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Premie ‘Indemnité wallonne COVID-19’

Premie van 5.000 EUR - Principes

Kwalificerende ondernemingen
De ondernemingen die in aanmerking komen voor deze premie zijn: 

 • Kleine en micro-ondernemingen (*), alsook zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) die gesloten zijn 
naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR),

 • die een activiteit hebben uitgeoefend tot vóór 12 maart 2020 en 

 • die in 2018 sociale bijdragen hebben betaald.  

Voor starters en nieuwe ondernemingen die na 2018 zijn opgericht, zullen bewijzen van betaling van 
de bijdragen in het 4e kwartaal van 2019 worden gevraagd of – bij gebrek hieraan – zullen bewijzen 
van inkomsten gevraagd worden die de betaling van bijdragen rechtvaardigen. De dossiers zullen op 
individuele basis worden onderzocht.

(*) Kleine of micro-onderneming: elke onderneming die minder dan 50 werknemers heeft, een jaaromzet of balanstotaal van 

maximaal 10 miljoen EUR en voldoet aan het zelfstandigheidscriterium zoals vastgelegd in het decreet van 11 maart 2004 

betreffende regionale maatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen.  

Ondernemingen die actief zijn binnen een sector die in aanmerking komt, waarvan de 
maatschappelijke zetel of de vestigingsplaats in Wallonië is gevestigd en die volledig zijn gesloten of 
gedwongen zijn hun hoofdactiviteit te sluiten of te staken vanwege COVID-19, kunnen een eenmalige 
compensatiepremie van 5.000 EUR per ondernemingsnummer ontvangen.

In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen 
genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren. Hetzelfde geldt voor winkels die online verkopen, 
als hun hoofdactiviteit (bijvoorbeeld verkoop in de winkel) stil ligt.

De in aanmerking komende sectoren worden gedefinieerd op basis van de NACE-codes.
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Uitbreiding van de premie voor bepaalde sectoren
Op 22 april heeft de Waalse regering aanvullende maatregelen genomen om de door de COVID-19-
crisis getroffen bedrijven te helpen. De bonus van 5.000 EUR zal ook worden toegekend aan bedrijven 
die volledig zijn gesloten of gedwongen zijn hun hoofdactiviteit te sluiten of te staken als gevolg van de 
maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen en die tot de volgende sectoren behoren:

 • Handel en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;

 • Kunst, amusement en recreatieve activiteiten (sporthallen, sport- en vrijetijdsactiviteiten, …);

 • Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;

 • Filmzalen.

Het Waals Gewest heeft op basis van de NACE-codes 136 sectoren geselecteerd die in aanmerking 
komen voor deze premie. De nieuwe sectoren die sinds 22 april voor deze premie in aanmerking 
komen, krijgen een extra periode om hun aanvraag in te dienen.

Premie van 2.500 EUR - Principes

Ondernemingen en zelfstandigen, ongeacht de sector waartoe zij behoren, die hun activiteit in de 
maanden maart en april 2020 substantieel hebben moeten onderbreken, komen in aanmerking 
voor een premie van 2.500 EUR. 

De premie kan worden toegekend aan zelfstandigen en bedrijven waarvan de bedrijfsleider 
zelfstandig ondernemer is, op voorwaarde dat hij/zij voor de maanden maart of april het volledige 
overbruggingsrecht heeft genoten. Indien er meerdere bedrijfsleiders zijn, kan de steun slechts 
eenmaal per onderneming worden toegekend. Ook als de bedrijfsleider zelf een begunstigde is, kan de 
premie slechts één keer worden toegekend. 

De steun wordt ook toegekend aan bedrijven waarvan de bedrijfsleiders niet zelfstandig zijn, op 
voorwaarde dat het bedrijf kan aantonen dat de meerderheid van de werknemers tijdelijk werkloos 
was in maart en april 2020 als gevolg van overmacht door de coronacrisis.

Begunstigden en bedrijven die in het kader van de coronacrisis een compensatiepremie van 5.000 EUR 
of een andere premie in een andere regio hebben ontvangen, zijn echter uitgesloten. 

Opgelet: Elke onderneming die dergelijke premie aanvraagt, verbindt er zich toe om voor het boekjaar 
2020 geen dividend op aandelen uit te keren.

Onder voorbehoud van aanpassingen zijn de premies belastingvrij en kunnen ze worden 
gecombineerd met andere steunmaatregelenen (overbruggingsrecht, werkloosheidsuitkering, enz.). De 
premies kunnen echter niet gecumuleerd worden.
 

Procedure

De aanvragen moeten ingediend worden – binnen de 60 dagen vanaf de stopzetting van de activiteit –
via een platform dat sedert 27 maart 2020 toegankelijk is. De betalingen zullen vanaf half april 
plaatsvinden.

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen voor de premie van 5.000 EUR is 12 mei 2020 of 31 
mei 2020, naargelang de datum die in de tabel met de in aanmerking komende NACE-codes is vermeld.

Wat de premie van 2.500 EUR betreft, is de applicatie voor de indiening van de aanvragen nog niet 
open en zijn de modaliteiten op vandaag nog niet bekend.

Link naar site
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
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Maatregelen ten behoeve van erkende dienstenchequebedrijven
De Waalse regering heeft een aantal maatregelen genomen om erkende dienstenchequebedrijven, die 
hun maatschappelijke zetel in Wallonië hebben, bij te staan. De maatregelen bestaan uit de toekenning 
van een eenmalige premie van 5.000 EUR en een premie van 14,86 EUR per uur en per werknemer. De 
geldigheidsduur van de in omloop zijnde dienstencheques wordt eveneens met 3 maanden verlengd.

Link naar site: 
https://emploi.wallonie.be/news/coronavirus--mesures-pour-les-entreprises-titres-services

Subsidies - flexibiliteit en toegeeflijkheid in regionale procedures
Er zal een zekere flexibiliteit en toegeeflijkheid worden toegepast ten aanzien van de bestaande 
verbintenissen tussen bedrijven en het Waalse Gewest in het kader van de gewestelijke procedures 
(aanvragen van premie, subsidies, …). Dit kan concreet gaan over het bereiken van een doelstelling, een 
uiterste datum van of een termijn voor de terugbetaling van de steun, … 

Indien de impact van het coronavirus op de activiteiten van het bedrijf moet worden aangetoond, zal 
elke situatie geval per geval worden onderzocht. 

Ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden 
De bestaande ‘Entreprise en Rebond’-regeling kan expertise bieden op juridisch, financieel en 
economisch vlak aan bedrijven en zelfstandigen in moeilijkheden met als doel de situatie te 
stabiliseren en de continuïteit van de economische activiteit te bevorderen.

De expertise bestaat uit het uitvoeren van een diagnose van de economische, juridische, financiële, 
boekhoudkundige en fiscale toestand, waarop een eerste advies volgt om de situatie te stabiliseren en 
een begeleiding naar de meest geschikte ondersteuning en partner.

Deze regeling is in eerste instantie bedoeld voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zeer 
kleine ondernemingen of kmo’s waarvan de zetel van de activiteit gevestigd is in Wallonië en het 
bestaan van moeilijkheden van economisch-juridische aard kan aangetoond worden (bijvoorbeeld 
handelsconflicten, economische vertraging, krimpen van de orderportefeuille, …).
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