Lening

Hulp

Check-List

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

Infos

Aanvraag indienen

✓

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om
economische reden ➔ verlenging tot 31/03/2021

✓

Minnelijk afbetalingsplan

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Federaal

Steunmaatregelen Covid 19 ➔ 31/03/2021
✓

✓

✓

✓

✓

CL Covid-19

•
•
•
•
•

Lees hier de infoflash

bedrijfsvoorheffing
btw
personenbelasting
vennootschapsbelasting
rechtspersonenbelasting

Welke maatregelen :
• afbetalingsplan
• vrijstelling van nalatigheidsinteresten
• kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregele
n-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Vermindering van voorlopige bijdragen
voor het jaar 2021.
Documenten Partena Professional
Voor 2020 gelieve uw sociaal verzekeringsfonds te
contacteren..
Uitstel van betaling van de sociale bijdragen
van de eerste twee kwartalen van 2021 en voor de
Documenten Partena Professional
regularisatiebijdragen van 2018 en 2019, die vervallen op
31 maart 2021 of op 30 juni 2021.
Vrijstelling van de sociale bijdragen voor :
• het jaar 2020
• voor de regularisatiebijdragen van 2018
Documenten Partena Professional
• voor de 2 eerste kwartalen van 2021
• voor de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019,
die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021
De COVID-19-crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid is verlengd tot 31/03/2021
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Check-List
✓

Morele steun
via RSVZ

✓

Onroerende voorheffing 2020

✓

CL Covid-19
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betalingsuitstel ondernemingskredieten

0800 20 118
elke werkdag van 8u30 tot 12 uur & van 13 tot 17 uur
(tot 16 uur op vrijdag)
Rechtspersonen mogen de aanslagbiljetten onroerende
voorheffing van het aanslagjaar 2020 uitzonderlijk betalen tegen
uiterlijk 30 april 2021
Er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden
aangevraagd voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021
tot uiterlijk 31 maart 2021. Meer info hier

✓

8 gratis sessies met een psycholoog

Vanaf 2021, worden 8 sessies met een klinisch psycholoog
terugbetaald

✓

Maatschappelijke hulp via het OCMW

Neem contact op met het OCMW van jouw gemeente

Update 11/02/2021
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Check-List
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Federaal

Overbruggingsrecht
✓

Overbruggingsrecht van juli tot september 2020.

✓

Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de
heropstart oktober tot december 2020

✓

Lees hier alle info i.v.m de verlenging van de overbrugginsrecht.

Dubbele crisis-overbruggingsrecht van oktober tot
februari 2021.
Voor zelfstandigen dat hun activiteit geheel of gedeeltelijk hebben
moeten stopzetten na een beslissing van een overheidsinstantie

2de pijler : Overbruggingsrecht door een afname van het
omzetcijfer
•
Een vermindering van 40% van uw
omzetcijfer aantonen in de loop van de kalendermaand die
voorafgaat aan deze waarin de financiële uitkering wordt gevraagd, ten
opzichte van dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019

•
•

Voorwaarde van effectieve betaling van bijdragen
Geen financiële uitkering van de 1e pijler ontvangen
hebben
Deze 3 voorwaarden moeten gecumuleerd worden !!
✓

CL Covid-19

Documenten Partena Professional

Documenten Partena Professional

Het eerste luik is momenteel nog niet van kracht. Wij brengen u op
de hoogte wanneer dit wel het geval zal zijn.

1ste pijler

✓

Documenten Partena Professional
https://www.partena-professional.be/nl/knowledgecenter/infoflashes/coronavirus-nieuwe-maatregelen-voor-hetoverbruggingsrecht

Documenten Partena Professional
Meer info hier

3e pijler : Overbruggingsrecht ingeval van een korte
onderbreking door quarantaine/ zorgen voor een kind

Documenten Partena Professional

Klassieke overbruggingsrecht

Documenten Partena Professional
Update 11/02/2021
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Lening

Hulp

Check-List

Vlaanderen

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

CL Covid-19
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Infos

Aanvraag indienen

Vlaams beschermingsmechanisme 3 voor de
periode van 16/11 t/m 31/12/2020 .
Tot 15/02 2021
Meer info hier
Vlaams beschermingsmechanisme 4 voor de
periode van 01/01 t/m 28/02/2021 .
Meer info hier
Steunmaatregelen door steden en gemeenten
Handelshuurlening vanaf 4/1/2021 max 4 maanden
huur. Aanvraag mogelijk tot 01/03/2021
Globalisatiemechanisme
Meer info hier
Bereken je financieringsnood
Winwinlening
Meer info hier
Corona-lening tot 15/04/2021
Meer info hier
Lening zonder waarborg, op 3 jaar
Herstelkrediet corona voor de sociale economie tot
01/12/2021
Meer info hier
Steun heropstart toeristische sector

Aanvraag

Nieuw ! Aanvraag vanaf 16/02/2021
Meer info hier
Meer info hier
Aanvraag
De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden.
Extra financiering nodig, meer info hier
Aanvraag
Aanvraag

Aanvraag
Meer info hier
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/tipsvoor-een-veilig-heropstart/8-vuistregels-voor-geslaagd

