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Vooraf 
Dit ontwerpbesluit voorziet in een unieke en specifieke premie voor eigenaars van restaurants, cafés 

en bars, drankgelegenheden, theehuizen en cafetaria's die ertoe werden gedwongen om hun vestiging 

te sluiten als gevolg van de nieuwe noodmaatregelen die op 7 oktober1 en 18 oktober 20202 in werking 

zijn getreden, teneinde de verspreiding van het Covid-19-coronavirus te beperken. 

Bij gebrek aan inkomsten moeten de eigenaars van deze gelegenheden niettemin bepaalde vaste 

kosten blijven dragen : huur en personeelskosten, verzekeringen, energierekeningen, stillegging van 

de voorraden, enz. 

Het doel van het ontwerpbesluit is om de economische schade te beperken door een forfaitaire premie 

van 3.000€ per actieve vestigingseenheid (maximaal 5 vestigingseenheden) toe te kennen. 

De begunstigden zijn degenen die hun gelegenheid/gelegenheden daadwerkelijk hebben gesloten 

(artikel 6, §1 van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020) en die één of meer van de volgende 

activiteiten uitoefenen, die op 19 oktober 2020 in het kader van hun BTW-activiteiten bij de KBO zijn 

geregistreerd :  

- 56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening 

- 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 

- 56.301 Cafés en bars 

Het globale bedrag van de premie wordt op 25.911.000€ geraamd. 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Alvorens zijn beschouwingen inzake het ontwerpbesluit te formuleren, wil Brupartners erop wijzen 

dat hij vaststelt dat in de nieuwsbrief van Brussel Economie en Werkgelegenheid van 4 november 2020 

de COVID-premie van 3.000€ wordt aangekondigd, zonder dat er wordt vermeld dat het advies van 

Brupartners nog hangende is en dat het ontwerpbesluit dus nog niet definitief is goedgekeurd. 

Brupartners vraagt zich dan ook af in hoeverre zijn advies ingevolge deze aankondiging in aanmerking 

zal worden genomen. 

1.1 Een noodzakelijke premie 

Brupartners is van mening dat de geplande steun voor een forfaitair bedrag van 3.000€ perfect 

geschikt kan zijn voor cafés en restaurants met weinig personeel (tussen 0 en 5 VTE's). Het forfaitair 

bedrag van 3.000€ zal echter ruimschoots onvoldoende zijn om horecagelegenheden te ondersteunen 

die bijvoorbeeld 15 VTE's in dienst hebben, met een huur van 10.000€ of meer, met een omzetverlies 

van 60% in de afgelopen 7 maanden en die vóór 13 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden. 

Daarnaast sluit deze premie hotelrestaurants uit, die ook opnieuw verplicht zijn om te sluiten. 

 
1  12 OKTOBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit 

van 7 oktober 2020 houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken. 

2  18 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020101201&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020101801&table_name=wet
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Bijgevolg blijft Brupartners meer voorstander van een eerder structurele steun in verhouding tot de 

omzet en de tewerkstelling, waarvoor het criterium om voor steun in aanmerking te komen niet de 

verplichting tot sluiting is, maar het verlies aan omzet (-60%) en die van toepassing is op hotels, 

restaurants en cafés. 

Deze steun zou de horecaondernemers kunnen helpen, die banen scheppen in het Brussels Gewest. 

Een dergelijke steun in verhouding tot de omzet en de tewerkstelling zou ook meer in 

overeenstemming zijn met de beginselen en vormen van steun die in de andere twee Gewesten (en in 

Europa) worden voorzien. Structureel, omdat de crisis de activiteiten nog enkele maanden zal blijven 

beïnvloeden. 

Brupartners vraagt een steun in verhouding tot de omzet en de tewerkstelling, een verlaging van de 

onroerende voorheffing in verhouding tot de omzetvermindering en een verlaging van de gewestelijke 

belasting 2021 in verhouding tot de omzetvermindering. Deze mechanismen moeten van toepassing 

zijn op hotels, restaurants en cafés en moeten losstaan van de sluitingsverplichting. 

Brupartners wijst erop dat de gevolgen van deze sluiting veel ruimer zijn, gezien ook de leveranciers 

van deze gelegenheden worden getroffen. Brupartners vraagt dan ook dat degenen die indirect door 

deze sluiting worden getroffen, ook zouden kunnen worden ondersteund. 

Brupartners dringt aan op een gerichte communicatie naar de potentiële begunstigden van de premie 

toe, om hen te informeren over de mogelijkheid om ervan gebruik te maken. 

1.2 Een veralgemening van de premie 

Voor Brupartners moeten, ten aanzien van de sluitingsverplichting in andere sectoren dan deze die 

door dit ontwerpbesluit worden beoogd, alle sectoren die door een sluiting worden getroffen kunnen 

genieten van hetzelfde soort steun als deze die in het bovenstaande punt 1.1 wordt voorgesteld. 

Bovendien dringt Brupartners erop aan dat alle sectoren die zwaar door de crisis worden getroffen, 

van een steun zouden genieten op basis van het omzetverlies, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. 

1.3 Vereffening van de premie 

Brupartners dringt erop aan dat de aanvragen en betalingen net zoals voor andere premies zouden 

worden behandeld, al naargelang deze worden ontvangen (just-in-time) en niet vanaf de einddatum 

van ontvangst van de dossiers (4 december 2020). 

1.4 Terugvordering van de premie 

Brupartners vraagt dat de begunstigde die de premie zou hebben ontvangen, maar ondanks alles het 

faillissement zou moeten aanvragen als gevolg van de ondervonden economische en financiële 

moeilijkheden, niet ertoe verplicht zou worden om de ontvangen steun terug te betalen, zoals bepaald 

in artikel 3 van de ordonnantie van 8 oktober 20153. Brupartners vraagt dat dit afwijkend stelsel zou 

kunnen worden veralgemeend voor de steun die wordt ontvangen in het kader van de maatregelen 

die zijn genomen om de verspreiding van het Covid-19-coronavirus tegen te gaan, op voorwaarde dat 

het niet om een frauduleus faillissement gaat. 

 
3  8 OKTOBER 2015. - Ordonnantie houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-

vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015100802&table_name=wet
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2. Artikelsgewijze beschouwing 

2.1 Artikel 6 

Wat de bijkomende informatie betreft die potentiële begunstigden op verzoek van BEW moeten 

verstrekken, vraagt Brupartners om te verduidelijken of de termijn van 5 dagen in kalender- of in 

werkdagen wordt geteld. 

 

*** 


