COVID-19: welke
steunmaatregelen voor
Brusselse cafés
& restaurants?
Eenmalige of aanvullende premie, overbruggingsrecht, tijdelijke
werkloosheid, uitstel van betaling... Op federaal, gewestelijk en
gemeentelijk niveau werden verschillende steunmaatregelen
genomen om de sector te ondersteunen en de impact van het
coronavirus te helpen beperken.
Deze steunmaatregelen zijn voortdurend in ontwikkeling en zijn
bestemd om uw bedrijf opnieuw op te starten en u te helpen
tijdens de post-crisisperiode. Dit overzicht helpt u de weg te
vinden in de verschillende steunmaatregelen.

Samenvatting
De belangrijkste steunmaatregelen voor de ReCa-sector
Het systeem van tijdelijke werkloosheid is verlengd tot 31 augustus 2020, voor
sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca. De maatregel zou kunnen
verlengd worden tot 31 december 2020.
Wat het overbruggingsrecht betreft, is een verlenging voorzien tot 31 augustus
2020, eventueel gevolgd door een extra verlenging.
Een relance-uitkering (voorlopig nog onder voorbehoud) maakt het pakket
compleet.
Meer info op pagina 3.

Financiële relance-maatregelen
Er is steun in de vorm van kaskredieten of noodkredieten, tegen verlaagde
intrestvoeten: de Recover-lening van Brusoc en de Horeca-lening van
finance&invest.brussels.
Meer info op pagina 5.

Noodhulp voor Brusselse bedrijven
Een noodhulpservice, geleid door hub.brussels ondersteunt u bij uw bedrijfsactiviteiten. Dit multidisciplinaire team biedt onder meer coaching bij het
evalueren van financieringsstrategieën & bedrijfsmodellen. Tenslotte werkt de
service samen met u aan juridische oplossingen in het kader van de crisis.
Meer info op pagina 7.
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De belangrijkste steunmaatregelen voor de ReCa-sector
Het overbruggingsrecht en de relance-uitkering
Zag u zich genoodzaakt om uw zaak te sluiten vanwege het coronavirus? In dat
geval kon u het overbruggingsrecht aanvragen, ook bekend als het vervangingsinkomen voor zelfstandigen.
Indien u voldoet aan de voorwaarden, kan u ook voor de maand juni nog een
aanvraag indienen – aangezien de heropening van Horecazaken pas vanaf 8 juni
werd toegelaten.
Voor de maanden juli en augustus zou er dan keuze zijn uit 2 scenario’s:
•	Ofwel kiest u om 7 opeenvolgende dagen te sluiten en kunt u nog steeds
aanspraak maken op het overbruggingsrecht;
•	Ofwel hervat u de activiteiten, maar uw omzet of uw bestellingen zijn in het
tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In dat geval kan u een relance-uitkering aanvragen.
Het bedrag van de relance-uitkering is, wanneer ze in voege treedt, gelijk aan
het bedrag van het overbruggingsrecht. Ondertussen kan u uw activiteiten als
zelfstandige gewoon blijven uitoefenen.
De aanvragen moeten worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds.
Opgelet : op het moment van publicatie zijn sommige details en voorwaarden
van de relance-uitkering nog niet helemaal gekend.
Goed om weten: het is mogelijk dat deze maatregelen na de zomer worden
verlengd. Raadpleeg het meest recente nieuws via www.1819.brussel.

De tijdelijke werkloosheid
Als uw bedrijf het personeel niet in dienst kan houden vanwege het coronavirus, is
er de mogelijkheid om voor (een deel van) uw team tijdelijke werkloosheid aan te
vragen. Daartoe zal u aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Alle aanvragen
voor tijdelijke werkloosheid in verband met COVID-19 worden echter behandeld
als overmacht.
Goed om weten: voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, zou de
tijdelijke werkloosheid eventueel verlengd worden tot 31 december 2020.
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Compensatiepremie van 2.000 euro
Uw bedrijf zag zich geconfronteerd met een aanzienlijke omzetdaling, en u heeft
de eenmalige premie van 4.000 euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
niet aangevraagd of ontvangen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de
compensatiepremie van 2.000 euro, toegekend door het Gewest. Deze premie is
ter ondersteuning van zelfstandigen en kleine ondernemingen die een aanzienlijke
omzetdaling kennen als gevolg van de genomen maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19.
Deze premie is bestemd voor zelfstandigen en bedrijven in Brussel:
•	met maximaal 5 voltijdse equivalenten;
•	die geen andere premie bij een gewest, een gemeenschap of een instelling
van openbaar nut hebben aangevraagd;
•	die ofwel het overbruggingsrecht hebben ontvangen (als zelfstandige of als
bedrijfsleider), ofwel beroep deden op het stelsel van tijdelijke werkloosheid
voor het merendeel van hun werknemers.
Om deze premie aan te vragen moet de aanvrager correct geregistreerd zijn bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen (inclusief adressen van de vestigingseenheden, functies, enz.). Surf naar www.premiecovid.brussels voor de volledige lijst
met voorwaarden en toegang tot het aanvraagformulier.
De uiterste datum voor de indiening van de aanvraag is 30 juni 2020.

Hulp van uw gemeente
Heel wat gemeentes nemen ondersteunende maatregelen voor Horecazaken,
specifiek gericht op uw buurt of wijk. Raadpleeg daartoe de website van uw
gemeente.
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Financiële relance-maatregelen
Ondervindt u financiële moeilijkheden, en meer bepaald cashflowproblemen? Het
Gewest heeft enkele nieuwe noodleningen opgestart, om u te helpen bij de heropstart
of herpositionering van uw bedrijf.

