
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Sint-Pieters-Woluwe, vrijdag 15 mei 
2020 

Covid-19 informatie aan handelszaken, bedrijven en marktkramers 
Geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen - Fase 2 - 18 mei 2020 

Uitstel van de periode van de zomersolden tot 1 augustus 2020 
Info/Steunmaatregelen/Begeleiding/Premies van het Brussels Gewest  

Op 13 mei heeft de Nationale Veiligheidsraad de toepassing van Fase 2 van de geleidelijke afbouw van de 
inperkingsmaatregelen vanaf 18 mei bevestigd. Deze nieuwe fase maakt het mogelijk om handelszaken 
die fysieke contacten impliceren (kapsalons, schoonheidsinstituten, enz.) en de markten te openen. Deze 
fase 2 houdt in, zoals voor de vorige fasen van de afbouw van de inperkingsmaatregelen, dat de 
hygiënemaatregelen die sinds het begin van de lockdown werden genomen (sociale afstand, frequent 
handen wassen,...) absoluut moeten worden gerespecteerd en dat de gebruikelijke organisatie van de 
commerciële activiteiten moet worden aangepast.  
 

1. Heropening van de handelszaken die fysieke contacten impliceren - Fase 2 - 18 mei 
 
De Federale Overheidsdienst Economie heeft een gids voor de opening van de handel in periode van 
strijd tegen Covid-19 gepubliceerd. Deze gids beschrijft de minimale generieke preventiemaatregelen die 
nodig zijn voor veilige contacten tussen handelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten, waarbij 
het risico op besmetting zoveel mogelijk wordt beperkt.  

 
In Fase 2 mogen handelszaken die fysieke contacten impliceren (kapsalons en schoonheidsinstituten) 
vanaf 18 mei weer opengaan, naast de volgende specifieke maatregelen: 

• Enkel op afspraak 

• Het dragen van een masker of bescherming voor de neus en de mond is verplicht voor klanten en 
personeel 

• Respect voor de sociale afstand van 1,5 m tussen de verschillende klanten 
 
Om de kapsalons te helpen heropenen, heeft de Unie van Belgische Kappers (UBK/UCB) een aantal 
hulpmiddelen ontwikkeld om de kappers te informeren/ondersteunen. Al deze tools zijn beschikbaar op 
de website van de Unie van de Belgische kappers UBK/UCB. U vindt er een checklist voor kappers, 
visuals voor klanten en kappers om in de winkels op te hangen en een Corona-gids voor kappers. 
 
De Nationale Vereniging van Esthetici van België heeft ook een sectorgids opgesteld om te helpen bij de 
heropening van schoonheidssalons. 

 
 
De Dienst Lokaal Economisch Leven en Wolu-Animaties hebben ook een affiche 
gemaakt die u op de voorkant van uw handelszaak kunt ophangen om uw klanten te 
verwelkomen en die ook essentiële hygiënemaatregelen bevat. U kunt het ook 
verkrijgen bij de Dienst Lokaal Economisch Leven (02.773.07.82). 

 

In onze vorige brief hadden wij preventieve maatregelen voor de optimale organisatie van handelszaken 
in het kader van de geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen op een rijtje gezet. Deze 
maatregelen blijven van kracht en kunnen hier worden geraadpleegd.  

 

2. Heropening van de markten - Fase 2 - 18 mei 

https://centredecrise.be/fr/news/deconfinement-lancement-de-la-phase-2-partir-du-18-mai
https://centredecrise.be/fr/news/deconfinement-lancement-de-la-phase-2-partir-du-18-mai
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/gids-opening-handel.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/gids-opening-handel.pdf
https://www.coiffure.org/nl/sectorinfo/preventie-welzijn/corona-info-tools
http://www.uneb-nube.be/IMG/pdf/guide_sectoriel_esthe_tique.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2012/07/reouverture_commerces_nl.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2012/07/coronavirus_courrier_commercants070520_phase1b_nl.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2012/07/reouverture_commerces_nl.pdf


 
De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft ook besloten om de markten te heropenen vanaf 18 mei onder 
de volgende voorwaarden:  

• Maximaal 50 kramen 

• Onder voorbehoud van toestemming van de plaatselijke autoriteiten 

• Verplicht circulatieplan (verkeersstroom - eenrichtingsverkeer) 

• Het dragen van een masker is verplicht voor marktkramers en wordt sterk aanbevolen voor 
klanten 

• Strikte naleving van de sociale afstand (1,50m) 

 
Andere maatregelen vervolledigen deze voorwaarden in de gids voor de opening van de handel in 
periode van strijd tegen Covid-19, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie en 
geactualiseerd naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei laatstleden. 
 
Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad werd de politieverordening, genomen 
door de Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe op 11 mei, dat het dragen van maskers in de 
winkelstraten van Stokkel en Sinte-Aleidis verplicht stelt, uitgebreid tot de markten die zij herbergen. 

 
De praktische modaliteiten voor de organisatie van de markten in Sint-Pieters-Woluwe, om te voldoen 
aan de door de NVR geformuleerde voorwaarden, worden momenteel opgesteld en zullen het voorwerp 
uitmaken van een specifieke brief. 

 
3. Voortzetting van de geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen - Fase 3 (8 

juni, schatting) 
 
Bars, restaurants en cafés blijven tot nader order gesloten, zoals aangekondigd door de Nationale 
Veiligheidsraad (NVR) op 13 mei. De volgende fases van de afbouw van de inperkingsmaatregelen zullen 
het voorwerp maken van verdere analyse en beslissingen van de NVR op basis van de evolutie van de 
verspreiding van Covid-19. Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen wat deze 
sectoren betreft. 
 
Wij willen u herinneren aan ons initiatief Laten we onze lokale handelszaken ondersteunen, dat de 
horecabedrijven die een afhaal- en/of thuisbezorgingsdienst aanbieden, vermeldt. Bent u er nog niet in 
vermeld? Vul het formulier hier in en uw activiteit zal er snel vermeld worden. 
 

4. Uitstel van de periode van de zomersolden tot 1 augustus 2020 
 
Een wetsvoorstel over het uitstel van de zomersolden werd op woensdag 13 mei goedgekeurd door de 
Commissie voor Economie van de Kamer. Dit voorstel is bedoeld om de solden die gewoonlijk in juli tot 
augustus plaatsvinden (vanaf 1 augustus 2020) uit te stellen. Bovendien zal de wachttijd, d.w.z. de 
periode voorafgaand aan de solden waarin de kortingsaankondigingen verboden zijn, zoals gebruikelijk 
één maand vóór de solden worden gespreid (d.w.z. van 1 tot en met 31 juli 2020). Het wetsvoorstel zal 
naar verwachting binnenkort worden aangenomen. 
 

5. Covid-19-premies in het Brussels Gewest 

Eenmalige premie van 4.000€ 

De inperkingsmaatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
hebben een ongeziene invloed op de economische activiteit. Onder bepaalde voorwaarden heeft het 
Brussels Gewest besloten om een eenmalige premie van 4.000€ per vestiging in het Gewest toe te 
kennen voor bedrijven die hun deuren tijdelijk hebben moeten sluiten in bepaalde sectoren. Heeft u uw 
premieaanvraag al ingediend? Deze moet uiterlijk tegen 1 juni worden ingediend. Alle informatie is 
beschikbaar op de website van Brussel Economie & Werkgelegenheid. 

  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/gids-opening-handel.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/gids-opening-handel.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/05/ordonnance_police_commerces_marches.pdf
https://www.woluwe1150.be/nl/coronavirus/kaart-handelszaken/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0WrFY-JDzYVxGZxS1tLF3Fc23Gg29jfAR7hljoSZJE0ReIQ/viewform
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19?utm_source=sendinblue&utm_campaign=052020_Newsletter_externe_NLFR&utm_medium=email


 
Premie 2.000€ 
 
Op 14 mei is de Brusselse hoofdstedelijke regering het eens geworden over de modaliteiten voor de 
invoering van  een steunpremie van 2.000€ bestemd voor zelfstandigen en ondernemingen (max. 5 
VTE’s), die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, een 
sterke terugval van hun activiteit kennen. Er dient opgemerkt te worden dat deze premie van 2.000€ niet 
cumuleerbaar is met de eenmalige premie van 4.000€. 
 
