HANDLEIDING AANVRAAG

HINDERPREMIE

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven
verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen,
werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona
hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke
inrichting die verplicht volledig moeten sluiten.

Aanvragen kan enkel online via de website van VLAIO.
De aanvraag dient online ingediend te worden uiterlijk 30 dagen na het
einde van de verplichte sluitingsperiode.
Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende
exploitatiezetels samen.
VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de
voorwaarden af. Zij beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze
beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.
De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van
de aanvraag en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de
begunstigde onderneming.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
REGISTRATIE VAN EEN ONDERNEMING
Om de hinderpremie aan te vragen moet je jouw onderneming registreren op het online platform (INKOM).
Je krijgt toegang tot het online platform d.m.v. een identiteitscontrole via het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (ACM – Access Control
Management) én als je over de juiste gebruikersrechten beschikt. Het beheer van die rechten gebeurt via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse
overheid (IDM – Identity Management). Enkel dan kan je een steunaanvraag indienen.

HET TOEGANGSBEHEER
De controle van je identiteit gebeurt op basis van je
rijksregisternummer. Je kan aanmelden met:
•
•
•
•
•

de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
Itsme
het federaal token
een beveiligingscode via app
een beveiligingscode via sms

Bij een eerste gebruik zal je de digitale sleutel van je aanmeldkeuze
moeten activeren.

HET GEBRUIKERSBEHEER
Je krijgt automatisch toegang indien je een wettelijk
vertegenwoordiger van je onderneming bent. Deze personen
staan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) vermeld
bij de rubriek ‘Functies’ van jouw onderneming.
Alle andere personen moeten het VLAIO Inkom Gebruikersrecht
met profiel ‘Gebruiker’ krijgen van de lokale beheerder van de
onderneming.
In ‘mijn profiel’ van het Gebruikersbeheer kan je nagaan of je dit
recht reeds bezit.
Ken je de lokale beheerder van jouw onderneming niet, dan vraag
je dit best na bij de wettelijke vertegenwoordiger of via het gratis
nummer 1700.

HANDLEIDING Toegang tot de digitale steunmaatregelen van VLAIO
Gebruikersbeheer Vlaamse overheid – Een gebruiker toevoegen
Gebruikersbeheer Vlaamse overheid – Een recht toekennen aan een gebruiker

De lokale beheerder zal je (1) als gebruiker moeten toevoegen en
(2) het gebruikersrecht VLAIO_Inkom_Gebruiker met profiel
Gebruiker moeten toekennen via het Gebruikersbeheer van de
Vlaamse overheid.

AANMELDEN

KIES EEN ORGANISATIE

OVERZICHT VAN DE AANVRAGEN

1. GETROFFEN VESTIGING

2. BASISGEGEVENS

3. OPENINGSTIJDEN

4. BEVESTIGEN

