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HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;
  2° onderneming: de entiteit bedoeld in artikel 1 van de bijlage bij de Aanbeveling van de Commissie van 6 mei
2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, met uitzondering van de publieke
ondernemingen, de ondernemingen die opdrachten van openbaar nut vervullen, de ondernemingen waarvan het
maatschappelijk doel geen economisch en commercieel karakter heeft en de ondernemingen waarvan de
financiering van publieke oorsprong 50% overstijgt;
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  3° begunstigde: de natuurlijke of rechtspersoon die steun aanvraagt of ontvangt;
  4° het ministerieel besluit van 23 maart 2020: het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel besluit
van 24 maart 2020 en het ministerieel besluit van 3 april 2020;
  5° verordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013;
  6° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

  Art. 2. De minister verleent steun aan de ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.

  HOOFDSTUK 2. - Nadere regels van de steun

  Art. 3. De begunstigde:
  1° telt minder dan 50 werknemers in voltijds equivalenten;
  2° oefent een activiteit opgenomen in bijlage uit, zoals ingeschreven onder de btw-activiteiten in de
Kruispuntbank van Ondernemingen op 18 maart 2020;
  3° beschikt over een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, oefent er een economische
activiteit uit en beschikt er over menselijke middelen en goederen die specifiek voor hem bestemd zijn.

  Art. 4. De steun bestaat uit een eenmalige premie van 4.000 euro voor de handelszaken, winkels en inrichtingen
die gesloten zijn op grond van artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 23 maart 2020. De premie wordt ook
toegekend aan hotels en restaurants waarvan de activiteiten overeenkomstig artikel 1, § 5, van het ministerieel
besluit van 23 maart 2020 zijn beperkt.
  De ondernemingen bedoeld in het eerste lid hebben recht op een premie per actieve vestigingseenheid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor een
maximum van vijf vestigingseenheden.

  Art. 5. Is uitgesloten van de steun of desgevallend gehouden tot de terugbetaling ervan, de begunstigde die:
  1° een sanctie wordt opgelegd op grond van artikel 10 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, of elke
andere regelgeving die het vervangt of waardoor het wordt vervangen;
  2° de voorafgaande aangifte- en registratieplicht bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 8 mei 2014
betreffende het toeristische logies niet naleeft;
  3° niet alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht naleeft;
  4° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke
reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening
of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke
procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
  5° opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt;
  6° zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ordonnantie van 8 oktober
2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van
subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde
ordonnantie niet terugbetaalt overeenkomstig de regels bedoeld in haar artikel 4.
  De begunstigde leeft de voorwaarden bepaald in het eerste lid na gedurende een periode van drie jaar vanaf de
datum van de toekenning van de steun.

  HOOFDSTUK 3. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de
steun

  Art. 6. De begunstigde dient de steunaanvraag in bij BEW door middel van een formulier dat BEW ter
beschikking stelt op zijn website. De begunstigde kan slechts één aanvraag indienen.
  BEW ontvangt de steunaanvraag ten laatste op 1 juni 2020.
  De begunstigde geeft alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan
die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft
ontvangen.

  Art. 7. De toekenningsbeslissing wordt aan de begunstigde betekend binnen de drie maanden na de ontvangst
van de steunaanvraag. De minister kan de beslissingstermijn verlengen indien de beschikbare
begrotingskredieten uitgeput zijn.
  BEW deelt de begunstigde mee dat de steun overeenkomstig de verordening wordt verleend.

  Art. 8. De steun wordt in één enkele schijf vereffend op een Belgisch bankrekeningnummer op naam van de
begunstigde.

  HOOFDSTUK 4. - Het toezicht op en de terugbetaling van de steun

  Art. 9. Hoofdstuk X van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische
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ontwikkeling van ondernemingen is van toepassing op dit besluit.

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

  Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 11. De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  

  
Annexe. - Activités T.V.A. éligibles à l'aide Bijlage. - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun

  
Code
NACE
BEL
2008

Description
NACE
BEL
2008
code

Beschrijving

45.113
Commerce de détail d'automobiles et
d'autres véhicules automobiles légers (=
3,5 tonnes)

45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5
ton)

45.193 Commerce de détail d'autres véhicules
automobiles (> 3,5 tonnes) 45.193 Detailhandel in andere motorvoertuigen

  (> 3,5 ton)

45.201
Entretien et réparation général
d'automobiles et d'autres véhicules
automobiles légers = 3,5 tonnes)

45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en
lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

45.320 Commerce de détail d'équipements de
véhicules automobiles 45.320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van

motorvoertuigen

45.402
Entretien, réparation et commerce de
détail de motocycles, y compris les pièces
et accessoires

45.402
Detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen

47.191
Commerce de détail en magasin non
spécialisé sans prédominance alimentaire
(surface de vente <2500m2)

47.191
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij
voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte < 2500 m2)

