
Handleiding aanvraag covid support premie 

Welke info hebben we nodig om je de premie toe te kennen: 

• aantal VTE werknemers op 31.12.2020 

• nummer van het paritair comité dat voor de onderneming bevoegd is 

• bankrekeningnummer van de onderneming 

• kopie van facturen voor de aankoop van materiaal in kader van covid19 ( factuurdatum vanaf 

01.03.2020) 

Welke documenten heb je daar voor nodig? 

• een kopie van een bankrekening uittreksel 

hierop moet je IBAN bankrekeningnummer staan en de naam van je onderneming 

• een attest van je sociaal secretariaat (voor eenmanszaken) of je sociale balans per 

31.12.2020 (voor vennootschappen) 

hierop moet het aantal VTE werknemers staan tewerkgesteld op 31.12.2020 en de nummer(s) 

van het paritair comité dat voor de onderneming bevoegd is. 

• kopie van facturen beschermingsmateriaal, ontsmettingsmiddelen, CO2-meter, … 

bezorg ons kopieën van facturen voor de aanschaf van covid19 beschermingsmateriaal en dit 

ongeveer voor het bedrag van de premie 

Neem deze documenten bij de hand en zo kan je de aanvraag snel afhandelen. Ben je niet in het 

bezit van deze documenten dan kan je ze opvragen bij je boekhouder of je sociaal secretariaat. 

Hoe begin je aan de aanvraag? 

Meld je aan via volgende link https://www.flexmail.eu/f-7c8157e8d3c95c16 

In de aanmelding dien je ons een aantal gegevens te bezorgen. Let op dat je het juiste formaat, zie 

voorbeeld, invult om geen fout melding te krijgen. Onderstaand lichten we er enkele toe. 

Het ondernemingsnummer BExxxxxxxxxx 

Het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen is een uniek nummer dat ondernemingen 

identificeert ten opzichte van de Belgische administraties. 

Het ondernemingsnummer (KBO) telt tien cijfers. Het eerste cijfer is 0. 

Het RSZ-identificatienummer xxx-xxxxxxx-xx 

Dit is het nummer waaronder een onderneming geregistreerd staat bij de Belgische Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid . 

Het nummer bestaat uit 12 cijfers. Het is samengesteld uit: 

• een kengetal (3 cijfers) 

• het eigenlijke inschrijvingsnummer (7 cijfers) 

• een controlegetal (2 cijfers) 
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Het IBAN bankrekeningnummer BExx xxxx xxxx xxxx 

Hier komt enkel het bankrekeningnummer van de onderneming in aanmerking en geen persoonlijke 

bankrekening. 

Je IBAN bankrekeningnummer bestaat uit 16 cijfers en begint altijd met BE. 

Het totaal aantal VTE werknemers per 31.12.20 

Op je sociale balans vind je het aantal werknemers tewerkgesteld op 31.12.2020 van je onderneming 

en dat vul je in bv. 2,3 VTE. Ben je een eenmanszaak dan vraag je dit best op bij je sociaal 

secretariaat. 

Het geschatte totaal bedrag aankopen 

Hier maak je een schatting van het bedrag in euro dat je in totaal geïnvesteerd hebt aan de aankoop 

van materiaal in kader van covid19 zoals beschermingsmateriaal, ontsmettingsmiddelen, plexiwand, 

CO2-meter, … 

De aanvraagdatum 

Dit is de datum waarop je het online aanvraagformulier invult. 

Je lidnummer van Besko 

Ben je lid van de beroepsvereniging Besko, vul dan hier je lidnummer in. Ben je nog geen lid van 

Besko dan laat je dit open      . 

Wanneer is je aanvraag in behandeling? 

Wanneer je online je aanvraag hebt beëindigd krijg je een bevestiging. Deze bevestiging vermeldt 

welke documenten je nog dient te bezorgen via mail op covidsupport@besko.be . Als mededeling 

gebruik je je ondernemingsnummer. 

In de e-mail bezorg je ons digitaal: 

• een kopie van een bankrekening uittreksel 

• een attest van je sociaal secretariaat (voor eenmanszaken) of je sociale balans per 

31.12.2020 (voor vennootschappen) 

• kopie van facturen beschermingsmateriaal, ontsmettingsmiddelen, CO2-meter, … 

Van zodra we deze documenten ontvangen hebben gaat je dossier in behandeling. Je krijgt ook 

hiervan een bevestigingsmail. Na goedkeuring van je dossier zal de covid supportpremie op het 

opgegeven bankrekeningnummer gestort worden. Dit ten laatste 6 weken nadat je dossier in 

behandeling is gegaan. 

Opgelet de covid support premie kan aangevraagd worden t.e.m. 31 augustus 2021. De online 

aanvraagdatum is hiervan het bewijs. Dossier waarvan de gevraagde documenten ontbreken 

kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen na 31.09.21 niet meer uitbetaald worden. 


