Premiereglement voor zorgbedrijven, begrafeniswezen en voedingswinkels.
Art.1.- De gemeente verleent een premie aan Brasschaatse bedrijven die hun werknemers
willen belonen voor hun inzet ten tijde van de coronacrisis. De gemeente hecht er belang
aan om onder meer via deze premie ook haar steun te betuigen aan deze bedrijven.
Art.2.- De gemeente zal de bedrijven aanmoedigen om de medewerkers te belonen in de
vorm van Brasschaatse Kadobonnen. Indien de bedrijven Brasschaatse Kadobonnen
aankopen, dan zal de gemeente er 20% van de aankoopwaarde bovenop leggen, ook in
de vorm van Brasschaatse Kadobonnen.
Deze bonnen zullen bij uitgifte door de gemeente minstens 1 jaar geldig zijn bij de lokale
handelaars die aangegeven hebben de Brasschaatse Kadobon te aanvaarden en
ingeschreven staan bij de dienst lokaal ondernemen & toerisme. Het voordeel van deze vorm
is dat het geld dat de gemeente uitgeeft rechtstreeks terugvloeit naar de lokale handel in
Brasschaat. Via deze weg ondersteunt de gemeente en ook het desbetreffende bedrijf de
Brasschaatse middenstand.
Art.3.- Deze premie is van toepassing van zodra het bedrijf minimum 50 euro aan
Brasschaatse Kadobonnen aankoopt. Concreet: Van zodra het bedrijf 2 Brasschaatse
Kadobonnen ter waarde van 25 euro aankoopt (of 5 bonnen van 10 euro), dan legt de
gemeente er 1 Brasschaatse Kadobon van 10 euro bovenop. De gemeente legt maximaal 1
Brasschaatse Kadobon bij per werknemer.
Art.4.- De bedrijven die in aanmerking komen voor deze premie worden beschreven onder
volgende NACE-codes. Het gaat om bedrijven die operationeel zijn gebleven tijdens de
coronacrisis, met personeel actief binnen de zorg, de supermarkten en het begrafeniswezen
(waarvan de werknemers zijn blijven werken tijdens de coronacrisis).
Deze bedrijven moeten eveneens gevestigd zijn op Brasschaats grondgebied en daar ook
hun dienstverlening laten plaatsvinden.
NACE-code

Omschrijving

4711

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en
genotmiddelen overheersen

472

Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels

861

Ziekenhuizen

86904

Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v.
psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

86906

Verpleegkundige activiteiten

871

Verpleeginstellingen met huisvesting

872

Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap
of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden

873

Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een
lichamelijke handicap

87909

Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.

9603

Begrafeniswezen

De premie kan per ondernemingsnummer slechts 1 keer toegekend worden.

Art.5.- De premie kan aangevraagd worden tussen 22 juni en 21 september 2020 (3
maanden). De aanvragen zullen behandeld worden volgens het principe "eerst komt, eerst
maalt". Een dossier dat niet volledig is, krijgt een volgnummer voor behandeling van zodra
het volledig is. Er zal voor de aanvraagperiode actief promotie gevoerd worden bij de
desbetreffende bedrijven.
Art.6.- De bedrijven zullen bij hun aanvraag om de volgende informatie gevraagd worden:
• Ondernemingsnummer
• Inschrijving KBO waarin hun activiteiten duidelijk omschreven zijn
• Bewijs van fysieke vestiging en activiteit op grondgebied van Brasschaat
• Verklaring op eer dat bedrijf operationeel is gebleven
• Aantal werknemers
Art. 7.- Het maximumbedrag uit te geven aan deze actie is 50.000 euro, tenzij de
gemeenteraad de uitdrukkelijke toelating geeft om deze actie uit te breiden. Dit wil zeggen
dat er op deze manier in totaal 250.000 euro in de lokale economie zal besteed worden.
Art.8.- De aanvraag moet binnen de genoemde periode bij de dienst lokaal ondernemen &
toerisme ingediend worden op het daartoe voorziene online-aanvraagformulier 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.

