Premiereglement voor handelaars die verplicht moesten sluiten owv Covid-19-crisis
“Braspremie”
Art.1.- De gemeente verleent een premie aan de Brasschaatse handelaars die hun werkzaamheden
verplicht moesten staken tijdens de Coronacrisis die haar aanvang vond op 15 maart 2020. Voor de
horeca geldt dat de verbruikszaal verplicht is gesloten.
Art.2.- De gemeente zal een financiële uitkering geven als tegemoetkoming bij de
veiligheidsmaatregelen die de handelaar heeft moeten nemen om personeel en/of klanten te
beschermen bij de heropstart van de zaak of voor de communicatie/promotie/reclame die de
handelaar voert om terug meer klanten in zijn zaak te krijgen. Voor handelszaken (detailhandel en
dienstverlening) buiten de horeca zal dit gaan tot een maximumbedrag van 250€, voor horeca is het
maximumbedrag 500€.
Art.3.- De handelaars die in aanmerking komen voor deze premie zijn handelszaken die verplicht
moesten sluiten tijdens deze crisis. Dit zijn de handelaars die ook in aanmerking kwamen voor de
Vlaamse hinderpremie. Deze handelaars moeten daarnaast ook gevestigd zijn op Brasschaats
grondgebied met een fysiek punt voor verkoop of dienstverlening.
De premie kan enkel worden toegekend aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelf instaat
voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp detailhandel, horeca of dienstverlening.
Het uitbaten via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf
uitbaten.
Art.5.- Voor de handelszaken buiten de horeca is de aanvraagperiode: 15 juni en 31 juli 2020 (1,5
maand). De premie voor horeca kan aangevraagd worden tussen 15 juli tot en met 31 augustus 2020
(1,5 maand). Deze premie zal voor de aanvraagperiode breed aangekondigd worden, waaronder via
de gemeentelijke kanalen, de nieuwsbrief voor ondernemers, facebookgroep Handelaars van
Brasschaat, Brasschaatse Film en Radio Park.
Art.6.- De handelaars zullen bij hun aanvraag om de volgende informatie gevraagd worden:
•
•
•
•
•

Ondernemingsnummer
Inschrijving KBO waarin de activiteiten duidelijk omschreven zijn
Bewijs van fysiek verkooppunt op grondgebied van Brasschaat
Bewijs van aanvaarding voor de CORONA hinderpremie
Factuur van uitgaven in het kader van getroffen veiligheidsmaatregelen bij doorstart of
heropening of van communicatie-acties.

Deze premie kan per ondernemingsnummer slechts 1 keer toegekend worden. De premie wordt
eenmalig aangevraagd, ook al is het maximumbedrag niet bereikt (er wordt dus gevraagd aan de
handelaar om de kosten in één aanvraag te bundelen.
Art. 7.- Het totale bedrag uit te geven aan deze actie is 125.000 €, tenzij de gemeenteraad de
uitdrukkelijke toelating geeft om deze actie uit te breiden. Voor de horeca is een apart budget voorzien
en betreft 50.000 €. In totaliteit gaat het om een bedrag van 175.000 €.
Art.8.- De aanvraag moet binnen de genoemde periode bij de dienst lokaal ondernemen & toerisme
ingediend worden op het daartoe voorziene onlineaanvraagformulier dat op de website ter beschikking
zal staan.
Art.9.- Het college van burgemeester en schepenen stelt de premie vast uiterlijk 21 dagen na indienen
van de aanvraag. Deze termijn begint pas te lopen van zodra het dossier ontvankelijk is verklaard.

