
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Sint-Pieters-Woluwe, 9 april 2020 

Covid-19 informatie aan handelszaken, bedrijven en marktkramers 

Eenmalige premie 4.000€ - Vervangingsinkomen - Tijdelijke werkloosheid 
Uitstel van kredietbetaling - Online verkoop - Horeca-initiatieven 

 Open handelszaken (update) 

Sinds het begin van de gezondheidscrisis in verband met het Coronavirus staat de Dienst Lokaal 
Economisch Leven van Sint-Pieters-Woluwe tot uw beschikking en stelt een dagelijkse telefoon- en e-
mailhotline ter beschikking om te antwoorden op de vragen van de handelaars en de bedrijven en/of hen 
te verwijzen naar de autoriteiten die hen de beste informatie en ondersteuning kunnen bieden (1819, 
hub.brussels, RSVZ, enz.).  
 
Het is niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden door de massa en de continue stroom van informatie 
die in de media en op het internet circuleert. Hier vindt u een niet-exhaustief overzicht van nuttige 
informatie en contacten voor handelaars, ondernemers, zelfstandigen en marktkramers. 
 

1. COVID-premie: Brusselse ondernemingen kunnen vanaf vandaag hun premie aanvragen 

 
Vanaf woensdag 8 april kunnen Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die door de federale 
maatregelen hun activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten, een eenmalige compensatiepremie 
aanvragen. Deze premie is het resultaat van de beslissingen van de Brusselse regering, die op dinsdag 7 
april, na ontvangst van het advies van de Raad van State op 6 april, elektronisch vergaderde. Het bedrag 
van de premie bedraagt 4.000€. 
  
Het premieaanvraagformulier kan worden ingevuld op http://werk-economie-
emploi.brussels/nl/premie-covid-19.  
  
Deze forfaitaire premie van 4.000€ is bestemd voor elke onderneming (zelfstandige of vennootschap) met 
minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE’s) die minstens één vestiging heeft in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en die actief is in een erkende activiteitensector (kleinhandel, HoReCa-zaak,...).  
  
Deze activiteitensectoren worden uitvoerig beschreven op de website waarop het formulier kan worden 
ingevuld. Er wordt rekening gehouden met de NACE-BTW-codes. 
  
De procedure is zoveel mogelijk vereenvoudigd zodat ondernemingen enkel hun ondernemingsnummer 
moeten opgeven om te weten of ze aanspraak maken op de premie. De premieaanvragen moeten 
uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend. 

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen


 
  
Vragen over de premie kunnen worden gesteld aan de 1819-dienst of op www.1819.brussels. 
  
Via deze premie van 4.000€, wil de Brusselse regering ondernemers en handelaars steunen die hun 
activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten door de noodmaatregelen die worden genomen om de 
verspreiding van COVID-19 in te dijken. De premie moet hen helpen met hun cashflowproblemen en 
kadert in een reeks maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen om de gevolgen van het 
Coronavirus voor de Brusselse ondernemingen en economie te beperken. 
 
Voor eenheden van vestigingen in het Vlaamse Gewest vindt u hier informatie over de beschikbare 

steunmaatregelen en hier voor het Waalse Gewest.   

 

2. Vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) 
 

Heeft u vragen over de overbruggingsrecht of vervangingsinkomen 
voor zelfstandigen? Deze video van 1819, de gewestelijke 
ondersteuningsdienst voor Brusselse bedrijven, legt alles uit. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 1819 of de website van RSVZ 
bezoeken of gratis bellen naar 0800 12 018 (elke werkdag van 9u00 tot 
18u00). 
 

Als u een aanvraag voor overbruggingsrecht voor maart heeft ingediend, hoeft u voor april geen nieuwe 
aanvraag in te dienen: 
 

• Als u een beroep uitoefent dat gesloten is als gevolg van overheidsbeslissingen (horeca, niet-
essentiële handelszaken, kappers): u hoeft geen nieuw aanvraag in te dienen! U krijgt 
automatisch uw vergoedingen voor de maand april (betaald begin mei).  

