
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE TEN VOORDELE 
VAN DE ZORGVERLENERS IN HET KADER VAN DE COVID-19-PANDEMIE 

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 14/12/2020. 

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 22/12/2020 tot 
05/01/2021 en ligt ter inzage bij de Dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven 
van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen 
van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 
7u. tot 15u. 

Beslissing van de toezichthoudende overheid : geen 

Artikel 1 
Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die door de 
gemeenteraad werd goedgekeurd, kan het College van burgemeester en schepenen, in het 
kader van de Covid-19-pandemie, onder de in dit reglement vastgestelde voorwaarden, een 
premie toekennen aan de zorgverleners, met inachtneming van de door de overheid en/of 
hun beroepsorganisaties opgelegde protocollen en procedures, die bijgevolg bepaalde 
uitgaven voor inrichting en uitrusting hebben moeten doen en die hun beroep uitoefenen op 
het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Aanvragen voor de toekenning van deze steun kunnen worden ingediend vanaf de datum 
van inwerkingtreding van deze verordening tot en met 31/03/2021. 

Artikel 2 
Men moet verstaan onder: 
§1. “Premie: het bedrag toegekend dor de gemeente als financiële steun voor de Covid-19 
pandemie. 
§2. "Zorgverleners": natuurlijke persoon met een RIZIV-nummer of rechtspersoon waarvan 
de partners, werknemers of dienstverleners een RIZIV-nummer hebben, hierna "de 
aanvrager" genoemd. 
§3. “Onderworpen aan de door de overheid opgelegde protocollen en procedures": 
protocollen en procedures die beschikbaar zijn op de website van Sciensano (https://
covid-19.sciensano.be) onder het tabblad "Procedures". 
§4. “Werkzaam op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe”: Waarvan de plaats van 
dienstverlening zich bevindt in Sint-Lambrechts-Woluwe met uitzondering van 
ziekenhuisinstellingen. 
§5. "Uitgaven voor Inrichting en uitrusting” uitgaven die tussen 01/03/2020 en 31/12/2020 
zijn gedaan om de lokalen in te richten en de gezondheidswerkers uit te rusten om de 
verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. 

Artikel 3 



§1. De premie wordt vastgesteld op 30 % van het totale bedrag van de uitgaven voor 
inrichting en uitrusting,waarbij het bedrag van de premie niet hoger mag zijn dan 750 EUR. 
§2. De premie wordt slechts eenmaal toegekend per natuurlijke persoon met een RIZIV-
nummer of rechtspersoon waarvan de partners, werknemers of dienstverleners een RIZIV-
nummer hebben. 

Artikel 4 
Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de aanvrager de uitgaven rechtvaardigen 
die tussen 01/03/2020 en 31/12/2020 meer dan 1.000 EUR bedragen en die betrekking 
hebben op installaties en uitrusting die is ontworpen om te voldoen aan de verplichtingen die 
door de overheid en/of beroepsorganisaties zijn opgelegd in het kader van de maatregelen 
die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. 
Uitgaven waarvoor andere bevoegde autoriteiten op enigerlei wijze financiële steun hebben 
verleend, met name uitgaven voor klein materiaal zoals handschoenen, maskers, jassen, 
brillen, vizieren, gel en ontsmettingsspray, zijn uitgesloten. 

