
 

Coronamaatregelen Federaal + VLAIO 
 

 Relance-uitkering 
= federale maatregel  

Aanvullende 
Compensatiepremie 

Vlaio 
 

1.291,69 
euro of 

1.614.10,00 
euro 

2.000, 00 euro 
 

 

1.000,00 euro 

 

 
Wat? 

Uitkering voor de heropstart voor de maanden juni, juli en 
augustus (zonder voorwaarde 7 dagen onderbreking) 

Eénmalige premie voor ondernemingen met omzetdaling omwille van de nog geldende 
exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen.  

 

 

 

Bedrag 

• Alleenstaand 1.291,69 euro 

• Gezinslast 1.614,10 euro (= minstens 1 persoon ten 
laste bij het ziekenfonds) 

 

! Langere wachttijd voor uitbetaling 

 

2.000 euro 

 

1.000 euro 

 

 
Wie? 

  

• Hoofdberoepers, helpers, meewerkende partners, primo-
starters  en student-zelfstandigen (inkomen > 13.993,78 
euro) 

• Bijberoepers inkomen > 13.933,78 euro 
(Niet: gepensioneerden + bijberoepers inkomen < 
13.993,78 euro) 

   
Eenmanszaak 

• Zelfstandigen in hoofdberoep – Art. 37 

(inkomen speelt geen rol) 
• Aangesloten in bijberoep (incl. 

gepensioneerde, student-
zelfstandige) met een 
beroepsinkomen in 2019 van 
minstens 13.993,78 euro 

• Actieve onderneming 
• Actieve exploitatie of 

uitbatingszetel in Vlaamse 
gewest 

Vennootschap 
• 1 vennoot / 1 voltijds equivalent in 

loondienst 
(er moet 1 vennoot zijn die 
effectief werkt voor de 
vennootschap)  

Eenmanszaak 
• Zelfstandigen in bijberoep/gepensioneerde/ 

student met een beroepsinkomen in 2019 
tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro 

• minder dan 80% tewerkgesteld 

• Actieve onderneming 
• Actieve exploitatie of uitbatingszetel in 

Vlaamse gewest 
 

Ook journalisten en andere beroepscategorie- en 

die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke 

bijdragen kunnen genieten van deze 

steunmaatregel. 



 
• Actieve onderneming 
• Actieve exploitatie of 

uitbatingszetel in Vlaamse 
gewest 

Vereniging met economische activiteit 

• Voltijds equivalent in loondienst 

• Actieve onderneming 

• Actieve exploitatie of uitbatingszetel in 

Vlaamse gewest 

 

Ook journalisten en andere 

beroepscategorie- en die van rechtswege 

zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen 

kunnen genieten van deze steunmaatregel 

 
 
 
 
 

 

Voorwaard
en 

• Minstens 10% omzetdaling van de activiteiten in omzet of 

bestellingen nà heropstart activiteiten in het tweede kwartaal 

van 2020 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 

(via verklaring op eer – mogelijke controles achteraf) 

EN 

VERPLICHT de deuren te sluiten gedurende méér dan één 

kalendermaand 

 

• (overzicht activiteiten)   

• Na heropening; Minstens 60% omzetdaling in de heropstartperiode (in de eerste maand) 

kunnen aantonen via  verklaring op eer  (controle mogelijk gedurende 5 jaar) (lijst 

heropening zie bijlage) 

• Zonder sluiting: minstens 60% omzetdaling in de periode van 1 mei tot 31 mei 

• Actieve vestiging Vlaams Gewest 

         De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019 (periode kan aangepast 

worden op basis van motivatie). 

Aantonen adhv: 

• Dagontvangsten 

• Geleverde prestaties 

• Tijdregistratie 

! Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor de Hinder- en Compensatiepremie 

kunnen wèl deze premie aanvragen wanneer ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen. 

! Ondernemingen die een omzetdaling hebben van 60% die niet het gevolg zijn van de 

coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, komen niet in aanmerking. 

Uitgesloten: 

• holdingvennootschappen; 

• patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-

residentieel onroerend goed, exclusief terreinen); 

• activiteiten van hoofdkantoren; 

• managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke 

diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en 

waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is. 

• de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona  



 

 

• hinderpremie of corona compensatiepremie; 

• de ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over 

een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 

 

 
 

 
Deadline 

• Juni uiterlijk op 31/12/2020 

• Juli uiterlijk op  31/03/2021 

• Augustus uiterlijk op 31/03/2021 

• 15 augustus 2020 

 
 
 
 

 
Hoe? 

 

Via de website van je sociaal verzekeringfonds (Acerta, Xerius, 
Liantis, Partena, ..) 

 

Aanvraag als ondernemer via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-
ondersteuningspremie/hoe-vraag-je-de-corona-ondersteuningspremie-aan 

 

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

