
 
 

OVERZICHT STEUNMAATREGELEN OP 
VLAAMS, FEDERAAL EN EUROPEES 

NIVEAU 
 

 
 
 

                        



 
 

Inhoud 

1. Noodwetgeving MOW Vlaanderen .............................................................................. 3 

2. Federale noodwetgeving ............................................................................................. 3 

3. Lokale steunmaatregelen ............................................................................................ 3 

4. VLAIO-maatregelen ..................................................................................................... 4 

5. WSE-maatregelen ........................................................................................................ 9 

6. Relevante-maatregelen op EU-niveau ...................................................................... 10 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Noodwetgeving MOW Vlaanderen 

  
Hierbij het overzicht van de noodwetgeving die tot op heden al is goedgekeurd en 
gepubliceerd: 
  

• Besluit van de Vlaamse Regering 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen 
inzake mobiliteit en openbare werken, B.S. 18 maart 2020 (Ed. 1), 15930 
 

• Besluit van de Vlaamse Regering 13 maart 2020 tot wijziging van artikel 66, § 
2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de 
exploitatie en de tarieven van de VVM, B.S. 18 maart 2020, 1592 

 

• Ministerieel besluit 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit 
en openbare werken, B.S. 30 maart 2020 (Ed. 1), 21941 

 

• Besluit van de Vlaamse Regering 3 april 2020 houdende noodmaatregelen 
inzake binnenvaart, B.S. 3 april 2020 (Ed. 2), 24638 

  

2. Federale noodwetgeving 

  
• Uitzonderingen op de rij- en rusttijden tijdens de coronacrisis  

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/rij
_en_rusttijden 
 

• Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft enkele ontheffingen toegestaan in 
verband met COVID-19. 
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus 

 

3. Lokale steunmaatregelen 

 
Veel steden en gemeenten hebben financiële steunmaatregelen genomen, zoals uitstel 
of opschorting van lokale bedrijfsbelastingen. Bedrijven nemen best contact op met de 
gemeente/stad in kwestie. De VVSG bundelt alle maatregelen waarvan het op de 
hoogte is, maar er is geen garantie of dit overzicht compleet is. 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-
coronavirus-door-steden-en-gemeenten 

 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ejustice.just.fgov.be%2Fcgi%2Farticle.pl%3Flanguage%3Dnl%26caller%3Dsummary%26pub_date%3D2020-03-18%26numac%3D2020040647%250D%250A&data=02%7C01%7Csteven.devloo%40mow.vlaanderen.be%7C3e776de8a7b14181e6a508d7e2b0f96b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637227122028497137&sdata=AMyoFAzygnMdwp768bFr6ah4L6gMitYAOdO26yrDWKU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ejustice.just.fgov.be%2Fcgi%2Farticle.pl%3Flanguage%3Dnl%26caller%3Dsummary%26pub_date%3D2020-03-18%26numac%3D2020030322%250D%250A&data=02%7C01%7Csteven.devloo%40mow.vlaanderen.be%7C3e776de8a7b14181e6a508d7e2b0f96b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637227122028507130&sdata=Ri5ttUwBoed5WRZx81uXl66IA4eH7q4Vt%2FED8JKL8gM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites-stibbe.vuturevx.com%2Fe%2Fyhk2fm7xyc0qhha%2Fef8c25a6-7e00-44bf-a5aa-7ac4f696fdcd&data=02%7C01%7Csteven.devloo%40mow.vlaanderen.be%7C3e776de8a7b14181e6a508d7e2b0f96b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637227122028507130&sdata=JXsQNW%2BRQGktBIwB5V8IfpkV1uJBT2Sfs1U4YA76VGg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites-stibbe.vuturevx.com%2Fe%2Fj0gmd1rkdttwvg%2F66a2d761-dc88-46ed-b37c-02d548053e54&data=02%7C01%7Csteven.devloo%40mow.vlaanderen.be%7C3e776de8a7b14181e6a508d7e2b0f96b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637227122028517124&sdata=sE%2BvGMx9e%2Fq1bOIol1zlsJX3lmzHsBzEsnsAIuMUCqU%3D&reserved=0
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/rij_en_rusttijden
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/rij_en_rusttijden
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten


4. VLAIO-maatregelen 

Op de VLAIO-website vindt u een actueel overzicht van alle maatregelen. Deze wordt 

iedere dag bijgewerkt. 

