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De Stad Brussel neemt extra maatregelen ; 2000 euro om haar bars en cafés 
te steunen  
Naar aanleiding van zowel de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad als die van de Brusselse 
provinciale crisiscel die de HORECA hard treffen, beslist de Stad Brussel om bars en cafés die een 
maand lang gesloten moeten blijven, te steunen. Bij de reeds aangekondigde regionale hulp, komen 
volgende steunmaatregelen van de Stad Brussel: 
 

• Een premie van 2000 euro per gesloten bar/café en nachtclubs – kostprijs van ongeveer 1 
miljoen euro. Voor meer info kan u de cel HORECA cel via dit nummer of e-mailadres 
bereiken: Horeca@brucity.be – 02/279 22 60 -0800 20 035 (actief vanaf 09/10/2020). 
 

• Er komt een vrijstelling van  minstens één maand voor de huurders van de Regie der 
Gebouwen en het OCMW van de Stad Brussel die moeten sluiten. We roepen 
privéverhuurders en brouwers op om hetzelfde te doen. Er is op dit ogenblik nood aan 
solidariteit tussen huurders en verhuurders.  
Cel grondregie: covid.régie@brucity.be 

Het College heeft eveneens beslist om de huurders van de sportkantines van de Stad Brussel vrij te 
stellen.  

• Het OCMW is er ook voor  alle handelaars, werknemers of arbeiders van de getroffen zaken 
(HORECA personeel; obers, afwassers, kuisploegen…) die financiële moeilijkheden 
ondervinden en inwoner zijn van de Stad Brussel. Deze kunnen zich richten tot de OCMW-
dienst die zich bezighoudt met de gevolgen van de COVID-19 crisis en is te bereiken via het 
nummer 0800/35.237. Het OCMW biedt  hun materiele, sociale, medische of psychologische 
hulp aan. 

Cel gecreëerd met het oog op mensen die problemen ondervinden gelinkt aan COVID: 
CASCovid@cpasbxl.brussels  

 
 

 

HULP BIJ HUISVESTING  
Huurgelden, kosten, … met uitzondering van de 
huurwaarborg.  
 
HULP INZAKE ENERGIE  
Facturen voor water, gas en elektriciteit, sociale en 
budgettaire begeleiding en ondersteuning. 
 
PSYCHOSOCIALE HULP  
Tussenkomst in de kosten van professionals erkend 
voor de behandeling van partnergeweld, problemen 
inzake angst, psychiatrische problemen, …  
 
HULP INZAKE GEZONDHEID  
Tussenkomst in medische kosten: consultaties, 
medicijnen, de aankoop van mondmaskers, gels.  
 
 

HULP INZAKE DIGITALE TOEGANKELIJKHEID 
Aankoop van informaticamateriaal in het kader van 
de schoolbegeleiding (middelbaar onderwijs en 
hogere studies), hulp en vorming voor online 
verrichtingen.  
 
FINANCIËLE HULP  
Voor onbetaalde facturen door een daling van de 
inkomsten, schuldbemiddeling, … 
 
BASISBEHOEFTEN  
Tussenkomst in transportkosten, de aankoop van 
kledij, van een bril, …  
 
HULP VOOR DE FAMILIES IN MOEILIJKHEDEN 
Tussenkomst in de kosten voor buitenschoolse 
stages en activiteiten, voor de inschrijving in 
sportclubs, … 
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