ZELFSTANDIGEN GETROFFEN DOOR HET
CORONAVIRUS
De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen. Een aantal
maatregelen zijn enkel van toepassing op de zelfstandigen in hoofdberoep (ook starters en
primostarters) of de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het
Coronavirus, andere vinden een uitbreiding naar alle categorieën van zelfstandigen.
De situaties waarin de moeilijkheden zich voordoen kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals
bijvoorbeeld:
o De zelfstandige kan wegens gezondheidsmaatregelen niet naar zijn onderneming
terugkeren (in quarantaine in het buitenland of in België na terugkeer van een reis in
het buitenland).
o De zelfstandige is ziek met symptomen van het coronavirus.
o De activiteit van de zelfstandige wordt vertraagd of ondervindt zware terugval ten
gevolge de economische gevolgen van de epidemie (bijvoorbeeld toeristische sector,
evenementensector, horeca, vertraagde uitvoer, gebrek aan grondstoffen of materiaal
afkomstig van een zwaar getroffen land, ontbrekend personeel …).

STEUNMAATREGELEN:
 Uitstel van betaling voorlopige bijdragen van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van
2020 en de regularisatiebijdragen over 2018.
o Op 16/03 heeft de overheid de steunmaatregel om uitstel van betaling aan te
vragen uitgebreid naar alle categorieën van zelfstandigen.
o Uitstel voor het 1ste kwartaal 2020, de aanvraag moet binnen zijn bij het Sociaal
Verzekeringsfonds vóór 15/09/2020 (de overheid heeft deze termijn verlengd van
15/06 naar 15/09). Voor het 1ste kwartaal 2020 wordt een automatische
kwijtschelding voorzien voor de verhogingen. Ook voor diegenen die geen uitstel
hebben aangevraagd voor dit kwartaal.
o Uitstel voor het 2de kwartaal 2020, de aanvraag moet binnen zijn bij het Sociaal
Verzekeringsfonds vóór 15/09/2020. De overheid heeft de termijn van 15/06 met 3
maanden verlengd.
o Uitstel voor het 3de kwartaal 2020, de aanvraag moet binnen zijn bij het Sociaal
Verzekeringsfonds vóór 15/09/2020.
o Uitstel voor het 4de kwartaal 2020, de aanvraag moet binnen zijn bij het Sociaal
Verzekeringsfonds vóór 15/12/2020.
o Uitstel van betaling:
- het 1ste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021
- het 2de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 juni 2021
- het 3de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 september 2021
- het 4de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 15 december 2021.
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Uitstel voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op
31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020. De aanvraag moet uiterlijk ingediend worden
vóór 15/09/2020. Ook voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die
vervallen op 31/12/2020 kan uitstel van betaling aangevraagd worden. Deze
aanvraag moet uiterlijk ingediend worden voor 15/12/2020.
Uitstel van betaling:
- regularisatiebijdragen met vervaldag 31/03/2020 moeten betaald zijn vóór 31
maart 2021
- regularisatiebijdragen met vervaldag 30/06/2020 moeten betaald zijn vóór 30
juni 2021
- regularisatiebijdragen met vervaldag 30/09/2020 moeten betaald zijn vóór 30
september 2021
- regularisatiebijdragen met vervaldag 31/12/2020 moeten betaald zijn vóór 15
december 2021.
Laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen
zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd
worden
Uitstel van betaling geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.
Het uitstel heeft geen invloed op het recht van uitkeringen

