Voor al uw vragen over coronamaatregelen stel ze aan onze chatbot (geleverd door accounton.io)
op onze website www.admin4all.be of via mail corona@admin4all.be
Voor wie
Hoeveel?
Zelfstandige
Hoofdberoep
7,50% van het
(inclusief
omzetcijfer exclusief BTW
met een maximum van
gepensioneerden
en student15.000 euro
- 3.000 euro voor
zelfstandigen)
bepaalde horeca
& cateraars*
zonder witte
kassa
Bijberoep met een netto belastbaar
Idem hoofdberoep
beroepsinkomen (2019) van minstens 13.993,78
euro
Bijberoep met een netto beroepsinkomen (2019) De helft van de premie
tussen 6.996,89 en 13.993,78 en als
(3,75% met maximum
loontrekkende minder dan 80% tewerkstelling
7.500 of 1.500 euro))
Vennootschappen met minstens 1 VTE werkend vennoot
idem hoofdberoep
met minstens 1VTE bij de RSZ ingeschreven
Idem hoofdberoep
personeelslid
VZW
Met economische activiteit en minstens 1VTE bij
Idem hoofdberoep
de RSZ ingeschreven personeelslid
Komen NIET in
Ondernemingen of zelfstandigen die op 1
0
aanmerking
augustus 2020 in niet actieve toestand in de
kruispuntbank geregistreerd staan
Holdingvennootschappen
0
Patrimoniumvennootschappen
0
Activiteiten van hoofdkantoren
0
Managementvennootschappen waarvan de
0
bestuurder/zaakvoerder zakelijke diensten
verleent aan een onderneming die reeds de
compensatiepremie ontving en waarin deze
persoon bestuurder/vennoot/zaakvoerder is
Ondernemingen die achterstallige schulden
0
hebben bij het agentschap innoveren en
ondernemen n.a.v. een terugvordering van
onterecht ontvangen corona hinderpremie of
compensatiepremie
Ondernemingen die een onterecht ontvangen
0
corona hinderpremie of -compensatiepremie
moeten terugbetalen
Ondernemingen opgestart na 1 augustus 2020
0
Ondernemingen die nog verplicht gesloten zijn
0
omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro
kunnen ontvangen (vb discotheek)
* Voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of
van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht
bedraagt de subsidie eveneens van 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september
2019 maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van € 3.000.
Voor ondernemingen die beschikken over een zogenaamde witte kassa, dit is een geregistreerd kassasysteem
zoals vermeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de
regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, geldt de beperking tot € 3.000 niet.
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Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen?
Actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest
De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona
compensatiepremie vallen
Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona
compensatiepremie, kunnen toch een premie Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Zij
moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële
exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de
Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de
bevoegde autoriteiten inzake burgelijke veiligheid. Omzetdaling die niet het gevolg is van de
opgelegde coronamaatregelen, komt niet in aanmerking.
Geopend zijn uiterlijk 7 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 augustus 2020. Met volgende moet geen rekening gehouden worden:
- Normale jaarlijkse sluiting omwille van verlof
- Verplicht gesloten ondernemingen door de maatregelen vanaf 29 juli 2020

Wie minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode 2019 zal
slechts de helft van de steun ontvangen.
Welke activiteiten komen in aanmerking?
Verplichte sluiting zoals bepaald bij de corona
Niet verplichte sluiting zoals bepaald bij de
hinderpremie
corona compensatiepremie
Volgens de beslissingen van de Nationale
Eventsector
Veileigheidsraad
(para)medische beroepen en technische
controle die ten gevolge van de
coronavirusmaatregelen alleen nog dringende
interventies mogen doen
Dienstenleveranciers die ten gevolge van
coronavirusmaatregelen alleen nog dringende
interventies mogen doen of waarbij bepaalde
werklocaties worden afgesloten
Ondernemingen die essentiële diensten leveren
Andere sectoren die niet verplicht zijn de
deuren te sluiten die en substantiële
exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van
de maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan.
Omzetdaling ingevolge de exploitatiebeperkingen
Omzet moet gedaald zijn
met minstens 60% t.o.v. de
ten gevolge van de
referentieperiode
exploitatiebeperkingen in de
doorstartperiode
In de periode
Augustus en september 2020 t.o.v. de referentieperiode augustus
en september 2019
Had u in de
U mag de referentieperiode vervangen door een andere
referentieperiode een
referentieperiode. Dit moet wel gemotiveerd worden.
abnormaal lage omzet (vb.