Corona compensatiepremie 

Wie komt in aanmerking? Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun 
toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de 
beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze 
een omzetverlies van -60 % hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 
2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60 % ten opzichte van het 
neergelegde financieel plan. 

Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand 
voltijds tewerkgesteld is. 

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-
)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten 
die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële 
dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, 
maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of 
loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers 
die gericht voor horeca-afnemers werken, enz.... 

Omvang steun 

• De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000; 

• Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels 
per onderneming zijn; 

• Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale 
bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de 
compensatiepremie van € 3.000 ontvangen; 

• Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 
13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. 
Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten 
sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met 
een job als werknemer van 80 % of meer. 

Aanvraagprocedure 
De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO.  

Corona hinderpremie 

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting kunnen een Corona 
hinderpremie van € 4.000 aan te vragen onder bepaalde voorwaarden. 
Ondernemingen die vanaf 6 april 2020 nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, 
krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 
per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus


toepassing was voor 14 maart 2020. De online applicatie is beschikbaar vanaf 27 
maart 2020.   

PMV ondersteuning ingevolge coronavirus 

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de 

gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De 
economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en 
andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen 
verzachten. 

Zo verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een 
Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van 
een win-winlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal 
of interesten verlenen aan de kredietnemer. 

Voor een volledig overzicht zie: www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-
ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus. 

Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis 

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse 
regering de bestaande waarborgregeling bij PMV/z ( Waarborgregeling tot € 1,5 
miljoen) uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar. 

Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bepaalde niet-
bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen 
door PMV/z. Ook voor bancaire schulden van bestaande kredietlijnen en 
investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht kan deze 
waarborg worden gebruikt op voorwaarde dat de bank ook bereid is minimum 3 
maanden betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Voor 
kortetermijnkredietlijnen kan 50 % worden gewaarborgd op voorwaarde dat die 
gedurende minstens 3 maanden behouden blijven. 

Meer informatie over dit instrument kan je raadplegen op www.pmvz.eu/corona-
uitbreiding. Ook in de Subsidiedatabank is deze maatregel apart opgenomen: 
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-
corona-uitbreiding.  

COVID-19 waarborg 

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels 
ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) een 
aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt. 
De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 
miljard naar € 3 miljard. 

Kenmerken van deze maatregel: 

http://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
http://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
http://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
http://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
http://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-corona-uitbreiding
http://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-corona-uitbreiding


• Enkel voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 
geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het 
moment van toekenning); 

• De termijn bedraagt maximaal 6 jaar; 

• Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in 
vergelijking met de huidige Gigarant premie; 

• Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en 
overheid; 

• Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming 
wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de 
totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25 % van de totale omzet 2019 of, 
mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende 
achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor 
een grote onderneming); 

• Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ 
vallen worden uitgesloten van deze Gigarant-waarborg.  

Meer informatie kan je raadplegen op www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-
ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.  

Nieuwe achtergestelde lening 

Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene 
overbruggingskredieten op maximum 12 maanden die liquiditeitsnoden op heel korte 
termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële 
buffer op middellange termijn creëren. 

PMV is daarom bezig met de uitwerking van een achtergestelde lening met volgende 
kenmerken: 

• achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar;  

• voor kmo's, waarbij de focus ligt op start-ups en scale-ups die belangrijk zijn 
voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van 
hun eigen vermogen; 

• bedrijven die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten; 

• enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 
80 % van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden 
dat aan het werk is, komen in aanmerking. 

PMV zal bedrijven detecteren die voor deze maatregel in aanmerking komen, samen 
met de diverse private investeringsfondsen en partners met wie ze vandaag al 
samenwerkt. 

Deze achtergestelde lening is nog niet operationeel. Wil je op de hoogte gehouden 
worden, dan kan je een formulier invullen op deze pagina en verwittigt PMV je wanneer 
deze lening kan worden aangevraagd: www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-
ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.  

http://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
http://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
http://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
http://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus


Aanmoedigingspremie voor werknemers 

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen 
deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar 
ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20 
% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de 
onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. 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 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. 

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-
onderneming-in-moeilijkheden-privesector.  