De aanvraag tot uitstel moet gericht worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds met
vermelding van het gewenste kwartaal, naam + voornaam en woonplaats van de
zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf, het ondernemingsnummer én MOTIVERING link met Coronacrisis. De aanvraag mag per mail overgemaakt worden.
Dit is een hulpmiddel om huidige financiële problemen te verzachten, maar bedenk dat
er in 2021 extra sociale bijdragen te betalen zullen zijn (uitgestelde kwartalen van 2020
en de kwartalen van 2021). Ook het fiscaal attest van 2020 dat ingebracht kan worden
zal lager zijn.
 Vermindering van voorlopige bijdragen.
De berekening van de sociale bijdragen laat het toe, mits aanvoer van objectieve
bewijzen, vermindering van de voorlopige bijdragen aan te vragen voor het lopende
jaar. In dit geval geldt de weerslag van de corona-epidemie als aanvaardbaar bewijs
voor de aanvraag. De vermindering kan toegestaan worden voor de wettelijke
drempels van de beroepsinkomsten. Na contact met het sociaal verzekeringsfonds
bezorgt de dossierbeheerder het aanvraagformulier met de inkomstendrempels die voor
de aanvrager van toepassing zijn.
Er moet wel voldoende aandacht besteed worden aan de uiteindelijke
beroepsinkomsten.
Indien deze inkomsten uiteindelijk toch boven de aangevraagde drempel vallen is het
noodzakelijk een bijbetaling te doen voor het einde van het jaar, zo niet zal de verhoging
op ten onrechte bekomen vermindering toegepast moeten worden (3% en 7%).
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 Aanvraag vrijstelling van bijdragen
Zelfstandigen die in zeer zware financiële problemen terecht komen kunnen ook gebruik
maken van de aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Hiervoor komen het 1ste en 2de
kwartaal van 2020 in aanmerking maar ook de regularisatiebijdragen van 2018 met
vervaldag 31/3/2020, 30/06/2020 en 30/09/2020. Voor de aanvraag vrijstelling komen
volgende zelfstandigen in aanmerking: hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e),
primo-starter, student-zelfstandige die de minimum bijdragen hoofdberoep betaalt,
gepensioneerde met of zonder pensioen, starters.
De aanvraag kan niet gebeuren voor bijdragen in de toekomst.
Belangrijk: de vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor de opbouw van
pensioenrechten. Binnen een periode van 5 jaar kunnen deze kwartalen nog wel
geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.
Aanvragen:
Vrijstelling naar aanleiding van het Coronavirus kan met het specifieke document te
vinden op: https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/04/Formulier-vrijstellingbijdragen-Corona-N-april-2020.pdf?x97516
Deze “Corona” aanvraag vrijstelling mag per e-mail of gewone post ingediend worden
aan het sociaal verzekeringsfonds op info@multipen.be of aan Multipen vzw, Zeutestraat
2B, 2800 Mechelen. Dit in tegenstelling tot de gewone aanvragen vrijstelling (voor
andere periodes en andere omstandigheden) die per aangetekende post of ter plaatse
moeten bezorgd worden.
 De tijdelijke maatregel Overbruggingsrecht-Corona (tijdelijke uitbreiding op de derde
pijler - gebeurtenis met “economisch impact”).
Voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 gelden in het kader van de derde pijler
van het overbruggingsrecht de volgende tijdelijke crisismaatregelen voor zelfstandigen:
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De zelfstandigen waarvan de activiteiten opgenomen zijn in het ministerieel besluit
van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, hebben automatisch recht op de financiële
uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni
2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil
zeggen dat ook de handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten de
volledige financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het
restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen
minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

o

De zelfstandigen waarvan de activiteiten niet zijn opgenomen in voormeld
ministerieel besluit, kunnen aanspraak maken op de volledige uitkering voor de
maanden maart, april, mei en juni 2020 voor zover ze in elk van deze maanden
minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen gedwongen worden om hun activiteit
te onderbreken naar aanleiding van het coronavirus COVID-19. De onderbreking
moet volledig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige
activiteit moeten onderbreken wegens het niet komen opdagen van werknemers
die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens
een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename
annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

o

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun
onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van
het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit
dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de
vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone
regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.
Het betreft een zeer ruime interpretatie van het begrip overmacht. Dit laat toe om
de zelfstandigen die vrijwillig beslissen hun activiteit te onderbreken ook van het
overbruggingsrecht te laten genieten. Bijvoorbeeld omdat het dagelijkse cliënteel
aanzienlijk verminderd is door de gevolgen van de coronavirus-epidemie en het
voorlopig niet meer rendabel is om de zaak verder open te houden. In dat geval
volstaat een formele verklaring op eer van de zelfstandige.




Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig
onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische
gevallen, behouden het recht op de crisismaatregel van het overbruggingsrecht
en dit voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig
stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand (maart, april en mei).
Tot 23/03/2020 stond het de kappers vrij hun kapsalon te sluiten of het open te
houden mits naleving van de voorwaarden vastgelegd in het ministerieel
besluit. Zij konden genieten van een vervangingsinkomen, ongeacht of zij
beslisten hun kapsalon open te houden of te sluiten. Sinds 23/03/2020 vielen zij
nu onder de verplichte sluiting.

Voorwaarden
Voor de sectoren die niet door de sluitingsmaatregelen getroffen worden moet de
zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken worden in
de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering zal uitgekeerd kunnen worden. De
onderbreking moet volledig zijn.
Voor sectoren die getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen genomen door de
overheid zal de betrokkene automatisch recht hebben op de financiële uitkering van het
overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei 2020. Het speelt hier geen rol
of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is en er is geen minimumduur van
onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. Vanaf 23/03/2020 vallen ook de kapsters
onder deze groep.
De krantenwinkels die de overbruggingspremie aangevraagd hebben ontvangen de
uitkering voor de maand maart automatisch zonder dat zij de sluiting van 7
opeenvolgende dagen moeten aantonen. Voor de maand april zijn er geen
beperkingen meer opgelegd aan de krantenwinkels. De uitkering voor de maand april
zal dus enkel uitbetaald worden als er een vrijwillige sluiting van minstens 7
opeenvolgende dagen is.
Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, zelfstandigen in hoofdberoep met
gelijkstelling bijberoep (art.37), student-zelfstandigen of helpers die bij de start van de
onderbreking van de activiteiten de minimum sociale bijdragen hoofdberoep
verschuldigd zijn (745,15 €), kunnen van de maatregelen genieten. Ook zelfstandigen in
bijberoep en de +65-ers zonder ontvangst pensioen die hieraan voldoen kunnen van
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deze maatregel gebruik maken. Het feit dat déze zelfstandigen in bijberoep een
tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen, is geen belemmering voor het recht op de
overbruggingsvergoeding. Ook starters en primostarters komen in aanmerking.
LET WEL: Betaalde sociale bijdragen die op basis van een verhoogd geraamd inkomen
gelijk zijn aan de minimum bijdragen hoofdberoep komen niet in aanmerking.
De beoogde zelfstandigen moeten sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.
Het genot van een vervangingsinkomen is een voorlopig nog een obstakel om het
overbruggingsrecht te genieten maar dit wordt waarschijnlijk nog herbekeken. Wanneer
een zelfstandige evenwel tijdens de maand maart, april of mei 2020 recht heeft op de
financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden
ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verliest hij het recht op de
financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op
de maand waarin zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.
Bij zelfstandigen in bijberoep die op basis van de inkomsten van 3 jaar geleden de
voorlopige bijdragen van minstens de minimum bijdragen van een hoofdberoep
verschuldigd zijn én daarbij een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen zal dit laatste
geen belemmering zijn voor het recht op de overbruggingsvergoeding.
De zelfstandige moet de nodige bewijsstukken leveren die aantonen dat de
onderbreking te wijten is aan de gevolgen van het Coronavirus. Een verklaring op eer is
reeds voldoende, indien het voldoende duidelijk is dat er een link is tussen het
coronavirus en de tijdelijke onderbreking van de activiteit.
Het tijdelijke overbruggingsrecht Corona wordt niet in rekening gebracht met de andere
periodes van het overbruggingsrecht. De uitbetaling van het overbruggingsrecht
Corona vermindert dus het 'rugzakje' van het overbruggingsrecht niet en wordt ook nog
toegekend zelfs als het 'rugzakje' van het overbruggingsrecht al volledig opgebruikt is.
NIEUW SINDS JUNI 2020
Na de opheffing van de gedwongen sluiting voor de meeste activiteiten (enkele
activiteiten blijven nog steeds gedwongen niet-actief) heeft de overheid op 7 juni beslist
het overbruggingsrecht nog verder uit te breiden naar de maanden juli en augustus en
eventueel later, indien nodig tot december. De voorwaarden voor de sectoren die nog
steeds onder de verplichte sluiting vallen blijft gehandhaafd. Voor de zelfstandigen die
in juli en augustus de activiteiten vrijwillig onderbreken gedurende minstens 7
opeenvolgende dagen moet, buiten de vroegere voorwaarden, de aanvraag nu ook
voorzien worden van objectieve elementen die de betrokkenheid van de sluiting met
COVID-19 staven. Meer hierover in de specifieke infonota over de steunmaatregelen
overbruggingsrecht juli en augustus en ondersteuning bij heropstart (Relancepremie).
De overheid kondigt wel aan dat alle mogelijke gegevensstromen zullen aangewend
worden om controles uit te oefenen. De Dienst Eerlijke Concurrentie van het RSVZ zal
belast worden met het opsporen van misbruik in dossiers.
De zelfstandigen die na een verplichte sluiting van minstens 1 maand heropstarten en
een verlies van 10% aan omzet of bestellingen kunnen aantonen, hebben recht op een
Relance- of Heropstartpremie. Deze premie bedraagt evenveel als de tijdelijke
overbruggingspremie. Deze premie is niet cumuleerbaar met het overbruggingsrecht of
de vergoeding voor ouderschapsverlof. Lees meer op de infonota.
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Uitkeringen
Voor maart, april ,mei, juni, juli en augustus 2020 gelden volgende
maanduitkeringen:
Zonder gezinslast
1.291,69 €/maand

