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Januari 2020 

 

Hinderpremie 
 

We zijn op zoek gegaan naar de cijfers van wanneer de rentetoelage en 

inkomenscompensatievergoeding nog in voege waren.  

 

Hiervoor werd naar het jaar 2016 gekeken, het laatste jaar waarbij enkel de rentetoelage en de 

inkomenscompensatievergoeding van kracht waren. Werven die gestart zijn vanaf 1 juli 2017 kwamen 

namelijk in aanmerking voor een hinderpremie, het oude systeem was voor deze werven niet meer 

van toepassing. Hieronder de cijfers die in overzichtelijke tabellen zijn gezet. Conclusie en 

vaststellingenzijn zijn daaronder te vinden. 

 

2019 – Hinderpremie per maand 
 

Aantal 

toekenningen 

Bedrag in euro 

januari 312 624 000 

februari 287 574 000 

maart 328 656 000 

april 402 804 000 

mei 362 724 000 

juni 275 550 000 

juli 300 600 000 

augustus 383 766 000 

september 399 798 000 

oktober 492 984 000 

november 403 806 000 

december 261 52 000 

Totaal 4 204 8 408 000 

 

2019 – Hinderpremie & sluitingspremie  
Aantal 

toekenningen 

Bedrag in euro 

Hinderpremie 4 204 8 408 000 

Bijkomende sluitingspremie 535 1 010 560 

Afzonderlijke sluitingspremie 

(groep 2) 

48 104 960 

Totaal 4 787 9 523 520   
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2016 – Rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding 

 Aantal Steunbedrag 

Rentetoelage 549 3 966 240,87 

Inkomenscompensatievergoeding 301 1 080 537,51 

Totaal 850 5 046 778,68 

2017 – Rentetoelage + inkomenscompensatievergoeding 

(werven gestart voor 1 juli) 

Ondernemingsgrootte  Aantal 

toekenningen  

Toegekende 

steun in euro  

Rentetoelage 587  4 023 651,48  

Inkomenscomp.(toekenningen 

+ verlengingen) 
318 + 229 1 452 339, 30 

Totaal 1 134 5 475 990,78 

2017 – Hinderpremie (werken gestart vanaf 1 juli)  
Aantal Steunbedrag 

Hinderpremie 2 331 4 662 000 

Sluitingspremie 41 131 520 

Afzonderlijke sluitingspremie  4 13 120 

Totaal 2 376 4 806 640 

2018 - Hinderpremie 

 Aantal Steunbedrag 

Hinderpremie 4 062 8 124 000 

Sluitingspremie 640 1 266 160 

Afzonderlijke sluitingspremie 

(groep 1) 

8 17 120 

Afzonderlijke sluitingspremie 

(groep 2) 

43 92 720 

Totaal 4 753 9 500 000 

 

• Het aantal ondernemingen dat in het huidige systeem een premie krijgt ligt een pak hoger dan 

in 2016. In 2016 kregen 561 ondernemingen een rentetoelage en kregen 301 ondernemingen 

een inkomenscompensatievergoeding (waarvan 154 er een of meerdere verlengingen 

verkregen). In 2017 kregen 3 510 ondernemingen een toelage ( 2376 nieuw in het oude 

systeem en 1 134 in het nieuwe systeem). 4 787 ondernemers verkregen in 2019 (onder het 

huidige systeem) een vergoeding, waarvan er 535 zowel een sluitings- als hinderpremie 

ontvingen. 
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• Met de verhoging van het aantal toegekende premies is ook het totale toegekende bedrag 

gestegen. In 2016 werd een totaalbedrag van 5 046 778,68 euro toegekend. In 2018 lag dit 

bedrag op 9 500 000 euro, in 2019 werd 9 523 520 euro uitgekeerd, waarvan 8 408 000 euro 

als hinderpremie. 4204 ondernemers ontvingen dus een hinderpremie. 

• In 2017 werd voor een totaal van 10 282 630,78 euro aan vergoedingen uitgekeerd. Dit gaat 

om een combinatie van de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding voor werven 

gestart voor 1 juli 2017, samen met de nieuwe hinderpremie en sluitingspremie voor werven 

gestart vanaf 1 juli 2017. De combinatie van beide systemen verklaart waarom dit bedrag nog 

hoger ligt dan het huidige totale bedrag. 