De premieaanvraag (2.000€) zal begin juni kunnen worden ingediend. Net zoals voor de premie van 
4.000€ zal er alles aan gedaan worden om de administratieve formaliteiten zo eenvoudig mogelijk te 
houden en de betaling zo snel als het kan uit te voeren. De ondernemers kunnen zich best nu al 
inschrijven op de website van de dienst 1819 om op de hoogte gebracht te worden van de exacte datum 
waarop het formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zal zijn.  
 
Steunmaatregelen voor de sector van de dienstencheques 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook steunmaatregelen ontwikkeld voor de 
dienstenchequesector. U vindt alle nuttige info hier. 
 

6. Noodbegeleiding voor ondernemingen die getroffen worden door Covid-19 
 
We hebben in onze vorige brief gemeld dat een gewestelijk team van coaches met een brede waaier aan 
expertise werd opgericht door hub.brussels om de Brusselse ondernemingen te ondersteunen bij het 
beheer van deze crisis en hen naar de juiste partners te leiden. Meer informatie over dit 
ondersteuningsinitiatief vindt u in de reportages die BX1 en Bruzz op 13 mei hebben gemaakt. 
  
Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, moet u deze vragenlijst invullen, die volledig 
vertrouwelijk is, zodat het team het ondervonden probleem duidelijk kan identificeren. Deze gloednieuwe 
begeleiding heeft geen betrekking op vragen in verband met federale en regionale premies en 
steunmaatregelen. Deze vragen moeten rechtstreeks aan 1819 worden gesteld of per e-mail via 
info@1819.brussels. 
 

7. UCM enquête - Hoe ging de heropening in Fase 1B? 
 
De UCM organiseert een enquête om de meningen te achterhalen van de handelaars die hun bedrijf 
hebben kunnen heropenen in het kader van Fase 1B op 11 mei. Deze enquête bestaat uit 8 vragen en 
neemt slechts 2 minuten van uw tijd in beslag. Het zal UCM in staat stellen om uw realiteit beter te 
begrijpen en om hulpmechanismen te blijven vragen om handelszaken en ondernemingen te 
ondersteunen. U hebt tot zaterdag 16 mei - 16u00 de tijd om te reageren. 

Sinds het begin van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 staat de Dienst Lokaal Economisch 
Leven van de gemeente tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij de te 
ondernemen stappen. Deze dienst is ook beschikbaar om u te helpen bij de afbouw van de 
inperkingsmaatregelen. U kunt ze bereiken op 02.773.07.82 of via e-mail (nstevens@woluwe1150.be). 

We hopen dat we erop kunnen rekenen dat ieder van u alle nodige bepalingen respecteert om de 
verspreiding van Covid-19 onder controle te houden en de voortzetting van de volgende fases van de 
afbouw van de inperkingsmaatregelen mogelijk te maken.  
 
Wij stellen alles in het werk om u te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode en staan aan uw zijde 
om u te begeleiden tijdens deze geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen. 
 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 

 
 
 
 

Antoine Bertrand  
Schepen van het lokaal Economisch leven 

https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-covid-19-extra-steunmaatregel-en-een-herstelplan-het-brussels
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-covid-19-extra-steunmaatregel-en-een-herstelplan-het-brussels
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/dienstencheques-covid-19?utm_source=sendinblue&utm_campaign=052020_Newsletter_externe_NLFR&utm_medium=email
https://bx1.be/news/la-region-lance-un-pole-daccompagnement-pour-les-entreprises-touchees-par-la-crise/?theme=classic
https://www.bruzz.be/economie/ondernemingen-krijgen-persoonlijke-begeleiding-om-crisis-te-overleven-2020-05-13
https://cdn.flxml.eu/lt-2168091272-64f832b74cb0e9e0b094f6ade6a066179d370cbf661d4648
mailto:info@1819.brussels
https://fr.surveymonkey.com/r/CommerceCovidReprise


 
Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die voortvloeien uit het besluit van de Nationale 
Veiligheidsraad, op basis van het verslag van de deskundigen van het GEES, om fase 2 van de afbouw van 
de inperkingsmaatregelen vanaf 18 mei aanstaande te starten:  

 

 

http://www.info-coronavirus.be/

