UPDATE FICHE OP 28 APRIL 2020
De laatste wijzigingen worden in het paars weergegeven.

COVID-19 EN
ECONOMISCHE
MAATREGELEN

€

I. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

INLEIDING
De Brusselse regering heeft zowel voor de profitsector als voor de non-profitsecor heel wat hulp-, steun- en begeleidingsmaatregelen aangekondigd en uitgerold. In totaal heeft de regering voor deze economische en sociale maatregelen meer dan 350 miljoen euro vrijgemaakt.

1.

datum van 18 maart 2020 ingeschreven staan in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR DE PROFITSECTOR
• Een eenmalige premie van 4.000 euro voor
bedrijven die ten gevolge van de beslissing van de
Nationale Veiligheidsraad op basis van artikel 1 van
het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 verplicht
moeten sluiten. Ook restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden en hotels, die niet verplicht waren
te sluiten, hebben recht op de premie. Net als de
kapperszaken, die sinds 24 maart verplicht gesloten moeten blijven.

De aanvraag moet voor 18 mei 2020 online worden
ingediend. Het formulier is beschikbaar op de site
van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW
- http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premiecovid-19)
De steun wordt maximum binnen de drie maanden vereffend. Er is een princiepsakkoord met de
federale overheid om deze premie niet te belasten.
Deze maatregel moet echter eerst bevestigd worden alvorens deze mee te delen aan de ondernemingen.

Enkel ondernemingen met minder dan 50 voltijdse
equivalenten (FTE’s) komen in aanmerking.
De premie wordt toegekend per vestigingseenheid
die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
met een maximum van 5 vestigingseenheden en
dus met een maximum van 5 premies per bedrijf.
De eenheid (een vestigingseenheid waar een specifieke activiteit wordt uitgeoefend) moet actief zijn in
één van de sectoren die in de bijlage van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
26 maart 2020 opgelijst staan. Deze bijlage steunt
op de BTW-activiteiten en hun NACE-codes die op

Ook alle vestigingseenheden van erkende sociale
inschakelingsondernemingen ontvangen deze premie. Zij moeten hun activiteiten verderzetten en verder zorgen voor de re-integratie in de arbeidsmarkt
van langdurige werklozen. Het betreft hier om 49
potentiële begunstigden (46 non-profitorganisaties en 3 coöperatieve vennootschappen) en 96
vestigingseenheden. Goed voor een bedrag van
384.000 euro.
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Ook de verhuurders van videobanden en videodisks,
carwashes, boekhandels en vastgoedkantoren kunnen
aanspraak maken op de premie.

horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
– horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening
tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.

• Een eenmalige premie van 2.000 euro voor
meer dan 50.000 micro-ondernemingen (met 1
tot 5 VTE’s) en kleine zelfstandigen die open zijn
gebleven, maar waarvan hun omzet aanzienlijk is
gedaald. Deze premie vervolledigt het huidig pakket
aan steunmaatregelen en is niet cumuleerbaar met
de premie van 4.000 euro (het totale bedrag van
deze maatregel is 102 miljoen euro).

• Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren.
• Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische expansiesteun voor de horeca, de toeristische en de culturele sector en voor de evenementensector.

• Verlenging van de betalingstermijn voor de
verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. De huidige termijn (van twee maanden) wordt meer bepaald met twee extra maanden
verlengd. De Brusselaars en de Brusselse bedrijven
krijgen dus vier maanden de tijd om hun verkeersbelasting en, in voorkomend geval, de belasting op
de inverkeerstelling te betalen. De verlenging van
de betalingstermijn tot vier maanden geldt voor de
aanslagbiljetten die verstuurd worden tot en met
30 september 2020.

• Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met
het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden
(COM), waarvan de financiering met 200.000 euro
is verhoogd.
• Voor de taxisector: vrijstelling van de belasting
op taxidiensten of voertuigen met chauffeur
voor het aanslagjaar 2020, oftewel een belasting
van 575 euro per taxi en 682 euro per VVB. Goed
voor een bedrag van om en bij de 1,5 miljoen euro.

