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Gerichte bescherming en extra controleurs 

 

 

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt de controle op 

uitbetaalde bescherming aan ondernemers opgedreven. Er komen bij het Agentschap 

Innoveren en Ondernemen 15 inspecteurs bij voor de komende 2 jaar om de 565.000 

coronadossiers sneller te controleren. Daarnaast komt er een verlenging van het Vlaams 

beschermingsmechanisme voor een aantal sectoren die nog steeds sterke hinder 

ondervinden door de coronamaatregelen zoals discotheken, feestzalen, hotels en 

bepaalde ondernemers in de eventsector. Tot slot wordt de heropstartlening verlengd tot 

30 september 2021. 

 

“Na anderhalf jaar van strenge beperkingen voor onze ondernemers en economie, is 

stilaan alles weer op gang gekomen. Toch zijn er een aantal sectoren die nog steeds zwaar 

lijden onder de coronamaatregelen. Voor hen zorgen we voor een verlenging van het 

Vlaams beschermingsmechanisme tot eind september. Ondertussen worden alle eerdere 

beschermingsmaatregelen aan een grondige controle onderworpen, daarvoor worden nu 

15 extra personeelsleden aangeworven. De bescherming voor wie het nodig had, was heel 

belangrijk, maar wie misbruik heeft gemaakt, moet die steun onverwijld terugbetalen.” – 

Hilde Crevits 

 

Gerichte bescherming  

Een beperkt aantal sectoren van onze economie ondervindt nog steeds sterke impact van 

de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan feestzalen waar nog steeds heel weinig 

reservaties binnenlopen omdat binnen dansen nog niet toegelaten is. Of discotheken die 

nog steeds gesloten zijn. Ook hotels en bepaalde ondernemers in de eventsector zoals 

cateraars, verhuurbedrijven enz. Als samenleving kunnen we die ondernemers niet loslaten, 

ze mogen hun werk niet doen, dus moeten we voor bescherming zorgen. Voor die beperkte 

groep ondernemers verlengen we dan ook het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind 

september 2021. De principes blijven grotendeels dezelfde. De ondernemer moet aantonen 

dat er 60% omzetverlies is en kan dan 10% van de normale omzet als bescherming krijgen. 

De bescherming zal evenwel pas aangevraagd kunnen worden na het indienen van de btw-

aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw aangifte van het derde kwartaal van 

2019.  

 

 

Heropstartlening verlengd tot eind september  

Het Vlaams beschermingsmechanisme wordt slechts voor een beperkt aantal ondernemers 

verlengd. Daarnaast verlengen we de heropstartlening voor alle ondernemers die diensten 

of voorraden moeten aankopen om hun heropstart te kunnen doen. De heropstartlening is 



een lening aan een beperkte rente van 1% met een looptijd van 24 of 36 maanden. De 

terugbetaling start vanaf de 15de maand in schijven per trimester. De minimumlening is 

10.000 euro, er kan tot maximaal 750.000 euro geleend worden voor de twee leningen 

samen. Het maximum is ook begrensd tot 25% van de aankopen van handelsgoederen in 

2019. Elke onderneming kan 2 leningen aanvragen. Dat gaat dan over de aankoop van 

bijvoorbeeld grondstoffen, maar ook van nieuwe collecties voor ondernemingen in de 

modesector. Ook aankopen van diensten kunnen tot een bepaalde hoogte in rekening 

gebracht worden. De voorgelegde facturen, met een maximum van 100 per lening, kunnen 

facturen zijn met datum tussen 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021.   

 

Er werden al 800 aanvragen voor een heropstartlening ingediend, goed voor 56 miljoen 

euro. 573 daarvan werden goedgekeurd, goed voor 41 miljoen euro. 

