
 
HOE OVERLEEF JE ALS KMO DE CORONA CRISIS?  – Gratis gids door funding experts van The Harbour 

GIDS: Hoe overleef je als KMO 
de Corona crisis? 
Dag ondernemer, 

Veel ondernemingen worden hard getroffen door de noodzakelijke doch drastische 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en de volksgezondheid te 
beschermen. 

Deze maatregelen leiden echter bij veel ondernemingen in tal van sectoren tot omzetdaling 
en liquiditeitsproblemen, wat op korte of middellange termijn de continuïteit in het gevaar 
kan brengen. 

Probeer je dan ook zo goed mogelijk voor te bereiden door (i) een duidelijk zicht te krijgen 
op je huidige financieringsnoden, (ii) steunmaatregelen te gebruiken wanneer van 
toepassing en (iii) noodfinanciering te bekomen waar mogelijk. 

Hieronder kan je een overzicht vinden van toepasselijke kanalen en maatregelen die een 
antwoord op actuele financieringsnoden kunnen bieden. Dit overzicht werd opgemaakt 
door de verschillende funding experten van The Harbour.  

Ongetwijfeld zullen er nog heel wat nieuwe initiatieven worden gelanceerd om het 
ondernemerslandschap zo goed mogelijk te beschermen. 

Wij volgen alle initiatieven die een rol kunnen spelen in het kader van financiering op en 
stemmen af met zoveel mogelijk financieringskanalen om zicht te krijgen op hun 
financieringsmogelijkheden en -voorwaarden.  
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Eigen vermogen 
Bootstrapping 

Indien je (voorlopig) geen of onvoldoende externe financiering kan aantrekken, kan je alvast 
proberen om je huidige financieringsnood in te vullen of te verlagen door het nemen van 
verschillende “bootstrapping” maatregelen. Zo voorkom je acute liquiditeitsproblemen. 

Sales beginnen te sputteren of vallen stil: 
● Wat heeft de markt nodig binnen jullie segment op dit moment?  
● Welke opportuniteiten tot groei zijn er? Pivoteer waar nodig! Pivoteer (tijdelijk) je 

businessmodel indien nodig om in te spelen op de huidige noden. 
● Welke projecten neem je best nu aan met het minste risico?  
● Be lean and mean – wees flexibel 

in je aanbod en pricing! 
 

Je werkkapitaal raakt op:  
● Optimaliseer je werkkapitaal waar 

mogelijk. 
● Volg je openstaande 

klantenfacturen op de voet op en 
maak afspraken bij 
betalingsmoeilijkheden. (zie ook 
invordering). Doe ook je due 
diligence op nieuwe klanten – 
check hun cijfers via NBB of rating 
via Graydon.  

● Evalueer je stockpositie op 
permanente basis. Hou enkel de 
voorraad aan die nodig is en maak 
duidelijke afspraken met 
leveranciers rond 
leveringstermijnen. 

● Negotieer betalingsuitstel met je 
leveranciers door transparant te 
communiceren.  

● Ken eventueel kortingen toe aan 
klanten voor een snelle(re) betaling 
of werk met periodieke betalingen. 
Bij grotere klanten kan je met een 
voorschot werken. 
 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 
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Wat met investeringen? 
● Niet-noodzakelijke investeringen stel je best uit of bootstrap je indien reeds lopende 

(maak een onderscheid tussen de must-haves en de nice-to-haves). Het is niet het 
moment om tijd- of kapitaalrovende projecten te lanceren. Focus op de core 
business. 

● Zorg voor voldoende cashflow om huidige investeringen te kunnen financieren – 
zorg dat deze niet (volledig) afhankelijk zijn van externe financiering! 

● Bekijk de financiering van investeringen die niet kunnen uitgesteld worden en 
bereken de (snelheid van) return. 

● Noodzakelijke investeringen op lange termijn nu reeds in kaart brengen en 
milestones bepalen. 
 

Hoe omgaan met lopende kosten? 
● Hou je lopende kosten zoveel mogelijk onder controle en ga na welke uitgaven 

uitgesteld kunnen worden. 
● Maak een lijstje met kosten waar je onmiddellijk op kan besparen (vele kleintjes 

maken….) 
● Gebruik economische werkloosheid voor niet-noodzakelijke medewerkers. 
● Spreek tijdelijk verminderde tarieven af met dure freelancers. 

 

Invordering openstaande facturen 

Ook jouw klanten zullen ongetwijfeld met een tekort aan cash geconfronteerd worden en 
zullen bootstrappen waar mogelijk. Dit wil zeggen dat ook zij de facturen van hun 
leveranciers onder de loep zullen nemen, waaronder mogelijks jouw onderneming.  

