
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Sint-Pieters-Woluwe, woensdag 29 april 2020 

Covid-19 informatie voor handelszaken en ondernemingen 
Geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen - Laten we onze lokale handelszaken 

ondersteunen - Nuttige informatie over de Brusselse gewestelijke premies  
en economische steunmaatregelen 

Zoals beloofd in onze vorige brieven, komen wij regelmatig bij u terug om u op de hoogte te brengen van 
de laatste ontwikkelingen van de maatregelen die in het kader van de gezondheidscrisis in verband met 
het Coronavirus worden genomen. Het Nationaal Veiligheidscentrum heeft op 24 april besloten tot een 
plan voor geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen in verschillende fasen vanaf 4 mei. Elke 
hieronder beschreven fase blijft voorwaardelijk en de toepassing ervan zal afhangen van de evolutie 
van de verspreiding van het virus. We herinneren u eraan dat de periode van lockdown tot en met 3 mei 
duurt (besluit van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april).  
 
Herinnering van de winkels die geopend mogen worden, onder voorbehoud van strikte naleving van de 
hygiënische en sociale afstandsmaatregelen: 

• de voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u00) 

• de dierenvoedingswinkels 

• de apotheken 

• de krantenwinkels (press-shops) 

• de benzinestations en brandstofleveranciers 

• de winkels voor pasgeborenen 

• de doe-het-zelfwinkels  

• de tuincentra en boomkwekerijen 

• de telecommunicatiewinkels, met uitzondering van winkels die alleen accessoires verkopen, maar 
alleen voor noodgevallen, waarbij slechts één klant per keer en alleen op afspraak wordt 
ontvangen  (ministerieel besluit van 3 april) 

• de winkels voor medische hulpmiddelen, maar alleen voor noodgevallen, waarbij slechts één 
klant per keer op afspraak wordt ontvangen (ministerieel besluit van 3 april). 

• de dringende voertuigherstellingen (inclusief fietsen) worden ook toegestaan door de federale 
overheid. Deze dringende herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd als de sociale afstand 
van 1,50 meter en de gezondheidsvoorschriften strikt worden nageleefd. 

 

Lijst van handelszaken waaraan vanaf 4 mei stoffenwinkels worden toegevoegd, als onderdeel van fase 
1A van de geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen. 
 
Ter herinnering, de toegang tot supermarkten moet worden geregeld: 

• 1 klant per 10m² voor een periode van maximaal 30 minuten 
• In de mate van het mogelijke:, worden mensen gevraagd om alleen te komen. 

1. Geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen 

 

FASE 1A - 4 MEI 

• Voor de winkels en de horeca 
Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels en fourniturenwinkels, die – 
gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen. 

• Algemeen: 
o Op de werkvloer moet de werkgever z’n werknemers beschermen als dat nodig is. 
o Wat de organisatie van het werk betreft, hebben de sociale partners van de Hogere Raad 

voor Preventie en Bescherming op het Werk, in overleg met de Strategische Eenheid van 
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de Minister van Tewerkstelling en de deskundigen van de FOD Werkgelegenheid, een 
algemene gids voor goede praktijken opgesteld. Die zal als basis gelden voor af te 
sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een 
progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor 
iedereen. 

• Voor de industrie en B2B-services 
Telewerk blijft de norm.  Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, 
dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het 
dragen van een masker.  

FASE  1 – B (11 MEI, SCHATTING) 

• Voor de handelszaken:  
Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie 
op basis van grootte of sector. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen 
bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners. Er zijn drie soorten 
voorwaarden, met betrekking tot: 

o de organisatie van het werk, 
o de ontvangst van klanten, 
o het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden. 

• De uitoefening van zogenaamde contactberoepen is in deze fase nog niet toegestaan. 

FASE 2 (18 MEI, SCHATTING) 

• Voor de handelszaken 
Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen (zoals 
kappers) hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen. 

FASE 3 (TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI, SCHATTING) 

• De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere 
fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten 
gebeuren. 

Tot op heden hebben we nog geen informatie ontvangen over de mogelijke datum van hervatting van 
de markten. We wachten op een besluit van de Nationale Veiligheidsraad over deze kwestie. 

2. Laten we onze lokale handelszaken ondersteunen 
 

Zoals eerder aangekondigd, hebben we op de website van de 
gemeente een kaart en een lijst van de handelszaken die open zijn 
en de handelszaken die een Take away en/of thuisbezorgingsdienst 
aanbieden tijdens de periode van lockdown. Alleen horeca- en 
levensmiddelenwinkels mogen take-away verkopen. Voor de rest 
van de handelszaken is alleen thuisbezorging toegestaan.  
 
