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STEUNMAATREGELEN VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMERS

CORONA-COMPENSATIEPREMIE

Er worden tal van goedbedoelde initiatieven gelanceerd in het kader van de economische steun voor 
zelfstandigen en ondernemers die getroffen worden door alle maatregelen genomen in het kader 
van het bestrijden van de CORONA-crisis.  PRIMA, dit is ook noodzakelijk MAAR ... Stefaan pleit 
van bij de start voor een gestructureerde en pragmatische aanpak.  Steun gebaseerd op eenvoudige, 
duidelijke regels en procedures. Ook met de compensatiepremie stellen wij jammer genoeg vast dat 
Kafka nog steeds regeert.

Voor wie?

Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten maar tengevolge van de crisis in de referte-
periode 15 maart 2020 – 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, 
een omzetdaling ondergaan van minstens 60%.

Winkels die verplicht moeten sluiten hebben recht op de CORONA-hinderpremie. 

Met deze maatregel wil de overheid ondersteuning bieden aan ondernemingen die nog verder 
mogen werken maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben. 

Het is niet mogelijk de hinderpremie te combineren met de compensatiepremie.

In haar communicatie sluit de Vlaamse regering geen enkele sector uit. Men geeft als voorbeelden:
-(para)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten die enkel 
nog dringende interventies mogen doen;
-bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of 
drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen nauwelijks omzet draaien;
-freelancers en bedrijven in de evenementsector.

Hoeveel bedraagt de compensatiepremie? 

De ondernemers die voldoen aan de voorwaarden hebben naargelang hun statuut als zelfstandige 
recht op een éénmalige premie:
- van 3.000 EUR, voor de ondernemer/zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep die wegens de 
hoogte van zijn inkomen bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep;
- van 1.500 EUR, voor de ondernemer/zelfstandige in bijberoep, die evenwel niet voor 80% of 
meer tevens als werknemer mag werken, met een inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR. 
Zelfstandigen die verplicht moeten sluiten vallen onder dezelfde regeling.
Starters komen in aanmerking indien ze gestart zijn sedert 12 maart 2020.

Voor een onderneming met meerdere vestigingen wordt de premie toegekend per vestiging met 
een maximum van vijf per onderneming. Het staat nergens vermeld maar ongetwijfeld zal hier 
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ook gelden dat er per vestiging minstens één voltijds equivalent werknemer zal moeten 
zijn. De onderneming met slechts één vestiging maar uitgebaat door zelfstandige of Zaakvoerder 
wordt ook aanzien als een voltijds equivalent.

Hoe verloopt de procedure voor aanvraag van de CORONA compensatie-premie?
 
De aanvraag kan enkel elektronisch gebeuren worden bij het Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen (VLAIO) maar de applicatie is nog niet beschikbaar….. Er wordt ook geen limietdatum 
vermeld voor tijdige indiening van de aanvraag.

Hoe zal de controle op het omzetverlies gebeuren?

VLAIO zal de ondernemer of zijn gemandateerde een “verklaring op eer” voorleggen waarin wordt 
bevestigd dat er een omzetverlies is van meer dan 60% tijdens de referteperiode.

De Minister-President verklaarde dat er nadien een controle zal gebeuren via de BTW-aangifte. 
Wellicht wist Mijnheer Jambon niet dat de minimale periodes waarmee gewerkt wordt in de BTW-
aangifte een volledige maand is en er niet met halve maand afgerekend wordt….. Bovendien is binnen 
deze doelgroep van zelfstandigen de frequentie van indiening meestal op basis van een kwartaal.

Bij navraag “zou” de overheid dan ook de controle zoals hierna vermeld wordt uitvoeren.
Wanneer uit controle van de omzet tijdens het 2e kwartaal van 2020 blijkt dat er een daling is van:
-minstens 20%, dan veronderstelt de overheid dat dit te wijten is aan de CORONA-crisis periode 
(ook al is de referentieperiode duidelijk anders….). In dit geval is de premie verworven;
-minder dan 20%, dan moet de zelfstandige wel volgens de referteperiode een omzetdaling van 60% 
aantonen. Het zou immers kunnen dat er prestaties gefactureerd werden voor leveringen die dateren 
van voor de lockdown. Succes en moed met de papierwinkel om aan de hand van bestelbonnen, 
Emails, facturen en andere bewijsmiddelen de correctheid van de aanvraag te staven…. En starters, 
die mogen zich baseren op hun financieel plan….

Andermaal: veel onduidelijkheden, andermaal: Kafka!
Zoals vermeld is de online-toepassing nog niet klaar. Dit was met de hinderpremie ook al het geval. 
Deze ezel stoot zich hier dus nogmaals aan dezelfde steen...

Waarom de accountant en erkend-boekhouder niet automatisch toegang geven tot de applicatie 
om de aanvraag te doen voor zijn cliënten? Boekhouders mogen wettelijk maar na een 
schriftelijke lastgeving vanwege hun cliënten optreden. Waarom dan steeds opnieuw 
bijkomende online volmachten gaan vragen? Het zal tijd én vooral ook niet-essentiële 
verplaatsingen van zelfstandigen (die het zelf niet kunnen) richting boekhoudkantoren vermijden.

Wij stelden diverse vragen, gebaseerd op reële gevallen.  Maar... er blijven vandaag tal van 
onbeantwoorde vragen, zoals :
 - Wat is de indieningstermijn?
 - Waarom is er geen vereenvoudigd elektronisch formulier?
 - Wat met de gepensioneerde met zelfstandige activiteit?
 - Komt een student-zelfstandige die bijdragen betaalt als hoofdberoeper in aanmerking?

Tot zover “zo goed als het kon” de stand van zaken op 03 april 2020. We blijven het 
volgen, pogen verder bij te sturen waar er hiaten zijn en houden u via update-flashes 
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verder op de hoogte.
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