Pastoorstraat 2 - 1190 Vorst

CORONAVIRUS - BERICHT AAN DE HANDELAARS
Beste handelaars,
Met het oog op de inperking van de verspreiding van het coronavirus heeft de Veiligheidsraad op dinsdag
17 maart versterkte maatregelen genomen, die van toepassing zullen zijn tot 6 april. Wij overlopen de details:

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van levensmiddelenwinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en boekhandels.
•

Daarnaast wordt de toegang tot supermarkten gereguleerd, waarbij de toegang wordt beperkt tot een
bepaald aantal klanten: 1 persoon per 10 m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten.
•
Cafés moeten hun terrasmeubilair binnenzetten.
•
Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van
‘social distancing’.
•
Bij kappers wordt er per kapsalon één klant tegelijk en op afspraak toegelaten.
Wat het sociaal leven betreft:
- Alle samenscholingen en evenementen worden geannuleerd.
- Discotheken, cafés, bars en restaurants blijven gesloten.
Overzicht van de maatregelen die van toepassing zijn tot 3 april:
Handelszaken die levensnoodzakelijke
goederen leveren:

Normale openingsuren in de week en het weekend

Voedingswinkels, apotheken
Restaurants, snackbars

Verbod om ter plaatse te consumeren
Levering en afhaling van meeneemschotels toegelaten in de
week en het weekend Gelieve de regels inzake hygiëne en
social distancing na te leven bij bestelling/ontvangst van
de schotels.

Discotheken, bars, cafés

Volledige sluiting

Andere soorten handel

Volledige sluiting

Markten

Markten in open lucht zijn verboden. Kramen met voeding
zijn enkel toegelaten waar dat noodzakelijk is.

Deze maatregelen kunnen aangepast worden en andere maatregelen kunnen genomen worden in de loop van
de komende dagen. Wij zullen jullie blijven informeren over mogelijke evoluties.
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Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds bij ons terecht. Indien nodig kan u contact opnemen met de
volgende personen:
-

Melodie BOTWIN, hoofd van de dienst Handel, tel. 02/370.22.36 of mbotwin@vorst.brussels

-

Nadia BELMHAIDI, dienst Handel, tel. 02/370.22.36 of nbelmhaidi@vorst.brussels

-

Charles SPAPENS, 1e schepen van Vorst bevoegd voor Handel, tel. 02/370.22.25 of
cspapens@vorst.brussels

Als bijlage vindt u de eerste maatregelen die genomen werden ter ondersteuning van de economie en de
zelfstandigen.

Vanwege het College:
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Betty MOENS

Stéphane ROBERTI
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Coronavirus: Maatregelen ter beperking van
economisch verlies voor ondernemingen
Nadere informatie over elke maatregel is te vinden op de website van de FOD Economie:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voorondernemingen/coronavirus-de-economische


Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke
werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming
in moeilijkheden. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden wegens economische redenen
tijdelijk werkloos te stellen. De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt binnen de 3 à 4 dagen erkend.



Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als overmacht – worden voor
een periode van 3 maanden verhoogd van 65 naar 70 %. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de
getroffen werknemers te beperken.



Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard
als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.



Betalingsplan btw

Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19, wordt het
mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.



Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de
boetes, volgens dezelfde voorwaarden.



Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het
mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.
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Vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is
gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.



Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met
een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de
socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.



Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht
op grond van de gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële
steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.



Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan
dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering
te wijten is aan Covid-19.
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