Tot op heden vermeldt deze kaart 45 handelszaken en 19 
marktkramers en werd bijna 4.200 keren gezien! 
 
Hebt u het formulier nog niet ingevuld? Vul dit hier in en uw 
handelszaak zal er snel vermeld worden. 
 
We vermelden ook de thuisbezorgingsdiensten die door 
marktkramers worden aangeboden. 
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3. Nuttige informatie - Premies economische steunmaatregelen 
 

Bekijk alle informatie voor ondernemingen 
1819 informeert u over de Covid-19-maatregelen. Raadpleeg regelmatig de FAQ-pagina van de website 
1819 om op de hoogte te blijven van alle maatregelen die door de autoriteiten worden genomen. U kunt 
ook 1819 telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 u. 
De praktische modaliteiten en het aanvraagformulier voor de eenmalige premie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar op www.primecovid.brussels 

Als u op de hoogte wilt blijven van ander nieuws of uitbreidingen door de dienst 1819, aarzel dan niet om 
uw e-mail aan deze lijst toe te voegen. Of controleer de updates op datum in de sectie  ”Recente 
updates". 
 
Zoals 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. U kunt ze bereiken op 02.773.07.82 of via e-mail (nstevens@woluwe1150.be). 
 

4. #resilientbxl – hub.brussels 
 
In de context van de gezondheids- en economische crisis heeft hub.brussels een gloednieuwe 
#resilientbxl sectie op zijn blog gecreëerd om gedurfde nieuwe initiatieven te presenteren die bedacht 
zijn door ondernemers, burgers, publieke instellingen... die zich mobiliseren of heruitvinden tegen het 
virus.  
 
De volledige of gedeeltelijke stopzetting van de bedrijfsactiviteiten kan ook een gelegenheid zijn om 
nieuwe dingen te leren en het bedrijfsmodel aan te passen om nog sterker terug te komen na de crisis. 
Hier zijn een paar ideeën voor vrije training of coaching. 
 

Coaching in digitale marketing 
Met l’Agence digitale solidaire kunt u genieten van gratis coaching in digitale 
marketing om uw bedrijf online te promoten, eenvoudige alternatieven aan te 
bieden aan uw klanten of uw bedrijf snel aan te passen aan digitaal. 
 
 

E-Commerce Webinars 
E-commerce is een van de winnende kaarten om door de 

crisis te komen. Geniet van de replay van de reeks gratis webinars over e-
commerce, georganiseerd in samenwerking met de dienst van 1819.  

 
 
E-commerce Gids & Tips 
Creëer uw e-shop en lever in Brussel in 1 uur op supportyourlocalshop. Op het 
programma: een gids, online training aangepast aan beginners en een snelle 
gebruiksklare oplossing. 
 
 

Wij hopen dat het delen van deze informatie nuttig voor u zal zijn en herhalen onze steun in deze 
turbulente tijden. We komen hier zeker nog op terug, zodra we nieuwe informatie hebben. U kunt er 
zeker van zijn dat wij ook aan uw zijde zullen staan om u te begeleiden bij deze geleidelijke afbouw van de 
inperkingsmaatregelen. 
 
Zorg voor uzelf en uw naasten. 

 
 
Antoine Bertrand 
Schepen van het lokaal Economisch leven 

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-en-de-maatregelen-ter-ondersteuning-van-de-brusselse-economie-de-recente-updates
https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-en-de-maatregelen-ter-ondersteuning-van-de-brusselse-economie-de-recente-updates
https://hub.brussels/nl/blog/ondernemen-in-tijden-van-corona-resilientbxl/
https://agencedigitalesolidaire.org/
https://1819.brussels/blog/vous-avez-manque-un-de-nos-webinaires-en-e-commerce-visionnez-le-en-replay-ici
https://1819.brussels/blog/vous-avez-manque-un-de-nos-webinaires-en-e-commerce-visionnez-le-en-replay-ici
http://www.supportlocalshop.org/

	1. Geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen
	FASE 1A - 4 MEI
	FASE  1 – B (11 MEI, SCHATTING)
	FASE 2 (18 MEI, SCHATTING)
	FASE 3 (TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI, SCHATTING)
	Bekijk alle informatie voor ondernemingen

