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Hinderpremie: veel gestelde vragen
A. Inleiding
Ondernemingen kunnen heel wat hinder ondervinden van openbare werken, vaak met een
aanzienlijke financiële weerslag. De Vlaamse hinderpremie trad in werking op 1 juli 2017.
De voorwaarden, het premiebedrag en de toekenningsprocedure zijn nieuw. Tegelijkertijd
doven de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding stilaan uit. Zowel voor
gemeenten als ondernemers is het even wennen. Het is cruciaal dat iedereen goed
geïnformeerd is en de nieuwe regels correct kan toepassen. Daarom heeft het Agentschap
Innoveren en Ondernemen (of ook wel Vlaio genaamd) op onze vraag, de hinderpremie
toegelicht op de ROT Economie en een antwoord geboden op de vele vragen, in september
2017.
Zijn er in uw gemeente openbare werken aan de gang of worden er binnenkort opgestart?
Dan duiken er mogelijks onduidelijkheden of vragen op bij de handelaars of binnen het
gemeentebestuur. In deze brochure ‘Minder hinder voor handelaars bij werken’, wordt u
wegwijs gemaakt in de voorwaarden voor het ontvangen van de hinderpremie en welke rol de
gemeente heeft bij deze hindermaatregel.
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B. Hinderpremie
1. Wat houdt de (Vlaamse) hinderpremie in?
De hinderpremie is een éénmalige financiële bijdrage om vindingrijk te werk te gaan en
economische schade bij openbare werken te beperken, anticiperende maatregelen uit te
werken met als doel bestaand cliënteel zo goed mogelijk te blijven bedienen en op zoek te
gaan naar een nieuw elan of bijkomende dienstverlening te ontwikkelen.

De wettelijke basis is het decreet van 15 juli 2016 houdende de toekenning van een
hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare
werken in het Vlaamse Gewest (B.S. 06.09.2016). De verdere uitvoering van het
hinderdecreet is uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017
(B.S.20.06.2017).
2. Hoeveel bedraagt de hinderpremie?
De hinderpremie bedraagt 2.000 euro. Een onderneming kan de premie maximaal 1 keer per
jaar en 1 keer per hinderperiode aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan
1 jaar duren, kan de onderneming de hinderpremie dus maar één keer krijgen.
De hinderperiode is een onafgebroken periode dat er openbare werken worden uitgevoerd die
hinder veroorzaken.
3. Wie komt in aanmerking voor het ontvangen van een hinderpremie?
De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers. De vestiging
moet vaste openingstijden hebben en er moet sprake zijn van ernstige hinder door openbare
werken.
Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en allerhande
diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten is vereist en die redelijkerwijze
moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Hierbij wordt alleen gekeken naar de
NACE-code van de hoofdactiviteit van de vestiging toegekend door de RSZ of door de btwadministratie.
De aanvaardbare NACE-codes vallen onder twee groepen:
•

Groep 1: detailhandel, horeca, allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct
contact met klanten vereist is

•

Groep 2: beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen die niet buiten de
vestiging te organiseren zijn (komen uitsluitend in aanmerking voor de
sluitingspremie, zij ontvangen geen hinderpremie).

De lijst van aanvaarde NACE-codes vindt u hier.
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4. Hoeveel tijd heeft de ondernemer om de hinderpremie aan te vragen?
De ondernemer moet de premie via de website online aanvragen na aanmelding:
•

ten laatste 60 dagen vanaf de datum vermeld in de notificatiebrief.

•

in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden.