Met gezinslast
1.614,10 €/maand

Uitbetaling:
Bij ontvankelijk verklaarde dossiers zal de uitbetaling ten laatste gebeuren in het
begin van de volgende maand waarop de uitkering uitwerking heeft.
Aanvragen
U vraagt het overbruggingsrecht voor maart, april, mei en juni aan met het specifiek
document dat u terug vindt op : https://www.multipen.be/wpcontent/uploads/2020/03/Formulier-aanvraag-overbruggingsrecht-COVID-N25032020.pdf?x97516
De aanvragen moeten aan het betrokken sociaal verzekeringsfonds gestuurd worden
per aangetekende brief of aangetekende mail maar ook de gewone brief en mail
worden aanvaard.
Voor de uitbetaling van het overbruggingsrecht van juni moet een nieuwe aanvraag
ingediend worden of er moet schriftelijk (per e-mail of per post) bevestigd worden dat
de voorwaarden voor het overbruggingsrecht nog steeds voldaan zijn.
Voor de aanvragen voor de maanden juli en augustus moet per maand een
afzonderlijke aanvraag gedaan worden.
De specifieke documenten hiervoor vindt u terug op de website.
 Uitkering ouderschapsverlof voor zelfstandigen
Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners en helpers in hoofdberoep,
zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum bijdragen van een zelfstandige in
hoofdberoep betalen, net als de student-zelfstandigen en de actief-gepensioneerden
die nog actief zijn of heropgestart zijn (volledig of gedeeltelijk) en die de bijkomende
zorg hebben voor kinderen onder 12 jaar of voor een kind met een beperking ouder dan
12 jaar, kunnen gebruik maken van dit ouderschapsverlof.
De maandelijkse uitkering bedraagt 532,24 euro of voor een 1-oudergezin 875 euro.
Vanaf 1 juli wordt het bedrag voor ouders met een kind met een beperking de uitkering
opgetrokken tot 638,69 euro en voor de 1-oudergezinnen wordt de uitkering verhoogd
tot 1.050 euro. Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met de uitkering
overbruggingsrecht of een andere uitkering vanuit het zelfstandigenstatuut (wel uit het
loontrekkende statuut).
Het ouderschapsverlof kan aangevraagd worden voor de maanden mei, juni, juli,
augustus en september. Lees meer op onze infofiche ouderschapsverlof.
Hoe aanvragen? Via het specifiek aanvraagformulier voor mei en juni en het formulier
voor juli, augustus en september dat gemaild mag worden aan info@multipen.be.
OPGELET: Corona-uitkeringen (overbruggingsrecht, ouderschapsuitkering, relancepremie) zijn vervangingsinkomsten. Zij komen bij de belastbare grondslag. Op de
premies werd nog geen bedrijfsvoorheffing afgehouden waardoor er nog belastingen op
moeten betaald worden.
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 Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben nu recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (via het ziekenfonds) vanaf de eerste dag van de
arbeidsongeschiktheid. Vergeet vooral niet om uw ziekenfonds tijdig op de hoogte te
brengen.
Meer informatie over het Coronavirus wordt aangeboden op de op de website van de FOD
Volksgezondheid https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Op vrijdag 6 maart 2020, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering verschillende
maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen
worden door de gevolgen van COVID-19.
Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn
in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te
behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van
betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor
ondernemingen en zelfstandigen.
Meer informatie hierover is te vinden op:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn --> zie
informatie voor ondernemingen -> vermindering van de economische verliezen.
HINDERPREMIE
Einde aanvraag 30 juni 2020.

