
 
Commune de Woluwe- Leeuw-Pierre    Sint-Pieters-Woluwe, 27 maart 2020 

Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe 

Informatie voor winkels, bedrijven en marktkramers 
Coronavirus - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering neemt  

ongeziene economische en sociale maatregelen 
Modaliteiten voor het verkrijgen van de eenmalige premie van 4.000€ 

Geachte mevrouw, geachte heer,  

Zoals eerder beloofd, komen we bij u terug met meer informatie over de eenmalige premie van 4.000€ 
in het Brussels Gewest. We geven u ook enkele pistes over de productie in Brussel van 
plexiglaspanelen en kunststof vizieren naar aanleiding van uw verzoeken om informatie. 

1. Modaliteiten voor het verkrijgen van de eenmalige premie van 4.000€ 
 
Zoals we in onze vorige brieven over de Coronavirus-crisis hebben aangekondigd, heeft de Regering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar aanleiding van de maatregelen van de federale Regering 
en om bedrijven die moeten sluiten financieel te steunen, besloten om een eenmalige premie van 
4.000€ per getroffen vestiging toe te kennen. 
 
De premie maakt deel uit van een groter maatregelenpakket dat bedoeld is om de economie in deze 

moeilijke tijden te ondersteunen. Op 26 maart heeft de Brusselse regering de wijze van uitvoering van 

de eenmalige premie vastgesteld. 

De steun bestaat uit een forfaitaire premie van 4.000€ voor de handelszaken, winkels en alle 

inrichtingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, 

met inbegrip van de restaurants die meeneemmaaltijden aanbieden en de hotels. Sinds 24 maart zijn 

ook de kapsalons onderworpen aan een sluitingsverplichting. 

De steun is beperkt tot ondernemingen die minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE) tellen. Voor 

ondernemingen met meer dan 50 VTE beoogt de regering via finance.brussels leningen toe te 

kennen. Zij zullen dus beroep kunnen doen op een ander instrument, dat meer aangepast is aan hun 

behoeften 

Ondernemingen kunnen de premie genieten voor elk van hun vestigingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Wel geldt er een maximum van vijf vestigingseenheden en dus maximum vijf 

premies per begunstigde. Voorwaarde is ook wel dat het gaat om een actieve vestiging, dat wil 

zeggen een vestiging waar gewoonlijk een activiteit wordt uitgeoefend en waar de onderneming over 

personeel en materieel beschikt om die uit te oefenen. 

Gelet op het aantal getroffen ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat wordt geschat 

op ongeveer 24.000 werd ernaar gestreefd om de steunaanvraagprocedure zo eenvoudig en zo 

soepel mogelijk te maken. Om in aanmerking te komen voor de premie moet u zich uiterlijk op 18 

mei 2020 online aanmelden bij Brussel Werk en Economie (BWE), via het formulier dat BWE 

binnenkort op zijn website beschikbaar zal stellen. Als u op de hoogte wilt worden gesteld van de 

beschikbaarheid van dit formulier, aarzel dan niet om hen uw e-mail te sturen. U dient 2 documenten 

bij de aanvraag te voegen: de laatste driemaandelijkse (of maandelijkse) BTW-aangifte en een 

bankcertificaat met betrekking tot de bedrijfsrekening. 

Voor meer informatie over de voorwaarden voor het toekennen van deze eenmalige premie en over 

alle economische steunmaatregelen die hun ter beschikking staan, kunnen ondernemers terecht op 

de website 1819.brussels.  

 

 

https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/arrete_ministeriel_230320.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/arrete_ministeriel_240320.pdf
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/news-covid-19?inheritRedirect=true
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen


 

 

Voor eenheden van vestigingen in het Vlaamse Gewest vindt u hier informatie over de beschikbare 

steunmaatregelen en hier voor het Waalse Gewest.   

 
We herinneren u eraan dat de dienst Lokaal Economisch leven van onze gemeente ook tot uw 

beschikking staat om u te begeleiden in deze turbulente tijden of om u door te verwijzen naar de 

bevoegde autoriteiten (telefoon: 02.773.07.82). Aarzel niet om de speciale Coronavirus pagina van 

de website van Sint-Pieters-Woluwe te raadplegen voor alle lokale informatie in verband met de 

gezondheidscrisis die we doormaken. 

 

2. Informatie over plexiglaspanelen en kunststof vizieren 
 

We hebben ook verzoeken om informatie ontvangen van handelaars en aannemers in Sint-Pieters-

Woluwe over de plaatsing van plexiglaspanelen. In bijlage vindt u, uitsluitend ter informatie, enkele 

mogelijke antwoorden. 

