
 
 
 
 
 
Beste ondernemer,  
 
 
De Vlaamse Regering heeft op 1 april 2020 beslist dat ook ondernemingen die een groot 
omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen.  
 
Voor wie ? Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van zwaar 
omzetverlies maar die wel degelijk groot omzetverlies lijden.  
Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen 
(kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten…), dierenpensions, 
landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels als bv 
pralinewinkels, schilders, loodgieters…  
 
Wat en aan welke voorwaarden ?  
 
Reeds gekend:  Hinderpremie   

Je kan bij VLAIO een corona hinderpremie aanvragen als je als ondernemer je fysieke locatie 
volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn 
door een sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door extra federale 
maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor 
elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. 
Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale 
openingsdag. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronahinderpremie.  

Nieuw: Compensatiepremie  

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder 
mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot 
omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de 
periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het 
neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er 
minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is. 

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische 
beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of 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 toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende 
herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers 
werken, enz.... 



Omvang steun ? 

• De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000; 
• Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per 

onderneming zijn. 
• Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen 

betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 
€ 3.000 ontvangen; 

• Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 
kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt 
ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor 
zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of 
meer. 

Hoe?   Het is nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen. Dit zal binnenkort kunnen via een online 
toepassing van VLAIO, Vlaams Agentschap van Innoveren en Ondernemen. De praktische 
modaliteiten worden deze week verder uitgewerkt.  Registreren kan wel voor 19-5 !  

1. Termijn aanvraag corona hinderpremie:  deze termijn is verlengd, waardoor je kan 
registreren tot en met 19 mei 2020 (ipv 5 mei)  
https://www.vlaio.be./nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-
corona-hinderpremie-aan  
 

2. Overig nieuws m.b.t. de coronasteunmaatregelen 
• De lijst met maatregelen van de Vlaamse overheid werd bijgewerkt 

Zie: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-vlaanderen-overzicht-steun-voor-ondernemers 
• Informatie subsidies vind je op de VLAIO-subsidiedatabank  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/zoek?thema=190  
• Andere ondersteuningsinitiatieven in het kader van deze crisis kan je raadplegen 

op www.vlaio.be/coronavirus.  
• UNIZO informatie over de compensatiepremie vind je op  

https://www.unizo.be/compensatiepremie-geval-van-groot-omzetverlies-door-coronacrisis   
• UNIZO Coronalijn voor ondernemers is telefonisch bereikbaar op 0800-20 750 

 

 

 



De nationale veiligheidsmaatregelen om het corona-virus tegen te gaan, zijn verlengd tot en 
met zondag 19 april 2020 (eventueel verlengbaar t.e.m. 3 mei). Alle informatie wordt 
dagelijks geactualiseerd op de website: www.herentals.be/corona. Deze omvat ook een 
specifiek luik voor ondernemers.  
 
Handelshart Herentals Acties en Ondersteuning   
Om u efficiënt te kunnen informeren sturen we nieuwsbrieven per mail. Hebt u géén 
nieuwsbrieven van ons ontvangen de afgelopen weken, bezorg ons dan de naam van uw 
zaak, uw adres en uw e-mail adres aan info@handelshart.be. Zo kunnen wij ervoor zorgen 
dat u op de hoogte blijft en al uw gegevens aanpassen in de brochure en op de website. 
Deze gegevens worden ook gebruikt voor de promotie van de Handelshart Herentals 
cadeaucheques (bij het uitreiken aan jong gehuwden, bij geboorte, mantelzorg …). Dus 
correcte gegevens zijn absoluut noodzakelijk om uw handelszaak te kunnen promoten. 
 
Controleer ook uw gegevens op www.handelshart.be en contacteer 
bart.lamers@outlook.com voor correcties op de website, extra meldingen en posts op 
facebook en instagram van Handelshart Herentals.  
 
Om blijvend in te zetten op koopbinding en online promotie, promoten stad Herentals, 
UNIZO Neteland en de vzw Handelshart Herentals hét unieke platform voor handelaars en 
horeca-ondernemers: www.handelshart.be. Hier werd ook een speciale rubriek voorzien 
voor online shopping: www.handelshart.be/shoponline 
U kan Handelshart ook volgen op www.instagram.com/handelshart.herentals   
 
Gratis infosessies online shopping op social media  
In deze moeilijke tijden blijft online verkopen toegelaten en mogelijk. We willen jullie dan 
ook actief ondersteunen om hierin de nodige stappen te ondernemen. Volg daarom 
volgende week van maandag 6 tot en met vrijdag 10 april dagelijks GRATIS een live  
opleiding ‘online shopping op social media facebook en instagram’.  Deze gaan door telkens 
tussen 11 tot 12 uur en worden gegeven door 2 experten social media marketing Emma 
Liekens van Komaff Herentals en Anneke Van Loon Paperweight Ekeren.  Inschrijven kan via  
https://mailchi.mp/handelshart/inschrijven of via https://www.handelshart.be/handelaar   
 
Voor alle vragen kan u steeds terecht kan bij onze expert lokale economie 
annemie.van.gestel@herentals.be .   
 
 
Aan iedereen wensen wij veel moed en gedrevenheid in deze moeilijke tijden, en we hopen 
dat u en uw naasten gezond mogen blijven. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 

Namens de voorzitter van Handelshart Herentals vzw EVA,   burgemeester 
Tony Van Orshaegen        Mien Van Olmen 