Werd een openstaande factuur nog niet betaald en is de vervaldatum verstreken? Spreek 
dan eerst met je klant om de reden van niet-betaling te achterhalen. Bespreek tussentijdse 
of gedeeltelijke aflossingen indien mogelijk. 

Het invorderen van niet-betaalde facturen is iets wat veel ondernemingen niet durven (zelfs 
niet in het pre-coronatijdperk). Maar is de factuur te goeder trouw uitgestuurd, werd deze 
niet betwist en is er geen aanvaardbare reden waarom deze niet betaald werd, schakel dan 
op tijd een derde partij in om deze te innen. Bedrijven zoals Unpaid doen de nodige checks 
voor jou en zijn gemachtigd om openstaande facturen voor jou te innen. 

Rekening-courant 

Als zaakvoerder kan je zelf ook geld lenen aan je eigen onderneming, doorgaans via een 
rekening-courant passief. Als je zelf geld leent van je onderneming komt dit op de 
rekening-courant actief. 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 

2 

https://theharbour.be/


 
HOE OVERLEEF JE ALS KMO DE CORONA CRISIS?  – Gratis gids door funding experts van The Harbour 

Zelf geld lenen aan je vennootschap geeft vertrouwen aan externe financiers. De inbreng 
van eigen geld zegt namelijk veel over het risico dat je zelf bereid bent te nemen als 
ondernemer. 

Betaal je zelf met privégeld kosten van de vennootschap of openstaande facturen van 
leveranciers of keer je je managementvergoeding bewust niet uit, hou dit dan goed bij 
zodat je de openstaande rekening-courant kan aantonen aan je boekhouder of bij een 
controle en de uitgeleende middelen terug kan overschrijven wanneer de vennootschap 

terug over de nodige cash beschikt. 

SIF, sale & lease back, en andere 

Indien de huidige openstaande klantenvorderingen bestaan uit grotere en/of 
kredietwaardige partijen én de financieringsbehoefte mee afhankelijk is van lange 
betalingstermijnen, kan single invoice financing een oplossing te bieden. Partijen zoals 
Edebex stellen platformen ter beschikking waar unieke facturen kunnen worden verkocht 
tegen een bepaalde discount. Deze discount wordt bepaald op basis van de 
kredietwaardigheid van de klant die moet betalen. Een belangrijk voordeel is dat je zelf kan 
kiezen welke facturen je te koop wil stellen (in tegenstelling tot bvb factoring).  

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 
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Naast single invoice financing (facturen te koop aanbieden), kan je ook een sale & lease 
back van activa overwegen door bijvoorbeeld een dure machine aan een 
leasingmaatschappij te verkopen om deze vervolgens terug te huren. 

Banken 
Houding van de banken 
n.a.v. COVID-19 

We merken duidelijk dat de banken bereid zijn om 
alles in het werk te stellen om te voorkomen dat 
gezonde Belgische ondernemingen in financiële 
moeilijkheden zouden komen als gevolg van de 
coronacrisis. Na uitgebreide onderhandelingen 
hebben de banken op 22 maart hun akkoord 
gegeven op een gemeenschappelijk bankenplan 
dat werd uitgewerkt in samenspraak met de 
federale overheid en de Nationale Bank. 

Duidelijk is wel dat de focus ligt op de 
risicobeheersing van de huidige kredietportefeuille, 
waardoor sommige nieuwe dossiers ‘on hold’ 
worden gezet en geen kredietaanvragen worden 
aanvaard van niet-klanten. Banken zullen uiteraard 
elke situatie individueel bekijken. 

Het is aan te raden om niet te wachten tot de 
problemen te ernstig zijn om met je bankier in 
gesprek te gaan. Door te anticiperen kan je erger 
voorkomen. 

Welke vragen kan ik verwachten van mijn bankier? 

Vooreerst zal gekeken worden hoe je bedrijf ervoor stond voordat de coronacrisis uitbrak. 
Ook zal jouw bankier nagaan of de liquiditeitsproblemen die je nu ervaart een direct of 
indirect gevolg zijn van de coronacrisis. Daarnaast zal de impact van de crisis op jouw 
business goed moeten worden ingeschat. 

Volgende vragen mag je zeker verwachten en bereid je best voor: 

● De laatste gedetailleerde balans en resultatenrekening (+ev. tussentijdse cijfers) 
● Een duidelijk zicht op je huidige kaspositie 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 
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● Welke ruimte heb je nog op bestaande kredietlijnen (bij andere banken)? 
● Welke maatregelen zal je nemen om je huidige uitgaven tot het strikt noodzakelijke 

te beperken (bootstrapping)? 
● Welke ruimte heb je zelf nog om extra fondsen ter beschikking te stellen van je 

onderneming? 
● Welke (nieuwe) mogelijkheden zie je om op korte termijn cash te genereren? 
● In welke mate heb je eerst gebruik gemaakt van de bestaande steunmaatregelen? 
● Welke andere kanalen kan je aanspreken om je kapitaalbuffer te verstevigen 

(FFF,…)? 

