
Hinderpremie	  in	  coronatijden	  

De	  Vlaamse	  regering	  voorziet	  een	  premie	  voor	  ondernemingen	  en	  zelfstandigen	  (gelegen	  in	  het	  
Vlaams	  Gewest)	  met	  een	  fysieke	  onderneming	  die	  getroffen	  worden	  door	  de	  coronamaatregelen	  om	  
het	  inkomstenverlies	  deels	  te	  compenseren.	  

Voor	  wie?	  

De	  corona	  hinderpremie	  geldt	  voor	  alle	  ondernemingen	  met	  een	  fysieke	  locatie	  (winkel,	  kantoor,	  …)	  
in	  het	  Vlaams	  Gewest	  die	  rechtstreeks	  door	  de	  overheid	  verplicht	  worden	  om	  te	  sluiten.	  

De	  corona	  hinderpremie	  wordt	  beperkt	  tot	  1	  premie	  per	  bedrijf	  met	  een	  getroffen	  locatie.	  Voor	  
eenzelfde	  vestiging	  met	  dezelfde	  activiteit	  (nace-‐code	  volgens	  KBO)	  kan	  slechts	  1	  premie	  toegekend	  
worden,	  ongeacht	  het	  aantal	  ondernemingsnummers	  gekoppeld	  aan	  die	  vestiging.	  

Voor	  ondernemers	  die	  actief	  zijn	  in	  de	  horecasector	  is	  er	  een	  premie	  mogelijk	  per	  uitbatings-‐	  of	  
exploitatiezetel,	  op	  voorwaarde	  dat	  er	  per	  uitbatingszetel	  minstens	  1	  voltijdsequivalent	  (VTE)	  	  RSZ-‐
ingeschrevene	  tewerkgesteld	  is.	  	  

Zelfstandigen	  in	  bijberoep	  komen	  enkel	  in	  aanmerking	  als	  je,	  omwille	  van	  de	  hoogte	  van	  je	  
beroepsinkomen,	  gelijkaardige	  sociale	  bijdragen	  zoals	  een	  zelfstandige	  in	  hoofdberoep	  betaalt.	  

Ambulante	  handelaars	  (markten)	  kunnen	  de	  premie	  ook	  aanvragen	  als	  ze	  hun	  	  goederen	  niet	  mogen	  
verkopen	  op	  een	  (al	  dan	  niet	  gesloten)	  openbare	  markt	  in	  het	  Vlaamse	  Gewest	  door	  de	  
coronamaatregelen.	  

Hoe	  aanvragen?	  

De	  onderneming	  vraagt	  tijdig	  en	  online	  LINK:	  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-‐financiering/corona-‐
hinderpremie/hoe-‐vraag-‐je-‐de-‐corona-‐hinderpremie-‐aan	  de	  corona	  hinderpremie	  (en	  aansluitend	  de	  
mogelijke	  bijkomende	  sluitingspremie)	  aan,	  ten	  laatste	  binnen	  de	  30	  kalenderdagen	  na	  de	  verplichte	  
sluitingsperiode.	  VLAIO	  onderzoekt	  de	  aanvraag	  en	  toetst	  hierbij	  de	  naleving	  van	  de	  voorwaarden	  af,	  
opgelegd	  door	  de	  regelgeving.	  VLAIO	  neemt	  nadien	  de	  beslissing	  of	  de	  subsidie	  wordt	  toegekend.	  De	  
ondernemer	  wordt	  hiervan	  per	  e-‐mail	  	  op	  de	  hoogte	  gebracht.	  	  	  

De	  uitbetaling	  van	  de	  premie	  gebeurt	  automatisch	  na	  goedkeuring	  van	  de	  aanvraag	  door	  VLAIO	  en	  
enkel	  op	  een	  Belgisch	  rekeningnummer	  van	  de	  begunstigde	  onderneming.	  

Meer	  info	  

De	  website	  van	  VLAIO	  LINK	  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-‐financiering/corona-‐
hinderpremie/wat-‐is-‐de-‐corona-‐hinderpremie	  	  

Via	  het	  gratis	  nummer	  van	  VLAIO	  	  0800	  20	  555	  tussen	  9	  en	  12	  uur	  en	  tussen	  13	  en	  17	  uur	  (op	  vrijdag	  
tot	  16	  uur)	  

	  


