
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Sint-Pieters-Woluwe, vrijdag 8 mei 2020 

Covid-19 informatie voor handelszaken en ondernemingen 
Laten we onze lokale handelszaken ondersteunen 

Informatie over de Brusselse gewestelijke premies en economische steunmaatregelen 
Noodbegeleiding en ondersteuning van ondernemingen 

We zijn net de allereerste fase van de geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen ingegaan (fase 
1A van kracht sinds 4 mei). Fase 1B begint op maandag 11 mei, zoals aangekondigd door de Nationale 
Veiligheidsraad op 6 mei. In deze fase zullen alle handelszaken worden opengesteld, behalve de 
handelszaken die fysieke contacten impliceren (kappers, schoonheidsinstituten, enz.), de markten en de 
horecasector. Fase 1B houdt in dat de hygiënemaatregelen die sinds het begin van de lockdown werden 
genomen (sociale afstand, frequent handen wassen...) absoluut moeten worden gerespecteerd en dat de 
gebruikelijke organisatie van de commerciële activiteiten moet worden aangepast. Deze maatregelen 
zijn het onderwerp van een afzonderlijke specifieke brief die wij u vandaag ook hebben gestuurd.  
 
Hieronder vindt u verschillende ondersteunings- en begeleidingsinformatie die onze gemeentelijke 
diensten en de Brusselse gewestelijke organisaties hebben opgezet om u door deze turbulente periode 
heen te helpen en u voor te bereiden op de post-Covid-19-periode. 
 

1. Laten we onze lokale handelszaken ondersteunen 
 

Zoals eerder aangekondigd, hebben we op de website van de gemeente een kaart en een lijst 

van de handelszaken die open zijn en de handelszaken die een Take away en/of 

thuisbezorgingsdienst aanbieden tijdens de periode van lockdown. De kaart en de lijst 

vermelden ook de thuisbezorgingsdiensten die door marktkramers worden aangeboden. 
 
Tot op heden vermeldt deze kaart 50 handelszaken en 21 marktkramers en werd meer dan 5.300 keren 
gezien! 
 
Hebt u het formulier nog niet ingevuld? Vul dit hier in en uw handelszaak zal er snel vermeld worden. 
 
 

2. Nuttige informatie - Premies economische steunmaatregelen 
 
Raadpleeg regelmatig de FAQ-pagina van de website 1819 om op de hoogte te blijven van alle 
maatregelen die door de federale en gewestelijke overheden worden genomen. U kunt ook 1819 
telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u00 en bij wijze van uitzondering dit 
weekend (zaterdag van 9u00 tot 17u00 en zondag van 9u00 tot 13u00).   
 
Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe of uitgebreide diensten van 1819, voeg dan uw e-mailadres 
toe aan deze lijst of raadpleeg de updates per datum in de rubriek "Recente updates".  
 
Bereken hoeveel geld je nodig zal hebben voor je heropstart! De gewestelijke en federale overheden 
proberen de ondernemers te helpen, door middel van premies, speciale deadlines en uitzonderlijke 
maatregelen. De 1819 helpt u hier om uw schattingen en cashflowberekeningen goed uit te voeren. 
 
We herinneren u eraan dat de praktische modaliteiten en het aanvraagformulier voor de eenmalige 
premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar zijn op www.primecovid.brussels. 

https://www.woluwe1150.be/nl/coronavirus/kaart-handelszaken/
https://www.woluwe1150.be/nl/coronavirus/kaart-handelszaken/
https://drive.google.com/file/d/1mrLfNkmG6iYnWeOStJtxXknjhzo0UL3D/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0WrFY-JDzYVxGZxS1tLF3Fc23Gg29jfAR7hljoSZJE0ReIQ/viewform
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-en-de-maatregelen-ter-ondersteuning-van-de-brusselse-economie-de-recente-updates
https://1819.brussels/nl/blog/bereken-hoeveel-geld-je-nodig-zal-hebben-voor-je-heropstart
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19


3. Noodbegeleiding voor ondernemingen die getroffen worden door Covid-19 - 
Nieuwe dienst via hub.brussels 

 

Sinds dinsdag 28 april is een gewestelijk team van coaches met een brede waaier aan expertise 
opgericht om de Brusselse ondernemingen te ondersteunen bij het beheer van deze crisis en hen naar de 
juiste partners te leiden.  
 
Interventiegebieden 
De vaardigheden die binnen dit team zijn samengebracht, moeten ons in staat stellen om u de snelst 
mogelijke respons en efficiënte, doelgerichte en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden in de 
volgende gebieden: 

► Coaching 
► Boekhouding & financiering 
► Administratieve stappen  
► Thematische expertise 
► Export 
► Bemiddeling & Recht  

 
Op de website hub.brussels vindt u details over mogelijke interventies in elk gebied. 
 
