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UPDATE 24/04/2020 
STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS 

(COVID-19) 
 

Toepassing aanvraag hinderpremie via Vlaio is 
actief voor Vlaanderen 
 

Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld, kun je als zelfstandig reflexoloog (die zijn praktijk 
dus volledig moet sluiten) via Vlaio een hinderpremie aanvragen. Dit is als je aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. De premie bedraagt € 4.000 en ondernemingen die vanaf 6 april nog 
steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag 
een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een 
normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.  
Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/corona-hinderpremie. 
 
 Je hebt nog tijd tot en met 5 mei 2020 om je aanvraag in te dienen via deze link.  

Toepassing van Vlaio voor aanvraag 
compensatiepremie vermoedelijk vanaf 1/5/2020 
actief voor Vlaanderen 
 

De corona compensatiepremie is op 10/04/2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en 
Vlaio streeft ernaar op 1/5/2020 de aanvraagmodule online te hebben via link 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie  
 
Ondernemers die door de beperkende maatregelen van de federale overheid een 
omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 
in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen binnenkort een forfaitaire Corona 
compensatiepremie van € 3.000 aanvragen. De compensatiepremie geldt ook voor 
zelfstandigen in bijberoep onder bepaalde voorwaarden. 
 
De zelfstandigen in bijberoep, die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen € 6.996,89 en 
€ 13.993,78 en die als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld zijn, komen in 
aanmerking voor een premie van € 1.500. Ook de bijberoepers, die in 2019 een 
beroepsinkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en die als loontrekkende 
minder dan 80% tewerkgesteld zijn, én verplicht moesten sluiten door de opgelegde federale 
maatregelen komen voor deze premie in aanmerking.  
Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/corona-compensatiepremie  
 

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.aanvraagcoronapremie.be/?utm_source=corona+hinderpremie_mailadressen&utm_campaign=ae730cd7b2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_corona+hinderpremie_COPY&utm_medium=email&utm_term=0_2065674978-ae730cd7b2-85235511.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
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Inlichtingenformulier 
overbruggingsrecht – Gedwongen onderbreking 
naar aanleiding van coronavirus voor 
ondernemingen te Brussel 
 

Sla het aanvraagformulier via deze link op op je computer, vul alle velden in en stuur het als 
bijlage op naar je socialeverzekeringsfonds (e-mailadressen socialeverzekeringsfondsen). 
 

COVID-19-fonds: schadeloosstelling van 
ondernemingen die (on)rechtstreeks worden 
getroffen door de beslissingen van de Nationale 
Veiligheidsraad van Wallonië 
 

Het applicatieplatform is online via deze link en de daadwerkelijke betalingen kunnen vanaf 
half april plaatsvinden. 
 

Nieuwe maatregelen van de nationale 
veiligheidsraad en de gevolgen voor ons, 
reflexologen 
 

We mogen terug werken vanaf 18 mei indien de veiligheidsmaatregelen goedgekeurd en 
gehandhaafd worden. De voorgestelde veiligheidsmaatregelen vind je in de aparte bijlage en 
kan aangepast worden na adviezen van de FOD.  

Zie ook dossier met maatregelen als extra bijlage in de mail.  
 

  

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/form/Inlichtingenformulier_overbruggingsrecht_gedwongen_onderbreking_coronavirus_02.pdf
https://www.rsvz.be/nl/aanvraag-overbruggingsrecht-e-mailadressen-socialeverzekeringsfondsen
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie%23r1
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Nieuwe maatregelen van de 
nationale veiligheidsraad en de gevolgen 
algemeen 

1. Gebruik van mondmasker verplicht op openbaar vervoer vanaf 4 mei indien > 12 jaar. 
Geen masker = neus en mond bedekken met sjaal of ander kledingstuk 

2. Elke burger zal minstens 1 mondmasker en 2 filters ontvangen. Niet duidelijk hoe… 

3. Fase 1a: 4 mei 

a. Industrie- en B2B-bedrijven mogen geleidelijk herstarten. Telewerk blijft de 
norm. Stoffen- en naaiwinkels mogen weer de deuren openen. Voor 
fietswinkels en carwashes is er voorlopig geen versoepeling. 

b. In de gezondheidszorg volgt een geleidelijke uitbreiding van de 
dienstverlening. 

c. Sporten in de buitenlucht en zonder contact is opnieuw toegelaten met 
maximaal 2 personen. 

4. Fase 1b: 11 mei 

a. Alle handelszaken mogen weer de deuren openen. 

5. Fase 2: 18 mei 

a. De heropening van musea wordt overwogen.  

b. Contactberoepen (reflexologen) mogen de deuren weer openen. 

c. De mogelijkheid van bijeenkomsten thuis wordt bestudeerd. 

d. Huwelijken en begrafenissen zullen, na evaluatie, in iets grotere 
gezelschappen kunnen plaatsvinden. 

e. Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen worden uitgebreid naar meer 
dan 2 personen. 

f. Eendagsexcursies (inclusief tweede verblijven) in het binnenland kunnen 
overwogen worden. 

g. Scholen heropenen voor maximum 3 leerjaren. Kleuterscholen blijven dicht 
tot eind mei. Alle leerlingen > 12 jaar en personeel moeten een mondmasker 
of andere neus- en mondbescherming dragen. Met een maximum van 10 
leerlingen per klas 

http://www.bevo-belgie.org/
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