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona 

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht 
vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk 
krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, 
kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging 
van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je 
dossierbehandelaar. 

Het gaat om volgende subsidies: 

• Baekeland-mandaten 

• Ecologiepremie+ 

• ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek 

• Innovatiemandaten (IM) 

• Onderzoeksproject 

• Ontwikkelingsproject 

• Projectoproep Extended Reality (XR) 

• Strategische ecologiesteun (STRES) 

• Strategische Transformatiesteun (STS) 

• Thematische ICON-projecten 

Vlaamse belastingmaatregelen 

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven 

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de 
bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen 
terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd 
zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf 
september uitgestuurd worden.  

http://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector
http://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector


Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting 

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van 
betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting:  

• Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart 2020 verstuurd worden, staat 
onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de 
gebruikelijke twee maanden). 

• Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een 
betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf 
vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd 
om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten 
aangerekend. 

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn.  

Soepel toestaan van afbetalingsplannen 

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van 
aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor: 

• onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor 
eenmanszaken; 

• navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat 
(bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een 
gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over 
maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last 
te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd 
worden. 

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

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 corona-maatregelen gelden. 

De periode met  verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie 
van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen 
opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden. 

Voor meer informatie zie https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-
belastingdienst.  

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld (minder relevant) 

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en 

stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis: 

https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst


• De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in 
aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een 
arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog 
genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. 
Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de 
crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst 
beroep kunnen doen op deze premie. 

• Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil 
werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee 
jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven 
en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de 
coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling 
van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de 
maanden vóór de coronacrisis. 

• Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-
plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. 
Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als 
zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen 
volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor 
aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject. 

• Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend 
aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van 
maximum 90 dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende 
arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst 
terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die 
omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. 
Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

 

5. WSE-maatregelen 

Door het Covid-19 virus is het voor bedrijven en zelfstandigen niet altijd mogelijk om de 

tewerkstelling van hun werknemers te garanderen. De Vlaamse Regering heeft daarom 

op 27 maart 2020 voorzien dat de uitvoering van de bestaande 

tewerkstellingsmaatregelen aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden 

(AWI), transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap, de Vlaamse 

Ondersteuningspremie (VOP) en arbeidskaarten voor economische migranten tijdelijk 

kan worden aangepast. 

Meer concrete informatie hierover vindt u hier: 

https://www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/corona-aanpassing-regelgeving-voor-awi-

transitiepremie-vop-en-arbeidskaarten  

https://www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/corona-aanpassing-regelgeving-voor-awi-transitiepremie-vop-en-arbeidskaarten
https://www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/corona-aanpassing-regelgeving-voor-awi-transitiepremie-vop-en-arbeidskaarten


6. Relevante-maatregelen op EU-niveau 

Socio-economische maatregelen met relevantie voor MOW 

Communicatie over een gecoördineerde economische respons op de COVID-19-

uitbraak (13/03) 

• Oprichting van het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII): een 

fonds dat 37 miljard euro aan nog niet toegewezen middelen uit het 

cohesiebeleid mobiliseert om de hardst getroffen plekken in de economie 

(werknemers, kmo’s, de gezondheidszorg) te ondersteunen. Het gaat om € 8 

miljard aan niet-uitgegeven prefinanciering die de Commissie niet zal 

terugvragen van de lidstaten, gekoppeld aan € 29 miljard co-financiering uit het 

EU-budget. Wat België betreft gaat het over een bedrag van € 66 miljoen. De 

commissie zal de regels inzake cohesie-uitgaven met maximale flexibiliteit 

toepassen, om de implementatie te versnellen. 

• Corona-gerelateerde uitgaven in aanmerking brengen voor middelen uit 

de structuurfondsen (EFRO, ESF). Lidstaten hebben tot € 28 miljard aan 

structuurfondsen nog niet toegewezen aan projecten; middelen die hierdoor dus 

ingezet kunnen worden om de crisis te bestrijden. De regels voor de 

aanwending van dit geld worden versoepeld, zodat het vlot naar de meest 

getroffen regio’s en sectoren kan stromen.  

• Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de EU 

(SFEU), om zodoende 800 miljoen euro ter beschikking te stellen van de meest 

getroffen lidstaten.  

