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Verstreken deadlines:
• Compensatiepremie van 2.000 euro: deadline was 30 juni 2020.
• Premie Taxi’s van 3.000 euro: deadline was 30 juni 2020.
• Premie van 4.000 euro: deadline was 1 juni 2020.
• Premie COVID-19 voor de landbouwers: tot 3.000 euro per 

onderneming, deadline voor aanvragen was 29 mei 2020.

Verstreken deadlines:
• Compensatiepremie voor gedeeeltelijke sluitingen van  

2.500 euro: deadline 30 juni 2020.
• Premie van 5.000 euro: deadline was 12 mei 2020 (eerste reeks 

sectoren) en 31 mei 2020 (nadien toegevoegde sectoren).

nog geen deadline    premie voor ondersteuning van  
  buitenlandse handel  (tot 2.500 euro)

Voor ondernemingen die niet kunnen deelnemen aan 
een aantal activiteiten en evenementen in het buitenland 
waarvoor ze in het kader van hun internationaliseringsproject 
reserveringen hadden geboekt. Als deze kosten niet aan de 
onderneming worden terugbetaald.

 meer info of de premie aanvragen

nog geen deadline    premie voor cultuurwerkers    
                                                          (max. 1.500 euro) 
Voor de cultuurwerkers die geen toegang hebben  
tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht.

 meer info of de premie aanvragen

15 juli 2020   premie voor alle non-profit culturele en  
                             creatieve organisaties (2.000 euro)

 meer info of de premie aanvragen

Verstreken deadlines:
• Coronahinderpremie van 4.000 euro + 160 euro per bijkomende 

sluitingsdag vanaf 6 april 2020: deadline was 30 juni 2020.
• Compensatiepremie van 3.000 euro (bijberoep 1.500 euro): 

deadline was 30 juni 2020.

15 augustus 2020    ondersteuningspremie   (2.000 euro)  
                                              (bijberoep 1.000 euro)
Voor ondernemingen die ondanks de versoepelde 
coronamaatregelen ook na heropstart een zwaar 
omzetverlies lijden.

 meer info of de premie aanvragen

nog geen deadline    cultuurcoronapremie   (1.500 euro)  
Voor ondernemers uit de cultuursector die ook financieel 
getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen 
genieten van de verschillende federale en/of regionale 
compensatiemaatregelen.

 meer info of de premie aanvragen

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-buitenlandse-handel
https://1819.brussels/nl/blog/maatregelen-om-de-culturele-en-creatieve-sector-het-brusselse-gewest-te-ondersteunen
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-cultuur
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/wie-heeft-recht-op-een-corona
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/07/cultuurpremie-vlaamse-regering/