• De betaling van de City Tax wordt voor het eerste semester van 2020 opgeschort. De verplichtingen van de belastingplichtigen en de administratie met betrekking tot deze belasting worden voor
deze periode gedeactiveerd.

Daarbij komt ook nog 3000 euro steun voor de
hele sector van taxi’s en BVV’s. 1.591 uitbaters zullen van deze maatregel kunnen genieten. In totaal
goed voor om en bij de 4,5 miljoen euro.
• Voor de sociale economie en voor de dienstencheques: de bedrijven van de sociale inschakelingseconomie kunnen normaal geen aanspraak
maken op economische bijstand, maar zullen nu
een beroep kunnen doen op alle steunmaatregelen die zijn genomen om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis
te ondersteunen. In samenwerking met het federale niveau wordt de betaling van de Gewestelijke
bijdrage aan de dienstenchequebedrijven, of
14,60 euro per al dan niet gepresteerd uur, gehandhaafd. Zo kunnen de salarissen van de huishoudsters betaald worden, op voorwaarde dat de bedrijven niet in tijdelijke werkloosheid gaan, en kan de
sector ondersteund worden. Deze maatregel kost
20 miljoen euro.

• Opschorting van de LEZ-boetes: de datum wordt
gewijzigd waarop gestart wordt met de verzending
van de boetes in het kader van de Lage Emissiezone
(oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) en tijdelijk
wordt de verzending van de boetes voor de sinds
2018 betrokken voertuigen, opgeschort. De inwerkingtreding van de boetes wordt uitgesteld tot de
eerste dag na het einde van de federale maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie.
• Ondersteuning van de cashflows van de getroffen ondernemingen door het verlenen van overheidsgaranties op bankleningen (via het Brussels
Waarborgfonds), voor een bedrag van 20 miljoen euro.
• Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.
brussels, die meer bepaald omvat:

De regering heeft bovendien beslist de geldigheidsduur met drie maanden te verlengen.

– de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de

Om de nog actieve bedrijven in staat te stellen de
extra apparatuur te kopen die nodig is om zowel
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hun huishoudsters als hun klanten te beschermen, kunnen zij sedert 1 april, en tot zolang de
crisis duurt, een beroep doen op een verhoogde
Gewestelijke bijdrage van 2 euro, die nu 16,60 euro
i.p.v. 14,60 euro per dienstencheque bedraagt. Dit
om de mensen die het meest baat hebben bij dienstencheques (bv. om er hun boodschappen mee te
doen), een minimum aan diensten te kunnen blijven
aanbieden.

• Maatregelen inzake dierenwelzijn:
1) 3.000 euro voor erkende dierenasielen met een
maximale capaciteit van meer dan 30 dieren;
2) 1.500 euro voor erkende dierenasielen met een
maximale capaciteit van 30 dieren of minder, en
ten slotte
3) 2.000 euro voor erkende dierenasielen met een
maximale capaciteit van 30 dieren of minder en
die met gastgezinnen werkt.

Ten slotte wordt een forfaitair bedrag van
4.000 euro toegekend aan dienstenchequebedrijven met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Het dienstenbedrijf Sodexo stort dit
bedrag automatisch.

Wat de maneges betreft, zij moeten vzw’s zijn en eigenaar zijn van de paarden die er verblijven. Zij ontvangen
100 euro per paard. Goed om ze 1 maand te kunnen
voederen.

• Voor de buitenlandse handel: hub.brussels krijgt
de opdracht om de gevolgen van het Covid19virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op
te volgen. Omdat er heel wat buitenlandse reizen
zijn afgelast (voor grote beurzen, missies in risicogebieden), neemt hub.brussels contact op met
elk afzonderlijk bedrijf om duidelijk de technische details uit te leggen (informatie over de afgelasting, uitleg over de manier waarop hun kosten
terugbetaald kunnen worden, enz.). Afhankelijk van
hoe de toestand verder zal evolueren, zal hub.brussels alternatieven voorstellen voor de afgelaste
missies.