 

We herhalen onze volledige steun in deze turbulente tijden en zullen u op de hoogte blijven houden 

van alle nieuwe ontwikkelingen. 

 

Draag zorg voor uzelf en uw naasten. 

 
 
Antoine Bertrand 

Schepen van het lokaal Economisch leven 

  

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.woluwe1150.be/coronavirus/


 

 

Informatie over plexiglaspanelen en kunststof vizieren 

 

L’Ouvroir - Maatwerkbedrijf 

Bodeghemstraat, 78-82a - 1000 Brussel 

+32 2 511 04 17 - louvroir@skynet.be 

Om bedrijven en administraties te helpen zich te beschermen tegen covid-19, produceert dit Brusselse 

maatwerkbedrijf beschermende schermen in plexiglas die op een toonbank, tafel of bureau worden 

geplaatst.  

Lokale vervaardiging 

Maatwerkbedrijf: een productiewerkplaats waar mensen met een handicap werken en waarvan de 

werkgelegenheid door de economische neergang een groot risico loopt. 

 

City Fab 3 - Openbare Fablab van Brussel – Citydev.brussels 

Voorlopig worden twee beschermingsoplossingen voorgesteld: 

• Plexiglas wanden om aan de kassa's te zetten. Ze worden verkocht tegen de kostprijs van de 
grondstof. Snijden en leggen worden aangeboden door Citydev.  

• Kunststof vizieren: in de fablabs is een productie van vizieren gelanceerd (er worden 500 vizieren 
per dag geproduceerd), die tegen de kostprijs van de grondstof worden verkocht.  

 

Voor elk verzoek kunt u een e-mail sturen naar Perrine Collin: pcollin@citydev.brussels 

 

http://www.l-ouvroir.be/
mailto:louvroir@skynet.be
https://www.facebook.com/cityfab3/?__tn__=K-R&eid=ARBVIcyi0-_UYHhJ_N3lQyCbYM9oDvRO4YgPAnnq_QK21mcWH7Zz79UffjcTh676a3hMiy4RHVFELwBV&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDn0_2L_6T3ZpozJoUGqMGd14mlRRyNOC6T9zmxTLVp_YIR-E_-yhXnInMdQdK7k-UBW9m3MRfOGJdSC0y5JPHrj57xWiQdZN-tv_-pxv5qJJAieTd2RDGTvyaw5PJ70U_69tcgr8kIRUaOyUf5ymLEPj3MIRRBQhhbFHmeWeHibCinxOIQ7uBnoGCn6U59wsM5U4lSmhb62CW6yupLJZGfGQ_6euFu-nenUyzdZOOh28CAOJYQsvsJmiZqkZ-_W_Xze2E6k5AQehWgwORuoxSEWFjxSbBXQjWBuNQEfN-ZoHfN4yuLirhRTgVrLb2fMlzkv2ScD972FeyufYy2b_zHcw
https://www.facebook.com/citydev.brussels/?__tn__=KH-R&eid=ARDQND2Rsv29cefaTYJ-hM9v3spEQfIOIDTtp3JSDwNxwVB1DtZTKBSTu9VRJ6tCNrg2Ua8h-8nwHpiy&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAGtStfuozpmmM1MFCTPRmfeNXbfRKuBBRhJG5wA-Ic6NEDUjrjto4xL1QRDEP5phBqArRY-Bnny_08w_LvFxEaCRbVq6IUCtWfRVrI8JA6FwljAYMLvOd5rDcp3WmvIKDKHN8uAndDhS2_Ni5bWAi46jLEy_Q0VOaVVfgGFfd3DFGmjbDhv6sT4odDqIzqExDBNzh-j_8kCHwQY7i3nqlI_O7nVy24Mg9C53WEjTliHkUJ6bxlsh0hPP0wd9KzpwBQKDXrlvXK2rQBd7SmpcsQdnLeNfAMBlkh691dvjach_VRp6aMzNbKJl7_OX84jFGq0sk35hja_AVs9x3WYvT9aVvOsKNPLvizXhB2iVxTTi3MvZUIDJAHdg_rh3YWdPFm68IZ-DL7L7MLNR7D4ya1yLme4rnFurVnyWRikeOIuTWxQlu8Kb2OJA_rCVXiLkXpnKnA247gilLrBVt5cUmjKUP9K7CsxWDWWX3GemNEIfSnVBSD-7kVZolWlZ9i_Q

