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Je aanvraag starten 

Klik bij Vlaams beschermingsmechanisme 4 op de roze knop “Aanvragen” om een aanvraag te 
starten en je wordt automatisch doorgestuurd naar het e-loket voor ondernemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4
https://www.e-loketondernemers.be/nl
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Kies jouw manier van aanmelden. Je hebt de keuze uit volgende opties: eID en aangesloten 
kaartlezer, beveiligingscode via mobiele app, itsme, beveiligingscode via SMS, federaal token, Alfa-
windows-account.  
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Kies de onderneming waarvoor je een aanvraag wil indienen. Als je wettelijk vertegenwoordiger 
bent voor verschillende ondernemingen, zal je hier de juiste onderneming moeten selecteren. 
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Als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij de aanvraag, klik je rechtsboven op “contacteer ons” en 
vul je het contactformulier in. Je kan ons ook bellen of een WhatsApp sturen via 0800 20 555. 

Je kan nu een aanvraag starten of toegang vragen. 
 
Als je wettelijk vertegenwoordiger bent of het gebruikersrecht VLAIO INKOM GEBRUIKER (met 
profiel gebruiker) hebt, dan kan je een aanvraag starten via de groene knop “AANVRAAG 
STARTEN”.  

Ben je geen wettelijk vertegenwoordiger of heb je het VLAIO-gebruikersrecht niet maar je hebt 
wel een ander gebruikersrecht, dan moet je toegang vragen via de oranje knop “TOEGANG 
VRAGEN”. 

Je krijgt een overzicht van je aanvragen die je mogelijks al indiende voor volgende 
steunmaatregelen met het juiste dossiernummer: Corona Compensatiepremie (2020CCP), Corona 
Ondersteuningspremie (2020COP), Vlaams Beschermingsmechanisme (2020VBM), Nieuw Vlaams 
Beschermingsmechanisme (2020NVB), Vlaams beschermingsmechanisme 3 (2020VB3) en de 
huidige status van deze aanvragen. 
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Start je aanvraag voor de gekozen onderneming 

Klik op de knop “Vraag hier het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 aan”. 
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Neem vooraleer je aanvraag in te vullen de volgende informatie 
nog even door. 

Vooraf : het belang van de referentieperiode 

Voorwaarde om een aanvraag te kunnen indienen is dat je een omzetdaling van minstens 60% 
hebt ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen in de periode van 
1 januari tot en met 31 januari 2021. 

De periode van omzetdaling wordt vergeleken met eenzelfde periode vorig jaar (= de 
referentieperiode 2020) en moet kunnen worden aangetoond. 

Ondernemingen die verplicht gesloten waren gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 
januari 2021 hoeven de omzetdaling voor hun sluitingsperiode niet te kunnen aantonen. 
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 januari tot en 
met 14 januari 2021 of van 15 januari tot en met 31 januari 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 januari tot en met 31 januari 
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 januari tot en met 31 januari 2021 of de verplichte 
sluitingsperiode van hun afnemers. In beide gevallen dienen zij de omzetdaling van minstens 60% 
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 
had 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. 
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Vooraf : de minima en maxima 

De maximale steun voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 bedraagt: 
 

• € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers 
• € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers 
• € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer 

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 600 voor de periode van 1 januari 2021 
tot en met 31 januari 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 over de 
toegevoegde waarde) wordt het maximale steunbedrag beperkt tot € 1.500. 

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4/hoeveel-bedraagt-het-vlaams/vlaams
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4/hoeveel-bedraagt-het-vlaams/vlaams
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Stap 1: Vereisten 

 
Lees de informatiepagina’s en veelgestelde vragen (FAQ) op vlaio/beschermingsmechanisme4 
alvorens je aanvraag te starten. 

Je aanvraag is pas definitief na bevestiging in stap 5. 

 
Volgende informatie hou je bij de hand:  

• de omzet (zonder btw) van geleverde prestaties in de referentieperiode 2020 
• de omzet zoals opgenomen in de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020. Forfaitair 

btw-plichtigen vullen hier hun geraamde omzet van het eerste kwartaal 2020 in. Niet btw-
plichtigen vullen hier de gerealiseerde inkomsten uit geleverde prestaties voor het eerste 
kwartaal 2020 in. 

• het registratienummer van uw geregistreerd kassasysteem (witte kassa) indien je die 
gebruikt (formaat: FDM serienummer – VSC kaartnummer). (Deze informatie zal enkel 
getoond worden als je een onderneming hebt met een activiteit (opgenomen in de KBO) 
die onder het toepassingsgebied van een geregistreerd kassasysteem valt: 
https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl.) 