• Het aantal ondernemingen dat kiest om te sluiten ligt hoger in het huidige systeem dan onder 

het systeem van de inkomenscompensatievergoeding. In 2016 besloten 301 ondernemingen 

om te sluiten, terwijl dit in 2018 al 691 ondernemingen waren. Hiervan ontvingen 640 

ondernemingen ook een hinderpremie. Uit groep 2 (ondernemingen die geen recht hebben 

op een hinderpremie) kwamen 43 aanvragen voor een sluitingspremie. Het totale bedrag dat 

in 2018 toegekend werd  voor de sluitingspremie was 1 376 000 euro. In 2019 is dit iets lager: 

583 ondernemingen (108 minder dan in 2018) sloten naar aanleiding van werken, daarvan 

waren er 535 die ook een hinderpremie ontvingen en 48 die enkel een sluitingspremie 

ontvingen. Voor de bijkomende sluitingspremie werd 1 010 960 euro uitgekeerd, 104 960 voor 

de afzonderlijke sluitingspremie.  

 

Wat is de reden voor het hogere aantal aanvragen van de sluitingspremie? 

 

In tegenstelling tot de inkomenscompensatievergoeding kunnen ondernemers die kiezen om te sluiten 

nog steeds andere inkomsten hebben. Dit was niet het geval onder de 

inkomenscompensatievergoeding. Ook het vereenvoudigde systeem voor het aanvragen van een 

premie zorgt ervoor dat ondernemers sneller de weg vinden. Vroeger was het noodzakelijk om via het 

gemeentebestuur een attest van hinder aan te vragen, nu ziet men onmiddellijk in de online tool of 

men recht heeft. 

 

Waarom vragen ondernemers uit groep 2 weinig sluitingspremies aan? 

 

Ondernemers uit deze groep hebben vaak niet de mogelijkheid om te sluiten, in tegenstelling tot 

ondernemers uit groep 1. Groep 2 bestaat onder meer uit vrije beroepen en verhuur en lease 

bedrijven. Hun werking biedt vaak niet de mogelijkheid om hun activiteiten stop te zetten, hoewel 

sommigen onder hen het vaak moeilijk hebben tijdens wegenwerken. Zo bijvoorbeeld de kinesisten, 

aangezien patiënten moeilijker ter plaatse geraken (bv. mensen die moeten revalideren) en het vaak 

onmogelijk is om op verplaatsing te gaan gezien de vele apparatuur die men nodig heeft om het beroep 

uit te oefenen.  
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Is UNIZO tevreden met het huidige systeem? 

 

Hier moeten we de nodige nuances aanbrengen. Het is zeer positief dat meer ondernemers in 

aanmerking komen voor een vergoeding en ook dat het totale uitgekeerde bedrag groter is. Ook de 

eenvoudige aanvraag is zeer positief. Waar vroeger vooral ondernemingen met een lening een groter 

bedrag kregen via de rentetoelage (terugbetaling van de rentebetalingen tijdens de werken in een 

breed gebied rond de werken) krijgen nu meer ondernemers een vergoeding, of ze nu een lening 

hebben of niet. Vooral voor jonge ondernemingen was de rentetoelage interessant. Het bedrag van 

2000 euro hinderpremie zal op dat vlak weinig ondersteuning bieden. 

 

Eén van de grote moeilijkheden in het huidige systeem is de werfzone. Zoals reeds aangekaart krijgen 

ondernemers een hinderpremie als ze in de werfzone liggen. Er zijn echter ook heel wat ondernemers 

die grote hinder hebben, maar net buiten de werfzone vallen. Het verkeer is vaak al afgeleid voor men 

aan de werfzone komt, waardoor men vaak niet meer tot aan de zaak komt die net buiten de werfzone 

ligt. GIPOD werkt momenteel enkel met een werfzone, waarop het systeem van de hinderpremie 

gebaseerd is. Het Agentschap Informatie Vlaanderen, dat verantwoordelijk is voor GIPOD bekijkt 

momenteel echter ook de mogelijkheden om te werken met een hinderzone. UNIZO roept op om de 

hinderpremie op deze hinderzone te baseren. Er zal echter ook een stijging van het budget nodig zijn, 

wat geen evidentie is deze tijden van besparingen. 

 

Samengevat 

 

• Groter aantal ondernemers krijgt een premie, ook het totale uitgekeerde bedrag ligt hoger dan 

in het vorige systeem. 

• Het systeem is eenvoudiger, wat een aanvraag gemakkelijker maakt en ondernemers snel 

geneigd zijn om de hinderpremie of sluitingspremie aan te vragen. 

• Er is nood aan een oplossing voor die ondernemers die net buiten de werf vallen, maar ook 

hinder hebben door bv. het verkeer dat wordt omgeleid en niet meer langs hun zaak passeert. 

Een hinderzone zou de oplossing kunnen zijn. 

• De cijfers van 2019 liggen in lijn met die van 2018. Voornaamste conclusie is dat er in 2019 108 

sluitingspremies minder werden aangevraagd dan in 2018 (583 tov 691). 

 

 

***** 

 


