STEUNMAATREGELEN VOOR
ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMERS
CORONA-HINDERPEMIE
Voor wie?
Ondernemers met een fysieke inrichting én die getroffen zijn door een verplichte volledige
sluiting. Sedert 18 maart 2020 zijn alle niet-essentiële winkels en handelszaken verplicht gesloten
tot en met 5 april 2020.
De onderneming moet dus wel degelijk een verkooppunt uitbaten én de sector waarvan u deel
uitmaakt moet door de Federale Overheid verplicht worden te sluiten.
Het gaat dus over restaurants (die voor afhaal en thuislevering wel en uitzondering bekomen), cafés,
kledingwinkels, schoenwinkels, elektrozaken, doe-het-zelf winkels, carwash, ….
Een actueel – maar onvolledig - overzicht voor de meeste sectoren is te raadplegen via: https://
www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-hetcoronavirus/welke
Welke handelszaken zijn essentieel?
De zogenaamde essentiële handelszaken die open mochten blijven bij aanvang van de crisis waren:
-alle voedingswinkels (bakker, beenhouwer,….), supermarkten (max. 1 persoon per 10 m2 en voor
max. 30 minuten winkelen), inclusief de nachtwinkels die open kunnen blijven tot 22:00 uur;
-winkels voor dierenvoeding;
-apotheek en bandagisten;
-tankstations en brandstofleveranciers.
Aanvankelijk was er enkel een volledige sluitingsverplichting voor de HORECA (behoudens afhaal en
thuislevering) daar waar andere winkels alleen in het weekend verplicht moesten sluiten (maar in dit
geval ook recht kregen op 50% van de voorziene forfaitaire premie). Dit is ondertussen achterhaald.
Sedert de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, blijven alle niet essentiële winkels 7 dagen op
7 gesloten met uitzondering van:
-krantenwinkels.
Eerder had de Nationale Veiligheidsraad beslist dat kappers nog “essentieel” waren en dus open
konden blijven, maar onder de voorwaarde dat ze op afspraak zouden werken (maximum 1 klant
tegelijk). Op 24 maart 2020 kwam men terecht op die beslissing terug en komen de kappers op
de lijst van de handelszaken met verplichte sluiting terecht waardoor ze ook recht krijgen op de
hinderpremie.
Bovendien werd de terminologie gewijzigd en uitgebreid naar “bedrijven” die hun activiteiten
kunnen verder zetten als ze maximaal telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is.
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Kan dit niet, dan moeten de principes van sociale afstand gerespecteerd worden. Voor wie niet
kan voldoen aan deze verplichtingen is de sluiting verplicht. Maar, dit geldt dan weer niet
voor “cruciale” sectoren en essentiële diensten:
-restaurants, brasseries, snackbars, frituren, pitabars, blijven toegelaten maar enkel voor afhaal
of thuislevering. In restaurants of andere eethuizen moet de verbruikszaal gesloten blijven.
Uitbaters moeten toezien dat de sociale afstand gehouden wordt (1,5 meter tussen de wachtenden);
-bankloketten zijn open tijdens de weekdagen. In het weekend blijft de Self-Bank zone toegankelijk;
-transportdiensten, inclusief koerierdiensten (e-commerce blijft altijd mogelijk) en taxi-diensten
blijven in gebruik mits beperking van het aantal passagiers (individueel of per gezin) en verhoogde
hygiëneregels;
-hotels kunnen open blijven maar zonder toegang tot bar en/of restaurant. Enkel roomservice kan.
Vergaderzalen, gemeenschappelijke zalen of recreatieve ruimtes zijn gesloten.
Verzekeringsmakelaars, advocaten, notarissen kunnen klanten blijven ontvangen maar alleen in
noodzakelijke gevallen en als de sociale afstand wordt gerespecteerd. Vastgoedmakelaars mogen wel
geen nieuwe huisbezoeken doen. Poetshulp aan huis (bv. dienstencheques) kan blijven doorgaan.
Garagehouders mogen enkel dringende herstellingen doen.
Verwarring troef
De meeste eenduidige en transparante uitleg zou er natuurlijk in bestaan te werken met een
duidelijke beroepen- en activiteitenlijst…. van wie moet sluiten. Niet dus….. tenzij de activiteit van de
ondernemer tussen de zeer rommelige Q&A-lijst (zie eerdere link) expliciet toch vermeld staat (zoals
sauna’s, fitnesscentra, pedicures, wellness, carwash,….) en de overheid het niet meer aanpast….
Ook blijken de regels voortdurend te veranderen. Dit kan uiteraard niet. Ondernemers
hebben recht op duidelijkheid. Zo waren de kappers eerst verplicht te sluiten in het weekend. Sedert
18 maart niet meer, integendeel ze worden als essentieel beschouwd, waardoor ze ineens uitgesloten
worden van de hinderpremie. Zoals hiervoor vermeld heeft de Nationale Veiligheidsraad van 24
maart 2020 nog eens anders beslist.