• Voor andere beroepen als u uw activiteit ook in april gedurende 7 opeenvolgende dagen volledig 
onderbreekt, u geen nieuwe aanvraag hoeft in te dienen! U krijgt automatisch uw vergoedingen 
voor de maand april (betaald begin mei).  

• Als u daarentegen in april uw activiteiten voor minder dan 7 opeenvolgende dagen 
onderbreekt, moet u contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds.  

 
3. Informatie over tijdelijke werkloosheid 

 
Als u door het Coronavirus niet meer in staat bent om uw personeel op het werk te houden, kunt u hen 
op tijdelijke werkloosheid zetten, mits aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan. Deze video van 1819 
legt alles uit. 
 

4. Uitstel van betaling van een krediet 
 
In het kader van de uitzonderlijke maatregelen die naar aanleiding van de Covid-19-crisis zijn genomen, is 
het mogelijk om uitstel van betaling van een krediet te vragen voor een periode van 6 maanden. U vindt 
alle voorwaarden van deze maatregel op de BECI-website. 

 
5. Bestellingen beheren en online verkopen?   

 
Voor gesloten handelszaken is het mogelijk om een 
onlineverkoopactiviteit te ontwikkelen door te voorzien in thuisbezorging 
of in een officieel afhaalpunt, op voorwaarde dat de hygiënische en sociale 
afstandsmaatregelen strikt worden gerespecteerd. Klanten kunnen hun 
bestellingen niet direct in de winkel afhalen.  
 
U vindt hier enkele nuttige tips om u te helpen bij uw beslissing om online 
te gaan verkopen.  

http://www.1819.brussels/
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/
https://www.facebook.com/call1819/videos/214032273247261/
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://youtu.be/lmIrxI3Ew7g
https://www.beci.be/nl/2020/04/02/het-betalingsuitstel-ondernemingskredieten/
https://1819.brussels/nl/infotheek/marketing-verkoop-e-commerce/e-commerce-must-gadget


 
U kunt ook contact opnemen met de Agence digitale solidaire die net is gelanceerd door BeCentral & 
Skillsfactory en die gratis ondersteuning biedt aan handelszaken en bedrijven die getroffen zijn door de 
Coronavirus-crisis in hun digitale promotie. 
 

Voor de levering van uw bestellingen kunt u kiezen voor een duurzame levering door de voorkeur te 
geven aan vervoer per fiets. U vindt hier een lijst met fietskoeriers. 
 

6. Initiatieven voor de promotie van horecazaken 
 
Onlangs zijn er verschillende initiatieven gelanceerd om horecazaken te promoten. Hier volgen enkele 
voorbeelden. Deze lijst is helemaal niet exhaustief, en zou niet exhaustief kunnen zijn gezien de talrijke 
acties die overal in Brussel en België worden ondernomen. 
 

 
 
Dit gloednieuwe platform, gelanceerd door het project 'Bières de Quartiers', dat ook 'La Stockel' bier 
produceert, helpt de Brusselse horecazaken. Dit platform, Je soutiens mon Horeca de quartier, stelt de 
consument in staat om vouchers te kopen in Brusselse horecazaken, met inbegrip van één of meer van 
hun bieren.  
 
Het volledige bedrag wordt aan de zaak overgemaakt (zonder marge), waarbij alleen de horecaprijs van 
de bieren wordt afgetrokken (de kosten van het betalingsplatform zijn voor rekening van de 
consumenten). 
  
Het systeem staat open voor alle vestigingen, zelfs voor degenen die nooit hun bier hebben besteld bij het 
project Bières de Quartiers, en zonder enige verplichting om daarna verder te gaan. 
  
