
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Sint-Pieters-Woluwe, donderdag 28 mei 2020 

Covid-19 informatie voor handelszaken, ondernemingen & marktkramers 

Wij hopen dat de fases van geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen goed zijn verlopen voor 
degenen onder u die hun handelszaken hebben kunnen heropenen en hun activiteiten hebben kunnen 
hervatten. Wij zien uit naar de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni, die de richtsnoeren voor fase 3 van de 
afbouw van de inperkingsmaatregelen moet vaststellen, op voorwaarde dat aan alle sanitaire 
voorwaarden wordt voldaan. Wat de vorige fasen betreft, komen we bij u terug met alle nuttige 
informatie voor de betreffende activiteiten en we zullen u begeleiden bij deze nieuwe fase van 
heropening. Wij nodigen de horecazaken uit punt 9 van deze brief aandachtig te lezen over de 
mogelijkheid om, in het kader van de heropstart van de horecasector en onder bepaalde voorwaarden, 
hun terrassen tijdelijk uit te breiden. 
 
Bovendien vindt u in deze brief een herinnering aan belangrijke deadlines (eenmalige regionale premie 
4.000 euro, overbruggingsrecht voor de maand juni), nieuwe initiatieven van de regionale dienst 1819 en 
andere interessante informatie in het kader van de afbouw van de inperkingsmaatregelen en 
economische herontwikkeling. 
 

1. Eenmalige regionale Covid-19-premie van 4.000€ - Deadline voor de aanvraag: 1 juni 2020 
 
Onder bepaalde voorwaarden heeft het Brussels Gewest besloten om een eenmalige premie van 4.000 
euro per vestiging in het Gewest toe te kennen voor bedrijven die hun deuren tijdelijk hebben moeten 
sluiten in bepaalde sectoren in het kader van de lockdown. De premieaanvraag moet uiterlijk tegen 1 juni 
worden ingediend. Alle informatie en toekenningsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van 
Brussel Economie & Werkgelegenheid. 
 

2. Corona-overbruggingsrecht verlengd in juni 2020 - Nieuwe aanvraag in te dienen! 

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd voor onderbrekingen in de maand juni 
2020. Als u in juni 2020 (geheel of gedeeltelijk) wilt genieten van het Corona-overbruggingsrecht, moet u 
een nieuwe aanvraag indienen, ook al heeft u al eerder genoten van het Corona-overbruggingsrecht. 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.  
  

3. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen 
 

De Ministerraad heeft op 16 mei 2020 zijn goedkeuring gehecht aan de invoering van een Corona-
ouderschapsverlof voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten verminderen om in de maanden mei of 
juni voor een kind onder de 12 jaar of voor een gehandicapt kind te kunnen zorgen. De vergoeding 
bedraagt 532,24 euro per maand, of 875 euro in het geval van een eenoudergezin. Het kan echter niet 
worden gecombineerd met het vervangingsinkomen "overbruggingsrecht". Om van dit Corona-
ouderschapsverlof te kunnen genieten, moet u uw aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. 
Meer inlichtingen:  
 

4. Premie COVID-19 ter ondersteuning van de internationalisering 
 

De strijd tegen het coronavirus heeft bedrijven verhinderd om deel te nemen aan bepaalde internationale 
evenementen en activiteiten, geboekt in het kader van een internationaliseringsproject. Als het bedrijf 
geen terugbetaling heeft kunnen krijgen, kan het onder bepaalde voorwaarden een subsidie aanvragen bij 

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen


het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze premie bedraagt maximaal 2.500 €. U vindt alle informatie en 
voorwaarden hier. 

5. Het statuut van beschermde klant wordt uitgebreid naar personen die een beroep doen op 

het overbruggingsrecht 

Indien u gebruik maakt of heeft gemaakt van het overbruggingsrecht als zelfstandige, u in Brussel woont 
en een aanmaning van uw gas- en/of elektriciteitsleverancier heeft gekregen, kan u vragen om te worden 
erkend als “Beschermde klant - speciaal coronastuut”. Uw contract bij de commerciële leverancier zal 
tijdelijk worden opgeschort en de bevoorrading zal worden verzekerd door de sociale leverancier (Sibelga) 
tegen een voordeliger tarief. 

Dankzij het statuut van beschermde klant kunt u de afsluiting vermijden en bovendien tot een jaar na de 
toekenning van dit statuut genieten van het sociaal tarief. Dit bespaart u geld op uw energiefacturen. 
Deze bescherming is tijdelijk en zal automatisch worden stopgezet 1 jaar na de toekenningsdatum. Na 
afloop van periode zal de beschermde klant terugkeren naar zijn commerciële leverancier. 

Het verbruik moet worden betaald aan de sociale leverancier: u moet dus de facturen absoluut 
betalen.  U moet ook een afbetalingsplan opstellen voor uw schuld bij de commerciële leverancier. 

Alle informatie over het statuut "Beschermde klant - Speciaal Covid 19" is te vinden op de website van de 
Brusselse regulator BRUGEL. 
 

6. Vlot herstarten na de crisis – Webinars 1819 - Digitale week van 2 tot 9 juni 2020 

 
Samen met zijn partners biedt de regionale dienst van 1819 concrete oplossingen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van handelszaken en ondernemingen, vooral in deze tijden van een ongekende crisis 
door zijn omvang en zijn plotse karakter. Hoe, in het licht van deze crisis, de juiste maatregelen nemen om 
uw activiteit in stand te houden? Wat zijn de ondersteuning- en steunmaatregelen die beschikbaar zijn? 
Hoe stress beheren?  