2.

VOOR DE NON-PROFITSECTOR

De Covid-19-pandemie heeft een zeer grote sociale
en economische impact op de non-profitsector. Ook
deze sector wordt getroffen door de gebeurtenissen en
door de noodzakelijke maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad.
Daarom hebben de regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, het College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC), het College van de
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en het
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
(VGC) beslist om een aantal maatregelen te nemen,
waaronder de oprichting van een bijzonder “Covid-19fonds” van 29 miljoen euro.

• Op het vlak van tewerkstelling zijn ook nog een
aantal andere maatregelen genomen, zodat zij die
steun genieten in het kader van een aanwervingsplan en hun beroepsactiviteit door de noodmaatregelen hebben moeten opschorten, daarvan geen
nadeel ondervinden. Dit zijn de belangrijkste:

Dit zijn de maatregelen:
•D
 e structurele subsidies voor alle sectoren blijven
behouden;

1) Verlenging van de activa.brussels-steun voor
werknemers die tijdelijk werkloos zijn;

•D
 e COCOF behoudt de facultatieve subsidies voor
alle sectoren;

2) Verlenging van de begeleiding van een ondernemersproject door de activiteitencoöperatieven
met drie maanden;

•O
 prichting van een bijzonder “Covid-19-fonds” van
29 miljoen euro:
– Thuishulpsector (2,322 miljoen euro voor 3
maanden);

3) Mogelijkheid om een nieuwe first stage te doorlopen, als de vorige door de gezondheidscrisis
stopgezet moest worden;

– Sector van de woonzorgcentra en de rust- en
verzorgingstehuizen (3,95 miljoen euro voor 3
maanden);

4) Verlenging van de geldigheidsduur van de dienstencheques en de PWA-cheques met drie
maanden.

– Welzijnssector (4,97 miljoen euro voor 3 maanden);
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– Bijstand aan personen met een handicap
(2,86 miljoen euro).

Wie in de 19 gemeenten een onroerend goed aankoopt om er zijn verblijfplaats te vestigen, krijgt een
korting op de registratierechten. Voorwaarde is wel
dat de koper zich binnen twee jaar inschrijft in de
gemeente. Die termijn wordt nu met drie maanden
verlengd. Diezelfde termijn, voor de wederverkoop,
wordt ook met drie maanden verlengd.

Voor meer informatie: 
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/
Voor het imago van Brussel, Sport, Gelijke Kansen
en Sociale Cohesie: om het verenigingsleven en de
Brusselse toeristische en culturele sector en sport- en
evenementensector te ondersteunen:

Wie de registratierechten gedeeltelijk wil recuperen
wanneer hij kort na de aankoop zijn goed opnieuw
verkoopt, heeft twee jaar de tijd om van dit voordeel
gebruik te kunnen maken. Die termijn wordt eveneens met drie maanden verlengd.

• Voor de bevordering van het Imago van Brussel,
voor evenementen die, volledig of deels, plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020 inbegrepen:
– Voor uitgestelde evenementen die later dit jaar
worden georganiseerd: de toegekende subsidie blijft zonder dat het subsidiebesluit en het
toegekende bedrag gewijzigd worden;

Ten slotte besliste de regering van het Brussels
Hoofstedelijk Gewest ook om het registratierecht
van 1 procent op de hypothecaire mandaten van
particulieren en bedrijven, die de banken zouden
kunnen omzetten, voorlopig, tijdens deze pandemie, niet te innen.

– Voor afgelaste evenementen geeft de regering
de toelating om deze subsidie te hanteren voor
de betaling van reeds gemaakte kosten en van
uitgaven die niet geannuleerd kunnen worden.

