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Overzicht coronapremies 

 

 

De overheid treft heel wat maatregelen om wie werkt en onderneemt in cultuur te 
helpen tijdens de coronacrisis. Dit overzicht focust op de premies van de federale 
overheid, de Vlaamse Gemeenschap en het Brusselse Gewest.  
 
Welke van deze premies kan je aanvragen? Tot wanneer kan je ze aanvragen? En 
welke maatregelen mag je nu wel of niet cumuleren? In dit overzicht bespreken we 
elke premie kort. In de FAQ die we samen met het Departement CJM up-to-date 
houden worden alle maatregelen uitvoerig besproken.  
 
Toch nog vragen over de maatregelen? Je kan dagelijks terecht op onze coronalijn op 
02 534 18 24. 
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Federaal 
 

1. Overbruggingsrecht 
 

• Tot 31 augustus 
• Minstens 7 opeenvolgende dagen activiteit onderbreken 

• Zelfstandige in hoofdberoep1: 1.614,10 € /maand met gezinslast of 1.291,69 
€/maand zonder gezinslast 

• Zelfstandige in bijberoep2: 807,05 €/maand met gezingslast of 645,85 
€/maand zonder gezinslast 

• Via sociaal verzekeringsfonds 
 

• Cumul met hinderpremie (Vl. + Br.), compensatiepremie (Vl. + Br.), 
ondersteuningspremie Vl., Cultuurpremie Br. of tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met overbruggingsrecht heropstart, premie cultuurwerkers Br. of 
cultuur-coronapremie noodfonds 

 

2. Overbruggingsrecht heropstart 
 

• Voor de maanden juni, juli en augustus 

• Ondernemers die hun activiteit op 3 mei nog verplicht moesten sluiten 

• Tweede kwartaal van 2020: omzetdaling van minstens 10 % (in vergelijking 
met 2e kwartaal van 2019) 

• Zelfstandigen in hoofdberoep3: 1.614,10 € /maand met gezinslast of 1.291,69 
€/maand zonder gezinslast 

• Via sociaal verzekeringsfonds 
 

• Cumul met hinderpremie (Vl. + Br.), compensatiepremie (Vl. + Br.), 
ondersteuningspremie Vl., Cultuurpremie Br. of tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met overbruggingsrecht, premie cultuurwerkers Br. of cultuur-
coronapremie noodfonds 

 
 

3. Tijdelijke werkloosheid 
 

• Tot 31 augustus: wegens overmacht 

• Tot 31 december: wegens economische reden 

• Werknemers met arbeidsovereenkomst die wordt geschorst 

• 70 % van brutoloon: voor een volledige maand: 1.928 €/maand – 1.445 
€/maand 

• Via werkgever/sbk4 
 

 
1 Zelfstandigen in bijberoep die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de 
minimumbijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep komen eveneens in aanmerking voor het volledige 
overbruggingsrecht. 
2 Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een 
referte-inkomen tussen de 6.996,89 euro en 13.993,78 euro komen in aanmerking. 

3 Zelfstandigen in bijberoep die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de 
minimumbijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep komen eveneens in aanmerking voor het 
overbruggingsrecht heropstart. 
4 Voor een overzicht van de erkende sociale bureau’s voor kunstenaars: 
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-09/lijst_uitzendbureaus_artiesten.pdf 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Overbruggingsrecht-ter-ondersteuning-van-de-heropstart
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-09/lijst_uitzendbureaus_artiesten.pdf
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• In principe cumul met andere premies  

 

Vlaanderen 
 

1. Hinderpremie Vl.  
 

• Aanvraag tot 30 juni, verlenging voor verplicht gesloten ondernemingen na 
deze datum  

• Ondernemingen met fysieke locatie die verplicht moeten sluiten 

• Maximaal 5 premies per uitbatingszetel 

• € 4.000 + 160 €/dag vanaf 6 april  

• Zelfstandige in hoofdberoep5  

• VENN of VZW: minstens 1 VTE 

• Via Vlaio 
 

• Cumul met ondersteuningspremie Vl., overbruggingsrecht (heropstart) of 
tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met compensatiepremie (Vl. + Br.), cultuur-coronapremie 
noodfonds, hinderpremie Br., cultuurpremie Br. 

 

2. Compensatiepremie Vl.   
 

• Aanvraag tot 30 juni (tenzij negatieve beslissing over hinderpremie) 

• Omzetverlies tussen 13 maart en 30 april: 60 % 

• Zelfstandige in hoofdberoep6: € 3.000  

• Zelfstandige in bijberoep7: € 1.500  
• VENN of VZW: minstens 1 VTE: € 3.000  

• Via Vlaio 
 

• Cumul met ondersteuningspremie Vl., overbrugginsrecht (heropstart) of 
tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met hinderpremie (Vl. + Br.), compensatiepremie Br., cultuur-
coronapremie noodfonds, cultuurpremie Br. 

