
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Sint-Pieters-Woluwe, donderdag 4 juni 2020 

Covid-19 informatie voor handelszaken, ondernemingen & marktkramers 
Afbouw van de inperkingsmaatregelen - Fase 3 

Premies - Overbruggingsrecht - Noodlening voor Brusselse ZKO’s 

1. Afbouw van de inperkingsmaatregelen - Fase 3 - 8 juni 
 
De Nationale Veiligheidsraad is op 3 juni bijeengekomen en heeft op basis van de huidige 
epidemiologische omstandigheden aangekondigd dat de fase 3 van de afbouw van de 
inperkingsmaatregelen vanaf maandag 8 juni van start zal gaan. Deze fase 3 maakt de heropening van de 
horecazaken mogelijk, in het kader van zeer precieze maatregelen die zijn vastgelegd in een Gids voor 
een veilige heropstart van de horeca. Hier is al een breed overzicht:  
 

• Vóór de herstart: volledige reiniging en ontsmetting van de uitrustingen en de ruimtes die door 
het personeel en de klanten worden gebruikt; 

• Hang de hygiëne-instructies op buiten en binnen de horecazaak; 

• 1,50 m afstand tussen de tafels in de eetzaal en op het terras. Het aantal tafels in de vestiging 
moet dienovereenkomstig worden aangepast. (Het is mogelijk om van deze regel af te wijken 
door een voldoende hoge fysieke barrière te installeren: bijvoorbeeld een plexiglasmuur van 
minstens 1,80 m hoog); 

• Maximum 10 personen per tafel; 

• 1,50m afstand tussen de klanten aan verschillende tafels in het restaurant en in de sanitaire 
voorzieningen; 

• Verplichte maskers voor het servicepersoneel in de eetzaal en in de keuken (tenzij de afstand van 
1,50m tussen het personeel in de keuken kan worden gegarandeerd); 

• Er wordt verplicht zittend aan tafel geconsumeerd; 

• Geen bestellingen of diensten aan de bar (behalve in de vestigingen die door één persoon 
worden gerund, waarbij altijd een afstand van 1,50 m van en tussen de klanten in acht wordt 
genomen); 

• Geen voorwerpen op de tafels (geen zout of peper, geen broodmandje, geen boterpotje, geen 
olie- of azijnfles,...); 

• Mogelijkheid om tot 1u00 open te blijven; 

• Naleving van alle maatregelen van de Gids. 
 
Houd er rekening mee dat de banket- en receptieruimten pas op 1 juli weer opengaan. Wat betreft de 
banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde 
voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen 
veiligheidsafstand kan worden voorzien. 
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants 
opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol. 
 

 
Om de heropening van de horecabedrijven te begeleiden, heeft de FOD Economie 
een adviesgids en communicatiesteun opgesteld om zelfstandigen en handelaars te 
helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, zodat een nieuwe 
golf van Covid-19-besmettingen kan worden voorkomen. Deze gids bevat een reeks 
algemene preventiemaatregelen die als minimaal en noodzakelijk worden 
beschouwd om een veilig contact tussen restaurateurs/caféhouders, hun personeel 
en hun klanten te garanderen. Deze is beschikbaar in vier talen (Frans, 
Nederlands, Duits, Engels). 

https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-het-afbouwplan-vanaf-8-juni
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-horeca.pdf


De daarin beschreven maatregelen hebben onder meer betrekking op: 

• de algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants, 
• de organisatie van de binnen- en buitenruimtes, 
• de hygiënische voorzorgsmaatregelen te overwegen, 
• manieren om fysiek contact te beperken, 
• klantinformatie, 
• de organisatie van de dienst, 
• de richtlijnen die door de klanten moeten worden gevolgd, 
• ... 

Deze preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sectoraal en/of ondernemingsniveau om 
maximaal rekening te houden met de specifieke context zodat de activiteiten in veilige omstandigheden 
opgestart kunnen worden. We nodigen u ook uit om de "Generieke Gids om de verspreiding van Covid-
19 op het werk tegen te gaan” te raadplegen, die in samenwerking met de Groep van Tien werd 
opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
Alles restaurateurs/caféhouders moeten hun klanten informeren over de basisregels die in hun zaak in 
acht moeten worden genomen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering. Affiches zijn 
beschikbaar op de website van de FOD Economie, evenals een communicatiekit met een reeks andere 
media waarmee restaurant- en caféhouders hun klanten ook kunnen informeren, zowel binnen als buiten 
de vestiging en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online. De communicatiekit is 
beschikbaar in het Frans, Nederlands en binnenkort ook in het Duits en Engels. Er zijn ook hulpmiddelen 
beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de vestigingen te helpen organiseren 
(pictogrammen, wegwijzers, enz.).  