• Verlenging van de indieningsperiode voor de aangifte van nalatenschap met 4 maanden. Deze maatregel maakt het in België mogelijk deze aangifte 8
maanden na het overlijden in te dienen, in plaats
van 4. De termijn voor de betaling van de successierechten wordt ook met 4 maanden verlengd.
Deze verlenging van de termijn is in beginsel van
toepassing op aangiftes van nalatenschap waarvan de termijn verstrijkt tussen 16 maart en 30 juni
2020. Bovendien worden de registratie- en betalingstermijnen met betrekking tot registratierechten,
exclusief notariële aktes, ook tijdelijk verlengd met
maximaal 4 maanden.

• Voor Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
• Zijn er voor een afgeschaft evenement kosten
gemaakt die niet teruggedraaid kunnen worden,
dan moet de organisatie de subsidie niet terugbetalen;
• Wordt een evenement verplaatst naar later, hoeft er
geen nieuwe subsidieaanvraag ingediend worden,
en wordt de analyse van de verantwoordingsstukken versoepeld.

3.

VOOR DE PARTICULIEREN

• Een eenmalige premie van 214,68 euro ter ondersteuning van huurders van een particuliere huurwoning met een bescheiden inkomen die inkomensverlies lijden als gevolg van de coronacrisis (voor
een bedrag van 18 miljoen euro).

• Er wordt een uitstel van 2 maanden toegekend voor
de betaling van de onroerende voorheffing voor het
aanslagjaar 2020. Zo wil de overheid de belastingplichtige meer financiële ademruimte geven tijdens
de gezondheidscrisis. Ook de betalingsvoorwaarden voor de afbetalingsplannen worden versoepeld.

4.

• Verlenging van de termijn voor de vermindering of
gedeeltelijke recuperatie van de registratierechten
bij de aankoop of wederverkoop van een woning
op het grondgebied van het Brussels gewest.

WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

De Brusselse regering heeft 22,5 miljoen euro extra vrijgemaakt ter ondersteuning van aanvullende crisismaatregelen in de welzijns- en gezondheidssector.
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4.1. Begeleiding bij de afbouw van de inperkingsmaatregelen

Brussel Preventie en Veiligheid de opdracht gegeven om
stoffen maskers aan te kopen voor alle Brusselse burgers, zodat elke burger over minstens één stoffen masker (inclusief filter) kan beschikken.

4.1.1. Uitvoering van de ‘contact tracing’ (10 miljoen euro)

4.2. Aanvullende investering in beschermingsmateriaal voor de eerstelijnssectoren (8 miljoen euro/2
maanden)

Deze maatregel houdt specifiek verband met de afbouw
van de lockdown. Contact tracing via callcenters moet
het mogelijk maken om -zodra een arts een Covid-19geval heeft vastgesteld- een lijst van contacten op te
stellen die deze persoon in de twee voorgaande weken
heeft gehad. Deze contacten zullen op hun beurt telefonisch op de hoogte worden gebracht en moeten, wanneer ze symptomen vertonen, hun huisarts contacteren
met het oog op het zich laten testen. Deze maatregel zal
minstens een jaar duren, maar moet een schaalgrootte
hebben die kan worden aangepast aan de evolutie van
de epidemie. Een eerste scenario op basis van 1.000
nieuwe gevallen per dag in België schat de personeelsbehoefte voor het Brusselse gewest op 340 personen,
onder wie 220 callcentertechnici, 70 gezondheidswerkers op het terrein en 50 gezondheidsdeskundigen
(verschillende profielen). De precieze modaliteiten voor
de uitvoering van de tracing worden momenteel met de
andere entiteiten besproken.

Dit bedrag moet het mogelijk maken om gedurende twee
maanden te voldoen aan de materiële behoeften, namelijk chirurgische maskers, FFP2-maskers, overschorten,
gelaatsschermen, handschoenen, haarkapjes en overschoenen voor alle eerstelijnssectoren, met uitzondering
van ziekenhuizen.
In elk van de sectoren wordt de regelmatige verdeling
van dit materiaal voortgezet.