Na het aanvragen van de premie wordt het steunbedrag automatisch uitbetaald.
Is de ondernemer te laat met de aanvraag, bijvoorbeeld omdat de termijn van 60 dagen voorbij
is of omdat de werken al beëindigd zijn, dan kan er geen aanvraag meer worden ingediend en
wordt het dossier automatisch geannuleerd. Daarom is het van belang dat de ondernemer bij
het ontvangen van de notificatiebrief onmiddellijk de premie aanvraagt.
Sinds 2018 wordt de exacte einddatum waarop de hinderpremie moet worden aangevraagd
expliciet vermeld in de notificatiebrief om zo te vermijden dat er nog misverstanden over de
einddatum mogelijk zijn.
5. Kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) aan de gemeente de lijst van
ondernemers communiceren die in aanmerking komen voor een hinderpremie?
De vraag werd door VVSG gesteld aan Vlaio maar tot op vandaag worden geen lijsten van
aangeschreven ondernemingen doorgestuurd naar de lokale besturen in kwestie. Dit omwille
van verschillende redenen (wijzigingen die dagelijks worden aangebracht in de lijst,
administratieve workload die daarmee gepaard gaat,…).
6. Er zijn werken eind 2018 en ook in het voorjaar van 2019. Krijgen ondernemers dan
2 keer de hinderpremie?
Neen, de hinderpremie wordt maximaal 1 keer per kalenderjaar én 1 keer per hinderperiode
uitgereikt.
7. Komt een kinesist in aanmerking voor de hinderpremie?
Neen, een kinesist valt onder categorie 2 en heeft geen recht op een hinderpremie. Zij komen
wel in aanmerking voor de afzonderlijke sluitingspremie (zie vraag 12)
8. Komt een schrijnwerker met toonzaal in aanmerking voor de hinderpremie?
Als de hoofdactiviteit ‘schrijnwerk’ is, komt deze onderneming niet in aanmerking voor een
hinderpremie. De lijst van aanvaarde NACE-codes vindt u hier (zie ook vraag 3).
9. Waarom moet de ondernemer de openingstijden van de getroffen vestiging
doorgeven?
De hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie kunnen alleen worden toegekend als de
getroffen vestiging vaste openingstijden heeft. De vaste openingstijden tonen aan dat er in de
vestiging persoonlijk en direct contact met de klanten is en dat de onderneming beschikt over
een fysieke vestiging. De vestiging moet minstens 1 dag in de week open zijn.
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10. De vestiging ligt niet de hinderzone maar ondervindt toch hinder, krijgt deze
onderneming een hinderpremie?
De hinderpremie is alleen voor ondernemingen die daadwerkelijk in de hinderzone liggen. De
gegevens van de hinderzone zijn door de beheerder van de werken ingevoerd in GIPOD.
Een onderneming zal alleen worden geselecteerd voor de hinderpremie als haar officiële
vestigingseenheid in de hinderzone ligt. De gegevens van de onderneming in de KBO moeten
dus correct zijn. Als de vestigingseenheid niet in de hinderzone ligt, zal er geen hinderpremie
worden toegekend. Mogelijks kan er wel een sluitingspremie aangevraagd worden mits aan
alle voorwaarden is voldaan.
11. Wat als een onderneming geen brief ontvangen heeft, en toch meent recht te
hebben op de hinderpremie?
Kijk eerst na welke de voorwaarden zijn om als onderneming in aanmerking te komen. Is één
van de voorwaarden niet op de vestiging van toepassing, dan komt de onderneming niet in
aanmerking.
Is de ondernemer dan nog altijd overtuigd van het feit dat de onderneming met een specifieke
vestiging in aanmerking zou moeten komen, kijk dan na of de gegevens correct in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) staan. Daar haalt het Agentschap Innoveren en
Ondernemen ze immers op.
•

De procedure voor het eventueel verbeteren van de gegevens in de KBO.

•

De procedure voor de wijziging van de RSZ NACE-code.

•

Het wijzigen van de btw NACE-code.

