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Titel 
Agendapunt:  COVID-19 - steunplan Hemiksem - Steunmaatregelen voor 

zelfstandigen en handelaars; heropstart-beschermingspremie 

  

Motivering 
 
Feiten en context 

Door de gemeente Hemiksem wordt éénmalige financiële steun voorzien aan 
handelaars en zelfstandigen die te lijden hadden onder huidige 
coronaproblematiek. 
Deze steun heeft als doel de aankoop van beschermingsmiddelen 
aangekocht sedert 13 maart 2020 en  nodig voor de uitoefening van het 
beroep  deels te vergoeden en bedraagt maximum 150 euro . 

  
Argumentatie 
Het college moet goedkeuring hechten aan het COVID-19 - steunplan. 
 

Besluit 
 
Artikel 1 

Het college beslist: 
Volgend COVID-19  steunplan goed te keuren : 
 
Steunmaatregelen voor zelfstandigen en handelaars; heropstart-

beschermingspremie 

 

Art.1. 
Door de gemeente Hemiksem wordt éénmalige financiële steun voorzien aan 
handelaars en zelfstandigen die te lijden hadden onder huidige 
coronaproblematiek. 
Deze steun heeft als doel de aankoop van beschermingsmiddelen 
aangekocht sedert 13 maart 2020 en  nodig voor de uitoefening van het 

beroep  deels te vergoeden en bedraagt maximum 150 euro . 
 
Art 2. 
Om in aanmerking te komen voor deze steun wordt als handelaar of 
zelfstandige beschouwd mits volgende cumulatieve voorwaarden: 
- Men beoefent de zelfstandige activiteit als hoofdberoep in Hemiksem 

- De winkelruimte, praktijk of bureau bevindt zich in Hemiksem 
-  Rechtstreeks en persoonlijk contact met klanten ( dus geen webshop). 
Winkelketens of franchisenemers met een vestiging in Hemiksem komen niet in 
aanmerking voor deze compensatie. 
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Art. 3. 

Het voormelde bedrag van maximum 150 euro kan worden éénmalig 
aangevraagd. 
 
Art.4. 
De oproep tot aanvraag zal  worden gepubliceerd in Hallo Hemiksem van 

september 2020  en zal alsook bekend gemaakt worden  via de gemeentelijke 
website.  Een formulier wordt ter beschikking gesteld in Hallo Hemiksem of op 
de website van de gemeente Hemiksem of in papieren versie  op het onthaal 
in het AC. 
 Alle info is te verkrijgen bij de dienst lokale economie. 
 

Art. 5. 
De aanvraag dient uiterlijk 30.12.2020 12 uur ingediend te zijn bij de dienst 
lokale economie in het AC te Hemiksem.  De stavingstukken inzake de 
aankoop van beschermingsmaterialen mbt de bestrijding van COVID19 
dienen gevoegd te worden bij de aanvraag en zal vergoed worden door 
voormelde éénmalige maximum betaling van 150 euro. 

 
Art. 6. 
De aanvraag en de bijhorende stavingstukken zullen in de maand januari 2021 
worden nagekeken en bij goedkeuring zal de betaling van de subsidie uiterlijk 
1 maand later volgen op het rekeningnummer vermeld op de aanvraag. 
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