
Steunmaatregelen voor de handelszaken  

 

In het kader van de coronaviruscrisis heeft de Brusselse regering verschillende besluiten genomen 

om de door de maatregelen getroffen bedrijven te steunen. 

Premie van 3000 euro voor de Brusselse bars en cafés die moeten sluiten 

De Brusselse regering heeft een specifieke premie van 3.000 euro voor alle ondernemingen met 

etablissementen die verplicht moeten sluiten, principieel goedgekeurd.   

De volgende etablissementen komen concreet in aanmerking voor deze eenmalige premie: de cafés, 

bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet 

alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse en die verplicht moeten sluiten 

naar aanleiding van het Besluit van 8 oktober 2020. 

 

Om de verwerking van de dossiers te vergemakkelijken, werd besloten de NACE-btw-codes van de 

ondernemingen te gebruiken om de inrichtingen die recht hebben op de premie te identificeren. 

Zijn betrokken: 

• de etablissementen die verplicht moeten sluiten met uitsluitend de NACE-code 56.301 “Cafés 
en bars”; 

• de etablissementen die verplicht moeten sluiten met de dubbele NACE-code 56.301 “Cafés 
en bars” en 56.102 “Eetgelegenheden met beperkte bediening”; 

• de etablissementen met een NACE-code voor eetgelegenheden (56.101 en 56.102) die 
verplicht moeten sluiten en die aan de hand van een attest van de boekhouder kunnen 
bewijzen geen omzet te hebben in oktober. 

Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. 

De premie is echter nog niet beschikbaar en de precieze voorwaarden zijn nog niet gekend. 
 
INFO : https://1819.brussels/nl/blog/faq-covid-19-de-steunmaatregelen-voor-ondernemingen-
handelaars-en-zelfstandigen 

 
 

Leningen aan de horeca-sector 

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel finance&invest.brussels ondersteunt via 

leningen de restaurants, hotels en cafés en hun leveranciers die door de coronacrisis getroffen zijn. 

INFO : https://1819.brussels/nl/blog/financeinvestbrussels-ondersteunt-de-horecasector-met-

nieuwe-kredieten 

 

Noodondersteuning voor Brusselse ondernemingen 

De dienst 1819 staat tot uw beschikking. Een gewestelijk support-team, bestaande uit coaches en 

begeleiders, kan u ondersteunen met advies, expertise en nuttige contacten om u doorheen deze 

crisis te loodsen. Ze kunnen u in de volgende domeinen ondersteunen: coaching, boekhouding & 
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financiering, administratieve procedures, enz. 

 

INFO: https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-noodondersteuning-voor-brusselse-ondernemingen 

 

 

Andere nuttige links 

Verschillende instanties kunnen u informatie verstrekken over steunmaatregelen voor de handel en 

het bedrijfsleven. 

Voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest: 

o 1819 

o BECI 

Op federaal niveau : 

o FOD Economie: tel. : 0800/120.33 

o FOD Financiën: tel. : 02/572 57 57 

o FOD Werkgelegenheid : tel. : 0800/12.018  

o VDAB 
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