Drie vestigingen in Sint-Pieters-Woluwe nemen al deel (Jules & Charles, A Confesse en de Auberge des 
Maïeurs). Doet u ook mee? Als u wenst deel te nemen aan dit initiatief, kunt u een e-mail sturen naar 
soutienhoreca@bieresdequartiers.be. U vindt alle nuttige info hier. 
 

https://agencedigitalesolidaire.org/?fbclid=IwAR1XO9_EpaANTfxqm3Yt8zmmjlsttO3_YsJRI4RCv1bJI15MXjXylgUI3Qg#contact
https://www.facebook.com/becentral/?__xts__%5b0%5d=68.ARA34AZPOZA5ankDmtfIX8pCwQnXfZ1Sh62rGL0fLhaIh5R238Tahljk1cwXzY--eLeJjSNzhr3W9wzcInjZcBHfLWr9A3Xvt6iOQScQ31LeyMyR-k-tIX72rRQ_FSWpb5YbHwbdex1BXJWiiosmUZHf1GEIPPp2GbkGfu3eGE17E39bZoOvnXB-Ah4lOWj2ZbiWu4CAlsZgV0l_cJmedLj05RjtePNCvNHdAT-05rIGskdf1U1dJpw9Pl0CNlj0MdJdtkGmmWGJ5lq2hBeTyKC8-9WVe80d1JYKdYfP4h5kRjfBP2uOTnXRb9sm1zKioVih1G0kwa0nQQHsbhHAtWcBcaiw3II&__xts__%5b1%5d=68.ARCB7y0aJEKEogaaaO3zkTQPUrwaekkYYjuz8CdxKHZlTAriuJmPI5_-dkVSmLSWarq3UX12--LTjuMaFgo6yDY0gULXi-q66DNBGxczPOmJAwYFMUDS0hvrbBZPWKZT8qRvqcgcRQNiVRSLG4WzsltJGLOOjrNdW8gegSosn6uywBbZyspsW3DNNzu6Tde-TZvOUc8M1gIqNMkbz-aK5fRVmBjpR0w4-M6PWeLuZN8po9Ssy96T4SI559w6qQSrl_MG5acYWKrzcTO7s5Brr0y9AR9x79gxpL7JFQS0or_4l5sOAqwRHHcqy9PVBx8chm4Ia0Po3Y1g3HlkJnanHZE&__tn__=K-R&eid=ARAaZUXtYb_BDXn2BgvEaTg_ZeQ6rwBneClJDripdfQle__N3CPR4ZKroN8_sKFk5rk3ZvqXJfLtjjbY&fref=mentions
https://www.facebook.com/skillsfactory.be/?__tn__=K-R&eid=ARApXpwmwemtHIrHnyJgq9vJVpuUUzB11ZB9LYgtwDXV-XFWPPovI4Jgw6yPbAukzfgavl8XfSotEGGH&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBj_UvOAbxw0Xp0-7QfOJd7fkKUAs-QIT8EFMuT-OKiboazoQhqdry-Yypd0XZcJB0NqFQNjxs4l8DsgPxOMTQVIoOmb5YWNBaekybZbB6A2o3eVOtZf5Ej9ZZLmZLoyPhNLnbQwNehQgTJIZNMmquNt9Ov4bmD7TVMpp-P8MIdDVRd3-8Ph1OvkvqVwSimkcGkYOWnl6aTpyLKo0aRPu0b1wJ1sP4Clgi1RbL0AAtOWzcceNfPSsZmAgpQH8fh0AwEzYXfc29-m2GXH84kjepdhyetgHU7DGRucJ7fucB0p9TSpLqRawIYw0YlH4M_P6bVbZCXD8tpwlMZvpHvRhw
https://www.provelo.org/fr/page/coursiers-velo-livraisons-triporteur-velotaxis
https://www.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels/
mailto:soutienhoreca@bieresdequartiers.be
https://www.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels/faq
https://www.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels/


 
Keeping Brussels alive 
Restaurants, bars, traiteurs, bakkers en chocoladewinkels vormen het hart van de levendige Brusselse 
wijken. Dit platform wil hen ondersteunen tijdens de gezondheidscrisis en biedt hen ondersteuning bij 
verschillende acties: het bestellen van afhaalbestellingen, het laten bezorgen bij u thuis, of door het 
kopen van waardebonnen of het doen van donaties.  
 
Als u zich bij het platform wilt aansluiten, moet u een formulier invullen om uw vestiging in de lijst op te 
nemen.  
 
 
 

 
 
Het Horecacomeback-platform is zojuist opgezet door de Horecafederaties. De registratie van de 
horecazaken op het platform is gratis. 
 