 
De webinars (opleiding en online-informatie) die tijdens de "Rebondir face à la crise/Vlot herstarten na 
de crisis"-week van 2 tot 9 juni 2020 door 1819 worden voorgesteld, zouden enige antwoorden en stof 
tot nadenken moeten opleveren. De toegang tot de webinars is gratis, maar inschrijven is verplicht. Via 
deze link kunt u lezen over het programma en hoe u zich kan inschrijven.  
 

7. Noodbegeleiding voor ondernemingen die getroffen worden door Covid-19 
 
Heeft uw Brusselse onderneming haar activiteiten moeten stopzetten omwille van de maatregelen tegen 
het coronavirus? Heeft u financiële problemen? Heeft u te maken met juridische geschillen? Wilt u de 
herstart van uw activiteiten voorbereiden? Het regionale team van coaches van hub.brussels met een 
brede waaier aan expertise kan u ondersteunen bij het beheer van deze crisis en u doorverwijzen naar de 
juiste partners.  
 
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. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat deze gloednieuwe begeleiding geen betrekking heeft 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.   

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-buitenlandse-handel?utm_source=sendinblue&utm_campaign=052020_Newsletter_2_externe_NLFR&utm_medium=email
https://www.brugel.brussels/nl_BE/page/client-protege-covid-19
https://www.brugel.brussels/nl_BE/page/client-protege-covid-19
https://cdn.flxml.eu/lt-2168424524-02ec5e34ea3a532b9c473f3870c353b7952136fccac3d51e
https://hub.brussels/nl/services/covid-19-noodsteun-voor-brusselse-bedrijven/
https://cdn.flxml.eu/lt-2168091272-64f832b74cb0e9e0b094f6ade6a066179d370cbf661d4648
mailto:info@1819.brussels
https://cdn.flxml.eu/lt-2168424524-02ec5e34ea3a532b9c473f3870c353b7952136fccac3d51e


 

8. Uitstel van de periode van de zomersolden tot 1 augustus 2020 
 
In een eerdere brief hebben we over het voorstel voor een wet op het uitstel van de zomersolden 
gesproken. Het werd unaniem goedgekeurd door de Kamer op 20 mei. De zomersolden worden daarom 
uitgesteld tot de maand augustus (vanaf 1 augustus 2020). Bovendien zal de wachttijd, d.w.z. de periode 
voorafgaand aan de solden waarin de kortingsaankondigingen verboden zijn, zoals gebruikelijk één maand 
vóór de solden worden gespreid (d.w.z. van 1 tot en met 31 juli 2020).  

9. Heropstart van de horecasector - Tijdelijke uitbreiding van de terrassen (aanvraag, 
voorwaarden) 

Zoals vermeld in de inleiding van deze brief heeft de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in het kader van de 
heropstart van de horecasector in de fase van afbouw van de inperkingsmaatregelen besloten een 
tijdelijke uitbreiding van het terras toe te staan, onder bepaalde voorwaarden (met name toestemming 
van het College na een haalbaarheidsanalyse) en onder voorbehoud van de beslissingen van de Nationale 
Veiligheidsraad. 

Deze uitbreiding moet het mogelijk maken klanten te onthalen in naleving van de afstandsregels buiten 
de Horecahandelszaak. 

De gevraagde uitbreiding moet in principe op het trottoir of op de parkeerplaats vóór de handelszaak 
(maximaal twee parkeerplaatsen), in het directe verlengde van de vestiging, worden geplaatst. De 
aanvragende vestiging moet eerst beschikken over een door de horeca-eenheid afgegeven 
gelijkvormigheidsattest en in orde zijn voor wat betreft de verzekeringen. De indeling van het terras moet 
de veiligheid van de klanten en de voetgangers tegen het straatverkeer garanderen en een ruimte van 
minstens 1,5 m laten om een persoon met beperkte mobiliteit, een kinderwagen, ... te laten doorgaan. 
Het terras zal ook moeten zorgen voor het respecteren van de social distancing en de bijkomende 
veiligheidsvoorwaarden die door de Nationale Veiligheidsraad kunnen worden bepaald voor de 
heropening van de Horeca. 

De aanvragers moeten zich strikt houden aan de toekennings- en werkingsvoorwaarden zoals beschreven 
in het onlineaanvraagformulier.  

Het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Pieters-Woluwe zal de aanvragen onderzoeken en 
een beslissing nemen op basis van de opstelling van de ruimte en van het dossier van de instelling. Het 
indienen van een dossier voor de uitbreiding van het terras mag op geen enkele wijze als vanzelfsprekend 
worden beschouwd. In geval van gunstige beslissing zal het personeel van de dienst Openbare Ruimte van 
de gemeente een markering op de grond aanbrengen. Voor de aanvragen ingediend vóór 2 juni om 18u 
kan er een markering, in de mate van het mogelijke, aangebracht worden, ten vroegste op de datum van 
heropening van de restaurants en onder voorbehoud van de beslissingen van de Nationale 
Veiligheidsraad. Aanvragen die later aankomen, worden zo snel mogelijk behandeld.  

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). 

Wij stellen alles in het werk om u te ondersteunen 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://frama.link/Terrasse1150


 