47.192
Commerce de détail en magasin non
spécialisé sans prédominance alimentaire
(surface de vente = 2500m2)

47.192
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij
voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte. = 2500 m2)

474
Commerce de détail d'équipements de
l'information et de la communication en
magasin spécialisé

474
Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde
winkels

475
Commerce de détail d'autres
équipements du foyer en magasin
spécialisé

475 Detailhandel in andere consumentenartikelen in
gespecialiseerde winkels

4761 Commerce de détail de livres en magasin
spécialisé 4761 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels

4763 Commerce de détail d'enregistrements
musicaux et vidéo en magasin spécialisé 4763 Detailhandel in audio- en video-opnamen in

gespecialiseerde winkels

4764 Commerce de détail d'articles de sport en
magasin spécialisé 4764 Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde

winkels

4765 Commerce de détail de jeux et de jouets
en magasin spécialisé 4765 Detailhandel in spellen en speelgoed in

gespecialiseerde winkels

4771 Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé 4771 Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels

4772 Commerce de détail de chaussures et
d'articles en cuir en magasin spécialisé 4772 Detailhandel in schoeisel en lederwaren in

gespecialiseerde winkels

4774 Commerce de détail d'articles médicaux
et orthopédiques en magasin spécialisé 4774 Detailhandel in medische en orthopedische

artikelen in gespecialiseerde winkels
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4775 Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé 4775 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in

gespecialiseerde winkels

47.761
Commerce de détail de fleurs, de plantes,
de graines et d'engrais en magasin
spécialisé

47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en
kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels

47.770 Commerce de détail d'articles d'horlogerie
et de bijouterie en magasin spécialisé 47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in

gespecialiseerde winkels

47.782
Commerce de détail de matériel
photographique, d'optique et de précision
en magasin spécialisé

47.782
Detailhandel in fotografische en optische artikelen
en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde
winkels

47.783 Commerce de détail d'armes et de
munitions en magasin spécialisé 47.783 Detailhandel in wapens en munitie in

gespecialiseerde winkels

47.784
Commerce de détail d'articles de
droguerie et de produits d'entretien en
magasin spécialisé 47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en

onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels

47.785 Commerce de détail de cycles en magasin
spécialisé 47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels

47.786 Commerce de détail de souvenirs et
d'articles religieux en magasin spécialisé 47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in

gespecialiseerde winkels

47.787 Commerce de détail d'objets d'art neufs
en magasin spécialisé 47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in

gespecialiseerde winkels

47.788
Commerce de détail d'articles de
puériculture en magasin spécialisé,
assortiment général

47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen
assortiment)

47.789 Autre commerce de détail de biens neufs
en magasin spécialisé n.c.a. 47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in

gespecialiseerde winkels, n.e.g.

4779 Commerce de détail d'antiquités et de
biens d'occasion en magasin 4779 Detailhandel in antiquiteiten en

tweedehandsgoederen in winkels

478 Commerce de détail sur éventaires et
marchés 478 Markt- en straathandel

55 Hébergement 55 Verschaffen van accommodatie
56 Restauration 56 Eet- en drinkgelegenheden
59.140 Projection de films cinématographiques 59.140 Vertoning van films

79
Activités des agences de voyage,
voyagistes, services de réservation et
activités connexes

79 Reisbureaus, reisorganisatoren,
reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

82.110 Services administratifs combinés de
bureau 82.110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve

van kantoren

82.190
Photocopie, préparation de documents et
autres activités spécialisées de soutien de
bureau

82.190
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere
gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren

82.300 Organisation de salons professionnels et
de congrès 82.300 Organisatie van congressen en beurzen

85.531 Enseignement de la conduite de véhicules
à moteurs 85.531 Autorijscholen

92.000 Organisation de jeux de hasard et
d'argent 92.000 Loterijen en kansspelen

93.110 Gestion d'installations sportives 93.110 Exploitatie van sportaccommodaties
93.130 Activités des centres de culture physique 93.130 Fitnesscentra
932 Activités récréatives et de loisirs 932 Ontspanning en recreatie

95 Réparation d'ordinateurs et de biens
personnels et domestiques 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen

9601 Blanchisserie-teinturerie 9601 Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en
bontproducten

9602 Coiffure et soins de beauté 9602 Haar- en schoonheidsverzorging
9604 Entretien corporel 9604 Sauna's, solaria, baden enz.
96.092 Services de tatouage et de piercing 96.092 Plaatsen van tatouages en piercings
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96.093 Services de soins pour animaux de
compagnie, sauf soins vétérinaires 96.093 Diensten in verband met de verzorging van

huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
96.095 Hébergement d'animaux de compagnie 96.095 Pensions voor huisdieren
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