• Eén miljard euro van het EU-budget als garantie ter beschikking stellen van het 

Europees Investeringsfonds (EIF), om banken ertoe aan te zetten om 

liquiditeit te voorzien aan kmo’s en midcaps. De verwachting is dat dit € 8 

miljard aan financiering van werkkapitaal zal mobiliseren en steun zal bieden 

aan ten minste 100.000 kmo’s en midcaps.  

Activatie van de ontsnappingsclausule van het Stabiliteits- en Groeipact (20/03) 

• De activatie van de clausule maakt het de lidstaten mogelijk om 

uitzonderlijke uitgaven te doen ter bescherming van de gezondheidszorg 

en de economie, onder meer via verdere stimuleringsmaatregelen en 

gecoördineerde, tijdelijke en gerichte acties.   

Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+) (02/04) 

• Dit pakket van maatregelen is een aanvulling op het eerste CRII-pakket, en 

voert maximale flexibiliteit in zodat alle niet-gebruikte middelen uit de 

structuurfondsen (EFRO en ESFO) en het cohesiefonds ten volle 

gemobiliseerd kunnen worden.  

Akkoord van de Eurogroep over een steunpakket van 540 miljard euro (09/04) 

• De Eurogroep bereikte een akkoord over een pakket aan economische 

maatregelen dat de lidstaten moeten ondersteunen bij het bestrijden van de 

economische impact van COVID-19. Het pakket omvat drie noodmaatregelen 

waarvan het vierde element relevantie kan hebben voor MOW:  

o het verder uitwerken van een herstelfonds dat solidariteit moet 

voorzien bij het heropstarten van de economische activiteiten en dat 



moet zorgen dat de fragmentatie binnen de eenheidsmarkt niet verder 

toeneemt. Over de financiering van dit herstelfonds bestaat echter geen 

eensgezindheid. Hiervoor is verdere sturing nodig vanuit de Europese 

Raad. In deze context wordt ook gekeken naar de rol die het nieuwe 

Meerjarig Financieel Kader (MFK) zou kunnen spelen door 

investeringen te genereren, en waarbij de Commissie zich geëngageerd 

heeft om tegen eind april met een nieuw hertekend voorstel te komen.  

o Op 23 april 2020 zal Charles Michel de Europese Raad bijeenroepen 

om verdere economische relancemaatregelen te bespreken. 

Staatssteun1 

Tijdelijk kader voor staatssteunmaatregelen (19/03)  

• Naast het mobiliseren van middelen op EU-niveau werkte de commissie ook 

een tijdelijk kader voor nationale COVID-gerelateerde staatssteunmaatregelen 

uit, dat de lidstaten maximale flexibiliteit biedt om de economie te 

ondersteunen. Het tijdelijk kader geldt van 1 februari 2020 tot uiterlijk 31 

december 2020. Het moment van de toekenning van de steun is daarbij 

van belang, niet de uitbetaling. 

• Het kader voorziet in de toekenning van steun tot € 800.000 bruto per 

onderneming in de vorm van subsidies, terugbetaalbare voorschotten, 

fiscale voordelen, waarborgen of leningen.  

• De commissie benadrukt dat men naar een zo vlot mogelijk 

goedkeuringsproces streeft. Waar nodig beslist men binnen enkele dagen na 

de ontvangst van een notificatie van een lidstaat. Aanmeldingen of aanvragen 

voor staatssteun dienen te gebeuren door middel van notificatie aan DG COMP 

via het SANI-systeem.  

• Het tijdelijke framework (TF) wordt op art. 107, 3b VWEU gebaseerd, zoals bij 

de financiële crisis. Deze rechtsbasis gaat over een ‘ernstige verstoring van 

de economie van de lidstaat’.  

o Dat impliceert dat een regio of gewest alleen hier geen gebruik van kan 

maken. Er zal steeds een federale chapeau/aanmelding vereist zijn. 

De commissie benadrukt wel dat zij de nodige pragmatiek zal hanteren. 

Het zal bv. mogelijk zijn dat de federale overheid een kader aanmeldt 

waarbij wordt aangegeven welke federale steun er wordt voorzien, maar 

dat deze maatregelen kunnen worden aangevuld door gewestelijke 

steun, waarborgen etc. 

