
Gemeentereglement betreffende de forfaitaire vergoeding aan handelaar(ster)s van wie de 

activiteit op het grondgebied van Vorst uitzonderlijk werd getroffen door de dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken  

  

Artikel 1 – Voorwerp: 

Het college van burgemeester en schepenen kent in aanvulling op de steun van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering een forfaitaire vergoeding toe aan de handelaar(ster)s van wie de activiteit 

op het grondgebied van Vorst uitzonderlijk werd getroffen door de dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied en definities: 

De forfaitaire vergoeding wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend op 

voorwaarde dat de handelaar(ster) schriftelijk bewijst dat hij/zij in aanmerking kwam voor de steun 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering1 of dat zijn/haar aanvraag volledig, gegrond en 

ontvankelijk werd bevonden door de diensten van Brussel Economie en Werkgelegenheid. De steun 

wordt toegekend binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten en onder de in dit 

gemeentereglement bepaalde voorwaarden.  

 

Men dient te verstaan onder:  

Forfaitaire vergoeding aan handelaar(ster)s: in artikel 3 van dit reglement bepaald forfaitair bedrag 

dat door de gemeente Vorst wordt toegekend als forfaitaire vergoeding na de dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  

Handelaar(ster): elke natuurlijke of rechtspersoon die een publiek toegankelijke handelsactiviteit op 

het grondgebied van de gemeente Vorst heeft en aan de in artikel 2 en 3 van dit reglement bepaalde 

voorwaarden voldoet.  

Zwaarst getroffen economische sectoren: elke natuurlijke of rechtspersoon die een op onderstaande 

lijst van NACE-BEL-codes vermelde activiteit uitoefent, die voorkomen in het bijzondere 

machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 20202. 

Vergoedingsperimeter: alleen handelaar(ster)s met een op het grondgebied van de gemeente Vorst 

gevestigde handelszaak kunnen een aanvraag tot toekenning van forfaitaire vergoeding indienen.  

  

 

 
1  Zie bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de 

ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/07/2020030566/justel  

 
2 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/07/2020030566/justel 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/07/2020030566/justel


Artikel 3 - Bedrag van de aanvullende vergoeding:  

De forfaitaire vergoeding bedraagt 800 euro.  

Per handelaar(ster) kan slechts één vergoeding worden toegekend. 

 

Artikel 4 - Procedure op straffe van onontvankelijkheid: 

De aanvraag tot toekenning van forfaitaire vergoeding moet worden ingediend met behulp van het 

ad-hocformulier, behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend door een wettelijke 

vertegenwoordiger van de betrokken handelszaak (bestuurder, zaakvoerder of natuurlijke persoon).  

Deze aanvraag moet worden gestuurd per e-mail (mbotwin@vorst.brussels) of brief ter attentie van 

het college van burgemeester en schepenen c/o dienst Handel – Pastoorstraat 2, 1190 Vorst , 

uiterlijk op 8 januari 2021 (het poststempel geldt als bewijs). 

Ze moet verplicht vergezeld gaan van een schriftelijk bewijs dat de handelaar(ster) in aanmerking 

kwam voor de steun van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering3 of dat zijn/haar aanvraag volledig, 

gegrond en ontvankelijk werd bevonden door de diensten van Brussel Economie en 

Werkgelegenheid.  

Het formulier wordt afgeleverd op eenvoudig verzoek bij het gemeentebestuur (dienst Handel – 

Pastoorstraat 2, 1190 Vorst  – mbotwin@vorst.brussels) of is downloadbaar op de gemeentelijke 

website.  

Elke onvolledige aanvraag moet binnen 7 kalenderdagen na het schriftelijk verzoek aan het college 

van burgemeester en schepenen worden vervolledigd om in aanmerking te worden genomen. Zo 

niet, dan kan de vergoedingsaanvraag niet in aanmerking worden genomen door het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 5 - Beslissing en uitbetaling: 

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de in dit reglement bepaalde voorwaarden 

vervuld zijn en is als enige bevoegd om te beslissen de forfaitaire vergoeding al dan niet toe te 

kennen. Binnen 15 kalenderdagen na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

wordt per e-mail aan de betrokken handelaar(ster) kennis gegeven van de beslissing om de 

forfaitaire vergoeding al dan niet toe te kennen. De forfaitaire vergoeding wordt aan de betrokken 

handelaar(ster) uitgekeerd op het rekeningnummer dat op het aanvraagformulier is vermeld.  

  

Artikel 6 - Onjuiste of bedrieglijke verklaring: 

Onverminderd de bepalingen van het Strafwetboek moet de krachtens dit reglement uitbetaalde 

vergoeding worden terugbetaald aan de gemeente Vorst, alsook de bijkomende interesten, berekend 

 
3 Zie bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de 

ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/07/2020030566/justel  

 



tegen de wettelijke rentevoet geldend op de datum van de beslissing tot terugvordering in geval van 

onjuiste of bedrieglijke verklaring teneinde ze ten onrechte te verkrijgen.  

  

Artikel 7 – Inwerkingtreding:  

Dit reglement wordt van toepassing nadat het bekend is gemaakt bij aanplakking en op de website 

van de gemeente Vorst is geplaatst.    