VLAIO tips voor heropstart

Update 11/02/2021
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Lening

Hulp

Check-List

✓

Brussel

Infos

Aanvraag indienen

Premie voor contactberoepen. Meer info hier

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CL Covid-19
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St’Art lening voor de culturele en creative sector
Voor een bedrag tussen 20.000 en 100.000 €,
intrestevoet is 2% en looptijd van de lening is 48
maanden.
Recover noodlening
• Max 15.000E
• looptijd 3 jaar
• Vaste interest van 1,75%
Meer info hier
Nood ondersteuning voor Brusselse ondernemingen
Meer info hier.
Centrum voor bedrijven in moeilijkheden
Noodondersteuning voor Brusselse ondernemingen
Proxi-lening
Het spaargeld van burgers wordt gemobiliseerd voor
de financiering van KMO’s
Meer info hier
Handelshuurlening
Oxygen Lening maximum 100.000€; meer info hier
Lening voor brusselse bedrijven met meer dan 10
VTE’s. Meer info hier

✓

1819.brussels

✓

Phoenix-Premie. Tewerkstellingssteun.

Update 11/02/2021

Aanvraag voor 18/02/2021
Aanvraag procedure
Aanvraag procedure
tot 31/03/2021

De aanvraag wordt per e-mail ingediend

http://ced-com.be/nl/over_ons/

Meer info hier
Lening aanvragen
Meer info hier
Aanvraag via mail : oxygen.brusoc@hub.brussels
De aanvraag wordt per e-mail ingediend
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingenantwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
Meer info en aanvraag via deze link.
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Prêt

Aides

Check-List

Wallonie

✓

✓

Ré-Action programme d’accompagnement
Services gratuits pour surmonter un risque de faillite

✓

✓
✓
✓

CL Covid-19

Description & Info

Indemnité pour les secteurs toujours fermés depuis le
19/10
Indemnité octroyée en fonction du nombre d’ETP
• 0
4.000€
• 1-4
6.500 €
• 5-9
9.500 €
• 10+
12.000€
Indemnité pour les secteurs toujours fermés depuis le
02/11
Indemnité octroyée en fonction du nombre d’ETP
• 0
3.250 €
• 1-4
5.500 €
• 5-9
7.500 €
• 10+
9.750 €
Indemnité pour le secteur hôtelier (nace 55.100)

✓

✓

van de steunmaatregelen ivm Covid 19

1890
Boite à outil des aides et mesures économiques en
Wallonie.
Prêt Ricochet, prêt avantageux pour vos aider à passer le
cap.
Tremplin 24 mois + pour l’engagement de demandeurs
d’emploi de longue durée dans des secteurs spécifiques.
Update 11/02/2021

Introduction de la demande

En attente d’ouverture de la plateforme
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

En attente d’ouverture de la plateforme
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

1000 € par chambres
https://www.1890.be/solution/un-accompagnement-pour-aiderles-micro-entreprises-en-difficulte
https://www.sogepa.be/fr/re-action/soutien-tpe-petitesentreprises
https://www.1890.be

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pourleconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://www.1890.be/solution/un-pret-a-taux-avantageux-pouraider-votre-entreprise-a-passer-le-cap
Infos et demande ici
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Waar moet ik mijn aanvraag indienen ?
Waar vindt ik de info terug ?

Steunmaatregelen

Andre maatregelen

Zelfstandig
Uitkering van het ziekenfonds in geval van
ziekte (minstens 8 dagen).
Microstart
Herstelplan ➔Erelening
Ondersteuning van de horeca en ambulante
zaken
Uitstel van betaling van de
verzekeringspremie voor de zware getroffen
sectoren.
Uitstel van betaling bij uw leveranciers.
Neem contact op met uw leveranciers en vraag
een betalingsuitstel.

Zie website van uw ziekenfonds
https://microstart.be/nl
https://microstart.be/nl/nieuws/microstart-voert-een-ambitieus-herstel-enondersteuningsplan-uit-voor-micro-ondernemers-na-de-covid-crisis-19
Vrijstelling van de betaling van de jaarlijkse bijdrage
aan het FAVV voor het jaar 2020
Onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van de verzekeringspremies voor een
periode tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel van betaling kregen, kunnen aanspraak
maken voor een verlenging, voor zover de totale periode 9 maanden niet overschrijdt.
• Elektriciteit & Gas : past uw voorschotbedrag aan indien uw activiteit is stopgezet.
• Betaalterminals: als u een betaalterminal huurt, vraag dan een korting of opschorting
van de huur.
• Telefonie: vraag een korting op uw facturen

Waar kan ik mijn NACEBELCODE nakijken ?
U kan uw Nacebelcodes en de andere gegevens van uw onderneming, zoals informatie over de exploitatiezetel, nakijken met uw ondernemingsnummer via
de link https://kbopub.economie.fgov.be

Wat als mijn gegevens niet correct zijn ?
Indien uw gegevens niet correct zijn, kunnen de consulenten van Partena Professional u helpen bij het analyseren van de mogelijkheden om deze aan te
passen in functie van de economische realiteit van uw onderneming.
➔ 02/549.74.70 of via e-mail ondernemen@partena.be.
➔ online via het Ondernemingsloket https://www2.partena-professional.be/#/home

CL Covid-19
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