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Reglement Kalmthoutse hinderpremie en Kalmthoutse compensatiepremie. 

Artikel 1.- 
Naar aanleiding van de coronacrisis en ten gevolge van de maatregelen genomen door de 
Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, voorziet het 
gemeentebestuur van Kalmthout een Kalmthoutse hinderpremie én Kalmthoutse 
compensatiepremie ter ondersteuning van de lokale economie.  
 
Dit reglement regelt de modaliteiten van deze hinderpremie en de Kalmthoutse 
compensatiepremie. 
 
Art. 2.- 
De Kalmthoutse hinderpremie en Kalmthoutse compensatiepremie zijn onlosmakelijk 
verbonden met de Vlaamse hinderpremie of de Vlaamse compensatiepremie. Als u als 
ondernemer recht hebt op één van deze Vlaamse premies én die wordt u door Vlaio (Vlaams 
Agentschap voor Ondernemen en Innoveren) toegekend én uitbetaald, dan krijgt u van de 
gemeente Kalmthout een extra premie daarbovenop. 
 
Art. 3- 
Enkel ondernemers met hun exploitatie- en uitbatingszetel(s) op het grondgebied van de 
gemeente Kalmthout kunnen gebruik maken van de Kalmthoutse hinderpremie of Kalmthoutse 
compensatiepremie. 
 
Art. 4.- 
De ondernemer moet bewijzen dat hij de Vlaamse corona hinder- of compensatiepremie 
ontvangen heeft. Dit doet hij aan de hand van het specifieke aanvraagformulier samen met de 
volgende bewijsstukken: 

1. het origineel bewijs dat de aanvraag voor een Vlaamse corona hinder- of 
compensatiepremie werd goedgekeurd door Vlaio.  

2. Een kopie van het bankrekeninguittreksel als bewijs van storting van de Vlaamse 
corona hinder- of compensatiepremie.  

 
Art. 5.- 
Het gemeentebestuur voorziet volgende financiële ondersteuning voor de lokale ondernemers: 

• 500 euro voor de Kalmthoutse ondernemers die van Vlaio 4.000 euro ontvangen als 
corona hinderpremie. 

• 250 euro voor de Kalmthoutse ondernemers die van Vlaio 2.000 euro ontvangen als 
corona hinderpremie. 

• 375 euro voor Kalmthoutse ondernemingen die 3.000 euro als Vlaamse corona 
compensatiepremie ontvangen vanwege Vlaio. 

• 190 euro voor Kalmthoutse ondernemingen die 1.500 euro als Vlaamse corona 
compensatiepremie ontvangen vanwege Vlaio. 

 
 
 
 
 
Art. 6.- 
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De gemeentelijke hinderpremie en de gemeentelijke compensatiepremie zijn éénmalige 
gemeentelijke premies. Zij kunnen onderling niet gecumuleerd worden. 
 
De premies worden telkens op het einde van een maand uitbetaald door de gemeentelijke 
financiële dienst. 
 
Art. 7.- 
In geval van betwisting of discussies neemt het college van burgemeester en schepenen een 
gemotiveerde beslissing. 
 
Art. 8.- 
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2020. 
 
Art. 9.- 
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke kanalen waaronder de 
gemeentelijke nieuwsbrief en de website www.kalmthout.be. 
 
 

http://www.kalmthout.be/

