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Toelichting maatregelen handelszaken en
dienstverlening
De Nationale Veiligheidsraad besliste op 24 april over een strategie om de huidige
coronamaatregelen gefaseerd te versoepelen. Hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr24-04/) kan u de exitstrategie nalezen. Op 18 mei gaat fase 2 in. Contactberoepen kunnen vanaf 18
mei hun activiteiten hervatten, met uitzondering van:
 de massagesalons;
 de welnesscentra, met inbegrip van de sauna's;
 de fitnesscentra;
 de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren.
De horeca blijft nog gesloten tot minstens 8 juni.
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van neus-mondbescherming sterk aanbevolen (vanaf 4 mei verplicht op het

openbaar vervoer). Ook in bedrijven waar de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd,
zullen mondmaskers gebruikt worden. Mondmaskers zijn verplicht voor contactberoepen en
hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden
verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt
noodzakelijk is voor deze behandeling. Mondmaskers zijn eveneens verplicht voor
marktkramers.
 Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cash geld besmet is, maar omdat
elektronische betalingen toelaten de maatregelen inzake sociale afstand te respecteren.
Download hier de affiche (/betaal-elektronisch-2020-03-12_zonder-logo-affichepdf).
 Professionele verplaatsingen naar het buitenland zijn toegelaten. Je dient tijdens deze
verplaatsing in het bezit te zijn van een identiteitskaart en/of paspoort en een werkgeversattest
of een bedrijfsdocument (bv. bewijs statuut zelfstandige). Opgelet, in de andere landen dient
de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden.
Steunmaatregelen
Ondernemers in moeilijkheden kunnen een beroep doen op verschillende steunmaatregelen. Het
overzicht vindt u op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen
(https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbthet-coronavirus/coronavirus) (VLAIO). Vragen voor VLAIO: info@vlaio.be, bel of WhatsApp: 0800 20
555 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
 Ondernemers met een fysieke inrichting die verplicht moeten sluiten n.a.v. het coronavirus
kunnen tot uiterlijk 18 juni de corona hinderpremie aanvragen
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-eencorona-hinderpremie). Dit is een premie van 4000 euro. Ondernemers die recht hebben op deze
corona hinderpremie krijgen bijkomend, vanaf 6 april 2020 tot het einde van de
coronamaatregelen, automatisch 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een
normale openingsdag, zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. Wie recht heeft op
de corona-hinderpremie, hoeft voor de bijkomende premie die geldt vanaf 6 april geen nieuwe
aanvraag te doen. Als de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt de rekening
gemaakt en wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen in één keer
betaald. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk.
De corona-hinderpremie is belastingvrij.
 Ondernemers die wel nog verder mogen werken, maar door de corona-maatregelen een groot
omzetverlies hebben van minstens -60% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (referentieperiode van
14 maart 2020 t.e.m. 30 april 2020) kunnen een compensatiepremie aanvragen
(https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaaromzetverlies-hebben) tot uiterlijk 30 juni. Dit is een éénmalige premie van 3000 euro. De
corona-compensatiepremie is belastingvrij.
Meer informatie over bedrijfscontinuïteit en hoe u de economische verliezen kunt beperken vindt u
op de website van de FOD Economie
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor).
Bekijk ook de info op de website van uw eigen ondernemersvereniging en/of sociaal secretariaat.

Heel wat zelfstandigen hebben, in de mate van het mogelijke, creatieve oplossingen bedacht, bv.
winkels die thuisleveringen doen en frituren en snackbars die zijn overgeschakeld naar telefonische
bestellingen om wachtrijen te vermijden. Is jullie dienstverlening overgeschakeld naar thuislevering,
telefonische bestelling,… laat het ons weten via dit formulier (/initiatieven-van-laakdalse-handelaarsen-horeca)en wij maken een overzicht voor onze burgers.
Het sluiten van winkels heeft een grote impact en zal nog lange tijd zijn sporen nalaten. Lees een
heleboel tips en inspiratie over hoe je online je actviteiten kan verderzetten in het dossier 'Het
internet. Ook uw zaak.' (https://www.hetinternetookuwzaak.be/corona).
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