4.3. Ondersteuning van de voedselhulpsector
(480.000 euro)
De vraag naar voedselhulp neemt toe, terwijl een deel
van de voedselhulpsector niet meer operationeel is (30 %
van de diensten heeft moeten sluiten) en een andere deel
met vertraging werkt. Bovendien heeft de crisis ook een
vraag naar voedselhulp doen ontstaan bij een nieuw
publiek, dat normaal gesproken geen voedselhulp ontvangt. Dit publiek verplaatst zich massaal naar de verdeelpunten. De actoren moeten dus de groeiende vraag
en de verzadiging bij de verdeelpunten in goede banen
leiden, aangezien er in sommige zones geen voedselhulp
voorhanden is. Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden, zijn de volgende maatregelen genomen:

4.1.2. Oprichting van quarantainestructuren (2,5 miljoen euro)
In het kader van het beperken van de verspreiding van
het virus is de belangrijkste aanbeveling in geval van
infectie om thuis te blijven. Maar dit is niet altijd mogelijk.
Ofwel omdat de persoon in kwestie geen woning heeft,
ofwel omdat de persoon samenwoont met anderen die
tot de risicogroepen behoren en het risico lopen ernstig ziek te worden indien ze blootgesteld zouden raken
(hartpatiënten, diabetespatiënten, mensen met immunodeficiëntie, ouderen). Sinds het begin van de crisis blijken
hotels of jeugdherbergen een oplossing te zijn om een
quarantainestructuur op te zetten. De Brusselse regering
heeft daarom een budget gereserveerd voor de terbeschikkingstelling van kamers.

• Versterking van de coördinatie van de voedselhulp van de Federatie van de Bicommunautaire
Maatschappelijke Diensten (59.800 euro)
• Steun aan het DREAM-project van het OCMW van
de Stad Brussel (project voor socio-professionele
inschakeling dat onverkochte verse groenten en
fruit van de Brusselse Vroegmarkt recupereert en
herverdeelt) (220.000 euro) en ten slotte

4.1.3. Gecentraliseerde bestelling van stoffen mondmaskers voor Brusselaars
Naar aanleiding van de beslissing van de Brusselse regering (23 april) betreffende het gecentraliseerd bestellen
van maskers voor burgers en naar aanleiding van de
beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om het dragen van maskers aan te bevelen en te verplichten in het
openbaar vervoer heeft Minister-President Rudi Vervoort

• Ontwikkeling van concrete projecten op het terrein in samenwerking met de diensten van de
voedselhulpsector, de gemeenten en de OCMW’s
(200.000 euro)
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5.

BRONNEN

de-la-region-de-bruxelles-capitale-octroi-dune-primeunique-et-procurations-aux-communes/

5.1. Regeringsbesluiten

Beslissingen van 19 maart: 
https://rudivervoort.brussels/news_/pandemiecoronavirus-covid-19-le-gouvernement-de-laregion-de-bruxelles-capitale-prend-des-mesureseconomiques-et-sociales-sans-precedent/ en

Bijzondere
machtenbesluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020
betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Beslissingen van 17 maart: 
https://rudivervoort.brussels/news_/situationcoronavirus-covid-19-le-gouvernement-bruxelloisdebloque-110-millions-deuros-pour-les-entreprises-endifficulte/

5.2. Mededelingen van de Brusselse regering
Zie samenvatting van de Ministerraden sinds 19 maart: 
https://be.brussels/over-het-gewest/
de-gewestregering/besluiten-van-de-ministerraad?set_
language=nl;

5.3. Zie ook de mededelingen van de ministers van de
Brusselse regering, en in het bijzonder van:

En de mededelingen van de Minister-President:

De heer Bernard Clerfayt: 
https://clerfayt.brussels/nl

Beslissingen van 28 april: 
https://rudivervoort.brussels/news_/het-brusselshoofdstedelijk-gewest-neemt-maatregelen-voor-dewelzijns-en-gezondheidssector/?lang=nl