 

Dossier status Aantal Bedrag Lening 

Totale aantal goedgekeurde aanvragen 573 41.175.722,37 

Totale aantal aanvragen geaccepteerd  16 2.362.306,70 

Totale aantal aanvragen geannuleerd  89 8.739.301,19 

Totale aantal aanvragen geopend 16 557.050,00 

Totale aantal aanvragen geweigerd 106 3.063.362,69 

Totale aantal aanvragen 800 55.897.742,95 

Totaalbedrag toegekend  41.175.722,37 

 

Provincie Totaal  Bedrag  Goedgekeurd 

Bedrag 

goedgekeurd 

Antwerpen 185 9.935.605,73 142 7.826.640,18 

Brussel 7 147.575,00 5 72.575,00 

Limburg 100 8.629.823,78 69 5.963.787,30 

Oost-Vlaanderen 197 14.322.520,03 135 10.284.265,50 

Vlaams-Brabant 84 4.028.632,52 53 2.608.209,00 

Vlaamse vestigingen met 

hoofdzetel buiten Vlaanderen 5 621.419,31 3 349.000,00 

West-Vlaanderen 222 18.212.166,58 166 14.071.245,39 

 800 55.897.742,95 573 41.175.722,37 

 

Sector 

Totaal aantal 

goedgekeurde 

aanvragen per sector 

Toegekende bedrag 

per sector 

Landbouw, bosbouw en visserij 1 30.000,00 

Industrie 32 4.580.697,00 

Bouwnijverheid 23 2.357.460,35 

Groot- en detailhandel; reparatie 

van auto's en motorfietsen 308 27.719.377,89 

Vervoer en opslag 3 150.000,00 

Verschaffen van accommodatie en 

maaltijden 175 4.586.156,42 

Financiële activiteiten en 

verzekeringen 2 520.000,00 



Vrije beroepen en 

wetenschappelijke en technische 

activiteiten 5 470.511,83 

Administratieve en 

ondersteunende diensten 9 350.782,00 

Kunst, amusement en recreatie 10 325.214,24 

Overige diensten 5 85.522,64 

 573 41.175.722,37 

 

In totaal is nu voor de heropstartleningen een geraamd budget voorzien van 105 miljoen 

euro. Een aantal ondernemingen in de eventsector zullen pas in augustus of september 

starten met de heropstart, heel wat winkels in de detailhandel moeten de wintercollectie 

aankopen, daarom wordt de heropstartlening verlengd tot eind september 2021. De 

aanvraag kan ingediend worden via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-

financiering/heropstartlening  

 

560.000 coronadossiers voor bescherming 

Sinds maart 2020 waren er beperkingen voor onze ondernemers, sommigen waren 

verplicht gesloten anderen konden wel werken maar met stevige beperkingen. Daarom 

heeft de Vlaamse regering heel snel geschakeld en voor bescherming gezorgd. In eerste 

instantie was dat de hinderpremie, een forfaitaire steun voor alle ondernemers die verplicht 

gesloten waren. Die steun werd heel snel uitbetaald om ondernemers niet in financiële 

problemen te brengen. Als een ondernemer omwille van overheidsmaatregelen niet mag 

werken, moet je die ondernemer beschermen. Geleidelijk zijn we overgeschakeld naar een 

bescherming op basis van omzetverlies. Ondertussen werden al bijna 560.000 dossiers voor 

bescherming over alle beschermingsmaatregelen heen uitbetaald, goed voor 2,4 miljard 

euro ten behoeve van ongeveer 193.000 ondernemers.  

 

15 extra inspecteurs 

Alle dossiers worden onderworpen aan een controle. Wie de steun nodig heeft, moet die 

ook ontvangen, wie misbruik maakt, moet worden aangepakt. De controle gebeurt in 

verschillende stappen. Op alle dossiers wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De dossiers die 

meerdere of hogere risico’s vertonen worden aan een extra controle onderworpen. In 

totaal werden 13.898 dossiers gecontroleerd na risicoanalyse. Iets meer dan de helft blijkt 

fouten te bevatten. 78 miljoen euro werd teruggevorderd en al 38 miljoen euro 

terugbetaald. Om de controle gevoelig op te drijven komen er bij het Agentschap 

Ondernemen en Innoveren 15 extra inspecteurs bij voor de komende twee jaar om alle 

dossiers te controleren. Dat is een verdubbeling van het aantal inspecteurs. In totaal zullen 

29,5 voltijdse inspecteurs deze dossiers controleren. 
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