De Recover-lening van Brusoc
Alle zelfstandigen, microvennootschappen en sociale ondernemingen die getroffen zijn door de crisis in verband met COVID-19 en die contant geld nodig hebben,
kunnen een lening aanvragen van maximaal 15.000 euro, aflosbaar op maximaal
3 jaar en tegen een vaste rentevoet van 1,75%.
Voor bedrijven ouder dan 2 jaar
Commerciële bedrijven moeten aan ten minste 2 van de volgende 3 criteria voldoen:
•	omzetgroei tussen 2018 en 2019
•	positief bedrijfsresultaat op 31/12/2019
•	positief eigen vermogen
Bedrijven in de hoedanigheid van natuurlijke personen moeten aan de volgende
criteria voldoen:
• de onderneming moet winstgevend zijn op datum van 31/12/19
• omzetgroei tussen 2018 en 2019
Voor bedrijven jonger dan 2 jaar
•	indien van toepassing, de laatst gepubliceerde balans (of het aanslagbiljet
voor natuurlijke personen)
• een recente, door de accountant gecertificeerde boekhoudkundige situatie
• het financieel plan dat bij de oprichting van de onderneming is opgesteld
Uitsluitingscriteria
•	een kredietopzegging door een financiële instelling
•	belasting- en socialezekerheidsschulden die meer dan 2 kwartalen achterstallig zijn, daterend van vóór de COVID-19-crisis – tenzij het aflossingsplan werd
aanvaard en het bewijs wordt geleverd dat het plan wordt nageleefd
Deze lening is uitsluitend bedoeld om te voorzien in de cashflowbehoefte van
de onderneming. Financiering van materiële en/of immateriële investeringen is
uitgesloten.
Meer info op www.1819.brussels.
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De Horeca-lening
Dankzij de Brusselse regering kan finance&invest.brussels leningen verstrekken
aan restaurants, cafés, hotels en hun leveranciers die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze lening is bestemd voor:
Horecazaken in Brussel die aan de volgende criteria voldoen:
• ten minste 10 FTE’s in dienst hebben
•	die geen financiële problemen hadden eind 2019
•	die al gebruik maakten van andere maatregelen
Belangrijke leveranciers in de Horecasector die aan de volgende criteria voldoen:
•	die geen financiële problemen hadden eind 2019
• die al gebruik maakten van andere maatregelen
Sommige Horecaleveranciers krijgen voorrang indien ze:
•	goederen of diensten leveren die essentieel zijn voor de continuïteit van Brusselse Horecabedrijven
•	het merendeel van de Brusselse Horecabedrijven in hun klantenbestand hebben
Meer informatie op www.1819.brussels.
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Noodhulp voor bedrijven
Een multidisciplinair regionaal team
Zag u zich genoodzaakt om uw zaak te sluiten vanwege de maatregelen tegen
het coronavirus? Heeft u financiële problemen, of heeft u af te rekenen met
juridische geschillen? Of bent u op zoek naar ondersteuning in het kader van de
heropstart van uw activiteiten? Om snel en efficiënt te kunnen reageren en uw
zaak te ondersteunen tijdens de heropstart, is er een regionaal team van coaches
met uiteenlopende expertise.
Dit team van coaches en begeleiders verzamelt de kennis en expertise van de
belangrijkste regionale instanties, inclusief het Centrum voor Ondernemingen
in Moeilijkheden, de Lokale Economieloketten en de Agentschappen voor Eigen
Tewerkstelling (AET’s). hub.brussels staat in voor de coördinatie van het team.
Ook finance&invest.brussels is betrokken bij het initiatief. Zij werken aan financiële oplossingen voor bedrijven in nood.
Deze gecombineerde expertise is bedoeld om een snelle, effectieve, doelgerichte
en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden wat betreft:
•	
S trategie en financiën (aanpassing van het cashflowplan of bedrijfsmodel,
zoeken naar particuliere investeerders...)
•	
S teun en subsidies (informatie over structurele subsidies, advies over het
samenstellen van aanvraagdossiers, enz.)
• Recht (advies over fiscaal, bedrijfs-, handels- en sociaal recht)
• Bemiddeling (hulp bij onderhandelingen over lopende kredieten of aanvragen
voor nieuwe oplossingen bij de bank, hulp bij leveringsproblemen...)
•	
S tedenbouw en milieu (hulp bij de procedures in verband met stedenbouwkundige en milieuvergunningen, het zoeken naar geschikte handelspanden, enz.)
• Psychologische begeleiding (hulp bij het nemen van beslissingen in een
stress-volle situatie, een luisterend oor, ondersteuning & persoonlijke ontwikkeling)
• ...
Interesse in deze begeleiding? Neem contact op met het team, via
hub.brussels/nl/services/COVID-19-noodsteun-voor-brusselse-bedrijven
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Neem contact met ons op
Meer weten over deze steunmaatregelen? Wij helpen graag met
telefonisch advies!
1819, de gewestelijke informatie- en begeleidingsdienst voor Brusselse
ondernemers bundelt en verspreidt alle officiële informatie over de beschikbare
COVID-19-steunmaatregelen voor bedrijven.
Deze informatie is beschikbaar via www.1819.brussels of telefonisch via het
nummer 1819.

Blijft u graag op de hoogte van nieuwe steunmaatregelen of updates?
Op www.1819.brussels vind je elke dag de meest recente en officiële informatie
over steunmaatregelen, aangevuld met een handige FAQ voor ondernemers
en zelfstandigen. Updates ontvangen via e-mail? Schrijf je in voor de gratis
nieuwsbrief!

Beschermend materiaal voor uw bedrijf bestellen?

met de steun van
ondernemen in brussel

V.U. : Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels

Dat kan via lokale bedrijven! De blog van 1819 bevat een lijst met Brusselse
bedrijven die mondmaskers, alcoholgel,... kunnen leveren.

