Beste ondernemer,
De Nationale Veiligheidsraad van 17 en 23 maart besliste over nieuwe verstrengde maatregelen.
De onderstaande maatregelen worden gehandhaafd tot en met zondag 5 april 2020.
De ernst van de situatie en de bescherming van de volksgezondheid maken deze opofferingen
noodzakelijk. De autoriteiten rekenen op het plichtsbesef van elke Belg en vertrouwen erop dat deze
beslissingen uw naasten en dierbaren zal beschermen en dat deze ten volle zullen worden
gerespecteerd. Weet dat u met al uw vragen steeds terecht kan bij onze expert lokale economie
annemie.van.gestel@herentals.be.

Verplichte sluiting in de week én in het weekend
-

Niet essentiële winkels en handelszaken: boetieks, schoenenwinkels, accessoires, juweliers,
lederwaren, boekhandels, vaporshops, electrowinkels, doe-het-zelf-zaken, …

-

Bloemenwinkels: blijven gesloten !

-

Gemengde winkels met food als secundair product: Action, Hema…

-

Tuincentra: zijn geen gemengde winkel en zijn verplicht gesloten

-

Shoppingcentra

-

Verhuur go-carts, fietsen, vespa’s …

-

Dierenkapsalons

-

Tattooshops

-

Schoonheidsspecialisten, wellness, sauna, pedicure, nagelstylistes
o

Medische pedicure is een essentiële dienstverlening vooral voor
oudere mensen: deze toelating moet nog bevestigd worden !

-

Drogisterijen/kruidenwinkels/theewinkels/parafarmacieën

-

Vastgoedmakelaars:
o

huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, er mogen geen
nieuwe huisbezoeken worden ingepland.

Blijven geopend in de week én in het weekend
-

Kappers: 1 klant per keer, enkel op afspraak

-

Opticiens en gehoorwinkels

-

Apotheken

-

Diensten voor thuis- en familiale hulp

-

Krantenwinkels (dus nu ook open tijdens het weekend)

-

Tankstations & leveranciers van brandstoffen

-

Wassalons

-

Logementen: hotels, vakantiehuizen, internaten, camping, vakantiecentra, B&B…
o Enkel en alleen overnachtingen zijn toegelaten, toegang tot bar, restaurant en
recreatieve ruimtes zijn verboden
o Roomservice is wel toegelaten
Frituren en alle zaken waar voeding kan afgehaald worden, drive Mc Donalds
o Mogen open blijven voor zover niemand ter plaatse eet

-

o
-

Voedingswinkels: bakkers, slagers, traiteurs, ..
o hiertoe behoren ook gespecialiseerde zaken als chocolatiers, kaaswinkels,
wijnhandels, snoepwinkels, donutshops, ...
o

-

-

Open van 7 tot 22u

Supermarkten en buurtwinkels:
o

Open van 7 tot 22u

o

Toegang beperkt tot max. 1 klant per 10 m² en 30 min aanwezigheid

Nachtwinkels
o

-

Inachtneming van instructies op vlak van social distancing en de nodige
hygiënemaatregelen (desgevallend wachtrijen buiten georganiseerd)

Open van 18 tot 22 uur

Gemengde winkels met (dieren)voedingsaanbod: op maat van Aveve, Horta..
o Open van 7 tot 22u
o Mogen ook hun andere producten (bloemen, planten, zaaigoed) blijven verkopen
o Moeten non-food afdelingen niet sluiten

Blijven geopend enkel in de week, NIET in het weekend
-

Bankkantoren en bureaus van de post
o Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens
hun normale openingsuren. Social distancing maatregelen verplicht.

-

Winkels die de landbouwsector voorzien (fyto producten, veevoer, …) blijven open

-

Bouwmaterialenwinkels: open maar enkel voor professionele gebruikers
o Particuliere verkoop enkel toegelaten online
o Max 1 persoon per 10m²

Blijven gesloten
-

-

Cafés en restaurants
o Het terrasmeubilair moet verplicht worden binnengezet
o Restaurants mogen take-away en leveringen aan huis doen, geen nieuwe registratie
bij FAVV vereist
Markten in openlucht zijn verboden: vrijdag- en zondagmarkt worden afgelast tem 5 april
o Enkel voedingskramen zijn toegelaten (= vergunde en toegelaten ambulante handel)
en dat enkel op plaatsen waar ze onmisbaar zijn
Kermissen
o Blijven verboden

Blijft open: E-Commerce in niet-essentiële sectoren
bv kleding, doe-het-zelf, baby- of kinderwinkels, geboortelijsten…
-

Onder e-commerce wordt levering aan huis en afhaling aan officiële
afhaalpunten verstaan (levering aan huis geniet de voorkeur)

-

Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten.

