
 
Commune de Woluwe- Leeuw-Pierre    Sint-Pieters-Woluwe, 20 maart 2020 

Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe 

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

ongeziene economische en sociale maatregelen  

Geachte mevrouw, geachte heer,  

De zware crisis die België vandaag door de pandemie van het coronavirus meemaakt en de noodzakelijke 
maatregelen die genomen werden na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, en in voege zijn getreden 
op 18 maart, hebben grote gevolgen voor het leven van de burgers, maar ook voor de ondernemingen en 
hun werknemers. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft gisteren beslist om ongeziene economische 
en sociale maatregelen te nemen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Zij maakt daarvoor 
een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij:  
  

• Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende 
sectoren:  

o   Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56); 

o   Logies (NACE-code 55); 

o   Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 
79); 

o   De kleinhandel (inclusief marktkramers), met uitzondering van de voedingswinkels, met 
inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de 
tankstations en leveranciers van brandstoffen.  

o   Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)  

• Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021). 

 De praktische voorwaarden voor het verkrijgen van deze unieke premies worden momenteel 

ontwikkeld en zullen op de website 1819.brussels gecommuniceerd worden zodra ze beschikbaar 

zijn.  

• Het Brussels Gewest schaft de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 op  

• Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels 
Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaalbedrag van 20 
miljoen euro;  

• Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald: 

o de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de 
kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn 
kunnen bieden; 

o horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening 
tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.  

• Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan 
bedrijven van de getroffen sectoren; 

• Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-
expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele 
sector; 

  

 

https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/AM%20COVID%20180320%5b1%5d_0.pdf
https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/AM%20COVID%20180320%5b1%5d_0.pdf
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-ongeziene-economische-en


 

 

• Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met 
het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd 
met 200.000 euro. 

Voor de taxisector  
• Voor 2020 wordt afgezien van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met 

chauffeur. 
  
Voor de sociale economie en voor de dienstencheques: 
De Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale 
inschakelingseconomie en de dienstenchequesector:  
  

• De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken 
op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die 
genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te 
ondersteunen. 

• In een geharmoniseerd federaal kader blijft de storting van de gewestelijke tussenkomst 
behouden, hetzij 14,60€ per uur, al dan niet gepresteerd. Hiermee kan het loon van de 
huishoudhulpen worden betaald voor zover de ondernemingen niet tot economische werkloosheid 
zijn overgegaan en wordt de sector ondersteund. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen euro 
besteed.  
Ze is echter alleen haalbaar als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze 
sector af te schaffen.  

  
Alle uitzonderlijke maatregelen van de Brusselse regering zijn te vinden op de website 1819.brussels. 
 
Deze maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die op Europees en federaal niveau zijn genomen 
om de economische crisis het hoofd te bieden die ons land hard treft. 
  
Als uw onderneming haar hoofdzetel in het Vlaamse Gewest heeft, vindt u hier informatie over de 

beschikbare steunmaatregelen en hier voor het Waalse Gewest.  

 
Voor alle vragen over economische maatregelen en steun aan Brusselse bedrijven kan men terecht op 
het nummer 1819 of op de website www.1819.brussels.  
 
De dienst Lokaal Economisch leven van onze gemeente staat ook tot uw beschikking om u te begeleiden 

in deze turbulente tijden of om u door te verwijzen naar de bevoegde autoriteiten (telefoon): 

02.773.07.82).  

Wees gerust dat we na de Coronavirus-crisis ook alles in het werk zullen stellen om de ontwikkeling van 

een weefsel van lokale en kwaliteitswinkels te ondersteunen en aan te moedigen, wat volgens ons garant 

staat voor vermaak, sociale banden, nabijheid en gezelligheid in onze wijken. 

We zullen u op de hoogte blijven houden van alle nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidscrisis van het 

Coronavirus. 

Draag zorg voor uzelf en uw naasten. 

 

 
 
 

http://ced-com.be/nl/
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-ongeziene-economische-en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_496
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