Mevrouw Barbara Trachte: 
https://maron-trachte.brussels/nl/

Beslissingen van 23 april: 
Coronavirus - Nieuwe steunmaatregelen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en akkoord over een
gecentraliseerde bestelling van stoffen mondmaskers

Mevrouw Nawal Ben Hamou: 
http://nawalbenhamou.brussels/
De heer Sven Gatz: 
https://www.svengatz.be/nl/home/

Beslissingen van 16 April: 
https://rudivervoort.brussels/news_/nieuwesteunmaatregelen-van-het-brussels-hoofdstedelijkgewest/?lang=nl

5.4. Zie ook de impact van de Covid-19-epidemie op
de subsidies met behulp van deze overzichtstabel:

Beslissingen van 26 maart: 
https://rudivervoort.brussels/news_/pandemiecoronavirus-covid-19-decisions-du-gouvernement-

https://brulocalis.be/nl/subsides/maatregelen-covid-19.
html

II. DE FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL

INLEIDING
Op donderdag 19 maart 2020 kondigde de Federatie Wallonië-Brussel de oprichting van een noodfonds van
50 miljoen euro aan om het verlies aan inkomsten als gevolg van de lockdown te dekken, meer bepaald voor cultuur,
sport en jeugd.
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• De culturele sector, de filmindustrie en hun
actoren

overleg met de andere beleidsniveaus in ons land,
bijvoorbeeld met de gewesten.

– De actoren behouden hun subsidies ook al
kunnen ze bepaalde voorwaarden die ze bij
de toekenning kregen, niet verder invullen. De
gedupeerden krijgen de mogelijkheid voorschotten te nemen om zo cashflowproblemen
te vermijden;

Afbakening van de steun van de Federatie: het
nood- en hulpfonds moet de geschatte verliezen
kunnen dekken gedurende de periode van 14/03
tot 19/04. Hierbij moet rekening gehouden worden
met enkele voorwaarden:
– het verlies aan ontvangsten/inkomsten is een
rechtstreeks gevolg van de maatregelen ter
bestrijding van de verspreiding van het Covid19-virus;

– Het uitwerken van de noodlening van het
investeringsfonds St’Art voor culturele en creatieve ondernemingen om ze liquiditeiten te
bezorgen;

– de makers en de leveranciers (bedrijven, kunstenaars, auteurs, technici, enz.) die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de uitvoering
of de productie van artistieke werken, moeten
uitbetaald worden;

– De voorziene bijdrage van de Federatie voor de
spreiding van evenementen en meer bepaald
van de rondreizende voorstellingen “Arts et
Vie” en “Spectacle à l’école” blijft gehandhaafd
voor de voorstellingen die tijdens de coronacrisis werden geannuleerd.

– er zijn stappen genomen om zoveel als mogelijk uit te stellen (de kosten die hiervoor werden
gemaakt, komen in aanmerking);

• Compensatiemaatregelen voor de culturele
sector

– de exploitant moet kunnen zeggen of hij een
oproep tot solidariteit heeft gedaan om zo de
kosten te drukken;

Culturele actoren en instellingen derven heel wat
inkomsten doordat evenementen zijn geannuleerd
of doordat ze hebben moeten sluiten. Indien deze
inkomsten een groot deel van hun omzet uitmaken,
kunnen zij een beroep doen op noodhulp.

– De exploitant moet vermelden of hij federale of
gewestelijke steun ontvangt.
In totaal worden deze compensaties geraamd op
8.396.000 euro.

Het betreft nl.:
– De culturele centra;

• Professionals in de filmindustrie en in de audiovisuele sector

– De kunsthuizen;
– De podiumkunsten (theater, circus, interdisciplinair, dans);

Het doel van deze nieuwe maatregelen is om de
kasreserves van de actoren uit de creatieve industrie aan te vullen. De maatregelen steunen op drie
pijlers:

– De muziek;
– Centra voor Plastische kunsten;

– de verplichting om de voorschotten op de
ontvangsten van 2019 terug te betalen, wordt
geschrapt. De productiebedrijven mogen dit
geld houden;

– Publieke en private musea;
– Bioscopen.
De noodhulp is ook bedoeld voor vzw’s die een festival of events organiseren en voor filmproducers die
noodgedwongen hun draaidagen moeten uitstellen
of annuleren. Via dit fonds kunnen ze de kosten van
dit uitstel of deze annulering dekken.