Het aanleveren van een gedetailleerd cashflowplan voor de komende maanden is 
aangewezen, waarin bovenvermelde maatregelen zijn verwerkt en een duidelijk zicht op 
toekomstige omzetten, vorderingen en handelsschulden is opgenomen.  

Belangrijk: wees transparant en hou geen zaken achter de hand. 

Welke maatregelen stellen banken ter 
beschikking? 

Voor ondernemingen met afbetalings- en liquiditeitsproblemen ten gevolge van de 
coronacrisis zijn verschillende maatregelen voorzien. Er zijn twee grote luiken: uitstel van 
betaling van de aflossingen en de mogelijkheid om een overbrugging te krijgen van 
maximaal 12 maanden. 

Uitstel van kapitaalaflossingen 

Voor bestaande kredieten kan een tijdelijke opschorting van de aflossingen aangevraagd 
worden voor de periode tot 31 oktober 2020. Dit betekent dat het normale 
terugbetalingsplan wordt vooruitgeschoven en de totale looptijd van het krediet wordt 
verlengd met die periode. Intresten dienen wel betaald te worden. 

De aanvraag geldt enkel voor ondernemingen die nog geen actieve kredietherstructurering 
hebben lopen en op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari 
2020 minder dan 30 dagen betalingsachterstand hadden. Uiteraard zal de aanvraag 
onderbouwd moeten worden met de concrete impact van de coronacrisis op de activiteit 
van de onderneming. 

Naast de maatregelen voor professionele kredieten gelden dezelfde voorwaarden voor de 
hypothecaire kredieten. De ondernemer kan kosteloos tot eind september vrijgesteld 
worden van betaling van zowel kapitaal als intresten. 

Verhoging kortetermijnkredieten 

Naast het uitstel van kapitaalaflossingen kan er eveneens een aanvraag ingediend worden 
voor een overbruggingskrediet met een maximale looptijd van 12 maanden, dit om 
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werkingskapitaal te voorzien voor betaling van personeel, grondstoffen of openstaande 
facturen. 

Uiteraard is het belangrijk om aan de bank aan te tonen dat alle andere 
(steun)mogelijkheden eerst zijn aangewend. Daarnaast zal een gedetailleerd cashflow plan 
voor de komende maanden, met een duidelijk zicht op omzet, vorderingen en schulden, 
nodig zijn om de kredietvraag te onderbouwen. 

De aanvraag dient eveneens te gebeuren voor eind september en geldt enkel voor 
‘gezonde’ ondernemingen zoals hierboven beschreven. 

Uitbreiding waarborgregeling 

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen heeft de Vlaamse regering 
besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor 
de financiering van schulden tot 12 maand.  

Banken kunnen door deze regeling de kredieten in het kader van de coronacrisis tot 75% 
laten afdekken door de Vlaamse overheid voor maximum 12 maanden. De onderneming 
betaalt hiervoor een eenmalige vergoeding. Deze werd verlaagd naar 0,25% en is vooraf te 
betalen. 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 
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Wie kan geen beroep doen op deze maatregelen? 

Uiteraard zijn de maatregelen beperkt tot ondernemingen die enkel ten gevolge van de 
coronacrisis in de problemen komen. Ondernemingen die een actieve 
kredietherstructurering hebben lopen en/of op 1 februari 2020 reeds betalingsachterstand 
hadden komen niet in aanmerking voor deze maatregelen. 

Kapitaal (= aandelen) 
De ravage op de kapitaalmarkten is enorm en zal hoogstwaarschijnlijk nog toenemen. 
Groeikapitaal ophalen lijkt ineens een onmogelijke opdracht geworden. Toch zijn er 
oplossingen! Vergeet niet dat tot enkele weken/maanden geleden absolute records werden 
gebroken bij kapitaalrondes voor Belgische niet-genoteerde groeibedrijven. Er ís nog altijd 
heel wat kapitaal beschikbaar, het zal echter een andere benadering vergen om dat kapitaal 
ook aan te trekken. 

Huidige 
aandeelhouders 

Heb je reeds een (of meerdere) 
kapitaalronde(s) achter de rug? 
Spreek dan in alle openheid je 
huidige aandeelhouders aan. Zij zijn 
degenen die bereid waren om 
risicokapitaal te verschaffen uit 
overtuiging en geloof in jouw 
groeiplannen. 