•  het IBAN-rekeningnummer van de onderneming 

Verzamel deze informatie en vink aan om verder te gaan. 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3
https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl
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Selecteer vervolgens de situatie van je onderneming. Je maakt je keuze uit volgende 
mogelijkheden: 

• Mijn onderneming was verplicht gesloten tussen 1 en 31 januari 2021. In dit geval zal je in 
de uitvallijst moeten aanduiden tot welke verplicht gesloten sector je onderneming 
behoort.  

• Mijn onderneming haalt 50% of meer van haar omzet uit toelevering aan een gesloten 
sector. Ook in dit geval zal je in de uitvallijst moeten aanduiden voor welke sector je 
hoofdzakelijk toeleverancier bent.  

• Geen van bovenstaande 

De uitvallijst bevat volgende sectoren: binnenspeeltuin, bioscoop, bowlingzaal, café of restaurant, 
casino, speelautomatenhal of wedkantoor, cultuurhuis of evenementensector, dierentuin of 
dierenpark, discotheek of dancing, feestzaal of receptiezaal, fitnesscentrum, kermisattractie, 
pretpark, niet-essentiële ambulante handel (uitgezonderd marktkramers), niet-medisch 
contactberoep, rijscholen en -examencentra, skipistes, langlaufpistes en skicentra, vakantiepark, 
bungalowpark of camping, verplicht gesloten dienstverlening, wellnesscentrum (o.a. sauna, 
jacuzzi, stoomcabines, hammams, zonnebanken) of subtropisch zwembad  
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Stap 2: ondernemingsgegevens 

 
Vennootschap, zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep 

 
Je krijgt een overzicht van alle vestigingen en activiteiten van je onderneming, zoals opgenomen in 
de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 
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Indien je een eenmanszaak hebt, zal je vervolgens moeten aangeven of je je activiteit in hoofd- of 
bijberoep uitoefent. Je maakt je keuze uit één van volgende mogelijkheden: 

• Ik oefen een zelfstandige activiteit uit in hoofdberoep. 
• Ik oefen een zelfstandige activiteit uit in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 van 

minstens 13.993,78 euro. 
• Ik oefen een zelfstandige activiteit uit in bijberoep en had in 2019 een beroepsinkomen 

tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro. Ik oefen bovendien geen loontrekkende activiteit 
uit van 80% of meer van een voltijdse betrekking. 

• Ik oefen een zelfstandige activiteit uit in bijberoep en had in 2019 een beroepsinkomen 
lager dan 6.996,89 euro of ik oefen een loontrekkende activiteit uit van 80% of meer van 
een voltijdse betrekking. 
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De situatie van de onderneming: verplichte sluiting of geen verplichte sluiting 

Je zal nu de periode van omzetdaling moeten aanduiden waarvoor je een aanvraag wil indienen. 
Deze periode van omzetdaling is afhankelijk van de situatie van je onderneming zoals je 
aangeduid hebt in stap 1. De standaardperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 
2021. Een tweede periode wordt enkel getoond indien je onderneming tot een categorie behoort 
met een verplichte sluitingsperiode of meer dan 50% van haar omzet uit toelevering aan een 
gesloten sector haalt en waarbij de verplichte sluitingsperiode kleiner is dan de standaardperiode. 

• Als je onderneming verplicht gesloten was tussen 1 en 31 januari 2021 zal je kunnen kiezen 
tussen: 

o mijn onderneming was verplicht te sluiten gedurende de periode 1 januari tot en 
met 31 januari 

o selecteer de periode (binnen de looptijd van deze maatregel) waarvoor je steun 
wenst aan te vragen: 

 mijn onderneming had een omzetdaling van minstens 60% in de periode: 1 
januari 2021 tot en met 31 januari 2021 

 mijn onderneming had geen omzetdaling van minstens 60% in 
bovenvermelde periode maar was verplicht te sluiten gedurende de periode 
1 januari 2021 tot en met 14 januari 2021 

o selecteer hieronder de periode binnen de looptijd van deze maatregel waarvoor je 
steun wenst aan te vragen: 

 mijn onderneming had een omzetdaling van minstens 60% in de periode: 1 
januari 2021 tot en met 31 januari 2021 

 mijn onderneming had geen omzetdaling van minstens 60% in 
bovenvermelde periode maar was verplicht te sluiten gedurende de periode 
15 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 

