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U VRAAGT… WIJ ANTWOORDEN 
We trachten via dit document een aantal antwoorden op jouw vragen te geven betreffende de 

wijzigingen op vlak van de steunmaatregelen sinds 30 maart 2021.  

 

1. Op welke steunmaatregelen kan ik rekenen nu ik mijn zaak nog steeds moet sluiten in 

2021? 

Je zaak is gevestigd in Vlaanderen: 

Vlaams Beschermingspremie periode 5 ( maart en/of april 2021) 

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is een financiële steunmaatregel voor ondernemingen 

met een omzetdaling van minimum 60 % in de maand maart en april 2021. In de visual kan je 

duidelijk zien welke steun dit precies inhoudt en wat de voorwaarden zijn.  

 

Meer info op https://www.unizo.be/advies/coronapremie-vlaams-

beschermingsmechanisme-deel-5-maart-april-2021  

 

https://www.unizo.be/advies/coronapremie-vlaams-beschermingsmechanisme-deel-5-maart-april-2021
https://www.unizo.be/advies/coronapremie-vlaams-beschermingsmechanisme-deel-5-maart-april-2021
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- Globalisatiemechanisme ( in de periode april -december 2020) als je onderneming 

door de coronacrisis minstens 60% omzetverlies geleden heeft. Meer informatie vind je op  

https://www.unizo.be/advies/premie-als-je-onderneming-2020-door-de-coronacrisis-

minstens-70-90-omzetverlies-geleden-heeft  

In de visual kan je duidelijk zien wat de voorwaarden zijn welke steun dit precies inhoudt.  

 

2. Wat is dan het overbruggingsrecht? 

Het overbruggingsrecht biedt een minimum inkomensgarantie aan zelfstandigen die hun activiteiten 

kunnen hervatten na een tijdelijke, geheel of gedeeltelijke onderbreking te hebben maar ook een 

omzetverlies hebben geleden, door bijvoorbeeld beperkte openingstijden of een beperkt aantal 

klanten.  

Indien je in 2021 ook verplicht gesloten bent door corona: 

- Dan blijft de huidige regeling bestaan tot 31 januari 2021 en heb je recht op het dubbel 

overbruggingsrecht. Ook al voorziet je afhaalmaaltijden of organiseer je click & collect ( vb. 

geschenkbonnen). Het dubbel overbruggingsrecht kan teruggevorderd worden indien de 

zelfstandige een bepaalde toegelaten activiteit blijft uitoefenen.  

- Indien je na 1 februari 2021 nog gesloten bent en je activiteiten volledig onderbreekt, kom je 

nog in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht. Afhaalmaaltijden en click & collect 

kunnen niet meer gecombineerd worden met deze steunmaatregel. Je ontvangt de volledige 

uitkering als je langer dan 15 dagen verplicht gesloten bent in de betrokken maand. Indien je 

minder dan 15 dagen gesloten bent in de betrokken maand, ontvang je een halve uitkering. 

Indien je in 2021 open blijft maar je verliest een deel van je inkomsten door de corona dan heb je 

recht op een crisis-overbruggingsuitkering als je omzet daalde in de kalendermaand voorafgaand aan 

de maand waarvoor je sten vraagt met minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 

2019. 

Moet je je zaak sluiten en heb je mogelijk recht op een dubbele uitkering? Let er dan wel 
op dat je bij de aanvraag de juiste optie kiest namelijk “verplichte onderbreking opgelegd 
door de overheid”. Kies dus niet voor relance-uitkering want dan ontvang je een lager 
bedrag. Je kan de relance uitkering bovendien niet combineren met het crisis 
overbruggingsrecht. 

Meer informatie: https://www.unizo.be/advies/corona-inkomensvervanging  

 

3. Waar vind ik informatie over andere steunmaatregelen? 

 

• Steunmaatregelen sociale bijdragen in kader van de coronacrisis 

• Fiscale steunmaatregelen in tijden van corona 

• Kan ik als onderneming de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen? 

• Steunmaatregelen om betalingsmoeilijkheden handelshuur door coronacrisis op te vangen 

 

 
Meer info vind je ook op https://www.unizo.be/coronasteunmaatregelen  

https://www.unizo.be/advies/premie-als-je-onderneming-2020-door-de-coronacrisis-minstens-70-90-omzetverlies-geleden-heeft
https://www.unizo.be/advies/premie-als-je-onderneming-2020-door-de-coronacrisis-minstens-70-90-omzetverlies-geleden-heeft
https://www.unizo.be/advies/corona-inkomensvervanging
https://www.unizo.be/steunmaatregelen-sociale-bijdragen
https://www.unizo.be/fiscale-steunmaatregelen-tijden-van-corona-0
https://www.unizo.be/advies/kan-ik-als-ondernemer-de-betaling-van-mijn-verzekeringspremies-uitstellen
https://www.unizo.be/opschorting-van-de-handelshuur-voor-3-4-maanden
https://www.unizo.be/coronasteunmaatregelen