Wees transparant in het bijkomende 
engagement dat je vraagt van je 
aandeelhouders door een 
realistische waardering te gebruiken 
en evenwichtige voorwaarden. Grijp 
bvb terug naar de laatst gebruikte 
waardering en pas de berekeningen 
aan op basis van de gewijzigde 
situatie. Vooropgestelde prognoses 
zullen immers waarschijnlijk niet, of 
pas later, worden behaald. 

Een bijkomende investering door een aandeelhouder heeft ook niet noodzakelijk via een 
formele kapitaalverhoging bij de notaris. Werk desnoods via een aparte 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 
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aandeelhouderslening, die al dan niet in een latere fase kan worden geconverteerd in 
kapitaal. 

Management 

Heb je medewerkers die een managementrol opnemen (of dit zouden kunnen), overweeg 
dan om deze een participatie te gunnen in de onderneming. Dit versterkt niet alleen je 
managementteam op lange termijn, maar kan ook gebruikt worden als incentive om in 
tijden van crisis essentiële profielen aan de ondernemingen te binden. 

Het verkrijgen van aandelen in de ondernemingen kan ook aanzien worden als een vorm 
van vergoeding, en kan eventueel helpen om de soms hoge managementvergoedingen (al 
dan niet tijdelijk) naar beneden te krijgen. Zijn (dure) managers bereid om hun maandelijkse 
vergoeding te laten zakken, geef hen dan in ruil aandelen in de onderneming (al dan niet in 
de toekomst aan de hand van opties). 

Zorg er wel voor dat dit contractueel goed onderbouwd is om latere discussies te 
vermijden. 

Voorzie een duidelijke managementovereenkomst waarbij verantwoordelijkheden en KPI’s 
zijn opgenomen. 

Verkrijgt de manager de aandelen in de toekomst, voorzie dan een duidelijke 
optieovereenkomst, waarbij de optie kan worden uitgeoefend wanneer bepaalde KPI’s 
worden gehaald, aan een vooraf bepaalde prijs (doorgaans de waardering met een 
bepaalde discount).  

Voorzie ook een terugkoopmechanisme (de bekende leaver-bepalingen), waarbij je de 
aandelen kan terugkopen indien de samenwerking wordt beëindigd. 

Business angels 

Nog geen business angels aan boord gehaald maar sta je er wel voor open?  

Zoek dan naar ervaren ondernemers, managers of kaderleden die rust en continuïteit 
kunnen brengen in jouw onderneming omwille van hun expertise, track record, netwerk of 
gewoonweg ervaring in het omgaan met crisissituaties en opportuniteiten te (helpen) 
spotten. 

Angels die op zoek zijn naar onrealistisch hoge rendementen aan onredelijke voorwaarden 
door louter in te spelen op de huidige crisis laat je liever links liggen.   

Voor business angels blijven een goed onderbouwd cashflowplan en dito waardering 
cruciaal. Zij zullen in dit kader voornamelijk een beroep doen op de (financiële) kennis en 
prognoses van de ondernemer om de huidige investeringsopportuniteit te beoordelen en 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 

8 

https://theharbour.be/


 
HOE OVERLEEF JE ALS KMO DE CORONA CRISIS?  – Gratis gids door funding experts van The Harbour 

een duidelijk zicht te krijgen op de risico’s en potentiële upside. Wees transparant over de 
impact van de huidige crisis en de risico’s die hiermee gepaard gaan, maar toon ook het 
potentieel aan van wat wel (nog) mogelijk is. 

Voorzie indien mogelijk niet alleen een kapitaalbuffer voor de huidige tegenvallende 

omzetten, langer dan verwachte betalingstermijnen, hogere kosten e.d., maar ook om in te 
kunnen spelen op mogelijke opportuniteiten op korte termijn (door pivoteren van 
businessmodel, aangepaste sales e.d.) 

Hou er rekening mee dat onder tijdsdruk kapitaalfinanciering zoeken, gezien de beperkte 
onderhandelingsmarge, doorgaans zorgt voor lagere waarderingen, hogere 
aandelenpercentages en zwaardere voorwaarden (bvb meer inspraak in de onderneming). 
Hoe meer onderhandelingsruimte je (nog) kan creëren, hoe beter. 

Wees echter realistisch. De hoge multiples of hockeystick discounted-cashflowmethodes 
zullen niet langer aanvaard worden door business angels. Onderbouw je waardering op 
basis van bewezen track record (omzet) en onderbouwd groeipotentieel. 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 
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Slorpen de waarderingsdiscussies mogelijk te veel tijd op, of is er op heden echt te veel 
onzekerheid om een duidelijke waardering te bepalen, werk dan met een converteerbare 
lening. Spreek wel heel duidelijk de conversievoorwaarden af (waardering, discount, 
verplicht of niet, etc.). 