Kijk dan na of de werken waarvan de onderneming hinder ondervindt aan de voorwaarden
voldoet: op www.geopunt.be/hinder-in-kaart zijn de werken geregistreerd in GIPOD
raadpleegbaar.
In sommige gevallen kan de gemeente helpen om te weten te komen of de werken aan de
voorwaarden voldoen en in GIPOD zouden moeten zitten.
Als eventuele foutieve gegevens voor het einde van de werken gecorrigeerd kunnen worden
(in de KBO of in GIPOD), kan de onderneming alsnog geselecteerd worden en een
kennisgevingsbrief ontvangen. LET OP: de rechtzettingen moeten doorgevoerd zijn voor het
bereiken van de einddatum van de werkopdracht in GIPOD (alles staat of valt met het GIPODid, enkel deze wordt in beschouwing genomen).
In laatste instantie, na het doorlopen van de vorige stappen, kan de ondernemer een mail
sturen naar hinderpremie@vlaio.be. Deze mail moet minstens informatie bevatten over de
onderneming (KBO-nummer, NACE-codes,…), de vestiging (adres,…), over de werken die
ernstige hinder (gaan) veroorzaken voor de vestiging (straatnaam, duur, …) en over de
stappen die de ondernemer al ondernam.
12. Ontvangen ondernemingen een herinneringsbrief?
Sinds 29 juni 2018 worden herinneringsbrieven verstuurd naar ondernemingen. Deze brieven
worden steeds 15 dagen voor de maximale aanvraagtermijn, zoals vermeld in de
kennisgevingsbrief, verstuurd naar de onderneming. Op deze manier wordt de onderneming
nogmaals attent gemaakt dat ze in aanmerking komt voor het ontvangen van een
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hinderpremie mocht men dit uit het oog zijn verloren. Na het verstrijken van de deadline voor
het aanvragen van de hinderpremie wordt het dossier onherroepelijk afgesloten en is
uitbetalen van een hinderpremie niet meer mogelijk.
13. Worden de hinderpremie en de sluitingspremie belast?
De hinderpremie en de sluitingspremie werden vrijgesteld voor compensatievergoedingen
vanaf 1 januari 2018 (Wet van 22.10.2017 houdende diverse fiscale bepalingen I, B.S.
10.11.2017). De vrijstelling voor compensatievergoedingen door de Gewesten geldt dus pas
voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019).
Als de premie is toegekend vóór 1 januari 2018, dus in de periode tussen 1 juli 2017 en 31
december 2017, vormt de premie een beroepsinkomen en zal ze overeenkomstig worden
belast. Als de handelaar een vennootschap is, wordt de premie onderworpen aan het
nominale tarief van 33,33%. Als de handelaar een natuurlijk persoon is, wordt de premie aan
progressief tarief belast. Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) zijn de ontvangen
premies dus wel belastbaar.
14. Tellen deeltijdse werknemers volledig mee (per persoon) of enkel ten belope van
hun arbeidstijd (per VTE)?
De hinderpremie houdt rekening per persoon (ongeacht voltijdse of deeltijdse tewerkstelling).
15. Zijn er nog andere maatregelen mogelijk bij hinder openbare werken?
Naast de hinderpremie bestaan er ook andere flankerende maatregelen waarop een
ondernemer beroep kan doen bij hinder door openbare werken.
We geven een beknopt overzicht met telkens tussen haakjes de bevoegde instantie

•

Tijdelijke werkloosheid voor personeel (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA))

•

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen (sociaal
verzekeringsfonds)

•

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen: (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ))

•

Fiscale maatregelen (via boekhouder of FOD Financiën)

•

Waarborgregeling bij hinder openbare werken (Participatie Maatschappij Vlaanderen

·

(PMV/z))
Vlaamse kredietbemiddelaar (Agentschap Innoveren en Ondernemen)

•

Terugbetalingen en voorafbetalingen (FOD Financiën)

•

Uitverkoop (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

MINDER HINDER- VEEL GESTELDE VRAGEN
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C. Sluitingspremie

16. Wat is een sluitingspremie?
De sluitingspremie is een tegemoetkoming per sluitingsdag om het wegvallen van het inkomen
bij een tijdelijke sluiting van de vestiging deels te compenseren en het voortbestaan van de
zaak niet in het gedrang te brengen.
Er zijn 2 soorten sluitingspremies:
Bijkomende sluitingspremie
Wanneer de ondernemer een hinderpremie kreeg, maar toch moet sluiten, dan heeft hij ook
recht op een bijkomende sluitingspremie en ontvangt hij 80 euro per sluitingsdag vanaf de
22ste kalenderdag van de opgegeven sluitingsperiode en dat voor maximaal 365
sluitingsdagen per periode van hinder.
Afzonderlijke sluitingspremie
Wanneer een onderneming niet in aanmerking komt voor een hinderpremie kan deze in
specifieke gevallen een afzonderlijke sluitingspremie aanvragen.
Dit is het geval voor:
•

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.

•

Een 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.

De zaak moet minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. De afzonderlijke
sluitingspremie kan de onderneming krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van sluiting.
Opgelet, de ondernemer moet bewijsvoering leveren dat de sluiting het gevolg is van de
werken. Dit kan aan de hand van bijvoorbeeld foto’s van de huidige situatie die kunnen
gedeeld worden via de applicatie.
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17. Kan een sluitingspremie meermaals worden aangevraagd?
Ja dat kan. Een sluitingspremie kan aangevraagd worden in blokken van maximaal 30
kalenderdagen die niet noodzakelijk op elkaar moeten aansluiten.
Voorbeeld:
Een bakker is niet bereikbaar en moet zijn zaak 90 dagen sluiten door wegenwerken

18. Wanneer kan een onderneming de bijkomende sluitingspremie aanvragen?
De bijkomende sluitingspremie kan worden aangevraagd
•

ten vroegste op de dag waarop de openbare werken van start gaan

•

ten laatste op de startdatum van de sluitingsperiode.

