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Subsidiereglement voor lokale ondernemers naar aanleiding van Corona-Crisis.

Aanleiding
De Conora-crisis en de ingrijpende economische impact voor (lokale) ondernemers.

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 23°.

Feiten, context en argumentatie
Op 12 maart 2020 werd naar aanleiding van de Corona-crisis overgaan tot het 
afkondigen van de federale fase. De economische impact hiervan is bijzonder groot; ook 
voor lokale ondernemers.

Alle fysieke winkels en handelszaken zijn gesloten, behalve:
 Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u)
 Dierenvoedingswinkels
 Apotheken
 Krantenwinkels
 Tankstations en brandstofleveranciers
 De telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, 

maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen 
ontvangen en dit op afspraak

 Winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze 
slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak

Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, 
papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, 
fotografen, carwash, babywinkels…) zijn gesloten, maar deze winkels mogen indien 
mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis 
gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf mag niet. Tabaks- en e-
sigarettenwinkels blijven gesloten.
Alle nieuwe initiatieven zoals pop-ups of garageverkopen worden verboden.
(Bron: www.info-coronavirus.be)

Door zowel de Federale als Vlaamse overheid werden tal van steunmaatregelen 
ingesteld.



De gemeente Brakel wenst op haar beurt die lokale ondernemers die zwaar worden 
getroffen, financieel te steunen. 
Daarnaast is er de zorg om dit financieel instrument ook administratief zo eenvoudig 
mogelijk te houden. 
De Vlaamse overheid heeft twee premies ingesteld die ondernemers die zwaar worden 
getroffen financieel steunt. "Zwaar" word hier gezien in die zin dat men als ondernemer 
de fysieke locatie volledig heeft moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen (= de 
Vlaamse hinderpremie) of een omzetverlies van -60% heeft in de periode tussen 15 
maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (= de Vlaamse 
compensatiepremie)

Corona hinderpremie
Je kan bij VLAIO een corona hinderpremie aanvragen als je als ondernemer je 
fysieke locatie volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De 
ondernemers die getroffen zijn door een sluiting bekomen een eenmalige premie van 
€ 4.000. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 
wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar 
locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per 
verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Meer informatie 
kan je raadplegen

Corona compensatiepremie
Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog 
verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende 
maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze 
een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 
in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het 
neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat 
er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-
)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of 
logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die 
essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of 
drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar 
omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende 
herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers 
werken, enz....
Omvang steun

 De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
 Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per 

onderneming zijn.
 Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale 

bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de 
compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;

 Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en 
€ 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. 
Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten 
sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met 
een job als werknemer van 80% of meer. 

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer 
informatie is nog niet beschikbaar. WIl je op de hoogte blijven over deze premie? 
Schrijf je dan in op de VLAIO Corona nieuwsflash. We sturen je dan een update. 
Momenteel zal je vraag dus niet worden beantwoord.
(Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-
advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-
coronavirus/coronavirus)
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Het bestuur wenst zich aan te sluiten bij de visie zoals uitgewerkt door de Vlaamse 
Regering en stelt dan voor dat lokale ondernemers onderstaande subsidie kunnen 
ontvangen:

 500 euro voor die lokale ondernemers die een hinderpremie ontvangen van de 
Vlaamse overheid; of

 500 euro voor die lokale ondernemers die een compensatiepremie ontvangen van 
3.000 euro van de Vlaamse overheid; of

 250 euro voor die lokale ondernemers die een compensatiepremie ontvangen van 
1.500 euro. van de Vlaamse overheid.

Iedere ondernemer met een ondernemingsnummer dat gevestigd is te Brakel, kan 
hiervoor in aanmerking. Per ondernemingsnummer kan men 1 premie ontvangen. 
 
Met 15 stemmen voor (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, 
Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel 
Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine 
Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos), 8 onthoudingen (Bart Morreels, Lien Braeckman, 
Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, 
Saskia Schoutteten)

Besluit
Artikel 1. Doel
De gemeente Brakel wenst lokale ondernemers die getroffen worden door de Corona-
crisis een subsidie toe te kennen.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis

 Lokale ondernemer(s): elke onderneming met een inschrijving in de 
Kruispuntbank Ondernemingen en waarvan het adres in Brakel is gevestigd.

 Corona hinderpremie: de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend 
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun 
aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen 
genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het 
coronvirus.

 Corona compensatiepremie: de premie die door de Vlaamse overheid zal worden 
toegekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning 
van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de 
exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale 
Veiligheidsraad vanaf12 maart 2020 inzake het coronavirus

Artikel 3. Doelgroep
Deze subsidie kan aangevraagd worden door iedere lokale ondernemer met een 
ondernemingsnummer dat gevestigd is te Brakel.
Artikel 4. Voorwaarden
§1 De gemeente Brakel verleent een subsidie van:

 500 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona hinderpremie van 4.000 
euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen.

 500 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona compensatiepremie van 
3.000 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen.

 250 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona compensatiepremie van 
1.500 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen

§2 Een lokale ondernemer kan per ondernemingsnummer slechts 1 van de premies in §1 
van dit artikel aanvragen.
Artikel 5. Aanvraag
§1 De aanvraag van de subsidie zal gebeuren door middel van een aanvraagformulier op 
de gemeentelijke website. Een fysisch exemplaar zal ook te verkrijgen zijn op de dienst 
lokale economie.
§2 De subsidieaanvraag zal onderzocht worden naar ontvankelijkheid. Een aanvraag is 
ontvankelijk als deze volledig is ingevuld en ondertekend en alle gevraagde documenten 
werden bijgevoegd.
Artikel 6. Beslissing.



§1 Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen 
van de subsidie.
§2 De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen.
Artikel 7. Beslissing.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de 
aanvrager en dit binnen de maand na goedkeuring van de subsidie door het college van 
burgemeester en schepenen.
Artikel 8. Inwerkingtreding
§1 In functie van de snelle uitvoering van dit reglement, wordt het college opgedragen 
om de nodige verschuivingen in het meerjarenplan door te voeren.
§2 Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2020 en eindigt op 31 december 2020.
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