Voor al uw vragen over coronamaatregelen stel ze aan onze chatbot (geleverd door accounton.io)
op onze website www.admin4all.be of via mail corona@admin4all.be
door zwangerschapsverlof of
arbeidsongeschiktheid)
Starters
Gerealiseerde omzet in de periode van heropening in 2020 met de
verwachte omzet uit je financieel plan voor diezelfde periode.
BEWIJSLAST omzetdaling
De omzetdaling is daling van de De omzetdaling wordt bewezen
omzet exclusief BTW door
door een van volgende zaken:
exploitatiebeperkingen
- Dagontvangsten
opgelegd door de Nationale
- Geleverde prestaties
Veiligheidsraad vanaf 29 juli
- tijdsregistratie
2020, dus niet door uitgestelde
facturatie
loutere omzetdaling door
verminderde vraag is een
onvoldoende reden!
Ondernemingen die geen
De link tussen de maatregelen
De onderneming vermeldt in
corona hinder- of
die moeten nageleefd worden
haar aanvraag:
compensatiepremie
en de gevolgen hiervan op zijn
- over welke federale
aangevraagd hebben
beroepsuitoefening moet
maatregel het gaat (FAQ
uitgelegd worden. Dit moet bij
Nationale
de aanvraag gemotiveerd
Veiligheidsraad).
worden.
- Over welke lokale
coronamaatregel het
gaat (bij voorbeeld
beslissing van de
gouverneur Antwerpen)
- hoe deze maatregel de
normale uitoefening van
het beroep vanaf 29 juli
onmogelijk maakt.

Aanvraag via Vlaio
Applicatie is beschikbaar
In te dienen uiterlijk
15 november 2020
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/hoe-vraag-je-hetvlaams-beschermingsmechanisme
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Vraag 1) Komt uw statuut in aanmerking voor het Vlaams beschermingsmechanisme?

Ja

VENNOOTSCHAP: Heeft u
minsten 1 VTE * werkend
vennoot( of 1 VTE
personeelslid ingeschreven bij
de RSZ in dienst?

NEE: u heeft geen recht op het
Vlaams
beschermingsmechanisme
JA,

JA

VZW: Heeft u minstens1 VTE
personeelslid ingeschreven bij
de RSZ in dienst?

Bent u een

u heeft geen recht op het
Vlaams
beschermingsmechanisme

holdingpatrimonium-

via mail

hoofdkantoor- of
managementvenootschap**?
bijberoep (of student of
gepensioneerd),

vennootschap of
VZW?

maar ik betaal evenveel sociale
bijdragen als de minmale
bijdragen in hoofdberoep
JA = ga naar vraag
2
Neen

Bent u
zelfstandig in
hoofdberoep
?

NEE

NEE = ga naar vraag 2

Ga naar vraag 2

bijberoep (of student of
gepensioneerd),
maar ik betaal bijdragen
berekend op een inkomen
tussen 6.996,89 en 13.993,78
euro en werk als loontrekkende
minder dan 80%

bijberoep (of student of
gepensioneerd)
niet hierboven vermeld

Ga naar vraag 2

U heeft geen recht op het
Vlaams
beschermingsmechanisme

* VTE = voltijds equivalent
** waarvan de bestuurder/zaakvoerder zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is
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Vraag 2) Voldoet mijn onderneming aan de basisvoorwaarden?

De onderneming of zelfsatndige heeft op 1 augustus 2020 een actieve
exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
De onderneming valt onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie
of van de corona compensatiepremie

JA, ga naar vraag 3

Nee, u heeft geen recht op de
het Vlaams
beschermingsmechanisme

Vraag 3) is mijn omzet in de augustus+september 2020 met minstens 60% gedaald t.o.v. de referentieperiode*?

Hinderpremie

augustus + september 2020

Referentieperiode =
augustus + september 2019

U kwam in aanmerking voor

compensatiepremie

augustus + september 2020

Referentieperiode =
augustus + september 2019

* indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.
Voor startende ondernemers is de referteperiode de verwachte omzet van de doorstartperiode in een financieel plan.

via mail
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JA

u zou in aanmerking komen voor het
Vlaams beschermingsmechanisme

via mail

Wie geen corona hinderpremie of
compensatiepremie heeft aangevraagd of
toegekend gekregen, moet de link tussen de
maatregelen en de gevolgen op de
bedrijfsuitoefening motiveren in de aanvraag:
1) welke maatregel?
2) impact?

is de omzetdaling minstens 60% én het gevolg van
de exploitatiebeperkingen door de
coronavirusmaatregelen opgelegd sinds 29 juli
2020?

Omzetdaling te bewijzen a.h.v. dagboek
ontvangsten, tijdsregistratie, geleverde
prestaties, ...

NEE

Soort zelfstandige
Hoofdberoep, Bijberoep >
13.993,78, vennootschap of VZW
met minstens 1VTE
Bijberoep netto beroepsinkomen
(2019) tussen 6.996,89 en
13.993,78 en als loontrekkende
minder dan 80% tewerkstelling

U heeft geen recht op het
Vlaams
beschermingsmechanisme

Basis berekening
Omzet 08+09/2019 excl. BTW

% premie
7,50%

Omzet 08+09/2019 excl. BTW

3,75%

Maximaal
15.000 OF 3.000 euro voor bepaalde
horeca & cateraars* zonder witte
kassa
7.500 OF 1.500 euro voor bepaalde
horeca & cateraars* zonder witte
kassa