• Als je onderneming 50% of meer van haar omzet haalt uit toelevering aan een gesloten 
sector, zal je kunnen kiezen tussen: 

o selecteer hieronder de periode (binnen de looptijd van deze maatregel) waarvoor je 
steun wenst aan te vragen: 

• mijn onderneming had een omzetdaling van minstens 60% in de verplichte 
sluitingsperiode van mijn klant: 1 januari tot en met 31 januari 2021 

• mijn onderneming had een omzetdaling van minstens 60% in de verplichte 
sluitingsperiode van mijn klant: 1 januari 2021 tot en met 14 januari 2021 

o selecteer hieronder de periode (binnen de looptijd van deze maatregel) waarvoor je 
steun wenst aan te vragen: 

• mijn onderneming had een omzetdaling van minstens 60% in de verplichte 
sluitingsperiode van mijn klant: 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 

• mijn onderneming had een omzetdaling van minstens 60% in de verplichte 
sluitingsperiode van mijn klant: 15 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 

• Als geen van bovenstaande situaties van toepassing zijn, zal je enkel de keuze krijgen om 
een aanvraag in te dienen voor volgende periode: mijn onderneming had een omzetdaling 
van minstens 60% in de periode: 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. 
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Omzetgegevens 

De subsidie wordt berekend op basis van de omzet in een referentieperiode in 2020. De 
referentieperiode 2020 is afhankelijk van de gekozen periode van omzetdaling in 2021. 

Vul de omzet (zonder btw) van de periode in 2020 (= referentieperiode) in die overeenkomt met 
de hierboven gekozen periode. De subsidie wordt berekend op basis van dit bedrag. 

Als je de omzet uit een afwijkende referentieperiode wil gebruiken om je omzetdaling aan te 
tonen omdat je omzet uit de referentieperiode uitzonderlijk laag was, vink je dat vakje aan. Als je 
dit aanvinkt, zal je in het opmerkingenveld dat geopend wordt, omstandig moeten motiveren 
waarom je voor een afwijkende referentieperiode kiest. Welke redenen hiervoor in aanmerking 
kunnen komen, worden verduidelijkt in de veelgestelde vragen op onze website. De afwijkende 
referentieperiode kan enkel een periode in 2019 zijn. 

Vul de kwartaalomzet zonder btw van het eerste kwartaal van 2020 in. Is je onderneming btw-
plichtig, geef dan de omzet uit de btw-kwartaalaangifte. Valt je onderneming onder het forfaitair 
btw-stelsel, geef dan de geraamde omzet. Is je onderneming niet btw-plichtig, bereken dan de 
omzet uit geleverde prestaties voor het eerste kwartaal 2020 en vul dit in.  

 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4/veelgestelde-vragen-verband-met-het-vlaams
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Geregistreerd kassasysteem 

Als je onderneming een activiteit uitoefent (opgenomen in de KBO) die onder het 
toepassingsgebied van een geregistreerd kassasysteem  valt, zal je vervolgens moeten aanduiden 
of je verplicht bent een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) te hebben? Je maakt je keuze uit 
volgende opties: 

• Neen, ik ben niet verplicht een witte kassa te hebben. 
• Ja, ik ben verplicht een witte kassa te hebben maar ik heb geen geregistreerd nummer. 
• Ja, ik heb een geregistreerd kassasysteem met registratienummer  

In het laatste geval zal je het nummer van je geregistreerd kassasysteem moeten invullen in het 
opmerkingenveld dat opent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl
https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl
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Exploitatiebeperkingen 

Tenzij je onderneming behoort tot een verplicht gesloten sector en je de aanvraag indient voor de periode 
van verplichte sluiting, zal je de omzetdaling moeten aantonen en de oorzaak van de omzetdaling en 
exploitatiebeperking moeten beschrijven. 

Je geeft een korte beschrijving van de activiteit van je onderneming. 

Je legt uit hoe de exploitatiebeperkingen leiden tot een omzetdaling van minstens 60%. Geef aan: 

• over welke coronavirusmaatregel het gaat (je zoekt de correcte maatregel op in de infopagina’s 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq) 

• hoe deze coronavirusmaatregel de uitoefening van uw activiteiten beperkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ondernemingen waarbij de VKBO (Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen) niet beschikt over de 
tewerkstellingsgegevens zullen de juiste tewerkstellingsklasse moeten invullen. De tewerkstelling bepaalt 
het maximale subsidiebedrag. De minimale en maximale steunbedragen vind je op de infopagina’s bedrag 
van het Vlaams beschermingsmechanisme 4.  
Bij ondernemingen waarbij de VKBO wel beschikt over tewerkstellingsgegevens wordt de personeelsklasse 
van je onderneming van het tweede kwartaal 2020 opgehaald. Zoals wettelijk bepaald wordt op basis van 
deze personeelsklasse nagegaan welk maximum steunbedrag van toepassing is. 