Voor bepaalde sectoren wordt het dus afwachten of men de hinderpremie wel zal kunnen krijgen.
Zo zouden wassalons open mogen volgens de richtlijnen van het crisiscentrum. Daar waar FOD
Volksgezondheid beweert dat het “volautomatische” wassalons betreft, wat dit ook mag betekenen?
Kunnen onderhoudswerken, zoals schilderwerken in de woning van een particulier en mag het
tuinonderhoud wel doorgaan? En hoe ver zal men gaan in de discussie of sociale afstand en/of
telewerk toch niet te organiseren was, of in hoeverre de bouwwerf toch niet kon doorgaan (ondanks
het feit dat er leveringsproblemen waren met bijvoorbeeld beton,…..)? Op dit ogenblik vrezen we dat
de redenering zal zijn: Wie niet verplicht moet sluiten maar het toch zelf doet omdat hij de sociale
afstand niet kan garanderen heeft geen recht op hinderpremie.
Hoeveel bedraagt de hinderpremie?
Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige (verplichte?) sluiting van hun fysieke inrichting
hebben recht op een éénmalige premie van 4.000 EUR. Als de CORONA-maatregelen doorlopen
(na 6 april 2020) – waardoor de zaak gesloten blijft – is een bijkomende sluitingspremie
voorzien van 160 EUR/dag. De premie is fiscaal vrijgesteld.
Voor een onderneming met meerdere vestigingen wordt de premie toegekend per vestiging met
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een maximum van vijf per onderneming. Op dit punt zijn de regels na protest versoepeld. De
initiële beperking was immers één premie op basis van ondernemingsnummer. De website van
VLAIO vermeldt nog steeds de initiële regel en bevat dus op vandaag foutieve info!
Per vestiging moet er minstens één voltijds equivalent werknemer zijn. De onderneming
met slechts één vestiging maar uitgebaat door zelfstandige of Zaakvoerder wordt ook aanzien als een
voltijds equivalent.
Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking voor zover ze voldoende inkomen hebben.
Zij moeten sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
In de sector van de HORECA is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende, ook al worden
afhaal- of leveringsdiensten georganiseerd.
Hoe verloopt de procedure voor aanvraag van de CORONA hinder-premie?
De aanvraag moet ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte
sluitingsperiode én enkel elektronisch aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap
Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
De online-toepassing is nog niet klaar. De VLAIO vraagt dan ook aan de ondernemer te surfen naar
https://vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie om daar
zijn gegevens en Email adres achter te laten zodat hij kan verwittigd worden wanneer de aanvraagapplicatie klaar is.
Vervolgens al VLAIO de aanvraag onderzoeken op de naleving van de opgelegde regels en beslissen
of de hinderpremie wordt toegekend. De beslissing zal per Email worden meegedeeld en bij gunstige
beslissing zal de betaling na goedkeuring automatisch volgen op een Belgische bankrekening van de
begunstigde onderneming.
De onderneming kan zijn boekhouder de CORONA-hinderpremie doen aanvragen mits hij hiervoor
door de bedrijfsleider gemachtigd wordt. Wie volmacht wenst te geven moet de lokale beheerder
van zijn onderneming (meestal de bedrijfsleider zelf als zij/hij zich ooit aangemeld heeft) vragen
zich aan te melden via https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin en de ingewikkelde
procedure te volgen zoals beschreven via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/coronahinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van
Heeft u assistentie nodig van uw boekhouder, dan maakt de bedrijfsleider best onmiddellijk
een afspraak om langs te gaan in het bezit van identiteitskaart en PIN-code. Alleen de wettelijke
vertegenwoordiger (wat men checkt via de KBO) heeft automatisch toegang.
Wat zijn de sancties en wie controleert?
De Politie ziet toe op de naleving van de regels. Bij een eerste overtreding kan een boete opgelegd
worden tot 4.000 EUR. Een volgende overtreding heeft - naast een hogere boete - ook verplichte
sluiting tot gevolg.
Nuance en/of differentiatie ontbreekt in deze zéér rechtlijnige maatregel. Er ontbreekt eveneens
een meer duidelijke omschrijving van de te volgen procedure bij opgelegde sluiting. Er blijken ook
geen beroepsmogelijkheden voor de ondernemer te zijn.
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e-commerce van niet-essentiële producten
Verkoop via internet blijft toegelaten maar in geen geval mogen bestellingen door de klant worden
opgehaald in de winkel zelf die het voorwerp is van een verplichte sluiting. De ondernemer moet dus
beroep doen op een koerierdienst of officieel ophaalpunt.
Wie online verkopen doet moet ook in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) zijn
ingeschreven onder de NACE-CODE 47910.
Tot zover “zo goed als het kon” de stand van zaken op 24 maart 2020. We blijven het
volgen, pogen verder bij te sturen waar er hiaten zijn en houden u via update-flashes
op de hoogte.
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