VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 8
Handleiding
Voor ondernemingen die gestart zijn na 1 juni 2019

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-8

Kies jouw onderneming en manier van aanmelden.

Informatiepagina.

Start jouw aanvraag

Zie handleiding Vlaams Beschermingsmechanisme 7
2021VB7

Dit is de handleiding voor deze maatregel : Vlaams
Beschermingsmechanisme 8
2021VB8

0123456789 – ONDERNEMING A

Hier zie je de steunaanvragen van jouw onderneming voor de maatregelen :
Vlaams Beschermingsmechanisme 6 (2021VB6)
Vlaams Beschermingsmechanisme 5 (2021VB5)
Vlaams Beschermingsmechanisme 4 (2021VB4)
Vlaams Beschermingsmechanisme 3 (2020VB3)

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (2020NVB)
Vlaams Beschermingsmechanisme (2020VBM)
Corona Ondersteuningspremie (2020COP)
Corona Compensatiepremie (2020CCP)
Klik op het dossiernummer voor de detailpagina.

Vooraf : het belang van de referentieperiode
Voorwaarde:

een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen in de periode
van 1 mei tot en met 31 mei 2021.

De periode van omzetdaling wordt vergeleken met de voorziene omzet voor die periode in 2021 volgens het financieel plan (= de
referentieperiode) en moet kunnen worden aangetoond.
Ondernemingen die verplicht gesloten waren gedurende de periode van 1 mei tot en met 31 mei 2021 hoeven de
omzetdaling voor hun sluitingsperiode niet te kunnen aantonen. Ook cafés en restaurants, die vanaf 8 mei hun terrassen
konden openen, kunnen nog steeds een aanvraag indienen als verplicht gesloten sector voor de hele maand mei 2021.
Restaurants die 50% of meer van hun omzet uit take away-activiteiten halen dienen de omzetdaling wel te kunnen aantonen.
Ondernemingen die verplicht gesloten waren gedurende een kortere periode (van 1 mei tot en met 7 mei 2021) hoeven de
omzetdaling voor hun sluitingsperiode evenmin aan te tonen. Zij kunnen evenwel steun vragen voor een omzetdaling van
minstens 60% over de volledige periode (van 1 mei tot en met 31 mei 2021). In dat geval dienen ze de omzetdaling voor
die periode wel aan te tonen.
Ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector kunnen als periode van omzetdaling kiezen tussen de
periode van 1 mei tot en met 31 mei 2021 of de verplichte sluitingsperiode van hun afnemers. In beide gevallen dienen zij de
omzetdaling te kunnen aantonen.
De steun bedraagt 10 % van de omzet van de referentieperiode.
De steun wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro
en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Vooraf : de minima en maxima
De maximale steun voor de periode 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 bedraagt:
o

€ 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers

o

€ 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers

o

€ 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 600 voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021.
De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd. Hier vind je een lijst van die gesloten sectoren met de
toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.
De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau. Dit betekent dat ondernemingen met toegestane en gesloten activiteiten of vestigingen enkel als
verplicht gesloten worden beschouwd als ze hun omzet halen uit de gesloten hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit is de activiteit die meer dan 50% van de
omzet genereert.
Bij ondernemingen die niet beschikken over een voor hen verplichte witte kassa (dit is een geregistreerd kassasysteem zoals vermeld in artikel 21bis
van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting overde toegevoegde waarde)
wordt het maximale steunbedrag beperkt tot € 1.500.

Lees de informatiepagina’s en verzamel de nodige informatie.

De subsidie wordt berekend op basis van de
omzet in een referentieperiode volgens het
financieel plan of op basis van de werkelijke
omzet tijdens een afwijkende
referentieperiode. Lees de informatiepagina’s
en verzamel de nodige informatie.
Informatiepagina.

Dit wordt enkel getoond voor een onderneming met een activiteit (opgenomen in KBO) die onder het toepassingsgebied van een
geregistreerd kassasysteem valt : https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl .

Verplicht gesloten sector (activiteit - toelevering) of niet ?

De subsidie wordt berekend op basis van de
omzet in een referentieperiode volgens het
financieel plan of op basis van de werkelijke
omzet tijdens een afwijkende
referentieperiode. Lees de informatiepagina’s
en verzamel de nodige informatie.
Informatiepagina.

VESTIGINGSNUMMER – NAAM VESTIGING

NAAM VESTIGING
Straat
Gemeente
België

Nacecode 54321 – omschrijving activiteit
Nacecode 12345 – omschrijving activiteit
Nacecode 23451 – omschrijving activiteit
Nacecode 23514 – omschrijving activiteit

Alle vestigingen en activiteiten, zoals
opgenomen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, worden getoond.

Enkel voor eenmanszaken : hoofdberoep of
bijberoep ?

Indien je een starter bent zonder
beroepsinkomen in 2019, duid dan het
grensbedrag aan dat van toepassing is voor
je beroepsinkomen volgens je financieel
plan.

Keuze in stap 1

De periode van omzetdaling is afhankelijk van de situatie
van uw onderneming (keuze in stap 1).

De standaardperiode loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021. Een
tweede periode wordt enkel getoond indien uw onderneming tot een
categorie behoort met een verplichte sluitingsperiode, die kleiner is dan de
standaardperiode.

OF
OF

De subsidie wordt berekend op basis van de omzet van de
periode met omzetdaling in 2021 volgens het financieel
plan. Het is ook mogelijk om een werkelijk gepresteerde
omzet in een afwijkende referentieperiode te gebruiken
waarop de subsidie wordt berekend.

De kwartaalomzet is reeds ingevuld indien u een aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme 7 heeft ingediend.

Dit wordt enkel getoond voor een onderneming met
een activiteit (opgenomen in KBO) die onder het
toepassingsgebied van een geregistreerd
kassasysteem valt :
https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl
Informatiepagina.

Enkel voor ondernemingen die hun
omzetdaling dienen aan te tonen :
beschrijf de oorzaak van de omzetdaling en
de exploitatiebeperking.

Informatiepagina.

Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Enkel voor ondernemingen waarbij VKBO niet beschikt
over de tewerkstellingsgegevens : duid aan.
De tewerkstelling bepaalt het maximaal subsidiebedrag.

Informatiepagina.

Vul jouw contactgegevens en het
rekeningnummer van jouw onderneming in.

Info uit stap 3

De steunberekening
gebeurt op basis van jouw
gegevens uit stap 2,
waarvan je hier een
samenvatting ziet.
Je ziet hier een voorbeeld
van een berekening.

Informatiepagina.
Info uit stap 2

.... ……….

Bevestig dat de ingevulde gegevens correct
zijn.

0123456789 – ONDERNEMING A

Hulp nodig of heb je een vraag?

Bezoek onze website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-8.

Voor vragen, mail ons op info@vlaio.be of bel ons op 0800 20 555. Vlaio is elke werkdag telefonisch bereikbaar
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Voor aanmeldproblemen, bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot
19 uur.

