
Update 26/05/20 
 
Hier zijn we opnieuw met extra nieuws vanuit het Xerius-front. 
Vanaf vandaag kan je op Samen Wondernemen alle Corona-formulieren zelf invullen. 
 
Hoe werkt het? 
 
Op Samen Wondernemen staat een link naar een centrale landingspagina: 
 

 
 
Op deze landingspagina vind je alle beschikbare Corona-formulieren: 

1. Overbruggingsrecht maart-april-mei 
2. Wijziging bankrekeningnummer  
3. Stopzetting overbruggingsrecht  
4. Overbruggingsrecht juni 
5. Ouderschapsverlof 

 
Bij het openen van het formulier heb je de optie om je te identificeren: 
 

https://www.xerius.be/nl-be/boekhouders/coronamaatregelen
https://www.xerius.be/nl-be/boekhouders/coronamaatregelen


 
 
Ouderschapsverlof: 
 
Zoals jullie reeds weten kan dit NIET gecombineerd worden met het overbruggingsrecht. De klant 
ofwel jij als partner kan de aanvraag indienen. We sommen nog even alles op voor jou: 
 
1) Voorwaarden  

• Hoofdberoep, Meewerkende echtgenote, Student zelfstandige  
• Bijberoep en gepensioneerde met inkomen op N-3> 13.993,78 euro.  
• Indien inkomen N-3 < 13.993,78 euro, dan mogelijks retro-actief recht op basis 

van inkomsten 2020  
• Aanvraag indienen voor 30 september 2020  

  
2) Voorwaarden – onderbreking  

• Verklaring op eer dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 1 volledige kalendermaan
d wordt beïnvloed door  
verlenen van zorgen aan 1 of meer kinderen  

• Voor kind met leeftijdsgrens max. 12 jaar (leeftijd bereikt in loop van 
2020): biologisch kind, adoptie kind of kind geplaatst in pleeggezin)  

• Voor kind met handicap: max. 21 jaar (uitzondering indien bv. geplaatst in dagcentrum, 
dan geen leeftijdsvoorwaarde)  

  
3) De aanvraag  

• Aanvraag kan via  brief, e-mail of website, met vermelding begin- 
en einddatum onderbreking, naam van en band met het kind  

• Verklaring op eer de activiteiten te verminderen om het geven van zorg aan 1 
of meer kinderen + de manier waarop hij de activiteiten zal verminderen  

• Kan voor mei of juni of ineens voor beide maanden  
  
4) De uitkering  

• 532,24 euro/maand of 875 euro/maand voor éénoudergezin  
• Uit te betalen begin van de maand volgend op de aanvraag 
• Geen cumul mogelijk met volgende uitkeringen: arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie,

 pleegouderverlof, overbruggingsrecht (gewoon+corona), geboorteverlof  



• Wel cumul mogelijk met pensioen, werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof in werknemer
sregeling.  

 
Compensatiepremie Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2.000 EUR: 
 
Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden. 
 
Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van: 

• De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor 
zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de 
zaakvoerder zelfstandig is; 

• Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, 
voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met 
een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering 
afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt. 
 

De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend.  
• De ondernemers kunnen zich best nu al inschrijven op de website van de dienst 1819 

(www.1819.brussels) om op de hoogte gebracht te worden van de exacte datum waarop het 
formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zal zijn. 
 

Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van 
de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest 
of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. 
 
Hinderpremie Vlaanderen: 
 
Wat met gemengde activiteiten? 
Heel wat ondernemers die de Hinderpremie hebben aangevraagd oefenen verschillende activiteiten 
uit. De éne activiteit mag terug opstarten, de andere moet nog gesloten blijven. Kunnen zij de 
sluitingspremie van 160 euro behouden? 
Antwoord Vlaio 
Je blijft recht hebben op de sluitingspremie zolang je niet je volledige fysieke vestiging(en) mag 
openen. 
 
Markten: 
Zoals we eerder communiceerden kunnen marktkramers die nog niet op de markt mogen staan hun 
sluitingspremie van 160 euro behouden. Ze moeten dit nog steeds aantonen op basis van een attest 
van het lokaal bestuur.  
De deadline voor de aanvraag van de Hinderpremie is nog steeds 18/06/2020. 
 
Compensatiepremie Vlaanderen: 
Vanaf vandaag kunnen jullie als accountant ook online een aanvraag indienen voor je klant. 
De voorwaarden kennen jullie ondertussen. Mogen wij jullie er wel op wijzen dat het belangrijk is dat 
de klant de juiste categorie aanvinkt bij de aanvraag. Vele aanvragen worden geweigerd omwille van 
het feit dat hun nacebelcode niet voldoet. 
Misschien moeten ze best even hun onderneming checken via de Public Search. Volstaan de 
nacebelcodes niet, vallen ze dus onder categorie 5. 
 

https://www.flexmail.eu/f-cbfe977ac98c039f
https://www.flexmail.eu/f-cbfe977ac98c039f
http://www.1819.brussels/
http://www.1819.brussels/
https://www.hildecrevits.be/nieuws/hinderpremie-voor-marktkramers/
https://www.hildecrevits.be/nieuws/hinderpremie-voor-marktkramers/
https://www.hildecrevits.be/nieuws/hinderpremie-voor-marktkramers/
https://www.hildecrevits.be/nieuws/hinderpremie-voor-marktkramers/
https://www.vlaio.be/nl/content/corona-compensatiepremie-aanvragen-voor-je-klant
https://www.vlaio.be/nl/content/corona-compensatiepremie-aanvragen-voor-je-klant