Fondsen 

Op basis van de eerste feedback geven de meeste fondsen aan in een eerste fase prioriteit 
te leggen bij portfoliobeheer, i.e. voornamelijk te focussen op de noden van de 
ondernemingen die reeds in hun portefeuille zitten. 

Dit wil echter niet zeggen dat er geen ruimte is meer is voor nieuwe investeringen. Fondsen 
blijven uitkijken naar nieuwe investeringsopportuniteiten. De focus zal vermoedelijk wel 
shiften naar activiteiten en sectoren die in het (post-)coronatijdperk een sterke nood aan 
innovatie zullen hebben, zoals healthtech, edutech, biotech, alsook sectoren die zullen 
groeien door een gewijzigd gedrag en mindset van de consument, zoals e-commerce, 
online entertainment, telewerk-tools, etc. 

Ook hier zullen fondsen een daling verwachten in waarderingsverwachtingen bij de 
ondernemingen. De zeer hoge multiples die de voorbije jaren werden gehanteerd, zullen 
sterk worden gecorrigeerd. 

Wanneer is het opportuun om dit te overwegen? Indien de schaaleffecten (nog steeds) 
voldoende kunnen worden aangetoond! Zorg dat hierover voldoende duidelijkheid is: wat is 
het potentieel, hoe groot is dit (nog steeds) ondanks de coronacrisis, hoe overbrug je de 
lopende periode, wanneer verwacht je dat de echte groeicurve zal starten? 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 
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Corporate Venturing 

De laatste jaren zagen we echt een trend waarbij meer en meer grote(re) corporates met 
het oog op innovatie op zoek gingen naar samenwerkingsmogelijkheden met innovatieve 
start-ups. Dit gebeurt niet alleen adhv hackathons, (sector) incubators en strategische 
partnerships maar ook door strategische investeringen en/of overnames.  

We vermoeden dat dit in de nabije toekomst zeker niet zal afnemen, aangezien ook 
gevestigde waarden nood hebben aan innovatie om om te gaan met de noden van deze 
tijden. Indien dit past binnen de groeistrategie van jouw onderneming, kunnen grote 
bedrijven die actief zijn binnen dezelfde sector (of in deze sector willen innoveren) proactief 
worden benaderd. In dit kader is het cruciaal om het gewenste niveau van autonomie in een 
eerste fase en de vermoedelijke verdere integratie (in een tweede fase) duidelijk af te 
stemmen. De toekomstige rol van het team (en hierbij horende engagement) is doorgaans 
cruciaal voor een corporate venture partner. Aangezien dergelijke investeringen regelmatig 
evolueren in een volledige integratie (overname), dienen duidelijke afspraken gemaakt te 
worden over de exit-mogelijkheden van het huidige management en de huidige 
aandeelhouders. 

Crowdfunding  
Om op een snelle manier overbruggingsfinanciering te vinden, kan je ook je eigen netwerk 
van FFF’s (family, friends and fans) aanspreken aan de hand van een 
crowdfundingcampagne. 

In tijden van crisis zijn er o.i. twee vormen van crowdfunding echt relevant: crowdlending 
(kleine (achtergestelde) leningen uitgeven met een vaste rente voor een vaste termijn) en 
reward-based crowdfunding (beloningen geven in ruil voor de investering). Bij beide 
vormen van crowdfunding zal je moeten inspelen op de solidariteit en de gunfactor om 
ondersteuning te vinden. 

 

Reward-based crowdfunding 

Reward-based crowdfunding is zeer handig als je je voornamelijk naar de B2C-markt richt en 
je eigen product als reward kan gaan aanbieden. Doorgaans wordt dit veel gebruikt als een 
vorm van voorverkoop. Je kan natuurlijk ook donaties vragen, maar daar haal je realistisch 
gezien lagere bedragen mee op.  
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Hou er rekening mee dat de juiste storytelling over je onderneming en product dé 
bepalende factor is om voldoende investeringsinteresse te krijgen. Dus schakel hier de 
juiste experten voor in!  

Je kan dit zelf doen via je eigen website of samenwerken met een gespecialiseerd 
reward-based crowdfundingplatform zoals Kickstarter, Ulule en KissKissBankBank. 

Crowdlending 

Bij crowdlending geef je 
gestandaardiseerde leningen uit aan het 
publiek. Doorgaans gaat dit over kleine 
bedragen (500 tot 5.000 EUR) die 
worden ontleend door een grote groep 
van leninggevers.  

Hou er rekening mee dat de echte 
beleggers op vandaag vrij risico-avers 
zullen zijn.  

Maar vergeet niet dat er in je eigen 
uitgebreide netwerk (check je socials) 
heel wat mensen zijn die waarschijnlijk 
wel wat spaargeld hebben staan en 
solidair willen zijn met ondernemers die 
hun zaak (tijdelijk) hebben moeten 
sluiten.  

