Commune de Woluwe-Saint-Pierre
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe, 19 oktober 2020

Covid-19 informatie voor Horecazaken, handelszaken, ondernemingen & marktkramers:
Overzicht van de brief:



Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
Welke noodbegeleiding voor de ondernemingen die door Covid-19 worden getroffen wordt
opgezet?
o De verdubbeling van het overbruggingsrecht.
o

Vrijstelling van RSZ-bijdragen

o

Tenlasteneming door de Staat van de eindejaarspremie.

o

Verlenging van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

o

De horecasector is vrijgesteld van de bijdragen die hij aan het FAVV verschuldigd
is
Voor de horecasector - Brusselse premie verworven

o




Voortzetting van de steun van de gemeente: hervatting van de "Take
Away/thuisbezorging" kaart
Schenk uw onverkochte items aan het Rode-Kruis

1. Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
Dit ministerieel besluit werd bekendgemaakt in het SB van 18.10.2020. Gezien de
exponentiële evolutie van de besmettingen door het coronavirus Covid-19 voorziet dit
besluit in strengere maatregelen tot 19.11.2020, in het bijzonder met betrekking tot de
horeca en andere vestigingen:


De cafés en restaurants zullen gesloten worden. Deze maatregel is geldig voor een periode
van vier weken en zal na twee weken worden geëvalueerd. Afhalen van maaltijden blijft
mogelijk tot 22u00. Recepties en banketten verzorgd door een professionele
catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten
en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).





De verkoop van alcoholische dranken is verboden in alle vestigingen, met inbegrip van de
verkoopautomaten, van 20u00 tot 5u00 ‘s morgens.
De markten blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden.
Nachtwinkels moeten sluiten om 22u00.

2. Welke noodbegeleiding voor de ondernemingen die door Covid-19 worden
getroffen wordt opgezet?


De verdubbeling van het overbruggingsrecht.

Het overbruggingsrecht is een financiële steun voor de zelfstandigen die moeilijkheden
ondervinden als gevolg van de gezondheidscrisis die we momenteel meemaken. Deze
steunmaatregel bedraagt 1.614 euro voor zelfstandigen met gezinsverantwoordelijkheden
en 1.291 euro voor alleenstaanden. Dit bedrag wordt verdubbeld voor de horeca, maar ook
voor de evenementen- en kermissector.


Vrijstelling van RSZ-bijdragen.

Vrijstelling van de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor het
derde kwartaal van 2020 voor ondernemingen in de horeca die personeel in dienst hebben.


Tenlasteneming door de Staat van de eindejaarspremie.

De Federale regering zal ook een deel van de eindejaarspremie betalen voor werknemers die
perioden van economische werkloosheid hebben meegemaakt. Mechanisme nog te bepalen.
Dit voordeel zal echter niet worden toegekend voor de financiering van de premie voor
degenen die normaal hebben gewerkt.


Verlenging van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.

Tot slot wordt het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart verlengd tot het
einde van het jaar. In hetzelfde bedrag als het overbruggingsrecht zou het eind van deze
maand stoppen. Het is bedoeld voor ondernemingen die gedwongen werden te sluiten en
die door de sluiting werden getroffen of voor ondernemingen die hun activiteiten hebben
hervat, maar nog niet in het tempo van voor het begin van de crisis.


De horecasector is vrijgesteld van de bijdragen die hij aan het FAVV verschuldigd
is:

Meer informatie vindt u in dit RTBf artikel.


Voor de horecasector - Brusselse premie verworven

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van plan om de 3.000 euro premie die al besloten is
voor de cafés en bars van de hoofdstad na hun sluiting tien dagen geleden uit te breiden
naar de restaurants. Het principe is al vastgesteld. Het gaat dus a priori om één enkele,
uniforme premie per vestiging, ongeacht de omvang ervan. Het Brussels Gewest, dat dit

politiek en technisch nog niet heeft vastgelegd, hoopt deze steun vóór eind november te
kunnen uitbetalen.

3. Voortzetting van de steun van de gemeente: hervatting van de "Take
Away/thuisbezorging" kaart

Wij herstarten ons initiatief Laten we onze lokale Horecazaken ondersteunen, dat de
horecabedrijven die een afhaal- en/of thuisbezorgingsdienst aanbieden, vermeldt. Bent u er
nog niet in vermeld? Stuur dan een mail naar ssirjacques@woluwe1150.be.

4. Te veel voedselvoorraad die u gaat weggooien?

Met deze abrupte afsluitingsaankondiging heeft u misschien te veel voorraden en u weet
niet wat u ermee moet doen.
Om ervoor te zorgen dat er niets wordt weggegooid, hebben we daarom een partnerschap
met het Rode-Kruis opgezet, zodat uw overtollige voedsel ten goede kan komen van andere
mensen in nood.
Als dit het geval is, neem dan contact op met Justine Forthomme, verantwoordelijke van de
voedselnoodcel, op 0495/72.82.79.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 blijft 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. U kunt ze bereiken op 02.773.07.82 of via email (nstevens@woluwe1150.be).
We hopen dat we erop kunnen rekenen dat ieder van u alle nodige bepalingen respecteert
om de verspreiding van Covid-19 te vertragen.
Wij stellen alles in het werk om u te ondersteunen tijdens deze verstoorde periode en staan
aan uw zijde om u te begeleiden tijdens deze moeilijke momenten.
Zorg goed voor uzelf en uw naasten.

Antoine BERTRAND
Schepen van het lokaal Economisch leven

