
Faq ‘Compensatiepremie’ Vlaio 
 

1) Wat als er geen financieel plan is? 
• Ze moeten om een premie te kunnen krijgen een financieel plan hebben of (retroactief) 

opstellen om lagere omzet te verantwoorden.   
2) Wat als een zelfstandige pas gestart is na 30/04/2019, maw geen referte periode? 

• Een zelfstandige die pas gestart is na de standaard referteperiode, zal een andere 
referteperiode van dezelfde duur kunnen kiezen die wel de gebruikelijke omzet 
weerspiegeld 

3) Het netto belastbaar inkomen van 2019 is nog niet gekend. Is een verklaring op eer 
voldoende of moeten er bijkomende bewijsstukken aangeleverd worden?  
• De aanvraag compensatiepremie zal kunnen worden ingediend tot 30/06. Tegen die 

datum zal het beroepsinkomen 2019 wel gekend zijn, of toch minstens berekend 
kunnen worden. 

4) Wat als de referentieperiode periode waar je mee moet vergelijken een 
vervangingsinkomen is? 
• Indien de referteperiode een periode is van abnormale omzet, kan een andere 

gelijkaardige referteperiode genomen worden. 
5) Wat met vervangingsinkomsten, worden deze aanzien als voltijdse betrekking (lees bewijs 

van minder dan 80%)? 
a. Werkloosheid met  springplank naar zelfstandige 

• Werklozen die een zelfstandige activiteit uitoefenen in het kader van Springplank naar 
zelfstandige komen in aanmerking voor de premie van 1500 euro. 
b. Arbeidsongeschiktheid + toestemming deeltijdse werkhervatting 

• Komt in aanmerking indien het werkregime voor ingang van de arbeidsongeschiktheid 
minder dan 80% bedroeg.  

6) Wat met wijziging van bij- naar hoofdberoep vanaf Q2 2020? 
• Ondernemer moet ingeschreven zijn in hoofdberoep op 14/03/2020. 

7) Huisartsen zijn niet btw-plichtig, hoe kan men die -60% omzetdaling controleren? 
• BTW-aangifte is een manier van controleren. Dit kan ook op een andere manier 

gebeuren, zoals tijdsregistratie bijvoorbeeld.  
• Artsen zullen moeten aantonen dat er exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Dit lijkt op 

het eerste zicht niet zo makkelijk. 
8) Wat met geleverde prestaties vóór de coronamaatregelen, maar gefactureerd tijdens de 

periode corona? 
• Het gaat over geleverde prestaties tijdens de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020, 

al dan niet gefactureerd tijdens die periode. 
9) Wat met medische beroepen waarvan hun omzet afhankelijk is van de betalingen door het 

RIZIV ? Lees vertraging van een paar maanden? 
• Het gaat over geleverde prestaties tijdens de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020. 

Dit kan aangetoond worden door tijdregistratie, dagontvangsten of geleverde 
prestaties. 

10) Verkopen van een handelsfonds, wordt dit bekeken als omzet? 
• Neen, de omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde 

prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. 
11) Krijgt een artsenassociatie de compensatiepremie of de artsenvennootschap zelf? 

• De premie is per ondernemingsnummer, ongeacht de samenwerkingsvorm 
• Artsen zullen moeten aantonen dat er exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Dit lijkt op 

het eerste zicht niet zo makkelijk. 



12) Wat indien de vennootschap 2 vestigingen heeft, voor de éne de hinderpremie en voor de 
andere vestiging de compensatiepremie? 
• 1 onderneming kan niet de hinderpremie en de compensatiepremie combineren. 

13) Wat met student zelfstandige? Idem als bijberoep? 
• Als de student zelfstandige voldoet aan de voorwaarde van de inkomsten in 2019, dan 

kan deze in aanmerking komen, hetzij als zelfstandige in hoofdberoep, hetzij als 
zelfstandige in bijberoep, afhankelijk van zijn beroepsinkomen. 

14) De voorwaarde van minder dan 80% is dit de huidige toestand? (op moment van aanvraag) 
• De voorwaarden van minder dan 80% is in principe op 14/03/2020 en voor ingang van 

eventuele tijdelijke werkloosheid of tijdskrediet ten gevolge van corona.  
15) Wat met kapsters die op verplaatsing werken (mobiele kapster) of die in een rusthuis 

werken?   
Neen, geen hinderpremie. Mogelijk wel compensatiepremie. 

16) Ruwbouw is niet opgenomen in de lijst, valt deze activiteit dan onder categorie 5? 
Eventueel wel, maar dan moeten ze exploitatiebeperkingen door coronamaatregelen 
kunnen aantonen (eventuele mogelijk via social distancing lijkt me). 