Je zal een keuze moeten maken uit een van volgende opties: 

• mijn onderneming heeft geen of minder dan 10 personeelsleden ingeschreven bij de RSZ 
• mijn onderneming heeft tussen de 10 en 50 personeelsleden ingeschreven bij de RSZ 
• mijn onderneming heeft 50 of meer personeelsleden ingeschreven bij de RSZ 

 

 
 
 

 

 

 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4/hoeveel-bedraagt-het-vlaams
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4/hoeveel-bedraagt-het-vlaams
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Stap 3: basisgegevens 

 
Je vult volgende gegevens in op deze pagina:  

• voornaam van de contactpersoon voor je onderneming 
• naam van de contactpersoon voor je onderneming 
• een correct e-mailadres voor verdere communicatie 
• telefoonnummer  
• URL van je website (inclusief http:// of https://) 
• actief IBAN-rekeningnummer waarop de premie mag gestort worden (enkel Belgische 

rekeningnummers worden aanvaard!) 
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Stap 4: samenvatting 

 
Hieronder vind je een verkorte weergave van je aanvraag. Ondernemingsgegevens opgehaald uit 
de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) kunnen niet aangepast worden. Indien je nog zelf 
ingevulde gegevens wenst aan te passen, ga dan terug naar de vorige schermen en corrigeer die 
gegevens. De aanvraag is pas definitief als je op het volgende scherm je aanvraag bevestigt. 

De steunberekening gebeurt op basis van jouw gegevens uit stap2, waarvan je hier een 
samenvatting ziet. Je kan op deze pagina ook doorklikken op een voorbeeld van een berekening. 
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Stap 5: bevestigen 

 
Je vult hier een verklaring op eer in! 

Ik verklaar op eer dat ik de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 
betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 voor ondernemingen die een omzetdaling 
hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en de 
uitvoeringsbesluiten ervan naleef en meer in het bijzonder verklaar ik op eer dat: 

• mijn onderneming geen holding, managementvennootschap of patrimoniumvennootschap 
is zoals toegelicht op de website van het Agentschap innoveren en Ondernemen; 

• mijn onderneming geen onderneming is waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot 
verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij 
zakelijke diensten verleent; 

• mijn onderneming op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden is volgens de 
Europese definitie (is niet van toepassing voor kleine ondernemingen, die hierbij verklaren 
dat zij momenteel niet in een nationale insolventieprocedure zijn opgenomen); 

• het maximaal steunplafond, vermeld in artikel 3.1 van de mededeling van de Commissie van 
19 maart 2020 (C(2020)1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter 
ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak en de latere 
wijzigingen ervan, hierna de tijdelijke kaderregeling COVID-19 genoemd, op groepsniveau 
niet is overschreden. Dit wil zeggen dat de steun verkregen overeenkomstig artikel 3.1 van 
de tijdelijke kaderregeling COVID-19 voor mijn onderneming en de ondernemingen die tot 
dezelfde groep behoren beperkt is tot 1.800.000 euro. Voor ondernemingen actief in de 
primaire productie van landbouwproducten en ondernemingen actief in de visserij- en 
aquacultuursector is de voormelde steun op groepsniveau respectievelijk beperkt tot 
225.000 euro en 270.000 euro; 

• het Agentschap Innoveren en Ondernemen bevoegd is om elk nazicht, elk onderzoek of elke 
controle te doen die noodzakelijk is voor de beoordeling van de ingediende subsidieaanvraag 
en ik hiervoor alle nodige inlichtingen zal verschaffen; 

• mijn onderneming de subsidie zal terugbetalen aan het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen als bij controle wordt vastgesteld dat deze subsidie ten onrechte werd 
ontvangen; 

• de gegevens in deze steunaanvraag naar waarheid, correct en volledig ingevuld zijn. 

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd. 
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Afronden van de aanvraag 

 
Je krijgt nog een overzicht van je aanvraag. Je kan dit scherm afdrukken. 

 
 

Hulp nodig of heb je een vraag? 

 
Bezoek onze website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-
beschermingsmechanisme-4  

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. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4
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