De hinderpremie is er voor de ondernemers in hoofdberoep of bijberoep met een bijdrage
die minimum gelijk is aan hoofdberoep en vallen onder de verplichte sluitingsmaatregelen.
Voor hen is er een premie van 4000 EUR voorzien en vanaf 5 april, een vergoeding van 160
EUR per dag. De dagvergoeding van 160 euro stopt voor diegenen die terug mogen
opstarten maar blijft verder uitgekeerd aan de ondernemingen waarvoor de verplichte
sluiting nog steeds in voege is (welnesscentra, bioscopen, sauna's, casino's, ... alsook de
marktkramers die omwille van de afstandsrestrictie geen plaats op sommige markten
kunnen bekomen).
De hinderpremie kan online aangevraagd worden op de website van Vlaio op
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin
Meer info over de Hinderpremies die door de Vlaamse overheid ter ondersteuning worden
toegekend: https://www.vlaio.be/nl/begeleidingadvies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
COMPENSATIEPREMIE
Einde aanvraag 30 juni 2020.

Op 1 april heeft de Vlaamse Regering de Compensatiepremie
goedgekeurd voor ondernemers die een zwaar omzetverlies hebben. Deze premie is
voorzien voor bedrijven die niet onder de verplichte sluiting vallen en geen recht hebben op
de hinderpremie en een zwaar omzetverlies hebben. Combinatie hinderpremie en
compensatiepremie is niet mogelijk.
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Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en
(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, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Ook schilders of loodgieters die enkel
nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horecaafnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de
periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar
kunnen van deze maatregel genieten.
Steunmaatregel
 De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per
onderneming zijn;
 Ook zelfstandigen in bijberoep en de student-zelfstandigen, die door de hoogte van
het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen
de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78
euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. 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.
 Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De
referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het
neergelegde financieel plan.
 Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook
mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een online-toepassing
bij VLAIO.
CORONA ONDERSTEUNINGSPREMIE -VLAANDEREN
Vlaanderen voert een NIEUWE premie van 2.000 euro in. Deze premie wordt ter beschikking
gesteld voor ondernemingen en winkels die geconfronteerd zijn met een omzetverlies van
60%, één maand na de heropening in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (aan te
tonen op basis van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie). De aanvraag
zal waarschijnlijk mogelijk zijn via een on-line tool vanaf half juli. Meer info hierover op:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie
PREMIE BRUSSEL
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een eenmalige premie van 4.000 euro voor de
getroffen bedrijven . Bekijk hiervoor de website https://1819.brussels/nl
Er is een FAQ-pagina voorzien en de mogelijkheid om je e-mailadres achter te laten. Een
aanvraagformulier wordt voorzien tegen 7 april.
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