
Nieuwe Federale en Vlaamse steunmaatregelen 

De federale ministerraad van 6 november heeft nieuwe 
steunmaatregelen goedgekeurd voor de sectoren die getroffen zijn door 

de coronamaatregelen. Hierbij een overzicht van de maatregelen voor 

zelfstandigen. 

Overbruggingsrecht (aan te vragen bij je sociale kas) 

Het dubbele crisis-overbruggingsrecht dat van toepassing is voor oktober en november wordt 

verlengd tot en met eind december 2020. Tot het einde van het jaar zullen deze maandelijkse 

vergoedingen dus € 2.583,38 (alleenstaande zelfstandige) of € 3.228,20 (zelfstandige met 

gezinslast) bedragen. 

Daarnaast worden de toekenningsvoorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht 

versoepeld zodat het nog toegankelijker wordt. 

1. Verplichte sluiting (horeca, welnesscentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, 

foorkramers, niet essentiële winkels enz...) 

Je dient als zelfstandige verplicht je activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken van 

19/10/2020 tot 19/11/2020, 

Dan kan je voor de maanden oktober en november het dubbel overbruggingsrecht 

aanvragen. 

(Restaurant mag take away organiseren en dubbel OR aanvragen.) 

 

2. Afhankelijk van verplicht gesloten sectoren (vb wijnhandelaar,geluidstechnieker,…) 

Alle sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren kunnen het 

enkel overbruggingsrecht aanvragen. 

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen (wij vermoeden via een 

verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd).  

Ze dienen hun zaak niet te sluiten. 

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog 

niet bevestigd) afhankelijkheid aan te tonen. 

 

 Toch stopzetten vanaf 19/10 tot en met 31/10 = het dubbele overbruggingsrecht kan 

aangevraagd worden voor oktober 

 Toch stopzetten vanaf 01/11 tot en met 19/11 = het dubbele overbruggingsrecht kan 

aangevraagd worden voor november 

 

Bedrag overbruggingsrecht   

Enkel overbruggingsrecht: 

 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast 

 1614,1euro met gezinslast 

OF 

Dubbel overbruggingsrecht: 

 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast 

 3.228,20 euro met gezinslast 

 



Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme  

(aan te vragen via de site van Vlaio) 
 

Deze premie is voor alle ondernemingen die opnieuw verplicht gesloten zijn (horeca alle niet 

essentiële winkels, enz…), of open zijn maar een zwaar omzetverlies hebben over de periode van 

01/10 – 18/11.  

Aangezien het een vervolg is op het Vlaams Beschermingsmechanisme, kan deze premie dus 

gecombineerd worden met de eerste premie. 

 Voor wie: 

o Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar.  

Keuze tussen: 

 Periode van 01/10 tot 15/11 

 Periode van 19/10 tot 18/11.  

o De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de 

hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel 

voldoen aan de voorwaarden). 

o Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of 

tijdsregistratie. Ondernemingen die vorig jaar nog niet actief waren, tonen het 

omzetverlies aan op basis van een financieel plan. 

o Uitbaters van cafés en restaurants die in de periode 19/10 – 18/11 verplicht gesloten 

zijn, moeten geen omzetdaling aantonen. Dit geldt niet voor ondernemingen 

waarvan de omzet in de dezelfde periode 2019 > 50% betrekking had op take away. 

Zij moeten wél een omzetdaling aantonen. 

 

 Bedrag: 

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere 

gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de 

premie 5%. 

De maximale steun: 

o Periode 01/10 – 15/11: 

 € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers 

 € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer 

o Periode 19/10 – 18/11: 

 € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers 

 € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers 

 

 Aanvraag: 

o Deze premie kan je momenteel nog niet aanvragen.  

o Meer informatie vind je op de website van Vlaio: 

 

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

beschermingsmechanisme 

 