Artikel 5 
§1. De administratieve procedure voor de toekenning van de financiële hulp is de volgende: 
1° De aanvraag moet per aangetekende brief of per e-mail op het ad-hocformulier worden 
ingediend, vergezeld van: 
De factuur of facturen die op naam van de aanvrager zijn opgesteld tussen 01/03/2020 en 
31/12/2020, 
Het bewijs of de bewijzen van betaling van de factu(u)r(en) door de aanvrager. 
De eigendomsakte of het huurcontract van de plaats van dienstverlening, opgesteld op naam 
van de aanvrager. 
Elk document dat toelaat te rechtvaardigen dat de uitgaven zijn gedaan om de verspreiding 
van covid-19 onder controle te houden, 
De aanvraag moet aangetekend worden verzonden naar het volgende adres: Gemeente van 
Sint-Lambrechts-Woluwe, College van burgemeester en schepenen, Paul Hymanslaan 2, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe of per email naar affaires.juridiques@woluwe1200.be, ten 
laatste op 31/03/2021. 
Dit formulier wordt op eenvoudige vraag door het gemeentebestuur verstrekt of gedownload 
worden via de website van de gemeente http://www.woluwe1200.be. 
§2. Er wordt een register van aanvragen bijgehouden in functie van de ontvangstdatum van 
de aanvragen. 
§3. Er zal een ontvangstbewijs per aanvraag dat bevestigt dat het dossier volledig is, naar de 
aanvrager gestuurd worden. De dossiers die, in overeenstemming met artikel 4 §1, volledig 
zijn zullen ter beslissing voorgelegd worden aan het College van burgemeester en 
schepenen. 
§4. Indien de aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de 
ontbrekende documenten in te dienen binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het 
schrijven (verzenddatum) dat verklaart dat de aanvraag onvolledig is. 
§5. De beslissing om financiële hulp toe te kennen wordt per briefwisseling aan de aanvrager 
meegedeeld. 
Artikel 6 
Het bedrag van de premie die door het College van burgemeester en schepenen wordt 
toegekend, wordt vereffend binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de 



beslissing van het College van burgemeester en schepenen om de premie toe te kennen (cfr. 
artikel 4 §3). 

Artikel 7 
Zonder afbreuk te doen aan de beschikkingen van het Strafwetboek, moet in geval van 
onjuiste of bedrieglijke aangifte die als enig doel had de genoemde premie op onrechtmatige 
wijze te verkrijgen, de financiële hulp die krachtens onderhavig reglement gestort werd 
terugbetaald worden aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, evenals de daaraan 
verbonden interesten die berekend worden tegen de wettelijke rentevoet die geldt op de 
datum van de beslissing tot terugvordering. 

Artikel 8 
Onderhavig reglement treedt in werking vijf dagen na de publicatie ervan in 
overeenstemming met artikel 114 van de nieuwe gemeentewet. 



Bijgevoegd: 
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE TEN VOORDELE VAN DE 
ZORGVERLENERS IN HET KADER VAN DE COVID-19-PANDEMIE – FORMULIER 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
In uitvoering van het reglement betreffende de premie voor zorgverleners in het kader van de 
Covid-19-pandemie dat door de Gemeenteraad in zitting van 14/12/2020 werd goedgekeurd, 
vragen wij u dit formulier in te vullen en per aangetekend schrijven terug te sturen naar het 
gemeentebestuur samen met de verschillende vereiste documenten. 
Aanvrager: 
Naam en Voornaam/ 
Benaming : .................................................................................................................................
................... 
Geboortedatum :.........................................................................................................................
.......................... 
Domicilie/sociale zetel en 
ondernemingsnummer :………………………………………………………………………………
…………………………... 
Telefoon :………………………………………………………………………………………………
…………... 
RIZIV-
nummer[1] :……………………………………………………………………………………………
……………... 
Plaats van 
dienstverlening :………………………………………………………………………………………
…………………... 
Bankgegevens van de rekening waarop de premie gestort moet worden 
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………. 
BIC: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Titularis van de bankrekening: ……………………………………………………………………….. 
Bijlagen toevoegen: 
De factuur of facturen die op naam van de aanvrager zijn opgesteld tussen 01/03/2020 en 
31/12/2020, 
Het bewijs of de bewijzen van betaling van de factu(u)r(en) door de aanvrager. 
De eigendomsakte of huurcontract van de plaats van dienstverlening opgesteld op naam van 
de aanvrager. 
Elk document dat toelaat te rechtvaardigen dat de uitgaven zijn gedaan om de verspreiding 
van covid-19 onder controle te houden, 
Gedaan te …………………………………………., op …………………………… 

Handtekening van de aanvrager: 
1

 In het geval van een rechtspersoon, het RIZIV-nummer van elke partner, werknemer of dienstverlener moet 1

worden vermeld.