Mededeling inzake het consulteren van lidstaten over een voorstel om het tijdelijke 

staatssteunkader verder uit te breiden naar herkapitalisatiemaatregelen (09/04) 

• De commissie stuurt de lidstaten ter consultatie een ontwerpvoorstel dat het 

toepassingsgebied van het tijdelijke kader uitbreidt door lidstaten de 

mogelijkheid te geven om bedrijven in nood te herkapitaliseren.  

 

 
1 Voor een overzicht van staatssteuncases, zie 

ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date 

 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date


Transportmaatregelen 

Opschorting van de ‘use-it-or-lose-it’-regel bij de allocatie van luchthavenslots (13/03) 

• Deze maatregel maakt het luchtvaartmaatschappijen mogelijk om hun routes op 

te schorten zonder dat ze daarbij de rechten op hun toekomstige 

luchthavenslots zouden verliezen. Deze maatregelen zijn enkel relevant voor 

Brussels Airport, de slots zijn niet van toepassing op de regionale Vlaamse 

luchthavens. 

Richtsnoeren met maatregelen inzake grensbeheer voor de bescherming van de 

volksgezondheid en voor het verzekeren van de beschikbaarheid van goederen en 

essentiële diensten (16/03) 

• Controlemaatregelen mogen het goederenverkeer en de toeleveringsketens 

niet verstoren. Professionele verplaatsingen om het transport van goederen en 

diensten te verzekeren moeten gevrijwaard blijven, ook wanneer deze 

grensoverschrijdend zijn.  

• Lidstaten kunnen tijdelijk interne grenscontroles herinvoeren mits 
justificatie, notificatie in lijn met de Schengen Border Code, en de 
instelling van 'green lanes' voor vrachtvervoer.  

o Lidstaten moeten de transit van overige EU-onderdanen en verblijvers 
die naar huis terugkeren faciliteren. Zij kunnen echter wel gepaste 
maatregelen zoals zelfisolatie opleggen wanneer deze personen 
terugkeren uit een risicogebied, mits men dezelfde vereisten oplegt aan 
de eigen onderdanen. 

o Grenswerkers moeten nog steeds de grens kunnen oversteken. Met 
name, maar niet uitsluitend zij die actief zijn in de gezondheidszorg, de 
voedselsector en andere essentiële diensten. 

o Lidstaten moeten coördineren om slechts aan één kant van de grens 
een screening uit te voeren, en zo lange wachttijden te vermijden. Dit 
geldt ook voor naburige niet-EU-landen en het VK, dat tot het einde van 
de transitieperiode als EU-lidstaat behandeld wordt. 

• Aan de externe grenzen (zie ook tijdelijke restrictie) worden zowel EU-
burgers als niet-EU-burgers onderworpen aan systematische controles bij 
het betreden van de Schengenzone. 

• Het is tevens belangrijk dat ook bij de afschaling van de maatregelen 
grensoverschrijdende afspraken met de buurlanden worden gemaakt zodat 
het grensverkeer vlot kan blijven verlopen. 

•  
Communicatie over een tijdelijke restrictie van niet-essentiële reizen naar de EU 

(16/03) 

o Gevolg gevend aan de oproep van de EU staats-en regeringsleiders van 

10 maart om een gemeenschappelijke aanpak uit te werken, spoort de 

commissie de lidstaten aan om tijdelijk een reisrestrictie in te voeren 

voor alle niet-essentiële reizen naar de EU. De lidstaten gaven hun 

steun tijdens de Europese Raad van 17/03 en gingen vervolgens over 

tot implementatie.  

o Op 8 april publiceerde de Commissie een communicatie over de 

beoordeling van de tijdelijke restrictie van niet-essentiële reizen naar de 

EU (08/04). De commissie bevestigt dat deze maatregel heeft 



bijgedragen tot een vermindering van de spreiding van het virus, maar 

dat de ervaring leert dat de getroffen maatregelen langer dan 30 dagen 

moeten aangehouden worden om doeltreffend te kunnen zijn. De 

commissie nodigt de lidstaten en de Schengengeassocieerde Staten 

dan ook uit om de maatregelen aan de buitengrenzen verder te zetten 

voor een nieuwe periode van 30 dagen, dus tot 15 mei 2020.  

o De commissie onderstreept het belang van een gecoördineerde 

toepassing van de maatregel, maar ook dat de toekomstige opheffing 

van de maatregel binnen een globale en graduele EU-aanpak moet 

kaderen. 

