroerend goed verhuren waarvan de verhuurder eigenaar is. 
Het pand wordt verhuurd aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten in het kader 
van de Covid-19 pandemie en de verhuurder heeft de huurprijs voor de maanden maart, april 
of mei 2021 of voor meerdere van die maanden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden.

looptijd aan te vragen tot 15 juli 2021

aanvragen & 
info

een afschrift van de schriftelijke overeenkomst van de kwijtschelding van de huur moet ten 
laatste op 15 juli 2021 aan de FOD Financiën worden bezorgd.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-
kwijtschelding-huur-coronavirus

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus
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Taks shelter COVID-19

wat

particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen indien zij tussen 1 januari 
en 31 augustus 2021 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 was ten opzichte van dezelfde periode van 
2019.

bedrag een belastingvermindering in de personenbelasting van 20%. 

wie
de investeerder is een rijksinwoner (onderworpen aan de personenbelasting) of 
een niet-rijksinwoner (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-
inwoners, natuurlijke personen). Er gelden geen uitsluitingen voor bedrijfsleiders of 
familieleden of werknemers.

looptijd sinds 1 april 2021

aanvragen & 
info

een afschrift van de desbetreffende documenten moet vóór 31 maart van het jaar dat 
volgt op het jaar waarop de documenten betrekking hebben worden bezorgd aan de 
FOD Financiën.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19


Overzicht financieringsmaatregelen
nav Coronacrisis
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• 2 maatregelen onder de loep
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Vriendenaandeel (PMV/z)

wat
met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te 
investeren in kmo’s gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder geniet hiertoe een fiscaal 
voordeel.

bedrag

- een investeerder kan via het Vriendenaandeel tot maximaal € 75.000 rechtstreeks investeren in het 
kapitaal van één of meerdere Vlaamse kmo’s. Als investeerder krijg je in ruil daarvoor gedurende een 
periode van maximaal 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. 
- een kmo kan op die manier maximaal € 300.000 ophalen, in schijven van maximaal € 75.000 per 
investeerder

investeerder
een natuurlijk persoon gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest, die geen werknemer is van de begunstigde 
kmo en ook niet meer dan 10% van de aandelen en van de stemrechten bezit van de begunstigde kmo. 
Alle modaliteiten mbt de particuliere investeerder à VLAIO website

kmo
een kmo met een Vlaamse exploitatiezetel die rechtspersoonlijkheid heeft. Zelfstandigen, vzw’s, 
maatschappen of feitelijke verenigingen kunnen geen beroep doen op deze maatregel. 
Alle modaliteiten over de begunstigde kmo à VLAIO website

aanvragen & 
info

• verslag over de uitgifteprijs van de vriendenaandelen
• uitgifteovereenkomst (modelformulier op website PMV/z)
à beide formulieren binnen 3 maanden na volstorting van aandelen overmaken aan PMV/z-Waarborgen nv
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vriendenaandeel

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

wat
een investeringsfonds opgericht door de Vlaamse Overheid dat belegt in 
kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte en intrinsiek 
gezonde Vlaamse ondernemingen. 

modaliteiten
kapitaal - hybride producten - achtergestelde leningen
Het Welvaartsfonds verleent financiering vanaf € 1,25 miljoen tot € 50 miljoen, 
afhankelijk van de noden en de wensen van de bedrijven.

wie
veelbelovende innoverende Vlaamse start- en scale-ups die door de coronacrisis nood 
hebben aan extra financiering en/of die in deze crisis een opportuniteit zien om hun 
groei te versnellen  

looptijd looptijd van minimum 4 jaar tot maximaal 7 jaar

aanvragen & 
info

https://www.welvaartsfonds.eu/

https://www.welvaartsfonds.eu/
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Coronalening (PMV)

wat
een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel 
verhoogd tot € 4,3 miljoen) voor zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in 
het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal owv de coronacrisis. 

wie
intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s
2 doelgroepen:
- start-ups en scale-ups: geen recurrente positieve kasstroom in de laatste 3 jaren
- kmo’s en zelfstandigen: wel recurrente positieve kasstroom vóór de Coronacrisis

modaliteiten
looptijd lening: 3 jaar - het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van 
minstens 1 jaar volledig dekken.
intrest: verschilt afhankelijk van de doelgroep
waarborgen: geen

looptijd verlengd: kan worden aangevraagd tot 15 oktober 2021

aanvragen & 
info www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen

http://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen


Nog te lanceren maatregelen
nav Coronacrisis
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Nog te lanceren maatregelen (1)

q Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en 9
• De Vlaamse Regering heeft beslist het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en 9 te lanceren. Aanvraag 

via VLAIO voor de maanden mei en juni 2021.