Probeer deze mensen aan te spreken met een duidelijk en transparant verhaal, aan de hand 
van een overzichtelijke campagne bij platformen zoals WinWinner.  

Werk hiervoor samen met erkende platformen en doe die niet zelf. Er zijn immers heel wat 
wettelijke verplichtingen die hierbij komen kijken.  

Overheid 
Ook de overheid draagt haar steentje bij en kan in dit overzicht niet ontbreken. Om de 
bedrijven financieel te steunen in deze crisis heeft de overheid diverse steunmaatregelen 
uitgevaardigd. We bundelen de belangrijkste hiervan in 3 categorieën : 
sociaal-economische maatregelen, fiscaal en tot slot enkele specifieke steunmaatregelen. 
 
Deze maatregelen krijgen dagelijks meer vorm waardoor wij continu de vinger aan de pols 
houden over eventuele extra maatregelen per sector. 

 Louter ter informatie – Strikt vertrouwelijk 

12 

https://theharbour.be/


 
HOE OVERLEEF JE ALS KMO DE CORONA CRISIS?  – Gratis gids door funding experts van The Harbour 

Sociaal-economische maatregelen  

Vermindering van sociale bijdragen + uitstel van betaling met 
een jaar (eerste twee kwartalen)  

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op 
basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je 
werkelijk netto belastbaar inkomen pas na 2 jaar officieel gekend is, betaal je eerst 
voorlopige bijdragen en daarna een herziening.  

Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, kan 
-in afwachting van de herziening- een vermindering van de sociale bijdragen aanvragen. 
Daarnaast kunnen alle zelfstandigen tot 15 juni een betalingsuitstel vragen van één jaar voor 
de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste én tweede kwartaal van 2020. Hierop zullen 
geen boetes aangerekend worden, wel dient rekening gehouden worden met het feit dat 
hierdoor geen aftrek van een VAPZ mogelijk is. Dit betalingsuitstel is bovendien ook 
mogelijk voor de herzienings-/regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten 
zijn.  

Hoe ga je hiervoor te werk ? Neem hiervoor contact op met je sociaal verzekeringsfonds.  

Uitstel van betalingen aan de RSZ  

Bepaalde groepen van ondernemingen kunnen een uitstel van betalingen aan de RSZ 
krijgen tot 15 december 2020. Deze maatregelen hebben betrekking op twee soorten 
uitstel van betaling: 

1. Automatisch uitstel 

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die 
getroffen worden door een verplichte sluiting zullen dit uitstel automatisch verkrijgen. 

2. Uitstel na voorafgaande aangifte 

● Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting maar die gesloten zijn omdat 
ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen 
een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer. 

● De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan 
het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om 
volledig te sluiten.  

Voor wat de notie ‘volledige sluiting’ betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is 
stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal 
medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk 
onderhoud enzovoort.  
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Let wel, de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft 
van kracht. 

Afbetalingsplan RSZ  

Werkgevers die door de impact van het coronavirus met betalingsproblemen kampen voor 
de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020, kunnen een uitstel of een 
afbetalingsplan krijgen. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 mag u op basis van 
de COVID-19-problematiek een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. Met het 
minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum 
van 24 maanden.  

Vervangingsinkomen bij onderbreking activiteit (= 
overbruggingsrecht)  

Ondernemers die langer dan een week hun activiteiten moeten onderbreken of stopzetten 
door het coronavirus kunnen beroep doen op een overbruggingsrecht. Dit is een soort 
werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen. De financiële steun bedraagt 1.291,69 euro per 
maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast en dit voor maximum 12 
maanden. Je hoeft intussen geen sociale bijdragen te betalen, je behoudt wel je rechten op 
medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 
Pensioenrechten worden met het overbruggingskrediet niet opgebouwd. 
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Tijdelijke werkloosheid werknemers  

Werk je met personeel? Dan kan er een tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen. 
Werkgevers die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten omwille van het coronavirus, kunnen 
automatisch een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Naar aanleiding van COVID-19 
geldt er tot 5 april (verlengbaar tot 30/06/2020) maar 1 vereenvoudigde procedure, 
namelijk tijdelijke werkloosheid door overmacht. Je sociaal secretariaat kan hiervoor de 
nodige aangiftes doen. 

Let wel (NIEUW) : De RVA poneert in een recent standpunt van 26/03 dat er geen tijdelijke 
werkloosheid ingeroepen kan worden voor diegenen waarvan het contract aanvangt tijdens 
de coronacrisis, zelfs indien het contract al getekend was vóór de coronacrisis. Hiermee is 
o.a. VOKA niet akkoord. Wordt vervolgd.  

