
VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME
Handleiding



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme


Klik bij Vlaams beschermingsmechanisme op de roze knop ‘Aanvragen’ en je wordt automatisch

doorgestuurd naar het e-loket voor ondernemers.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme
https://www.vlaanderenonderneemt.be/nl


E-loket voor ondernemers : kies jouw manier van aanmelden.

Informatiepagina.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compensatiepremie-aan/hoe-de
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/aanmelden
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/aanmelden


E-loket voor ondernemers : keuze onderneming.



E-loket voor ondernemers : keuze steunmaatregel = Vlaams beschermingsmechanisme.

onderneming (ondernemingsnummer)

Aanvraag starten of toegang vragen?

Ben je wettelijk vertegenwoordiger of 
heb je het gebruikersrecht VLAIO 
INKOM GEBRUIKER (met profiel 
gebruiker), dan kan je een aanvraag 
starten via de groene knop ‘AANVRAAG 
STARTEN’.

Ben je geen wettelijk 
vertegenwoordiger of heb je het VLAIO-
gebruikersrecht niet maar je hebt wel 
een ander gebruikersrecht, dan moet je 
toegang vragen via de oranje knop 
‘TOEGANG VRAGEN’. 

Hulp nodig? Contacteer ons



Start je aanvraag voor de gekozen onderneming.

0123456789 – ONDERNEMING A 

Hier zie je de steunaanvragen van jouw onderneming voor de 
maatregelen Corona Ondersteuningspremie en Corona 
Compensatiepremie.



VESTIGINGSNUMMER – NAAM VESTIGING

NAAM VESTIGING
Straat 
Gemeente
België

Nacecode 54321 – omschrijving activiteit
Nacecode 12345 – omschrijving activiteit
Nacecode 23451 – omschrijving activiteit
Nacecode 23514 – omschrijving activiteit
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Hier zie je alle vestigingen en activiteiten, 
zoals opgenomen in de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/hoeveel-bedraagt-de-corona-ondersteuningspremie


Enkel voor eenmanszaken : hoofdberoep of 
bijberoep ?

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


Laat LEEG indien er GEEN maaltijden verbruikt worden of 
cateringdiensten verricht worden.

Laat LEEG indien er WEL maaltijden verbruikt worden of 
cateringdiensten verricht worden maar je nog steeds GEEN
geregistreerde kassa gebruikt.

Met welke periode in 2019 vergelijk je de 
omzetdaling van minstens 60% in de 
periode 1 augustus 2020 – 30 september 
2020 en hoeveel bedroeg de omzet van 
die referentieperiode?

De standaard referentieperiode loopt van 
1 augustus 2019 - 30 september 2019. Wil 
je een andere referentieperiode, geef dan 
de startdatum op en motiveer waarom je 
vergelijkt met die periode.
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Dit wordt enkel getoond voor een onderneming met een activiteit (opgenomen in KBO) die onder het 
toepassingsgebied van een geregistreerd kassasysteem valt : https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl.  

Verschijnt enkel indien
je de bovenliggende 
keuze aanvinkt.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams
https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl


Beschrijf de oorzaak van de omzetdaling en 
de exploitatiebeperking.
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https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams


Vul jouw contactgegevens en het 
rekeningnummer van jouw onderneming in.



Info uit stap 1

Info uit stap 2

De steunberekening 
gebeurt op basis van jouw
gegevens uit stap 1, 
waarvan je hier een 
samenvatting ziet. 
Je ziet hier een voorbeeld
van een berekening.

Informatiepagina.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/hoeveel-bedraagt-het-vlaams


Bevestig dat de ingevulde gegevens correct 
zijn.

….  …………… ,



0123456789 – ONDERNEMING A 



Hulp nodig of heb je een vraag?

Bezoek onze website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme.  

Voor vragen, mail ons op info@vlaio.be of bel ons op 0800 20 555. Vlaio is elke werkdag telefonisch bereikbaar 
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Voor aanmeldproblemen, bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 
tot 19 uur.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme
mailto:info@vlaio.be
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/stuur-een-e-mail
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/chat-met-1700