Dankzij deze site kunnen consumenten hun favoriete restaurant, snackbar of café financieel 
ondersteunen. Hoe? Door de aankoop van een voucher die geldig is tot 30 september 2020, te gebruiken 
bij de heropening van het etablissement. Deze waardebonnen, waarvan de inkomsten rechtstreeks door 
de horecabedrijven worden geïnd, leveren extra inkomsten op om de vaste kosten te dekken.   
 
Alle informatie is te vinden op de Horecacomeback-website. 

 
Je suis Horeca 
Deze Facebookgroep is gewijd aan alle restauranthouders en hun klanten. Het doel is om horecazaken in 
heel België te promoten. Er wordt geen commentaar over restaurants geaccepteerd. Het enige doel is de 
bevordering van de horecasector. 

https://www.keepingbrusselsalive.com/
https://www.keepingbrusselsalive.com/contact-form
https://www.horecabruxelles.be/horecacomeback-be-une-solution-en-ligne-pour-faire-face-aux-couts-fixes/
https://www.facebook.com/groups/jesuishoreca/
https://www.keepingbrusselsalive.com/
https://www.horecacomeback.be/nl/steun-een-zaak/


7. Enkele details over de handelszaken die openblijven 
 

Update FAQ  

Welke winkels bijven open?  
Alle handelszaken en fysieke winkels zijn gesloten, met uitzondering van 

 • de voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22.00 uur) 
 • de dierenvoedingswinkels 
 • de apotheken 
 • de boekhandels (press-shops) 
 • de benzinestations en brandstofleveranciers 
 • de telecommunicatiewinkels, met uitzondering van winkels die alleen accessoires verkopen, 
maar alleen voor noodgevallen, waarbij slechts één klant per keer en alleen op afspraak wordt 
ontvangen 
 •  de winkels voor medische hulpmiddelen, maar alleen voor noodgevallen, waarbij slechts één 
klant per keer op afspraak wordt ontvangen. 

 

 

 

Wij hopen dat het delen van deze informatie nuttig voor u zal zijn en herhalen onze steun in deze 
turbulente tijden. Wees gerust dat we u op de hoogte zullen blijven houden van alle nieuwe 
ontwikkelingen en dat we ons uiterste best zullen doen om u optimaal te ondersteunen in het proces van 
economische herstructurering na de Covid-19-crisis. 
 
Zorg voor uzelf en uw naasten. 
 

 
Antoine Bertrand 
Schepen van het lokaal Economisch leven 

 

 

 

 

Wij verwijzen jullie, via de link hieronder, naar een artikel op de website 1819, hierin vinden jullie alle 
bijkomende initiatieven opgezet door particulieren en ondernemers om elkaar te steunen in deze tijden 
van nationale crisis. Deze initiatieven verdienen het om uitgelicht te worden door hun solidariteit, 
veerkracht en aanpassingsvermogen. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

#allemaalsamen 

 

 

Van het IK tijdperk naar het WIJ tijdperk : positieve initiatieven in 

Corona-tijd 

Je vindt ondertussen heel wat artikels die informeren over wat wettelijk 

mag en kan, welke steunmaatregelen er zijn, hoe je je best kan 

organiseren enz. Maar wat minstens evenveel aandacht verdient, zijn de 

vele initiatieven die mensen en bedrijven opzetten om elkaar te helpen... 

Enkele hartverwaremende initiatieven 

https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/faq_version8_nl.pdf
https://1819.brussels/nl/blog/van-het-ik-tijdperk-naar-het-wij-tijdperk-positieve-initiatieven-corona-tijd
https://1819.brussels/nl/blog/van-het-ik-tijdperk-naar-het-wij-tijdperk-positieve-initiatieven-corona-tijd
https://1819.brussels/nl/blog/van-het-ik-tijdperk-naar-het-wij-tijdperk-positieve-initiatieven-corona-tijd
https://1819.brussels/nl/blog/van-het-ik-tijdperk-naar-het-wij-tijdperk-positieve-initiatieven-corona-tijd