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

q Heropstartlening
• voor wie: kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood 

• doel lening: de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige 
heropstartkosten

• status: nog niet operationeel
• meer info: cfr. toelichting Benedicte De Buck
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Nog te lanceren maatregelen (2)

q RSZ-vermindering voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen 
en/of extra werknemers in dienst nemen

• voor wie: alle activiteitensectoren 
• doel: de werkgelegenheid een boost geven in het kader van de geplande heropeningen
• modaliteiten: afhankelijk van hoe zwaar het bedrijf getroffen is door de Coronapandemie
• status: nog niet operationeel
• meer info: moet nog verder worden uitgewerkt
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2 maatregelen onder de loep
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Globalisatiemechanisme



Wat?
• Corona Globalisatiemechanisme voor ondernemingen in het Vlaams 

gewest met:
ü Omzetdaling van minstens 60% in de 3 laatste kwartalen van 2020 tov 3 

laatste kwartalen van 2019 ingevolge exploitatiebeperkingen in de 3 laatste 
kwartalen van 2020

ü Omzet uit geleverde prestaties (excl btw) in de 3 laatste kwartalen van 2019 
moet minstens 450.000 euro bedragen 

ü Een verlies in de 3 laatste kwartalen van 2020 (dwz ondernemingen die in de 3 
laatste kwartalen van 2020 een winst gemaakt hebben komen niet in 
aanmerking voor steun)



Voor wie?
Actieve ondernemingen met vestiging in Vlaanderen:

ü Enkel rechtspersonen !  (eenmanszaken komen niet in aanmerking)
ü Vennootschappen
ü Vereniging met economische activiteit
ü met neerlegging van jaarrekening in 2019 en 2020  

ü Opgericht en met actieve Vlaamse exploitatiezetel in KBO vóór 1 oktober 
2020!



Omzetdaling minstens 60%
Vergelijking tussen:
• Omzet (excl btw) uit geleverde prestaties in de 3 laatste kwartalen van 

2020 tov 3 laatste kwartalen van 2019
• Bij starters (=nog niet actief in 2019) vergelijking tussen omzet voorzien in 

financieel plan voor de 3 laatste kwartalen 2020 en effectief gerealiseerde 
omzet in de 3 laatste kwartalen 2020.

• Uitzonderlijke en éénmalige opbrengsten of inkomsten worden niet 
meegeteld voor de berekening van de omzetdaling



Hoeveel steun? (1)

Steun = 10% van de omzet (excl. btw) gerealiseerd in de 3 laatste kwartalen 
van 2019
Wordt beperkt tot:
• 90% voor kleine ondernemingen en 70% voor middelgrote en grote 

ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten = verliesbedrag in de 3 
laatste kwartalen van 2020  (i.c. code 9903 in de jaarrekening)

• het maximale subsidiebedrag dat op twee manieren kan worden bepaald:



Hoeveel steun? (2)

1) op basis van de verruimde tewerkstelling en de omzetdaling overeenkomstig 
de volgende tabel:



Hoeveel steun ? (3)
2) op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling, de minimale omzet in de 3 laatste 
kwartalen 2019 :



Hoeveel steun ? (4)
Tot slot : van de berekende steun CGM worden altijd de genoten steun in 2020 : 
corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona 
ondersteuningspremie en de subsidie in het kader van het Vlaams 
Beschermingsmechanisme (VBM/NVB/VBM3) in mindering gebracht !

