
INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 
VOOR WERKEN VOOR UW DEUR 

De inkomenscompensatievergoeding kan, onder bepaalde voorwaarden, worden toegekend aan zelfstandigen 
die het slachtoffer zijn van hinder door openbare werken, die vaak de toegang tot de zaak bemoeilijken.

Welke zelfstandigen komen in aanmerking?
Uw onderneming komt in aanmerking ingeval er voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
• Tewerkstelling van minder dan 10 werknemers
• Jaaromzet en jaarlijks balanstotaal moet kleiner of gelijk zijn aan 2 miljoen euro
• De voornaamste activiteit van de onderneming moet betrekking hebben op rechtstreekse verkoop van 

 producten of diensten waarvoor persoonlijk contact met de klanten vereist is binnen een bebouwde kom
• U hebt geen andere beroepsinkomsten dan deze die voortkomen van de uitbating van de gehinderde zaak

Wat is de te volgen procedure?
Wie aanspraak kan maken op de vergoeding moet bij de gemeente een attest van hinder aanvragen. 
De  gemeente is verplicht een attest af te leveren wanneer de werken gedurende ten minste zeven achtereen
volgende kalenderdagen minstens één van de hierna volgende gevallen tot gevolg hebben:
• geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting 

is gelegen kan benut worden;
• geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond enige 

toegang tot de inrichting kan benut worden;
• een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen;
• de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk.

Vervolgens moet de aanvraag ingediend worden bij het Participatiefonds (de Lignestraat 1 te 1000 Brussel), 
 samen met het attest van hinder en een kopij van uw identiteitskaart, minstens 7 kalenderdagen vóór de sluiting. 
Brusselse bedrijven kunnen terecht bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.
Een eventuele aanvraag van verlenging van de vergoeding moet worden ingediend ten laatste 5 werkdagen 
voor het verstrijken van de laatste erkende vergoedingsperiode. Zo niet moet een nieuwe aanvraag tot 
 vergoeding worden ingediend.

Betaling van de vergoeding:
Na goedkeuring van de aanvraag, wordt een maandelijkse vergoeding van 76,31 EUR per kalenderdag uitbetaald 
aan de zelfstandige, en dit vanaf de 8ste dag van sluiting en voor de eerste maal in de loop van de maand die 
volgt op de datum van de goedkeuringsbrief.

Meerdere zelfstandigen, binnen eenzelfde onderneming, kunnen de vergoeding aanvragen op voorwaarde dat 
ze op het ogenblik van de aanvraag actief zijn binnen de onderneming.

Indien de zelfstandige beslist om opnieuw te openen op een andere datum dan deze die werd aanvaard door 
het Participatiefonds, dient hij het Participatiefonds hiervan op de hoogte te brengen, per aangetekend schrijven 
of email, ten minste 7 kalenderdagen op voorhand met vermelding van de datum waarop hij zijn inrichting 
wenst te heropenen. 
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Sociaal verzekeringsfonds voor  
zelfstandigen
TEL. 02/743.05.10/FAX 02/734.04.79
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Eunomia, ondernemingsloket
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Sociaal Fonds, afdeling ziekenfonds
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OVERGANGSUITKERING OF OVERLEVINGSPENSIOEN?

De pensioenhervorming voorziet vanaf 1 januari 2015 in de invoering van een overgangsuitkering (werkloosheidstelsel) voor de langstlevende 
 echtgenoten jonger dan 45 jaar. Deze overgangsregeling zal ook geleidelijk het overlevingspensioen vervangen voor de langstlevende echtgenoten 
 tussen 45 en 50 jaar. Tot 2014 had de langstlevende echtgenoot die minstens 45 jaar was en één jaar gehuwd (of samenwonend) recht op een over
levingspensioen. Om hun rechten op dit pensioen geheel of gedeeltelijk te vrijwaren moesten deze gepensioneerden zich houden aan de 
 reglementering van toegelaten activiteit. Vanaf 2015 (niet van toepassing ingeval het overlevingspensioen reeds ingegaan is op 31/12/2014) zal de langst
levende echtgenoot die geen 45 jaar is, recht hebben op een tijdelijke overgangsuitkering (24 of 12 maanden, afhankelijk van de kinderlast). Tijdens deze 
periode kan hij werken zonder beperking van beroeps of vervangingsinkomen. Daarnaast blijft het overlevingspensioen bestaan maar het leeftijds
criterium van 45 jaar wordt geleidelijk (om de 6 maanden tijdens de komende 10 jaar) opgetrokken tot 50 jaar bij overlijden vanaf 01/01/2025.

De wet zal van toepassing zijn op de langstlevende echtgenoot wiens partner ten vroegste op 1 januari 2015 overlijdt.

VERHOGING VAN DE SOCIALE UITKERINGEN OP 01/04/2015

FAILLISSEMENTSVERZEKERING (MAANDELIJKS):
Zonder gezinslast:   1.070,94
Met gezinslast:   1.403,73

UITKERINGEN PALLIATIEF VERLOF:
Wordt betaald in 3 schijven:  2.141,89

UITKERINGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID:
Na 1 maand (per dag):
Met gezinslast:   53,99
Alleenstaand:   41,19
Samenwonend:   33,13

Na 12 maanden (per dag):
Met gezinslast:   53,99 (met of zonder gelijkstelling)
Alleenstaand:   41,19 (zonder gelijkstelling) of 43,21 (met gelijkstelling)
Samenwonend:   33,13 (zonder gelijkstelling) of 37,05 (met gelijkstelling)

Hulp van derden na 3 maanden (per dag): 20,00

PENSIOENEN (MAANDELIJKS):
Rustpensioen als gezin:  1.403,73
Rustpensioen als alleenstaande: 1.070,94
Overlevingspensioen:  1068,11

Ondernemingsloket Eunomia

Vanaf de 1ste januari van dit jaar zijn de gewesten bevoegd voor de toegang tot het beroep, de machtigingen voor ambulante handel en 
kermisactiviteiten, de vergunningen voor beenhouwers en de beroepskaarten voor buitenlanders.

Er zijn momenteel nog geen wijzigingen voorzien in de reglementering.

De ondernemingsloketten behouden hun bevoegdheden en de zelfstandigen kunnen zich nog steeds richten tot om even welk 
 ondernemingsloket in België.


