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Evere richt een dispositief in ter ondersteuning van haar handelaars

Op aansturen van Ridouane Chahid, wnd. Burgemeester, van Martine Raets, schepen van 
Economische promotie, en Muriel Duquennois, schepen van Financiën, wenst de gemeente 
Evere haar handelaars die getroffen zijn door de sanitaire maatregelen genomen door de 
Federale Regering in het kader van de pandemie van Covid-19 te ondersteunen.

Ten eerste door een sterk signaal: het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist 
de handelaars van de belasting op het plaatsen van koopwaren, terrassen, uitstallingen 
en andere voorwerpen op de openbare weg voor het ganse jaar 2020 vrij te stellen. De 
handelaars zullen deze jaarlijkse belasting dus niet moeten betalen daar ze simpelweg niet 
geïnd zal worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen richt tevens een steunbalie in voor handelaars, 
vanaf woensdag 25.03.2020, teneinde de compensatiemaatregelen van Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Federale Regering en van de gemeente uit te leggen. 
Deze steunbalie zal alle handelaars ook bijstaan in hun te ondernemen stappen en zal de 
administratieve opvolging opnemen van de dossiers die ingediend moeten worden. 
De steunbalie voor handelaars zal verzekerd worden door de cel Economische promotie, van 
maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, en enkel op afspraak per mail promeco@evere.brussels, 
of per telefoon 02 247 63 32 en 247 62 22.

Het College van Burgemeester en Schepenen denkt ook aan de marktkramers en de 
ontwikkeling van haar wekelijkse markten die evenzeer getroffen zijn, daar de markten 
verboden zijn door het ministerieel besluit van 18.03.2020. 
De gemeente Evere neemt de beslissing om het opsturen van de facturen voor het derde 
trimester 2020 op te schorten en de marktkramers in te lichten dat de bedragen betaald 
voor het tweede trimester zullen dienen voor de facturen van het vierde trimester en dat een 
termijn van 3 bijkomende maanden verleend wordt voor het betalen van de factuur van het 
tweede trimester.
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