
 

 

 

  

 VERZENDING PER EMAIL 

 

Ter attentie van de wedkantoren 

 

 

Brussel, 16 december 2020 

 

Betreft : Steunmaatregelen 

 

Mevrouw, Mijnheer,  
 
Wij hernemen hieronder een aantal steunmaatregelen voor de ondernemingen en zelfstandigen die moeilijkheden 
ondervinden omwille van COVID-19. 
 

1. Federaal niveau 
 

- De vrijstelling, het uitstel of vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor de zelfstandigen 
o De vrijstelling (volledig of gedeeltelijk) kan aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen 

voor de 4 trimesters van 2020 en de regularisatiebijdragen voor de trimesters van 2018 die op 
hun einde lopen in 2020  

o De vrijstelling kan aangevraagd worden voor de nog niet betaalde voorlopige bijdragen van de 4 
trimesters vn 2020 en voor de nog niet betaalde regularisatiebijdragen voor de trimesters van 
2018 met einddatum 31 maart 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 en 31 december 2020 

o Een vermindering is mogelijk indien het professionele inkomen lager ligt dan de drempel die 
bepaald wordt in de wet. 

- Uitstel van betaling voor betalingen aan de RSZ voor commissionnairs die personeel in dienst hebben 
(van 20 maart 2020 tot 15 december 2020)  

- Afbetalingsplan voor de sociale bijdragen, verschuldigd door commissionnairs die personeel in dienst 
hebben. 

- Toekenning van een premie om de sociale bijdragen van het derde trimester van 2020 te compenseren 
voor commissionnairs die personeel in dienst hebben en die hun deuren hebben moeten sluiten of sterk 
geraakt werden door de coronamaatregelen. 

- Overbruggingsrecht in geval van onderbreking van de professionele activiteiten voor de maanden 
september tot december 2020. 

- Overbruggingsrecht voor de zelfstandigen in geval van quarantaine of sluiting van de klas, school of 
crèche.  

- Heropstart – overbruggingsrecht voor de zelfstandigen (relance-uitkering). 
- Nieuw overbruggingsrecht voor volledige onderbreking van de activiteit in 2021 (wetsontwerp). 
- Nieuw overbruggingsrecht voor verlies van omzetcijfer in 2021 (wetsontwerp).  
- Uitstel van betaling inzake belasting voor rechtspersonen, fysieke personen en ondernemingen. 
- Afbetalingsplan voor de vennootschapsbelasting, belasting fysieke personen en rechtspersonen 

 
Neem onmiddellijk contact op met uw boekhouder, uw sociaal secretariaat of uw sociale verzekeringsfonds 
om na te gaan of u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.  
 
  



 

 
 
 

2. Waals gewest 
 
De NACE-code 92.000 « Loterijen en kansspelen » bevindt zich op de lijst van de in aanmerking komende « minder 
essentiële » ondernemingen die van de vergoeding 6 kunnen genieten.   
 
U kan de toekenningsvoorwaarden terugvinden op de website https://indemnitecovid.wallonie.be/#/ pour 
evenals uw dossier hier indienen.  
 
In geval van vragen : contacteer 1890 
 
 

3. Vlaams gewest 
 

- Subsidies 
- Corona subsidies 

 
U kan de verschillende subsidies en de toekenningsvoorwaarden terug vinden op de website Subsidies & 
financiering | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be) evenals uw dossier hier indienen. 
 
 

4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Voor alle informatie kan u terecht op de website www.1819.brussels of www.coronavirus.brussels 
 
In geval van vragen : contacteer 1819 
 

 

Draag zorg voor uzelf en uw naasten. 

Tot binnenkort. 

 

 

 

Yannik BELLEFROID 
Voorzitter UPAP-BVWK 
 

 


