
Is deze mail onleesbaar / wenst U een PDF versie? Bekijk hem online. 

 
FLASH Nr. 64 - 08/06/2020 

Het nieuwe coronavirus: 
De corona compensatiepremies 

 

1. Brussel: € 2.000 voor een heel select publiek *nieuw* 

Na lange beraadslagingen en geruime tijd na de andere Gewesten, heeft het Brussel Hoofdstedelijk 

Gewest besloten om een compenserende COVID-19-premie ter waarde van € 2.000 toe te kennen 

aan micro-ondernemingen. 

Om beroep te kunnen doen op deze premie dient u te voldoen aan zes cumulatieve voorwaarden: 

- Maximaal vijf voltijdse equivalenten in dienst hebben; 

- U bent een: 

o een zelfstandige als eenmanszaak, die een volledig overbruggingsrecht ontving voor 

maart of april 2020; 

o een vennootschap waarvan een zaakvoerder of bestuurder een volledig 

overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020; 

o een vennootschap waarvan de zaakvoerder of bestuurder in loondienst is en 

waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk 

werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis; 

- Uw onderneming heeft een economisch en handelsoogmerk; 

- U bent de voorbije twee belastingjaren onder de de-minimis grens (€ 100.000) gebleven; 

- Een exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 18 maart 2020; 

- Niet genoten hebben van een gelijkaardige premie in Brussel of één van de andere 

Gewesten. 

Voor meer informatie over deze compenserende premie kan u terecht op de site van Brussel 

Economie en Werkgelegenheid. De aanvraag voor de premie staat open van 8 juni tem 30 juni. 

2. Vlaanderen en Wallonië *rappel* 

Ondernemingen gevestigd in Vlaanderen mogen ook niet vergeten hun aanvraag te doen voor de 

Vlaamse premie uiterlijk tegen 30 juni. Dit kan via deze link. Zie hiervoor ook onze flash nr. 52 

van 6 mei 2020. 

Voor de (procedure van de) premie in Wallonië kan u onze flash van 2 juni 2020 raadplegen. 

 

Michaël Reul 

Secretaris-Generaal 
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https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compensatiepremie-aan
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