
BeVo 
Beroepsvereniging van Reflexologen België 

 

BeVo – Beroepsvereniging van Reflexologen België   |  Rue de Hamme-Mille 196   |   B – 1390 NETHEN  |  +32 (0)473 473 979 

www.bevo-belgie.org   |   ON 0829 918 340   |   IBAN: BE19 0018 1171 8712       

UPDATE 21/03/2020 
STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS 

(COVID-19) 
 

Sluiting voor reflexologen met verhoogde 
hinderpremie is bevestigd ! 
 

Na vele telefoons en mails met FOD Economie, FOD volksgezondheid, Unizo, Vlaio,… 

hebben we bevestiging dat reflexologen verplicht moeten sluiten en de hinderpremie kunnen 

aanvragen. De tool om de aanvraag in te dienen is nog niet online.  

 

Wij sturen ook de mails mee die bevestigen dat jullie in aanmerking komen voor de 

hinderpremie. Indien er later voor u problemen zouden zijn, hebt u deze mails alvast in uw 

bezit.  

 

Kort gezegd werd ons bevestigd dat wij behoren tot paritair comité 314 en dit paritair comité 

staat niet vermeld als cruciale sector of essentiële dienst in het ministrieel besluit, dus dit wil 

zeggen dat reflexologen verplicht moeten sluiten.  

 

Vlaanderen 
 

De corona hinderpremie 
 

Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, 

zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.  

De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte 

sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het 

aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra 

beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens via dit formulier achter. 

 

 Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie 

bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog 

moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag. 

 Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking 

voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden 

door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking. 

 De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen 

minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt 

tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de 

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
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eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, 

ook als zij nog afhaaldiensten organiseren. 

 Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun 

inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in 

hoofdberoep. 

 

Meer info 
 

 https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-

maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus 

 https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie 

 

Wallonie 
 

De Waalse regering heeft besloten om: 

 

 5 000 EUR per onderneming die volledig is gesloten of die haar activiteiten heeft 

gestaakt als gevolg van de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en die deel 

uitmaakt van de volgende sectoren:  

• Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56); 

• Logies (NACE-code 55); 

• Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante 

activiteiten (NACE-code 79); 

• Detailhandel (NACE-code 47 - exclusief 47.20, 47.62 en 47.73). 

 2.500 EUR per onderneming die hun sluitingsdagen moeten wijzigen zonder de hele 

week gesloten te zijn op grond van besluiten van de Nationale Veiligheidsraad.  

• Persoonlijke diensten - kappers (NACE-code 96.021). 

 

PROCEDURE: De geïmplementeerde methodologie zal zeer binnenkort in detail worden 

gecommuniceerd, maar zal worden uitgevoerd via een platform dat op 27 maart 2020 

toegankelijk zal zijn. De betalingen zullen vanaf april plaatsvinden. 

 

Deze premies en subsidies zijn belastingvrij. 

 

Meer informatie 
 

 https://www.1890.be/article/coronavirus-les-mesures-prises-par-les-autorites 

 https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-

en-wallonie#r1 
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Brussel 
 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om ongeziene economische en sociale 

maatregelen te nemen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Zij maakt daarvoor 

een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij: 

 

 Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de 

beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot 

een van de volgende sectoren: 

o Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56); 

o Logies (NACE-code 55); 

o Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante 

activiteiten (NACE-code 79); 

o De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels (met inbegrip van 

nachtwinkels), van de dierenvoedingswinkels, van de apotheken, van de 

krantenwinkels, van de tankstations en leveranciers van brandstoffen. 

o Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93) 

 Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021).   

 

De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen vanaf 27 maart 2020 

via deze link te vinden zijn. 

 

 Het Brussels Gewest schort de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 

2020 op. 

 Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels 

Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal 

bedrag van 20 miljoen  

 

Meer informatie 
 

 https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil 

 

Enkele interessante links 
 

 18/3/2020: Ministerieel besluit houdende dringende maat- regelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID - 19 te beperken 

 Paritaire comites 

 Officiële site met info over het coronavirus  

 

 

 

http://www.bevo-belgie.org/
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/18_3.pdf#Page3
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/18_3.pdf#Page3
https://werk.belgie.be/nl/themas/paritaire-comites-en-collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos/paritaire-comites
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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Mails mbt bevestiging paritair 
comité en aldus verplichte sluiting voor 
reflexologen 
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