•  
Communicatie over de implementatie van green lanes (23/03) 

• Indien men interne grenscontroles introduceert, moeten alle relevante interne 

grensovergangen die deel uitmaken van het TEN-T-netwerk, alsook bijkomende 

grensovergangen waar nodig geacht, als 'green lane' grensovergang aangeduid 

worden. Dit zowel voor land- (weg en spoor), zee- als luchtvervoer. 

• Deze green lanes overschrijden mag niet langer dan 15 minuten duren, 
inclusief gezondheidsscreening. Procedures moeten beperkt worden tot het 
hoogst noodzakelijke: identificatiedocument, rijbewijs en indien nodig een 
standaardcertificaat afkomstig van de werkgever (zie Annex III). 

• De green lanes moeten openstaan voor al het vrachtverkeer, dat gelijk 
behandeld wordt ongeacht oorsprong, bestemming of nationaliteit. Bij 
verzadiging moeten bijkomende overgangen geopend worden, exclusief gericht 
op goederenverkeer. 

•  

•  
Richtsnoeren ter facilitatie van het vrachtverkeer in de lucht (26/03) 

• De lidstaten worden onder meer aangemoedigd om tijdelijk verkeersrechten te 

geven aan cargo-operatoren buiten de EU indien de gebruikelijke restricties 

gelden, zelfs wanneer deze vrachtoperaties verricht worden met 

passagiersvliegtuigen.  

• De lidstaten worden ook aanbevolen om tijdelijk avondklokken en/of 

slotbeperkingen op te heffen voor essentiële vrachtoperaties, en om het gebruik 

van passagiersvliegtuigen voor vrachtoperaties te faciliteren.  

Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het vrij verkeer van werknemers (30/03) 

• Deze richtsnoeren geven praktisch advies om te garanderen dat werknemers, 

met name zij die actief zijn in essentiële beroepen, hun werkplek kunnen 

bereiken. Dit omvat met name maar niet uitsluitend zij die werkzaam zijn in de 

gezondheidszorg, de voedingssector en de transportsector, alsook de 

brandweer- en politiediensten.  

• In deze richtsnoeren staat een specifiek stuk over seizoenarbeiders. Wanneer 

deze essentieel/kritiek werk verrichten (men geeft het voorbeeld van de 

seizoenarbeiders in de landbouw, maar dit kan ook ruimer geïnterpreteerd 

worden) en dit werk toegelaten is (volgens de social distancingregels en 

dergelijke), zou men ook moeten toelaten dat deze werknemers de grens 

kunnen oversteken.  



Richtsnoeren voor zeevarenden (08/04) (federale bevoegdheid, mogelijk relevant 

voor havens) 

De commissie stelt vast dat er nog heel wat onduidelijkheid bestaat over de situatie 

aan de maritieme grenzen en geeft daarom gedetailleerde richtsnoeren mee in de 

volgende domeinen: 

• Repatriëring van personen aan boord van cruiseschepen en alle andere 
schepen 

• Bemanningswissels 

• Aangewezen havens voor bemanningswissels 

• Sanitaire aanbevelingen en scheepsbenodigdheden 

• Aanbeveling voor aanvullende bijgewerkte COVID-19-rapportage door schepen 
bij het naderen van EU-havens 

•  
FAQ-lijst (08/04) 
 

• De commissie publiceert een reeds lang aangekondigde FAQ-lijst over de 
mededeling van 30/03 inzake de guidance bij de tijdelijke reisrestrictie voor niet-
essentiële reizen naar de EU alsook bij  de richtsnoeren over maatregelen 
inzake grensbeheer. 

• Deze FAQ-lijst geeft verdere uitleg bij de notie “essentiële reizen”, 
visumaanvragen, overstay en repatriëringen. 

• De EU-lidstaten hadden de commissie gevraagd om haar handhavingsbeleid 

(inbreuken, tijdige omzettingen, etc.) tijdelijk op te schorten. De commissie is 

daar deels op ingegaan door een verlenging van de antwoordtermijn toe te 

kennen tot 15/06, maar enkel in een beperkt aantal dossiers (zie criteria 

hieronder). 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_616