– Productiebijstand, de goedkeuringstermijnen
en meer bepaald de geldigheidsduur van contracten worden verlengd, en ten slotte
– Investeringsbonussen worden gewijzigd. In het
bijzonder zullen de bedragen van de herinvesteringsbonussen worden vrijgegeven zonder
enige verplichting om ze te herinvesteren voor
de jaren 2016-2019.

Voor wat de boekenwereld betreft (auteurs, uitgevers, distributeurs, boekhandels), voor hen zal een
ander soort van maatregelen worden uitgewerkt
(bijvoorbeeld verbeterde distributiecontracten) in
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• Bijstand aan al wie van de Federatie een subsidie ontvangt

steun- of financieringsmechanismen zouden
gedekt worden, en betaalt de uiteindelijke makers
en uitvoerders.

De begunstigden kunnen zich tot en met
31 december 2020 aanmelden via de website van
subsides-covid19.cfwb.be. Via het groene nummer
0800/20000 kunnen ze ook al hun vragen stellen.

Deze uitzonderingen hebben betrekking op de periode vanaf 10 maart 2020.
Onafhankelijk van de subsidievoorwaarden, ondervinden andere actoren cashflowproblemen.

Om deze huidige situatie het hoofd te kunnen bieden en om de actoren en uitvoerders een directe
oplossing aan te reiken, richt de Federatie WalloniëBrussel een noodfonds op van 50 miljoen euro
(voor cultuur, jeugdzorg, subsidies voor studenten, universitaire ziekenhuizen, enz.) en geeft ze de
mogelijkheid om af te wijken van de gebruikelijke
subsidieregels.

De tweede maatregel is, met name voor diegenen die op regelmatige basis subsidies ontvangen, ook een voorafname van een subsidie
later dit jaar. Met deze voorschotten kunnen ze
het hoofd bieden aan de financiële gevolgen van
de coronacrisis.
De begunstigden kunnen zich tot 31 december
2020 aanmelden via de site: 
subsides-covid19.cfwb.be

Ten gevolge van de lockdown hebben sommige
actoren in de sectoren cultuur, sport en folklore
hun activiteiten moeten annuleren. De subsidie was
bestemd voor de organisatie van deze activiteiten.
Artiesten, makers en uitvoerders moesten ook via
de activiteit uitbetaald worden.

Zie:
De website van de Fédération Wallonie-Bruxelles:
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be 
en in het bijzonder de FAQ voor de culturele sector:
http://www.culture.be/index.php?id= 17747

Door dit mechanisme kan de subsidie gehandhaafd
worden, zelfs al voldoet de begunstigde als gevolg
van de lockdown niet (meer) aan de voorwaarden
van de subsidie. Het noodfonds dekt zo de reeds
gemaakte kosten, die anders niet door andere

Zie ook de website van minister Benedict Linard: 
https://linard.cfwb.be/home.html

III. STEUNMAATREGELEN VAN DE FEDERALE OVERHEID
Alle regeringsmaatregelen en doorverwijzingen naar
websites en/of noodzakelijke formulieren kunnen worden
bekeken op de site van 1819: 
https://1819.brussels/

Beci heeft ook een speciaal noodnummer geactiveerd
(02/533.40.90) om vragen van bedrijven te beantwoorden
over hoe ze hun professionele activiteit kunnen
verderzetten 
https://www.beci.be/nl/2020/04/06/coronaviruscrisishulp-beci/

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt en bevat alle
nodige informatie en FAQ’s voor bedrijven, handelszaken
en zelfstandigen.
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