
HINDERPREMIE 
Vanaf vandaag is de toepassing van de hinderpremie aanvraag beschikbaar op VLAIO. 
De premie bedraagt 4.000 euro en is enkel van toepassing voor ondernemingen die hun 
bedrijf gedwongen moeten sluiten. 
In bijlage vind je een overzicht van de gedwongen sluitingen alsook een schematisch overzicht. 
  
De aanvraag dient te gebeuren via je identiteitskaart. Dit houdt in dat de aanvraag door jou 
persoonlijk dient te gebeuren. 
In bijlage kan je een stappenplan terugvinden om de aanvraag te vervolledigen. 
  
De premie kan aangevraagd worden tot uiterlijk 5 mei 2020. 
  
Wat moet je bij de hand hebben? 

 Je e-ID én je e-ID pincode 
 Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in 

IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, 
gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer) 

 Vink de openingsdagen aan, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen 
 Hoofd- of bijberoep 
 In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep? Enkel bijberoepers die de 

minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, komen in aanmerking 
 Het website-adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt 
 Heb je meerdere vestigingen? Selecteer zeker de juiste vestiging waarvoor je de premie aanvraagt. 

  
Tips:  

 Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen. 
 Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er 

een fysieke locatie aanwezig is. 
 De kaartlezer van Belfius en waarschijnlijk ook bij andere banken kan gebruikt worden als E-ID lezer 

  
Wanneer je geen actieve vestiging hebt in de KBO of de functie(s) niet juist staat, kan er geen 
Hinderpremie aangevraagd worden (kan wel rechtgezet worden via het Ondernemingsloket) 
  
De aanvraag is beschikbaar via de website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-
hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan 
  

OVERBRUGGINGSRECHT 
Wie? 
  
WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut 
(eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers) 
NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met 
gelijkstelling bijberoep  
  
Wanneer heb je recht? 
  

 Actief in de horeca 
 Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het 

coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:  
 Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan


 Aanvraag kan gebeuren door de ondernemer zelf 

 Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag) 

 Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast) 

o Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je 

zowel in maart als in april deze uitkering.  

o Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen 

 Domicilie van de zelfstandige moet in België zijn 

 Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen) 

 De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere 

uitkering vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan 

de slag gaan als werknemer) 

 Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat) 

o Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin 
van de ziekteverzekering.  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet 
in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. 

o Tip: Ben je niet zeker? Check dit bij je ziekenfonds 

 De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrii (is een vervangingsinkomen) Er 

wordt wel géén bedrijfsvoorheffing ingehouden. 

 Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het 

overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET 

onderworpen aan sociale bijdragen. Belastingaangifte: Deel 1 vak IV code 1271 – 87/ 2271 – 

57  

 De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht van 12 

maanden. 

 Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden 

overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis. 

 Startdatum van de ondernemer noch de sector waarin men actief is speelt geen rol. 

 Combinatie mogelijk met de Vlaamse Hinderpremie. 

 Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden 

 Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door je sociaal verzekeringsfonds. 

 Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering, ongeacht of zij hun activiteit 

voortzetten (= geen gedwongen sluiting). 

 Starters vanaf 1 april of later komen NIET in aanmerking voor overbruggingsrecht. Dit geldt 

ook voorretro-actieve aansluitingen. 

 Uitkering mag op privérekening of professioneel bankrekeningnummer gestort worden 

maar het sociaal verzekeringsfonds moet wel controleren op fraude wanneer een ander 

bankrekeningnummer opgegeven wordt van waaruit hij/zij normaal de sociale bijdragen 

betaalt. Indien niet verschillend kan er sneller uitbetaald worden. 

 Verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het 

overbruggingsrecht 



 Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van 

telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de 

onderneming te verzekeren. 

 Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de 

tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste 

tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020. 

 

OVERBRUGGINGSKREDIET BIJ BANKEN 
Ook u bank is bereid om u bij te staan tijdens deze moeilijke periode. 
Voor meer informatie, gelieve uw bank hierover te contacteren. 

 