Deze dienst is bedoeld voor ondernemingen/handelszaken: 

► die een economische activiteit hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
► waarvan de activiteit geïmpacteerd is door het coronavirus 
► die specifiek steun wensen te ontvangen op een van de hierboven genoemde gebieden 

 
Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, moet u deze vragenlijst invullen, die volledig 
vertrouwelijk is, zodat het team het ondervonden probleem duidelijk kan identificeren. 
 
Deze gloednieuwe begeleiding heeft geen betrekking op vragen in verband met federale en regionale 
premies en steunmaatregelen. Deze vragen moeten rechtstreeks aan 1819 worden gesteld of per e-mail 
via info@1819.brussels. 
 
Het noodhulpteam brengt de gecombineerde expertise van de belangrijkste regionale spelers samen, 
waaronder het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (BECI) en hub.brussels, dat dit regionale 
team coördineert. Meer lokaal zouden de Lokale Economieloketten (LEL) en Agentschappen voor Eigen 
Tewerkstelling (AET’s) zich ook bij het team moeten voegen. Ook finance&invest.brussels is onderdeel van 
de samenwerking, en biedt financiële oplossingen voor bedrijven in moeilijkheden. 
 
 

4. finance&invest.brussels ondersteunt de horecasector met nieuwe kredieten 
 
Op verzoek van de Brusselse regering zal finance&invest.brussels via leningen niet alleen restaurants en 
cafés en hun leveranciers, maar ook hotels ondersteunen die geconfronteerd worden met 
kapitaaltekorten als gevolg van de coronaviruscrisis. Deze kredieten betreffen de horecasector en zijn 
voorzien om bedrijven te helpen die als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan kapitaal 
kampen. Alle info vindt u hier. 
 
 

5. #resilientbxl – hub.brussels 
 
We vertelden u al in onze vorige brief over de gloednieuwe #resilientbxl sectie op de hub.brussels blog 
die gedurfde initiatieven voorstelt van ondernemers, burgers, publieke instellingen... die zich mobiliseren 
of heruitvinden tegen het virus. Twee nieuwe initiatieven zouden interessant kunnen zijn:  
 
 
 
 

https://hub.brussels/nl/services/covid-19-noodsteun-voor-brusselse-bedrijven/
https://cdn.flxml.eu/lt-2168091272-64f832b74cb0e9e0b094f6ade6a066179d370cbf661d4648
mailto:info@1819.brussels
https://www.beci.be/nl/oplossingen/centrum-voor-ondernemingen-in-moeilijkheden/
https://hub.brussels/nl/
https://1819.brussels/nl/infotheek/bedrijf-starten-formaliteiten/de-lokale-economieloketten-van-het-brussels-hoofdstedelijk
https://www.actiris.brussels/nl/partners/waar-vind-je-onze-partners/
https://www.actiris.brussels/nl/partners/waar-vind-je-onze-partners/
https://www.finance.brussels/nl/
https://1819.brussels/nl/blog/financeinvestbrussels-ondersteunt-de-horecasector-met-nieuwe-kredieten
https://1819.brussels/nl/blog/financeinvestbrussels-ondersteunt-de-horecasector-met-nieuwe-kredieten
https://hub.brussels/nl/blog/ondernemen-in-tijden-van-corona-resilientbxl/


Gratis advies voor ZKO's & KMO's 
U beheert een ZKO of een KMO? Met cov-help kunt u genieten van gratis advies van jonge professionals 
en studenten om u te helpen een duurzame financiële situatie te behouden en de COVID-19-crisis te 
doorstaan. 
 
Internationaal ondernemen Webinars 
Zo onderhoud ik mijn internationale klantrelaties. Zo financier én verzeker ik mijn export. Contractueel en 
logistiek voorbereiden op de herstart. Schrijf u in op 2 webinars, op 12 en 14 mei 
 

Sinds het begin van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 staat de Dienst Lokaal Economisch 
Leven van de gemeente tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij de te 
ondernemen stappen. Deze dienst is ook beschikbaar om u te helpen bij de afbouw van de 
inperkingsmaatregelen. U kunt ze bereiken op 02.773.07.82 of via e-mail (nstevens@woluwe1150.be). 

We hopen dat u het delen van deze informatie nuttig vindt. Wij herhalen onze volledige steun tijdens 
deze moeilijke periode en staan aan uw zijde om u te begeleiden tijdens deze geleidelijke afbouw van de 
inperkingsmaatregelen. 
 
 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 
 

 
 
Antoine Bertrand 
Schepen van het lokaal Economisch leven 
 
 
 

 

https://hub.brussels/nl/blog/3-webinars-klaar-voor-je-internationale-doorstart/