De bijkomende sluitingspremie kan alleen aangevraagd worden als een onderneming voor de
getroffen vestiging een kennisgevingsbrief voor de hinderpremie heeft ontvangen.
19. Wordt er ook actief gecommuniceerd over de afzonderlijke sluitingspremie?
Neen, Vlaio verstuurt hiervoor geen brieven.

MINDER HINDER- VEEL GESTELDE VRAGEN
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D. GIPOD

20. Wat is GIPOD?
Als er openbare werken gepland worden, wordt de informatie daarover ingevoerd in het
Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Dat platform bundelt alle gegevens
over werkzaamheden, zodat nuts- en wegenwerken zo goed mogelijk op elkaar afgestemd
kunnen worden. Meer informatie over de rol van lokale besturen in GIPOD en de meerwaarde
van GIPOD voor lokale besturen vindt u hier.
21. Wat is ernstige hinder?
Eén of meerdere werkopdrachten van catergorie 1 (> dan 50 m²) worden geheel of gedeeltelijk
op hetzelfde moment uitgevoerd én de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten én de
werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.
22. Hoe groot is de hinderzone precies?
De hinderzone bestaat uit alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPODwerkzone. De GIPOD-werkzone is de zone waarbinnen de openbare werken worden
uitgevoerd. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.
23. Wat verstaat men onder hinderperiode?
Een hinderperiode is een aaneensluitende periode van ernstige hinder.
24. Wat kan een gemeente doen als werken laattijdig in GIPOD worden ingevoerd?
De gemeente kan de beheerder van de werken contacteren en aanmanen om de registratie
correct en tijdig in orde te maken. Maar ook gemeenten zelf zijn verantwoordelijk voor een
correcte en tijdige registratie van de werken waarvan zij de beheerder zijn. De ingave van
werken wordt geregeld in het GIPOD-decreet. Zo geldt momenteel een verplichting voor
werken van categorie 1 (> dan 50m²) en moeten deze volgens de bepalingen in het GIPODdecreet 180 dagen voor de start van de werken zijn ingegeven in GIPOD.
Enkel werken van categorie 1 komen in aanmerking voor de hinderpremie. Wijzigingen
moeten voor het einde van de werken ingegeven zijn. Wijzigingen die na het bereiken van de
initiële einddatum van de werkopdracht worden ingegeven in GIPOD hebben geen effect meer
op de hinderpremie, omdat alle openstaande dossiers bij het verstrijken van de initiële
einddatum in GIPOD op dat moment automatisch worden geannuleerd.
Vanaf 2019 is het ook verplicht om innames openbaar domein, manifestaties (evenementen)
en omleidingen in GIPOD te registreren zodat er een totaal overzicht ontstaat van alle
innames van het openbaar domein.
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25. De werken blijken toch langer dan 30 dagen te zullen duren. Kan een ondernemer
nog een hinderpremie aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie, moet
•

de concrete planningsdatum van de werkzaamheden bekend zijn

•

de werkzaamheden minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen duren.

Het kan gebeuren dat werken die oorspronkelijk minder dan 30 dagen zouden duren, blijken
uit te lopen en toch langer dan 30 dagen duren. Pas als de beheerder (nutsbedrijven,
gemeenten,…) de geplande einddatum van de werken tijdig verandert in GIPOD, kan de
onderneming, als ze aan alle andere voorwaarden voldoet, geselecteerd worden en zal ze een
kennisgevingsbrief ontvangen. Als de beheerder dat pas doet na afloop of vlak voor het einde
van de werken, dan zal de onderneming niet meer geselecteerd kunnen worden om alsnog de
uitbetaling van de hinderpremie aan te vragen.
26. Geldt hinderpremie ook voor privatieve ingebruikname van het openbaar domein?
Neen, hinderpremie geldt enkel voor openbare werken.
27. Wat wordt bedoeld met concrete planningsdatum?
De concrete planningsdatum is de datum waarop de planning van de werken concreet is
geworden. Dit houdt in dat de geplande startdatum en de geplande einddatum van de werken
in GIPOD zijn ingevoerd. Om de hinderpremie te kunnen aanvragen, moet de concrete
planningsdatum van de werken in GIPOD gekend zijn.