 

2. Gewestelijke compenserende premie - 2.000 € 

Sinds woensdag 3 juni hebben ondernemers die bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
compenserende premie van 2.000 € willen aanvragen, toegang tot alle voorwaarden voor de toekenning 
van deze premie. Alle informatie is beschikbaar op de website: www.primecovid.brussels 
De aanvraag mag van maandag 8 juni tot en met 30 juni op dezelfde pagina worden ingediend. 
Deze premie is bedoeld voor zelfstandigen en kleine bedrijven in Brussel: 

• met maximaal 5 voltijdse equivalenten in dienst; 

• die geen andere gewestelijke premie hebben aangevraagd; 

• die ofwel van het overbruggingsrecht hebben genoten (als zelfstandige of als bedrijfsleider), 
ofwel van de tijdelijk werkloosheidsuitkering voor het merendeel van hun werknemers. 

 
Om deze premie aan te vragen moet de aanvrager ook in orde zijn bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (adressen van de vestigingseenheden, functies, enz.). Sinds woensdag 3 juni is er een 
online tool beschikbaar om dit te controleren. De lijst met andere documenten die nodig zijn voor de 
premieaanvraag is ook al beschikbaar op www.primecovid.brussels (bankcertificaat, bankkaartfoto, enz.). 
 
Ongeveer 50.000 zelfstandigen en kleine ondernemingen zijn betrokken bij dit steunpakket van 2.000 €. 
De Brusselse gewestelijke administratie wordt gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat de verwerking en 
de betaling van de premie zo snel mogelijk worden uitgevoerd om hen door de crisis heen te helpen. 
 
 

3. Corona-overbruggingsrecht verlengd in juni 2020 - Nieuwe aanvraag in te dienen! 
 
Zoals vermeld in onze vorige brief wordt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd voor 
onderbrekingen in de maand juni 2020. Vergeet niet om een nieuwe aanvraag in te dienen als u in juni 
2020 (geheel of gedeeltelijk) wilt genieten van het Corona-overbruggingsrecht, ook al heeft u al eerder 
genoten van het Corona-overbruggingsrecht. Ter herinnering, er gebeurt dus geen automatische 
verlenging. Alle informatie en toekenningsvoorwaarden vindt u op de website van het RSVZ of neemt u 
contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.  

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/affiche-heropenen-horeca.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1PyYdH5tlmE_bkNVGKjLR0VSi3XHbdyKn
http://www.primecovid.brussels/
http://www.primecovid.brussels/
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen


 
 

4. Covid-19: Noodlening voor de Brusselse ZKO's 
 

Eind april 2020 heeft de Brusselse regering besloten om de economische maatregelen voor de sectoren 
die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen, te versterken. Een van deze maatregelen is de 
versterking van microkredieten voor zelfstandigen, ZKO’s en sociale ondernemingen. 
 
RECOVER is een noodlening die de druk op de kasstroom vermindert en de herstart en ontwikkeling van 
economische activiteiten die door de COVID-19-crisis zijn getroffen, bevordert. 
Met deze noodlening kan BRUSOC, een dochteronderneming van finance&invest.brussels, aan 
zelfstandigen, zeer kleine ondernemingen (microvennootschap) en sociale ondernemingen kaskredieten 
verstrekken tot 15.000 € tegen een gereduceerd tarief. 
 
Bedrijven die van deze lening willen genieten, moeten door de COVID-19-crisis zijn getroffen en een 
cashflowbehoefte hebben. Dit geldt voor: vennootschappen als natuurlijke personen (zelfstandigen als 
hoofd- of bijberoep) en vennootschappen die alle rechtsvormen van handelsvennootschappen 
overnemen.  
 
Let op: dit is een kaskrediet. De lening moet dus gebruikt worden voor één van de volgende posten: 

• Behoefte aan werkkapitaal 

• Verwerven van voorraden 

• Betaling van achterstallen 
Elke financiering van materiële en/of immateriële investeringen is derhalve uitgesloten. 
 
Om de voorwaarden en de te nemen stappen te kennen, bezoekt u de website hub.brussels. 

 
 

De Dienst Lokaal Economisch Leven van de gemeente staat tot uw beschikking om uw vragen te 
beantwoorden, u te ondersteunen bij uw stappen en u te begeleiden in de verschillende fases van de 
afbouw van de inperkingsmaatregelen. U kunt ze bereiken op 02.773.07.82 of via e-mail 
(nstevens@woluwe1150.be). 

Wij wensen een bijzonder serene en positieve heropening voor de horecazaken.  
 
We blijven aan de zijde van alle handelaars, ondernemers, zelfstandigen en marktkramers gedurende dit 
lange proces van afbouw van de inperkingsmaatregelen en werken samen om de economische sector 
nieuw leven in te blazen.  
 
 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 
 

 
 
 
 
 

Antoine Bertrand 
Schepen van het lokaal Economisch leven 

 

https://www.finance.brussels/nl/
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/groottecriteria/groottecriteria-voor-vennootschappen
https://hub.brussels/nl/blog/covid-19-noodlening-voor-brusselse-zkos/

