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Hinderpremie
Bedrag - principe
Wie omwille van de coronamaatregelen verplicht wordt zijn bedrijfslocatie te sluiten, krijgt een premie 
van 4.000 EUR.

Aangezien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode vanaf 4 april 2020 werd verlengd, zal 
de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie 
ontvangen. Deze bedraagt 160 EUR per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale 
openingsdag zoals die van toepassing was voor de inwerkingtreding van dit besluit. Indien men reeds 
recht had op de corona-hinderpremie hoeft men hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Van zodra 
de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van 
de maatregelen in één keer betaald.

De premie wordt ook toegekend aan ambulante handelaars (vb. marktkramers en foorkramers) die 
getroffen worden door het sluiten van een openbare markt of openbare kermis waarop zij normaal 
aanwezig zijn. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de 
premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één 
voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per 
onderneming. 

Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen 
dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

De hinderpremie is combineerbaar met het overbruggingsrecht. De corona hinderpremie valt 
onder de Europese de-minimisregeling waardoor het maximaal steunplafond van de-minimis moet 
gerespecteerd worden.

In principe is de ontvangen vergoeding belastbaar, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken. 

Op 3 april 2020 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd (momenteel nog ter goedkeuring bij de 
Raad van State) waarbij de corona-hinderpremie belastingvrij zou zijn.  
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Procedure

Aanvragen kan enkel online en dit vanaf 27 maart. 
Hoe de premie kan aangevraagd worden staat stap per stap uitgelegd op de “Hoe vraag je de corona 
hinderpremie aan” webpagina van VLAIO.

De aanvraag van de hinderpremie moet uiterlijk 18 juni 2020 ingediend worden. 

Per onderneming moet er één aanvraag gebeuren voor de verschillende exploitatiezetels samen.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag. De beslissing 
wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

Link naar site
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

Compensatiepremie 
Wie komt in aanmerking?
Volgende ondernemingen komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Zelfstandige in hoofdberoep

 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van 
minstens 13.993,78 EUR 

 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend 
vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of 
minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven 
personeelslid.

Bovendien gelden volgende regels:

 • De onderneming of zelfstandige is op 12 maart 2020 actief volgens de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO). 

 • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval 
van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).

 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.

Welke activiteiten komen in aanmerking?
De hoofdactiviteit van de onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens de inschrijving in de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze lijst van 
nace-codes. 

Ondernemingen niet actief in één van deze sectoren die bovendien niet verplicht waren de deuren te 
sluiten, komen in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaan 
ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zijn sowieso uitgesloten:

 • Holdingvennootschappen

 • Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel 
onroerend goed, exclusief terreinen)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van
https://www.vlaio.be/sites/default/files/2020-04/VR%202020%201004%20DOC.0345_3_Lijst%20sectoren%20ivm%20COVID19-compensatiepremie.pdf
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 • Activiteiten van hoofdkantoren

 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten 
verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde 
persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.

 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun 
locaties te sluiten. 

Bedrag - principe
Een eenmalige compensatiepremie van 3.000 EUR wordt toegekend aan bedrijven die niet verplicht 
moesten sluiten, maar toch hun omzet met minstens 60 % zien dalen in de periode van 14 maart tot en 
met 30 april 2020, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor startende ondernemingen geldt 
als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. 

Ook zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 EUR en 
13.993,78 EUR en als loontrekkende niet 80 % of meer is tewerkgesteld, komen in aanmerking voor een 
premie van 1.500 EUR. 

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door 
exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde 
facturatie. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden. De omzetdaling 
wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • Dagontvangsten

 • Geleverde prestaties

 • Tijdsregistratie.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het 
Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij 
de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Indien er meerdere exploitatiezetels zijn dan kunnen er maximaal 5 compensatiepremies per 
onderneming toegekend worden. 

Procedure

De aanvraag verloopt via een online applicatie op de website van VLAIO. De aanvraag moet uiterlijk op 
30 juni 2020 ingediend worden.

Per onderneming moet één aanvraag ingediend worden, voor de verschillende exploitatiezetels 
samen. De omzetdaling van 60 % gebeurt bij indiening van de steunaanvraag via een verklaring op eer. 
De bewijsstukken voor een controle moeten gedurende 5 jaar bijgehouden worden.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60 % niet gehaald 
werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, dient de 
onderneming de uitbetaalde steun terug te betalen aan VLAIO.

Ondernemingen die na de aanvraag van de compensatiepremie toch gebruik willen maken van andere 
niet cumuleerbare steunmaatregelen (zoals een Gigarantwaarborg of een corona achtergestelde 
lening) kunnen de compensatiepremie terugbetalen.

Link naar site
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/wat-is-de-corona-
compensatiepremie
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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 het - ten gevolge van de crisis - moeilijk krijgen om de termijnen na te 
komen die voorzien zijn bij één van onderstaande subsidies, kunnen met het agentschap in overleg 
gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie wordt best 
contact opgenomen met de dossierbehandelaar.

Het gaat om volgende subsidies:

 • Baekeland-mandaten

 • Ecologiepremie+

 • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek

 • Innovatiemandaten (IM)

 • Onderzoeksproject

 • Ontwikkelingsproject

 • Strategische ecologiesteun (STRES)

 • Strategische Transformatiesteun (STS)

 • Thematische ICON-projecten

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