MINDER HINDER- VEEL GESTELDE VRAGEN
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E. Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

28. Heeft een onderneming recht op een hinderpremie voor een andere vestiging dan de
vestiging waarvoor de onderneming al een hinderpremie heeft gekregen?
Nee. Per ondernemingsnummer kan er maar één keer per jaar en per hinderperiode een
hinderpremie worden ontvangen, ongeacht het aantal vestigingen.
29. Indien een ondernemer zijn foutieve gegevens nog kan corrigeren voor het einde
van de werken, kan deze alsnog een hinderpremie ontvangen?
Als eventuele foutieve gegevens voor het einde van de werken gecorrigeerd kunnen worden
(in de KBO of in GIPOD), en de onderneming voldoet aan alle andere voorwaarden, dan kan
deze alsnog geselecteerd worden en een kennisgevingsbrief ontvangen waarmee de premie
kan worden aangevraagd. Let op: de premie moet aangevraagd worden voor het einde van de
werken, daarna wordt het dossier automatisch geannuleerd.
30. Welke ondernemingsdata kan een onderneming zelf wijzigen?
Een overzicht van welke ondernemingsdata een ondernemer zelf kan wijzigen via My
Enterprise staat vermeld onderaan de webpagina van de FOD Economie (scroll volledig naar
beneden > Hoe verbetert u gegevens > over welke gegevens gaat het).
31. Een onderneming heeft geen geldige NACE-code maar oefent wel een aanvaarde
activiteit uit, kan deze een hinderpremie ontvangen?
Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie, moet de hoofdactiviteit van een
onderneming voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes. Belangrijk is dat het moet
gaan om een geldige RSZ- of btw-hoofdactiviteit: dat is de erkende activiteit die is toegekend
door de RSZ of de btw-administratie. Andere geregistreerde hoofd- of nevenactiviteiten zijn
niet bepalend voor de hinderpremie.
Als de gegevens van de onderneming in de KBO niet juist zijn, dan moet de onderneming zélf
een wijziging aanvragen van de hoofdactiviteit bij het bevoegde btw-controlekantoor (aan de
hand van formulier 604 b) en/of bij de RSZ. Indien wijzigingen tijdig worden rechtgezet in de
KBO en bovendien aan alle andere voorwaarden voor de hinderpremie is voldaan, wordt de
onderneming in principe automatisch opgepikt door de applicatie van de hinderpremie.
Het is dus de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming om eventuele fouten recht te
zetten. Indien dit het geval is, kan de ondernemer via de website van Agentschap Innoveren &
Ondernemen meer info terugvinden over welke stappen hij/zij kan ondernemen:
32. Waar kunnen we nagaan welke NACE-codes in aanmerking komen voor de
hinderpremie?
De lijst van aanvaardbare NACE-codes kan u hier raadplegen.
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F. Meer info

33. Welke communicatietools zijn beschikbaar voor gemeenten?
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stelt een communicatiekit ter beschikking om te
informeren over de hinderpremie. Deze kan door gemeenten gedownload worden op
www.vlaio.be/hinderpremiecommunicatie en bevat een informatiefilmpje, een presentatie en
brochure.
Wenst u als gemeente nog extra exemplaren van de brochure ‘Hinder door wegenwerken voor
uw deur’, dan kan u deze opvragen bij communicatie@vlaio.be.
34. Waar kan je terecht voor vragen over de hinderpremie?
•

VVSG

Gemeenten kunnen met hun vragen over de hinderpremie terecht bij de VVSG, dienst
economie, via economie@vvsg.be of op onze webpagina Minder Hinder waar u meer
informatie vindt over andere hindermaatregelen.

•

Agentschap Innoveren en Ondernemen

U kan alle voorwaarden en informatie ook raadplegen op de website van het Agentschap
Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be/hinderpremie) of u kan terecht bij
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Hinderpremie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
hinderpremie@vlaio.be
•

Vlaamse Infolijn 1700

Ondervindt u problemen bij het aanloggen of het aanvragen van de hinderpremie als wettelijke
vertegenwoordiger dan kan u de Vlaamse Infolijn contacteren (1700). Zij helpen u verder bij
problemen met betrekking tot het toegangsbeheer van de Vlaamse Overheid.

MINDER HINDER- VEEL GESTELDE VRAGEN
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Disclaimer: Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. VVSG streeft de
grootst mogelijke zorg na bij het verspreiden van informatie maar VVSG kan echter niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou
voortvloeien uit acties die op basis van de gegevens uit deze brochure worden ondernomen.

Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project Overlegtafels Economie
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
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Heeft u nog vragen over de Vlaamse hinderpremie of een andere (sociale
of fiscale) flankerende maatregel? Of geeft u vragen over de koppeling met
GIPOD, laat het ons weten via economie@vvsg.be of neem contact met
de VVSG GIS-stafmedewerker Ward Van Hal (ward.vanhal@vvsg.be)

Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie’
met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

