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Ondernemingsgezind voorstel

Nieuwe vereenvoudigde hinderpremie: 
Zelfstandigen vanaf nu automatisch 
vergoed bij hinder door werken

Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur moeten vanaf 1 juli 
2017 niet langer meer door de administratieve mallemolen om een schadevergoeding te 
bekomen. Ze zullen automatisch een vergoeding van 2.000 euro krijgen, en bovendien niet 
langer verplicht zijn te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken. Vlaams 
Volksvertegenwoordiger Axel Ronse diende hiertoe een voorstel van decreet in dat op 6 juli 
2016 unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

In 2005 werd door de federale overheid de inkomenscompensatievergoeding voor micro-
ondernemingen ingevoerd. Hierdoor konden kleine ondernemers die ten gevolge van 
openbare werken hun deuren moeten sluiten een premie van 76 euro per dag krijgen. 
Een jaar later voerde de Vlaamse Regering daarbovenop nog eens de rentetoelage in: een 
tussenkomst in de rente van overbruggingskredieten die ondernemers moeten aangaan om 
de gevolgen van openbare werken voor hun omzet op te vangen. Zowel de vergoeding als 
de toelage brengen heel wat administratieve rompslomp met zich mee voor de aanvragende 
ondernemer. De sluitingsverplichting weerhoudt bovendien nogal wat zelfstandigen om de 
inkomenscompensatie aan te vragen.

Door de zesde staatshervorming werd de compensatie voor hinder bij openbare werken een 
Vlaamse bevoegdheid. Sinds 1 juli 2014 neemt het Agentschap Innoveren & Ondernemen 
(AIO) de praktische afhandeling van beide uitkeringen op zich. 

Met de nieuwe, vereenvoudigde hinderpremie wordt resoluut de kaart van de lokale 
zelfstandige ondernemers getrokken. De Vlaamse Regering heeft voor de nieuwe premie een 
jaarlijks budget van 6 miljoen euro ingeschreven, een bedrag dat bestemd is voor de kleine 
ondernemingen, omdat die door openbare werken het zwaarst getroffen worden. De nieuwe 
regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder 
ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks 
contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben.

De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro wordt automatisch en zonder sluitingsverplichting 
uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van werken 
ondervindt. Wie toch de deuren moet sluiten, krijgt vanaf dag 21 hier bovenop 80 euro per 
kalenderdag sluiting. De aannemer van de werken zal drie maanden op voorhand de werken 
definiëren in het zogenaamde GIPOD-systeem, waardoor getroffen handelaars automatisch 
én tijdig zullen worden geïdentificeerd en proactief verwittigd worden van hun recht op deze 
premie. Wie geen automatische toekenning krijgt, kan deze steeds manueel aanvragen. 
Indien men niet in de werfzone zelf zit, wordt de bestaande regeling toegepast: vanaf de 
achtste sluitingsdag ontvangt men 80 euro euro per dag.

“De getroffen 
ondernemers krijgen 
automatisch een 
vergoeding van 
2.000 euro en zijn 
bovendien niet 
langer verplicht te 
sluiten.”



Wie is Axel Ronse?

Axel Ronse (°1981) is afkomstig van Jabbeke, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger en N-VA-voorzitter in Kortrijk. Na zijn 
studies wijsbegeerte was Axel werkzaam als lobbyist voor 
bedrijven. Sinds 2014 zetelt hij in het Vlaams Parlement en 
is er voorzitter van de commissie Economie, Werk, Sociale 
Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Daarnaast is hij 
effectief lid van de commissie Leefmilieu, waar hij voornamelijk 
alles rond ruimtelijke ordening opvolgt. Hier gaat Axel 
volop voor de vereenvoudiging van vergunningsprocedures 
en voor meer rechtszekerheid voor vergunningsplichtige 
investeerders. Onlangs behaalde Axel zijn MBA aan de Vlerick 
Business School.

Axel koestert een groot respect voor zelfstandige ondernemers: 
wie op eigen risico middelen en creativiteit inzet om  
welvaart te creëren moet worden beloond. Ondernemer-
schap is de bron voor welvaart en sociale zekerheid, meteen 
de reden om een actief stimulerend beleid errond te voeren. 
Zijn politieke drijfveer is drempels wegwerken voor mensen 
die hun talent wensen te ontplooien. 

Zowel via de commissie Economie als Leefmilieu neemt 
Axel initiatieven ter ondersteuning van onze Vlaamse lokale 
ondernemers. Zo diende hij eind 2015 een conceptnota in voor 
nieuwe regelgeving ter bestrijding en voorkoming van leegstand 
en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Naar aanleiding hiervan 
lopen nu hoorzittingen in het Vlaams Parlement. 
Link naar conceptnota

Eerder vorig jaar brak hij tevens een lans voor ondernemers die 
met faling te maken krijgen. Hiervoor diende hij een voorstel van 
resolutie in betreffende de begeleiding, het opvangen en laten 
heropstarten van ondernemers in moeilijkheden Deze resolutie 
werd bij bespreking in het Vlaams Parlement gedragen door 
meerderheids- en oppositiefracties, meteen een sterk signaal 
naar alle Vlaamse ondernemers wat betreft het tegengaan van 
stigmatisering en faillissementen.
Link naar voorstel resolutie

Andere initiatieven

Voor heel wat kleine ondernemers zal de forfaitaire vergoeding van 2.000 euro de ruimte 
creëren om te investeren in maatregelen die het mogelijk maken om tijdens de werken 
open te blijven. Voor wie niet anders kan dan sluiten, vormt de vergoeding een compensatie. 
De administratieve vereenvoudiging is een belangrijke troef. In de nieuwe regeling zullen 
de getroffen ondernemingen automatisch bericht krijgen wanneer ze zich in de door de 
aannemer aangeduide zone bevinden, binnen de criteria vallen en dus recht hebben op de 
forfaitaire premie.

Link naar voorstel van decreet 
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http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g563-1.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g404-1.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g799-4.pdf