 

Aanmoedigingspremie voor deeltijds werkende werknemers  

Daarnaast kunnen ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden 
van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen, een beroep doen op de 
Vlaamse aanmoedigingspremie. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt 
tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste 
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op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit 
deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden. 

Fiscale maatregelen  

Uitstel voor het indienen van de aangiften BTW  

 

Automatisch uitstel (zonder boetes) van betaling van 2 
maanden voor BTW, bedrijfsvoorheffing,  personen- en 
vennootschapsbelasting  

 

Voor de betaling van de persoons- of vennootschapsbelasting, gevestigd na 12 maart 2020, 
zal automatisch, bovenop de normale betalingstermijn, een extra termijn van 2 maanden 
worden toegekend. Voor de afrekeningen gevestigd vóór 12 maart 2020 geldt geen 
automatisch uitstel van betaling. Er kan echter wel een afbetalingsplan worden 
aangevraagd. 

Versnelde terugbetaling van BTW-tegoeden (NIEUW)  

Ondernemingen die vóór 4 april hun btw-maandaangifte voor de maand februari indienen, 
zullen hun btw-tegoed ten laatste op 30 april uitbetaald krijgen. Dit komt neer op een 
versnelde terugbetaling van twee maanden. Normaal geschiedt de terugbetaling van dit 
creditsaldo immers tegen uiterlijk 30 juni 2020. Belangrijk hierbij is dat de 
btw-maandaangever tot en met vrijdag 3 april 2020 via Intervat een verbeterende aangifte 
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kan indienen om deze optie te wijzigen. De andere basisvoorwaarden blijven van 
toepassing, waaronder het minimumbedrag van de teruggaaf van € 245, alle aangiften over 
het lopend kalenderjaar moeten ingediend zijn en er is geen verzet tegen deze 
terugbetaling.  

Afbetalingsplan voor belastingen  

Er kan een afbetalingsplan aangevraagd worden voor de betaling van de BTW, 
bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting.  

Uitstel betaling onroerende voorheffing  

Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven pas 
vanaf september uitsturen.  
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Vermindering voorafbetaling zelfstandigen 

Je kan ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen als verwacht 
wordt dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden 
beschouwd om de voorafbetalingen te kunnen berekenen.  

Verlenging van termijnen  

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden, kunnen notariskantoren en burgers 
niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom 
als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee 
maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. 

Specifieke steunmaatregelen  

Hinderpremie bij verplichte sluiting van je zaak  

Deze premie is er voor ondernemingen die verplicht worden tot sluiting over te gaan en die 
aan volgende voorwaarden voldoen :   

● Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn 
beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen; 

● Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse 
in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens 
minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene 
in dienst. 

● Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE 
RSZ-ingeschrevene in dienst 

en kunnen aantonen dat zij hinder ondervinden door het coronavirus (vb. daling 
omzetcijfer). Per onderneming wordt een eenmalige hinderpremie voorzien van 4.000 EUR. 
Als de onderneming langer dan 21 dagen gesloten moet blijven, kan er een bijkomende 
premie van 160 EUR per bijkomende dag worden aangevraagd. 

Ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten, ontvangen een eenmalige 
premie van 2.000 EUR. Na de 21e dag kunnen ook zij een betaling van 160 EUR per dag 
ontvangen. 

Compensatiepremie – aanvulling van de hinderpremie  

De Vlaamse regering heeft eveneens beslist om de corona-hinderpremie uit te breiden met 
een aanvullende compensatiepremie voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten 
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én een omzetverlies van 60 procent of meer kunnen aantonen. Ook zelfstandigen, 
zelfstandigen in bijberoep en vzw's kunnen in aanmerking komen. 

Het gaat om een eenmalige premie 
van 3.000 EUR voor bedrijven en 
zelfstandigen met aantoonbaar 
omzetverlies van + 60% tussen 14/3/20 
en 30/4/20 t.a.v. zelfde periode 2019. 
Voor starters wordt gewerkt met een 
omzetdaling van -60% ten opzichte van 
het neergelegde financieel plan. De 
compensatiepremie zal aangevraagd 
kunnen worden via een toepassing bij 
VLAIO. 

Er kan een eenmalige premie van 
1.500 EUR aangevraagd worden door 
zelfstandigen in bijberoep die een 
inkomen hebben tussen 6.996,89 EUR 
en 13.993,78 EUR. Deze premie geldt 
ook voor zelfstandigen in bijberoep die 
verplicht moeten sluiten en een 

omzetverlies hebben minstens 60%, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit 
combineren met een job als werknemer van 80% of meer. 

