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Premie voor verplichte sluiting
Bedrijven die naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moeten 
sluiten.

Bedrag - principe

 • Een eenmalige premie van 4.000 EUR voor ondernemingen:
 – die actief zijn in bepaalde sectoren (cf. bijlage bij het besluit van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 7 april 2020, op basis van de NACE btw-codes die op 18 maart 2020 in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingevoerd;

 – die minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen (deze limiet is te beoordelen per bedrijf, niet 
per vestigingseenheid);

 – die geen publieke onderneming zijn of als dusdanig beschouwd worden;
 – die een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest hebben, er een economische 
activiteit uitoefenen en er beschikken over menselijke middelen en goederen die specifiek voor hen 
bestemd zijn.

De premie wordt ook toegekend aan hotels en restaurants waarvan de activiteiten beperkt zijn. Hotels 
mogen open blijven, maar moeten hun restaurant sluiten. Restaurants mogen enkel zelf maaltijden 
leveren, of afhaalmaaltijden verkopen. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen 
gebracht worden. 

De lijst van de kwalificerende NACE-codes, kan door de Brusselse regering worden uitgebreid. 
Bijgevolg is het noodzakelijk om de lijst met NACE-codes regelmatig te controleren. Op 16 april 2020 
werd in een uitbreiding voorzien tot de volgende sectoren: 

 • verhuurders van videobanden en videodisks (NACE 77.220), 

 • carwash (NACE 45.206), boekhandels (NACE 47.620) en 

 • vastgoedkantoren (NACE 68.311).

De premie voor verplichte sluiting voor ondernemingen die ingeschreven zijn in het KBO onder één van 
deze vier NACE-codes kan aangevraagd worden sinds 29 april 2020 door de procedure te volgen zoals 
hierna beschreven.
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https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/Arrete_ministeriel_du_23_mars_2020 covid-19 %28003%29_0.pdf
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Voormelde ondernemingen kunnen genieten van een premie per actieve vestigingseenheid in het 
Brussels Gewest met een maximum van vijf vestigingseenheden.

Is uitgesloten van de steun, de begunstigde die:

 • die zich niet houdt aan de door de overheid genomen maatregelen om de verspreiding van COVID-19 
tegen te gaan en hiervoor een boete krijgt; 

 • die niet heeft voldaan aan de verplichting tot voorafgaande aangifte en registratie van toepassing op 
exploitanten van toeristische accommodaties;

 • niet alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van milieuwetgeving, sociale wetgeving en 
arbeidsrecht naleeft;

 • in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een 
gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een 
procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare 
toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale 
reglementeringen;

 • opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt;

 • die verplicht is subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie terug te geven, zolang deze 
subsidies niet terugbetaald zijn. 

De begunstigde leeft de voorwaarden na gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de 
toekenning van de steun.

Procedure

Een aanvraag kan online ingediend worden – ten laatste tegen 1 juni 2020 – op de website van  Brussel 
Economie en Werkgelegenheid (BEW).

De aanvraag gebeurt in 2 stappen:

1. Vul uw ondernemingsnummer in op het tabblad “De criteria nagaan” op de website  
www.premiecovid.brussels om na te gaan of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de premie

2.  Indien uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden, kan u het online formulier invullen.

De volgende documenten moeten toegevoegd worden bij de aanvraag:

 • De laatste periodieke btw-aangifte;

Als u onder de franchiseregeling valt of net start, moet er een verklaring van de boekhouder 
bijgevoegd worden waarin staat dat u actief bent.

 • Een attest van de bank met betrekking tot de bedrijfsrekening met de volgende gegevens: de naam 
van de bank, de naam van het bedrijf en zijn contactgegevens, het rekeningnummer van het bedrijf. 
Een rekeninguittreksel volstaat niet.

 • Een foto van voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag 
(jpeg-formaat)

 • Een foto van de professionele bankkaart.

Eens de aanvraag is ingediend, wordt een bevestiging van aanvraag bezorgd per e-mail.

Een bedrijf kan slechts maximaal 200.000 EUR aan ‘de minimis’-steun ontvangen tijdens het
lopende en de twee voorgaande boekjaren.