17) Wat is het verschil tussen de categorieën 1 tem 4 en de categorie 5? Moet categorie 5 
meer bewijslast leveren dan de andere categorieën? Voorbeeld een arts, is toch een 
essentieel beroep en toch staat hij onder geen enkele categorie, dus denk ik 5? 
Categorie 5 zal extra moeten aantonen dat deze substantiële exploitatiebeperkingen 
ondervindt door de coronamaatregelen naast de omzetdaling van -60%.  
 
Kan een arts dit aantonen? Artsen mogen gewoon nog werken en werken mogelijk zelfs 
meer dan ervoor. Dus volgens mij niet evident om: 

o exploitatiebeperkingen door coronamaatregelen aan te tonen  
o niet evident om omzetdaling van 60% aan te tonen? 

 
18) Wat met de activiteit ‘teelt’ Nace 01? 

Categorie 5: toeleveranciers van verplicht gesloten zaken zullen zeker aanvaard worden als 
ze omzetdaling kunnen aantonen. 

19) Sociale bijdrage bijberoep op een inkomen van 6996.89€ en 13993.78€.? 
Netto belastbaar jaarinkomen van 2019 en niet zoals het overbruggingsrecht N-3 

20) Hij werkt normaal gezien voltijds, maar zal dit kwartaal bijna 2 maanden volledig tijdelijk 
werkloos zijn. Verandert dat iets aan de regel dat je minder dan 80% tewerkgesteld moet 
zijn om recht te hebben op de premie? 
Neen, hij heeft een voltijds arbeidscontract en krijgt hier ook een vervangingsinkomen voor. 
Enkel wanneer je, in normale omstandigheden, minder dan 80% tewerkgesteld bent, kan je 
hiervoor in aanmerking komen  
 

21) Managementvennootschappen: Stel je hebt een onderneming (werkvennootschap) dat 
bestuurd wordt door 2 managementvennootschappen. En stel dat de werkvennootschap 
NIET de compensatiepremie aanvraagt, kunnen de 2 managementvennootschappen de 
compensatiepremie aanvragen?  
Pure ‘lees zuivere’ managementvennootschappen zijn uitgesloten bij de 
compensatiepremie. De exploitatievennootschap moet de premie aanvragen. 
 

22) Wat met een tandartsenpraktijk die bijna volledig stil ligt. Praktijk bestaat uit 10 tandartsen: 
8 onderaannemers en 2 bestuurders van een managementvennootschap. 
 
Als de praktijk de compensatiepremie aanvraagt:  



hebben de onderaannemers dan een probleem om zelf in aanmerking te komen ?   
Hier zie ik geen probleem 
Hebben de bestuurders dan een probleem om zelf in aanmerking te komen ?  
Managementvennootschappen komen niet in aanmerking. Het is de 
exploitatievennootschap die in aanmerking komt. 

 
23) Een kinesistenpraktijk met 2 exploitatiezetels en slechts 1 zaakvoerder recht op de 

compensatiepremie? 
1 ondernemingsnummer, 1 aanvraag. Bijkomende vestigingen kunnen enkel indien er in die 
vestiging 1 VTE RSZ ingeschreven personeelslid is ingeschreven. 

24) Zelfstandigen die gestart zijn na 30/04/2019 hoe aantonen: 
Een zelfstandige die pas gestart is na de standaard referteperiode zal een andere 
referteperiode van dezelfde duur kunnen kiezen die wel de gebruikelijke omzet 
weerspiegelt. 

 
25) Geldt als “exploitatiebeperking opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad”, de verplichte 

opschorting van alle electieve zorg voor (para)medische beroepen (enkel urgente 
behandelingen zijn kunnen doorgaan)?  
Inderdaad, de opschorting van alle electieve zorg is wel degelijk een exploitatiebeperking 
opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Als zij dus een omzetdaling van minstens 60% 
hebben, kunnen zij zeer zeker aanspraak maken op de compensatiepremie. 
 

26) Ik ben pas opgestart als zelfstandige in bijberoep in 2de helft van 2019 (of begin 2020). 
Welke inkomsten mag ik gebruiken om aan te tonen dat ik aan de minimumdrempel 
geraak? 
Ondernemers in bijberoep die geen volledig jaar gewerkt hebben in 2019 of pas gestart zijn 
in 2020 mogen gebruik maken van de verwachte inkomsten op jaarbasis uit hun financieel 
plan. 
 

27) Kunnen de werkende vennoten in een vennootschap ook niet natuurlijke personen zijn? 
Ja, de werkende vennoten hoeven geen natuurlijke personen te zijn. 
 
 


