Mag mijn zaak open blijven? Zo ja, onder welke
voorwaarden?
2 nov 2020
De verschillende overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen voor ondernemers gelden tot 13
december. De meest recente informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Horeca
Sinds 19 oktober moet de horeca (cafés en restaurants) op bevel van de federale
overheid verplicht. Deze maatregel loopt verder tot 13 december. Het gaat om alle
drank- en eetgelegenheden met uitzondering van:
logiezen die maaltijden op de kamer mogen aanbieden
grootkeukens in scholen en leefgemeenschappen. Bedrijfskantines moeten wel sluiten.
Restaurants mogen wel nog afhaalgerechten en niet-alcoholische dranken meegeven, tot 22 uur 's avonds.
Recepties en banketten met een professionele catering zijn verboden.

Winkels en middenstand
Essentiële winkels blijven open. Het gaat over:
winkels waar voeding wordt verkocht, zoals supermarkten, bakkers, nachtwinkels of broodjeszaken
winkels waar dierenvoeding wordt verkocht
apothekers en winkels die medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen verkopen
winkels die verzorgings- en hygiëneproducten aanbieden
telecommunicatiewinkels, behalve winkels die enkel accessoires verkopen
doe-het-zelfzaken die vooral gereedschap en bouwmaterialen verkopen
tuincentra, kwekerijen, bloemenwinkels
krantenwinkels, boekenwinkels en winkels voor schrijf- en papierwaren
detailhandels die stoffen en brei- en naaigerief verkopen
tankstations
wassalons
garages en fietsenwinkels om dringende herstellingen op afspraak uit te voeren.
Groothandels voor professionals (alleen voor professionals)
Sinds donderdag 29 oktober mag u met maximaal 2 volwassenen samen winkelen (of 1 volwassene met minderjarige (-18) kinderen).
Winkelen wordt opnieuw beperkt tot 30 minuten.
Nachtwinkels moeten dicht om 22 uur, vanaf 20 uur mag er geen alcohol verkocht worden.
Alle niet-essentiële winkels moeten vanaf 2 november de deuren sluiten. Afhaal en levering aan huis blijft wel mogelijk. Deze maatregel
blijft minstens tot 1 december en wordt dan geëvalueerd.
Lees hier de gids van FOD Economie(opent in nieuw venster) met tips om een winkel veilig te openen.

Zelfstandigen, vrije beroepen en andere bedrijven
Professionele activiteiten mogen blijven doorgaan. Telewerk is verplicht, waar dat kan. Houd bij de organisatie van die activiteit steeds
rekening met de regels die in uw sectorprotocol(opent in nieuw venster) zijn vastgelegd. Belangrijke uitzonderingen:
Alle georganiseerde vrijetijdsbestedingen voor personen ouder dan 12 jaar verboden.
Niet-medische contactberoepen (kappers en barbiers, niet-medische pedicures, grimeurs, schoonheidsspecialisten,
nagelspecialisten, tatoeage- en piercingsalons, ....) moeten vanaf 2 november de deuren sluiten.
Onder andere volgende dienstverleningen kunnen dus blijven doorgaan:
Alle bouwwerkzaamheden, ook binnenshuis
Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren en dierenvervoer
Schoonmaakdiensten (strijkateliers, ....)
Verzekeringskantoren
Notariaten
Taxidiensten
......

Recreatieve indooractiviteiten (sport, welness, cultuur, ....)

Vanaf donderdag 29 oktober gelden volgende maatregelen:
Alle cultuurhuizen (bioscopen, theaters en musea) moeten sluiten. Alleen bibliotheken mogen open blijven.
Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren moeten dicht.
Bowlings, binnenspeeltuinen, .... moeten sluiten.
Dancings, discotheken en nachtclubs blijven gesloten.
Alle zwembaden (ook privé-zwembaden) moeten sluiten.
Fitnesscentra moeten sluiten.
Sportcentra moeten sluiten. Alle sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is
verboden.
Voor binnensporten is er een uitzondering voor sportkampen en lessen LO voor kinderen jonger dan 13 jaar en voor
topsporters.
Voor buitensporten is er een uitzondering voor kinderen tot 13 jaar.
Welnesscentra (sauna's, jacuzzi's, stoomcabines en hammams) moeten sluiten voor publiek. Hebt u thuis een sauna of dergelijke
dan mag u die natuurlijk nog gebruiken (privé-gebruik).
Vanaf 2 november moeten ook schoonheidssalons, massagesalons, kappers, niet-medische pedicures, .... de deuren sluiten.
Buitenspeeltuinen blijven open.

Markten
Sinds donderdag 29 oktober zijn enkel de wekelijkse markten nog toegestaan.
Kerstmarkten, rommelmarkten, kermissen en alle andere eventementen zijn verboden.
Vanaf 2 november mogen op de wekelijkse markt enkel nog kramen staan die essentiële zaken verkopen.

Toerisme
Vanaf 3 november (na het verlengde weekend moeten) moeten vakantieparken en campings sluiten. In vakantieparken worden
indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in
de vakantiehuisjes, per gezin.
Hotels en B&B's blijven open, maar het restaurant en de bar moet sluiten (maaltijden enkel op de kamer).
Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u een overzicht van steunmaatregelen, gezondheidsmaatregelen en protocollen voor de
toeristische sector(opent in nieuw venster).

Elektronische betalingen
Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cash geld besmet is, maar omdat elektronische betalingen beter toelaten
de social distancing-maatregelen te respecteren.

Naleving
De politie is bevoegd controles te doen op de federale maatregelen. Bij niet-naleving kunnen straffen opgelegd worden. De nadruk ligt
wel op preventie, dialoog en burgerzin.

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers bij
verplichte sluiting
Om bedrijven te helpen tijdens en na de moeilijke coronaperiode, heeft de overheid verschillende steunmaatregelen uitgewerkt. Lees
meer over de steunmaatregelen voor bedrijven tijdens de coronacrisis.
Er komt een steunpakket voor de horecasector om de specifieke maatregelen die ingingen op 19 oktober te helpen opvangen.

Advies en ondersteuning
VLAIO biedt hulp aan heropstartende handelaars, ondernemers en lokale besturen(opent in nieuw venster). Hun wordt ook aangeraden
de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan(PDF bestand opent in nieuw venster)’ van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te raadplegen.
VLAIO formuleert op zijn website 10 regels voor horeca-ondernemers(opent in nieuw venster) die een veilig horecabezoek moeten
garanderen. Die richtlijnen zijn gebaseerd op de 'Gids voor een veilige heropstart van de horeca'(opent in nieuw venster) van de FOD
Economie, die de preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurateurs/café-uitbaters, hun personeel en hun klanten bevat.
Horeca-ondernemers vinden verder tips voor toegankelijke maatregelen voor ouderen en mensen met een handicap(opent in nieuw
venster) op de website van Inter.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie
Dienst Ondernemen
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
ondernemen@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.
Alle openingsuren

