
Brussel

Deadlines aanvragen 
corona regionale premies  
vanaf 6 november 2020

samen werkt.
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vanaf 4 november t.e.m. 4 december 2020 
premie evenementensector  
(tussen 3.000 en 9.000 euro o.b.v. het omzetverlies)

Brusselse ondernemingen en zelfstandigen in deze sectoren 
en subsectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen 
hervatten als gevolg van de maatregelen van de Nationale 
Veiligheidsraad of die nog steeds zwaar worden getroffen 
door de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van 
het virus en die bijna tot stilstand zijn gekomen.

 meer info of de premie aanvragen

vanaf 16 november tot 4 december 2020 
premie Brusselse bars, cafés en restaurants  
(eenmalige premie, per actieve vestiging in Brussel van  
3.000 euro. Max. 5 premies per onderneming)

Voor de cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s 
en elke andere plek waar alcoholische en alcoholvrije 
dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse én 
verplicht moeten sluiten naar aanleiding van het besluit van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 oktober 2020. Deze 
premie wordt uitgebreid tot Brusselse restaurants die ook in 
het kader van de coronacrisis verplicht moeten sluiten.

 meer info of de premie aanvragen

De Brusselse gemeenten voorzien elk apart bijkomende 
premies. Meer info bij je gemeente. 

van 4 november t.e.m. 23 november 2020      
nieuwe premie voor de culturele en creatieve sector 
(4.000 euro) 
Het gaat om elke instelling zonder winstoogmerk van de 
Brusselse culturele en creatieve sector die maximaal 
5 voltijdse equivalenten (VTE’s) in dienst heeft en onder 
een van deze NACE-codes valt. Er gelden daarnaast nog 
specifieke voorwaarden, zoals een inkomstenverlies. 
Opgelet: cumulatiebeperking!

 meer info of de premie aanvragen

tot en met 13 november 2020 
premie voor de hotelsector   
(tot 200.000 euro/vestiging en tot max. 800.000 euro/onderneming)

Voor uitbaters van minstens één hotel of aparthotel dat op 
7 juli 2020 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid was 
geregistreerd. Verder moet elk (apart-)hotel over een actief 
registratienummer en over geldige stedenbouwkundige 
en brandveiligheidsattesten beschikken. Om de premie 
te kunnen ontvangen, gelden bovendien bijkomende 
voorwaarden voor de uitbater. 

 meer info of de premie aanvragen

vanaf oktober tot 15 november 2020   
Vlaams beschermingsmechanisme  
(hoofdberoep: 7,5% en bijberoep: 3,75% van de omzet van diezelfde 
periode in 2019. Het maximumbedrag is 15.000 euro)

Voor ondernemingen die ernstige gevolgen ondervinden van de 
nationale of lokale coronamaatregelen. Voorwaarden:
• gevestigd zijn in het Vlaams Gewest,
• geopend zijn (jaarlijkse vakantie uitgezonderd),
• een omzetdaling kennen van 60% voor de periode van 

1/08/2020 – 30/09/2020 in vergelijking met dezelfde periode 
vorige jaar,

• onder het toepassingsgebied van de corona-hinderpremie 
of de corona-compensatiepremie vallen.

Niet te combineren met sluitingspremie (van 160 euro per dag),  
voor ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds 
verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken.

 meer info of de premie aanvragen

Vlaanderen

van 16 november t.e.m. 31 december 2020 
nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 
(hoofdberoep 10% en bijberoep 5% van de omzet in dezelfde 
periode van 2019)

Ondernemingen die nog steeds een serieus omzetverlies 
(minstens 60%) lijden kunnen een aanvraag indienen voor de 
periode van 1 oktober 2020 tot 15 november 2020 óf voor de 
periode van 19 oktober 2020 tot 18 november 2020. 

Cafés en restaurants die sinds 19 oktober 2020 één maand 
verplicht moeten sluiten, moeten enkel een omzetdaling 
aantonen indien hun omzet in dezelfde periode van 2019  
voor 50% of meer te maken had met take away-activiteiten.

 meer info of de premie aanvragen

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-event#bloc_1
https://1819.brussels/nl/blog/faq-covid-19-de-steunmaatregelen-voor-ondernemingen-handelaars-en-zelfstandigen
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/1309995/Nace+codes+covid+premie+cultuur-NLFR.pdf/8ea7d9a0-a8a7-465c-81ab-a2a0b368d241
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-cultuur
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/covid-premie-hotelsector
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is-het-nieuw-vlaams


Verstreken deadlines Vlaanderen:
• 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.
• Ondersteuningspremie van 2.000 euro (bijberoep 1.000 euro): 

deadline was 31 augustus 2020.
• Cultuurcoronapremie van 1.500 euro:  

deadline was 31 augustus 2020.

Verstreken deadlines Brussel:
• 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 was 29 mei 2020.
• Premie voor alle non-profit culturele en creatieve organisaties 

van 2.000 euro: deadline was 15 juli 2020.
• Premie voor cultuurwerkers die geen toegang hebben tot 

tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht van  
max. 1.500 euro: deadline was 16 augustus 2020.

samen werkt.

20
20

110
9

Wallonië

vanaf 16 november 2020    premie gebaseerd op het  
  omzetverlies   
(een directe interventie in het omzetverlies: minimaal 60% in 
het 3e kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 
2019 en 30% van de omzet van het 3e kwartaal van 2019 met een 
minimum van 3.000 euro. De interventieplafonds op basis van 
het aantal voltijdse equivalenten werden ook verhoogd)
Voor sectoren die nog steeds ernstige moeilijkheden 
ondervinden door de crisis (discotheken, toeristisch 
stadsvervoer, evenementen, markt- en straathandel, enz.).

 meer info of de premie aanvragen

vanaf 16 november 2020    specifieke premie voor  
  de horecazaken 
(3.000 euro voor eenmanszaken, 5.000 euro voor 
vennootschappen met 1 à 4 voltijdsequivalenten (VTE’s),  
7.000 euro voor vennootschappen met 5 à 9 VTE’s en 9.000 euro 
voor vennootschappen met meer dan 9 VTE’s)
Voor restaurants en cafés die sinds 19 oktober 2020, 4 weken 
moeten sluiten van de volgende (sub)sectoren:  
56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening,  
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening,  
56.301 Cafés et bars, 56.309 Andere drinkgelegenheden.

 meer info of de premie aanvragen

Verstreken deadlines Wallonië:
• Compensatiepremie voor gedeeltelijke 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).
• Premie van 3.500 euro: deadline was 15 oktober 2020.

https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4
https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4/

