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HINDERPREMIE
•
•
•
•
•

Waarom een hinderpremie?
Wie krijgt een hinderpremie?
Voorwaarden ernstige hinder?
Hoeveel bedraagt de hinderpremie?
Hoe de betaling aanvragen?

SLUITINGSPREMIE
•
•
•

Wie kan een sluitingspremie aanvragen?
Voorwaarden?
Hoeveel bedraagt de sluitingspremie?
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Open blijven tijdens wegenwerken?
Maak gebruik van de hinderpremie.

Waarom een hinderpremie?

ERNSTIGE HINDER

GROTE UITDAGING

bijzondere situatie die veel creativiteit
vraagt van de ondernemer

een aanleiding om de manier van
werken tijdelijk op een originele manier
aan te passen of misschien zelfs
blijvend te vernieuwen
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Waarom een hinderpremie?
•

De hinderpremie is een financieel steuntje in de rug.

•

Het biedt wat ademruimte om vindingrijk te werk te gaan.
Zo kan de handelaar zijn klanten informeren en blijven bedienen tijdens
deze periode.
enkele voorbeelden:

webshop

brochure met uitleg
over bereikbaarheid

promotie acties voor
klanten die de
hinder trotseren
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Wie krijgt een hinderpremie?
Kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken.
•
•

Detailhandel, horeca en diensten
Maximum 9 werknemers (RSZ-personeelsklasse)

•
•

Vaste openingstijden
Persoonlijk en direct contact met klanten is vereist

►

Met interimkrachten wordt geen rekening gehouden
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Voorwaarden ernstige hinder?

Rijbaan geheel of
gedeeltelijk
afgeloten

Oppervlakte werken
>50m 2

Werken duren minstens
30 opeenvolgende
dagen
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Hoeveel bedraagt de hinderpremie?

maximaal één keer per kalenderjaar en één keer
per hinderperiode

Gegevensbronnen:
• Periode van hinder: werkendatabank ‘GIPOD’
• Aantal werknemers, activiteit & adres: Kruispuntbank voor Ondernemingen
‘KBO’
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Hoe de betaling aanvragen?
Digitaal: snel, gemakkelijk en steeds toegankelijk

1
.

Agentschap Innoveren &
Ondernemen vraagt zelf de
hinderzones op, toetst af of er
‘ernstige hinder’ is en selecteert
de getroffen handelaars die
binnen deze hinderzone vallen
en die voldoen aan de
voorwaarden.

2
.

De geselecteerde handelaars
krijgen een brief voor
de werken starten.

4
.

Agentschap Innoveren &
Ondernemen controleert de
gegevens en stort het bedrag zo
snel mogelijk op de rekening van
de handelaar

3
.

De handelaar vraagt zelf de
uitbetaling van de hinderpremie
aan via vlaio.be/hinderpremie.
Binnen de 30 dagen na de
datum van de brief en voor de
geplande einddatum van de
werken.
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Toch sluiten door wegenwerken?
Vraag je sluitingspremie aan.

Wie kan een sluitingspremie aanvragen?
Kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken
en die een brief ontvangen voor de hinderpremie.
•
•

Detailhandel, horeca en diensten
Maximum 9 werknemers (RSZ-personeelsklasse)

•
•

Vaste openingstijden
Persoonlijk en direct contact met klanten is vereist

►

Met interimkrachten wordt geen rekening gehouden
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Voorwaarden?
•

Zaak moet minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn.
►

►

Premie krijgt de handelaar vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt hij
aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.
Voorbeeld:

Een bakker is niet bereikbaar en moet zijn zaak 90 dagen sluiten door wegenwerken
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Hoeveel bedraagt de sluitingspremie?

per sluitingsdag
maximaal voor 365 sluitingsdagen
per periode van hinder
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“

Handelaar komt niet in aanmerking voor een
hinderpremie.
Kan hij toch een sluitingspremie aanvragen?
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Ja, in specifieke gevallen. Voor wie?
•

•

Detailhandel, horeca en diensten met maximum 9 werknemers, vaste
openingstijden en een persoonlijk en direct contact met klanten waarvan de
zaak buiten de hinderzone valt
Beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren
of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn. Hun zaak kan zowel
binnen als buiten de hinderzone vallen.
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Voorwaarden sluitingspremie voor deze doelgroep?
•

Zaak moet minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn.
►

•

Deze sluitingspremie kan de ondernemer krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van
sluiting.

Bewijslast!
► Voorbeeld:
Een dokter is niet bereikbaar en moet zijn zaak 63 dagen sluiten door wegenwerken.
Hij komt niet in aanmerking voor een hinderpremie maar wel voor een sluitingspremie.
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Hoeveel bedraagt deze sluitingspremie?

per sluitingsdag
maximaal voor 365 sluitingsdagen
per periode van hinder
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Meer info?

contact

online

1700
Vlaamse Infolijn

www.vlaio.be/hinderpremie
hinderpremie@vlaio.be
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