De toekenningsprocedure voor de premie is verschillend voor bedrijven die behoren tot de sociale 
inschakelingseconomie. De procedure staat gedetailleerd beschreven op de site van BEW.

http://www.premiecovid.brussels
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Link naar sites
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-
vragen

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19

https://1819.brussels/nl/blog/400000-euro-om-de-ondernemingen-de-sociale-
inschakelingseconomie-te-helpen

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-economie-sociale

Steun voor taxidiensten en verhuur van voertuigen met chauffeur
3.000 EUR steun wordt toegekend aan alle exploitanten van taxidiensten en diensten voor het 
verhuren van voertuigen met chauffeur.

Procedure

De toekenningsmodaliteiten zijn nog niet gekend. 

Link naar site
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-
vragen

Compensatiepremie
Een compensatiepremie van 2.000 EUR wordt ingevoerd voor zelfstandigen en ondernemingen (met 
niet meer dan 5 VTE’s) met een aanzienlijke daling van hun activiteit omwille van de maatregelen 
genomen in de strijd tegen het coronavirus.

Ondernemingen en zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
kunnen voor deze premie in aanmerking komen. 

Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van:

1. De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor 
zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder 
zelfstandig is.

2.  Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, 
voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een 
maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig 
van de overheid niet meer dan 50 % bedraagt.

Procedure

De aanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. De procedure zal gelijkaardig zijn aan die voor de 
aanvraag van de premie van 4.000 EUR.
 
Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.  Ondernemingen die de eenmalige 
premie van 4.000 EUR of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde 
premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben 
aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. 

Link naar site
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-
vragen
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Versnelde verwerking economische expansiesteun
Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische expansiesteun 
(lopende subsidiedossiers bij BEW) voor om het even welke activiteitensector. 

Link naar sites
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-
vragen

https://1819.brussels/nl/blog/400000-euro-om-de-ondernemingen-de-sociale-
inschakelingseconomie-te-helpen

Noodondersteuning van bedrijven in moeilijkheden 
Sinds 28 april kan er beroep gedaan worden op een gewestelijk support-team, bestaande uit coaches 
en begeleiders, die de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties verenigen. Zij 
ondersteunen met advies, expertise en nuttige contacten om ondernemingen doorheen deze crisis te 
loodsen.

Diverse regionale instanties maken deel uit van dit team: het Centrum voor ondernemingen in 
moeilijkheden, hub.brussels, de Lokale Economieloketten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Agentschappen voor Eigen Tewerkstelling (AET’s) en finance&invest.brussels.

In de volgende domeinen kan ondersteuning bekomen worden:

 • Coaching

 • Boekhouding en financiering

 • Administratieve procedures

 • Thematische expertise

 • Export

 • Kredietbemiddeling en juridisch advies

Deze begeleiding heeft geen betrekking op de federale of regionale premies en maatregelen. 
 
Deze dienst is bedoeld voor volgende bedrijven:

 • met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

 • waarvan de bedrijfsactiviteit wordt getroffen door het coronavirus, 

 • die specifieke steun of advies zoeken in één van de hogervermelde domeinen. 

Om gebruik te maken van deze begeleiding moet een vragenlijst ingevuld worden. Deze vragenlijst is 
beschikbaar op het volgend adres: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=ChDQhrrze0OBg7j0oIDfpgC4LCduxVBHm0TFzg_
OIKFUM0xHWFpQRDJXOFhXNUhCUjRDNEhYUERJQSQlQCN0PWcu

Link naar sites
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-
vragen

https://hub.brussels/nl/services/covid-19-noodsteun-voor-brusselse-bedrijven/
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Sociale economie en dienstencheque
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. 

Link naar sites
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-
ongeziene-economische-en

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-sociale-onderneming

Imago Brussel, Sport en Gelijke Kansen
Om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te 
steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden ‘Imago van Brussel’, ‘Sport en 
Gelijke Kansen en Sociale Cohesie’.

Wat de bevordering van het ‘Imago van Brussel’ betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen 
die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:

 • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie 
bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.

 • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de 
facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

Wat betreft ‘Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie’:

 • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, 
hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.

 • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure 
voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken 
versoepeld.

Link naar site
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-
ongeziene-economische-en
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