-

Bedrijven die online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen
dat ze thuisbezorging organiseren. Klanten mogen hun bestellingen NIET
rechtstreeks in de winkel afhalen !

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven-welke-activiteiten-mogen-plaatsvinden
www.unizo.be/advies/trefwoord/corona
www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen
UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona
de klok rond op de UNIZO Ondernemerslijn 0800 20 750, via mail op ondernemerslijn@unizo.be of
via chat (tijdens kantooruren) op www.unizo.be
UNIZO woordvoerder Filip Horemans M 0478/22.37.51 E filip.horemans@unizo.be
Uitbreiding steunmaatregelen voor ondernemingen
- Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een éénmalige premie
van 4.000 euro. Dus ook foorkramers non-food en marktkramers/ambulante handelaars nonfood.
Wanneer ze na 21 kalenderdagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van
160 euro per dag (zelfstandig in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot
maxistatuut).
- Als zelfstandige in bijberoep kom je enkel in aanmerking als je, omwille van de hoogte van je
beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep
betaalt. Wanneer je technisch werkloos wordt, mag je je bij-beroep blijven uitoefenen.
- Extra belangrijk is de toekenning van de hinderpremie per vestiging, met een maximum van
vijf vestigingen.
- Horecazaken die hun verbruikszaal moeten sluiten behouden de volledige premie van 4.000
euro wanneer ze afhaalactiviteit organiseren.
Voor vragen betreffende hinderpremie en procedures, contacteer het VLAIO (Vlaams
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) Contact Center op
info@vlaio.be , via whatsapp of telefoon op 0800 20 555 (gratis nummer)
Aanvragen (registratie tot het bekomen van) Corona Hinderpremie dient te gebeuren voor 12 april
(binnen de 30 kalenderdagen na de 1ste officiële inwerkingstelling maatregelen Vlaamse regering van
13 maart 2020)
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
Extra ondersteuningen bovenop de hinderpremie:
- Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus
kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.
Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een
volledige maand onderbreekt (‘gedwongen onderbreking – gebeurtenis met een economische
activiteit’).
Er is een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij je al bij een onderbreking van tenminste 7
opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van
dit overbruggingsrecht.
Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde
van het 2de kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt
stopgezet.
Info: www.rsvz.be./nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wat-nu
www.unizo.be/overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelenmbt-het-coronavirus/corona
- Er is een uitstel van betaling of vrijstelling mogelijk van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
Info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-vanbetaling-van-sociale-bijdragen
- Voor handelaars met personeel is er de mogelijkheid van de tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht.
Info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheidwegens-overmacht-coronavirus
- Er zijn mogelijkheden tot uitstel betaling BTW, bedrijfsvoorheffing en belastingen.
Info: https://ww.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naaraanleiding-van-het-coronavirus

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
* Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
* Voor vragen over economie/bedrijven: 0800/120.33
* www.info-coronavirus.be
* info-coronavirus@health.fgov.be
* abonneer u op BE-Alert voor updates van de federale overheid www.be-alert.be
Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen en social
distancy maatregelen van toepassing. Om de nodige 1,5 meter afstand te laten respecteren, zal vanuit
het stadsbestuur, bij alle essentiële winkels, nog een affiche verspreid worden deze week. Iedereen
moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.
Bij vragen kan u telefonisch contact opnemen met de expert lokale economie van de stad Herentals
via het nummer 014/28.50.50, of via e-mail op annemie.van.gestel@herentals.be.
Wij wensen u en uw naasten veel moed in deze moeilijke tijden en hopen dat u gezond mag blijven.
Met vriendelijke groeten
Namens de voorzitter van Handelshart Herentals vzw EVA, de heer Tony Van Orshaegen
Annemie Van Gestel
Expert lokale economie
Stadsbestuur Herentals
Augustijnenlaan 30
BE-2200 Herentals
Tel. 014-28.50.50
info@herentals.be
www.herentals.be
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.