Indien na aftrek van reeds genoten coronasteun 2020 CGM:
• Meer bedraagt dan wordt saldo uitbetaald
• Indien niet,  geen toekenning van CGM / maar ook geen gevolg voor reeds 

toegekende coronasteun 2020



Tewerkstelling (1)
1) RSZ-tewerkstelling = het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden in de 
drie laatste kwartalen van 2019 van het aantal bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid ingeschreven voltijdsequivalent personeel.
=> data-uitwisseling met RSZ (onderneming moet zelf geen attesten opvragen 
bij RSZ !)



Tewerkstelling (2)
2) verruimde tewerkstelling = gemiddelde VTE in 3 laatste kwartalen van 2019

• RSZ-tewerkstelling 

• actief werkende vennoten ( 1 VTE werkende vennoot in 2019 = een netto belastbaar 
beroepsinkomen in 2019 van minimaal 13.933,78 euro op jaarbasis)

• de uitzendkrachten, aangesteld via een uitzendkantoor of een sociaal bureau voor kunstenaars, 

• jobstudenten, waarvoor geen RSZ verschuldigd is

• medewerkers van dienstenleveranciers (freelancers).

=> 1 VTE = een gefactureerd bedrag van 50.000 euro, exclusief btw, in de drie laatste 
kwartalen van 2019

=> beperkt tot maximaal 5 VTE (= aanvaardbare facturen beperkt tot bedrag van 250.000 euro).



Steunberekening : voorbeeld
Situatie: KO met omzetdaling 65%

Omzet Q2_Q3_Q4 2019 = 500.000

boekhoudkundig verlies Q2_Q3_Q4 2020= 100.000 

Verruimde tewerkstelling = 7 VTE

Reeds toegekende coronasteun 2020 = 15.000 euro

Berekening:

Dus stap 1 in de steunberekening is omzet x 10%.  => 500.000 x 10%= 50.000

Vervolgens beperken we die steun tot: 

Stap 2: Verlies voor belastingen Q2_Q3_Q4 2020 x 90% (KO) =>) 100.000 x 90% =  90.000 => deze beperking heeft geen effect want steun op omzet is lager

Stap 3. Dan plafonneren tot bedrag in tabel (keuze ruime TEW of RSZ-TEW in combinatie met minimale omzet  Q2_Q3_Q4 2019)  

=>  steun = max 25.000 (bij 60% tot 69% omzetverlies)

Dus => bruto steun globalisatiemechanisme = 25.000

Stap 4 : aftrek reeds genoten coronapremies 2020 => 25.000 – 15.000 = 10.000 

=> Toe te kennen CGM-steun = 10.000



Aanvraag CGM

üOnline aanvraag voorzien vanaf 1 april 2021
üGeen automatische goedkeuring
üElk dossier wordt manueel beoordeeld
üSteun dient uiterlijk op 31 december 2021 toegekend te worden (Tijdelijke 

Kaderregeling loopt af op 31 dec 2021)



Heropstartlening



36

Heropstartlening (verwacht vanaf 1 juni 2021)

wat
ondernemers met een concrete liquiditeitsnood die handelsgoederen moeten 
aankopen, zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters, kunnen een lening afsluiten voor 
de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige 
heropstartkosten.

Bedrag en 
modaliteiten

De lening wordt verstrekt met een rente van 1 procent. De omvang van de 
heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van 
handelsgoederen in het referentiejaar 2019.
De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor 
leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. De terugbetalingen 
gebeuren vanaf de 12de maand na datum van de leningsovereenkomst. 
De heropstartlening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag 
van € 750.000.

wie Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis met operationele 
exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. 

aanvragen & 
info

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

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


VLAIO

Linkedin.com/company/agentschap-innoveren-en-ondernemen

Twitter.com/VLAIO_be

Facebook.com/VLAIO.be

Youtube.com/c/AgentschapInnoverenOndernemen

VLAIO CONTACT CENTER: 0800 20 555

https://linkedin.com/company/agentschap-innoveren-en-ondernemen
https://twitter.com/VLAIO_be
https://www.facebook.com/VLAIO.be
https://www.youtube.com/c/AgentschapInnoverenOndernemen
https://www.vlaio.be/nl/contact