 
 

3. Ondersteuningspremie Vl.   
 

• Aanvraag vanaf half juli tot 15 augustus 
• Omzetverlies van 60 % in eerste maand na heropening 

• ZS in hoofdberoep8: € 2.000  

• ZS in bijberoep9: € 1.000  

 
5 Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben van minstens 
13.993,78 euro komen eveneens in aanmerking voor de hinderpremie. 
6 Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben van minstens 
13.993,78 euro komen eveneens in aanmerking voor de compensatiepremie van 3.000 euro. 
7 Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben tussen de 
6.996,89 euro en 13.993,78 euro en minder dan 4/5e werken, komen in aanmerking voor de compensatiepremie 
van 1.500 euro. 
8 Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben van minstens 
13.993,78 euro en minder dan 4/5e werken, komen in aanmerking voor de ondersteuningspremie van 2.000 euro. 
9 Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben tussen de 
6.996,89 euro en 13.993,78 euro en minder dan 4/5e werken, komen in aanmerking voor de 
ondersteuningspremie van 1.000 euro. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie
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• VENN of VZW: minstens 1 VTE: € 2.000  

• Via Vlaio 

• Onderneming moet onder toepassingsgebied van hinderpremie of 
compensatiepremie vallen! 
 

• Cumul met hinderpremie Vl. of compensatiepremie Vl., overbruggingsrecht 
(heropstart) of tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met corona-lening bij PMV, hinderpremie Br., 
compensatiepremie Br., cultuurpremie Br. 

 
 

4. Cultuur-coronapremie noodfonds  
 

• Aanvraag van 17 juli tot 31 augustus  

• Zelfstandigen en werknemers in cultuursector 

• Gevestigd in Vlaanderen of Brussel 

• Bruto-inkomen in 2e kwartaal 2020 was lager dan € 4.877,16 

• Premie van € 1.500 

• Via Dep CJM 
 

• Cumul met tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met hinderpremie (Vl. + Br.), compensatiepremie (Vl. + Br.), 
overbruggingsrecht (heropstart), ondersteuningspremie Vl.10, cultuurpremie 
Br. 

 
 

Brussel 

 

1. Hinderpremie Br.  
 

• Aanvraag voor 1 juni 

• Bij verplichte sluiting in bepaalde sectoren (culturele sector was uitgesloten, 
behalve cinema of cafetaria) 

• Premie van € 4.000 

• Via Brussel Economie en Werkgelegenheid 
 

• Cumul met overbruggingsrecht (heropstart) of tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met compensatiepremie (Vl. + Br.), cultuur-coronapremie 
noodfonds, hinderpremie Vl., cultuurpremie Br., ondersteuningspremie Vl. 

 

2. Compensatiepremie Br.  
 

• Aanvraag tussen 8 juni en 30 juni 

• Specifieke voorwaarden (waaronder vzw met meerderheid werknemers op 
tijdelijke werkloosheid, zelfstandigen met recht op overbruggingsrecht, 
vennootschap met zaakvoerder die recht heeft op overbruggingsrecht) 

• Premie van € 2.000  

• Via Brussel Economie en Werkgelegenheid 
 

• Cumul met overbruggingsrecht (heropstart) of tijdelijke werkloosheid 

 
10 Tenzij zelfstandige geen beroep gedaan heeft op de hinderpremie of de compensatiepremie en heropstart van 
activiteiten pas vanaf het 3e kwartaal van 2020 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
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• Geen cumul met hinderpremie (Vl. + Br.), compensatiepremie Vl., 
cultuurpremie Br., cultuur-coronapremie noodfonds, ondersteuningspremie 
Vl. 

 

3. Premie cultuurwerkers Br. 
 

• Aanvraag van 27 juli tot 16 augustus 

• Netto-inkomen van 13 maart tot 31 mei bedraagt maximaal:  
o 775 euro: premie van 1.500 euro 
o 1.550 euro: premie van 1.000 euro 
o 3.100 euro: premie van 500 euro 

• Minstens 1 arbeidsovereenkomst in de culturele sector van 13/03/2019 tot 
13/03/2020 

• Gevestigd in Brussel 

• Via Actiris 
 

• Geen cumul met het overbruggingsrecht (heropstart) 
 

4. Cultuurpremie Br. 
 

• Aanvraag tussen 25 juni en 15 juli 

• Maximaal 5 VTE in dienst 

• Onderneming zonder winstoogmerk 

• Inkomensverlies door corona 

• Premie van € 2.000  

• Via Brussel Economie en Werkgelegenheid 
 

• Cumul met overbruggingsrecht (heropstart) of tijdelijke werkloosheid 

• Geen cumul met hinderpremie (Vl. + Br.), compensatiepremie (Vl. + Br.), 
cultuur-coronapremie noodfonds, ondersteuningspremie Vl. 

 
 
 

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/detail-news-nl/5680-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-creeert-eenmalige-financiele-steun-voor-cultuurwerkers-covid-19
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
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