Uitstel verzekeringspremies   

De Belgische verzekeringssector bereikte op 26 maart een akkoord met de Nationale Bank 
en de federale regering over een aantal steunmaatregelen om de negatieve impact van de 
coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De 
verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in 
nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Concreet wordt er onder meer 
ademruimte geboden aan wie met betalingsproblemen kampt, respijt gegeven aan wie 
hypotheekleningen moet terugbetalen, een regeling getroffen rond de 
schuld-saldoverzekeringen en brandverzekeringen.  

Belangrijk is ook dat de verzekeraars zich engageren om personeel in geval van tijdelijke 
werkloosheid te blijven beschermen.  

Ook voor ondernemingen komen er maatregelen, zoals uitstel van betaling van premies en 
uitstel van betaling van kredieten (onder dezelfde voorwaarden als voor de banken).  
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Lokale regelgeving  

Ga na welke maatregelen jouw stad of gemeente neemt om de ondernemers te helpen. Er 
zijn tal van lokale initiatieven gelanceerd. Zo gaan o.a. Gent, Lier, Mechelen en Oostende 
de lokale belastingen pas een jaar later innen; Antwerpen verhoogt de renovatietoelage in 
2020 tot 75%; Roeselare en Kalmthout voorzien een groot doorstart-promobudget om de 
lokale economie na de crisis opnieuw een boost te geven, etc.  

Schaderegeling  

Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten 
of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun 
zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later (bron : 
Vlaio).  

Steunmaatregelen toerisme  

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal 
toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn 
jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. De voorwaarden van deze 
steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt.  
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Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw  

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen 
genomen door de Vlaamse regering. Meer informatie op de website van het departement 
Landbouw & Visserij.  

Steunmaatregelen voor de bouwsector 

Specifiek voor de bouwsector aan de kust stellen Voka West-Vlaanderen, Confederatie 
Bouw West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen aan de kustgemeenten voor om de 
bouwstop tijdens de zomermaanden niet toe te passen, zodat bouwbedrijven, mits 
duidelijke afspraken met de horecasector, kunnen doorwerken. Wordt vervolgd.  

Automatische uitstel aflossingen PMV leningen 

Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ van PMV moet die 
financiering tijdelijk niet terugbetalen. Deze opschorting van zowel kapitaal als interest geldt 
voor drie maanden en wordt eventueel verlengd tot zes maanden. 

Toekenning achtergestelde leningen voor start-ups en 
scale-ups van max. 3 jaar aan lage rente  

De Vlaamse overheid neemt extra financiële maatregels om liquiditeitsproblemen van 
bedrijven in te dijken en biedt via PMV achtergestelde leningen g-aan over een termijn 
van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet. De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange 
periode om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om investeerders terug 
voldoende appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog 
voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, daarbovenop bankfinanciering te 
verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen. 

De maatregel staat alleen open voor kmo’s en de focus ligt op start-up bedrijven en 
scale-ups die nood hebben aan kapitaal. Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden 
worden uitgesloten, enkel gezonde bedrijven komen in aanmerking. Deze maatregel focust 
bovendien op bedrijven die terug actief zijn en met meer dan 80% van hun personeel 
werken. 

Om het systeem van achtergestelde leningen via PMV te operationaliseren, wordt een 
kapitaalverhoging van 250 miljoen euro voorzien. 

Verhoogde waarborgcapaciteit bij Gigarant  

Kredieten tot 1,5 miljoen euro worden gewaarborgd door de PMV waarborgregeling. De 
waarborgen boven de 1,5 miljoen euro - de zogenaamde Gigarant-waarborgregeling - 
worden gebruikt om grotere kredietbedragen te waarborgen mits een eenmalige premie en 
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mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt (termijn max. 6 jaar, geen ondernemingen in 
moeilijkheden, etc). Gigarant beschikt vandaag over een waarborgcapaciteit van 1,5 miljard 
euro. Die capaciteit wordt nu opgetrokken tot 3 miljard euro. Gigarant zal op die manier 
een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten die meer flexibiliteit biedt.  

KMO-groeisubsidie  

Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun 
groeitraject, kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, 
nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als 
‘kantelpunt’ aanvaard worden. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro subsidie per jaar 
per groeitraject.  
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Over The Harbour 
Wij geloven in de ideale financieringsmix, op maat 
van jouw bedrijf 

Waar vroeger ondernemingen met hun financieringsverhaal eerst naar de bank stapten, 
krijgen financieringsmixen nu steeds vaker de bovenhand. We combineren verschillende 
financieringskanalen om tot een gezonde en passende mix op lange termijn te komen voor 
jouw onderneming. 

Ook in moeilijke tijden zoeken we proactief naar oplossingen om je onderneming een boost 
te geven.  

Plan vandaag nog een gratis call in met een financieringsexpert. 

Boek een gratis call in 
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