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Coronavirus?
› Familie van virussen
• Groot aantal types gekend bij dieren (o.a. vleermuizen)
• Al lang 4 types gekend als ziekmakend voor de mens
• Gewoon verkoudheidsvirus
• Sinds de jaren 2000 ook 3 types met ernstig beeld bij de mens
• 2003: SARS-CoV: 8000 gevallen, 774 doden
(vnl China en Hong Kong)
• 2012: MERS-Cov:
(vnl Arabisch schiereiland)
• 2019: SARS-CoV-2:
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Nieuw coronavirus: ziekte
› Symptomen 2-14 dagen na contact, maar meestal < 9 dagen

• Koorts
• Hoesten
• Kortademigheid

• Sommigen evolueren naar longontsteking
• Sommigen evolueren naar longfalen en shock
• Sterfte 2-3% (huidige inschatting)

• Vergelijk sterfte

• SARS 2002: 9,6% sterfte
• MERS-CoV: 34% sterfte
• Griep: veelal 0,1%
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Nieuw coronavirus: ziekte
› Symptomen
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Nieuw coronavirus: ziekte
•
•
•
•

Respiratoire ziekte
Elke persoon dreigt 2 tot 3 andere personen te besmetten
Ook kort na het overlijden nog besmettelijk, soms tot 3 dagen later
Ook oppervlakken en voorwerpen kunnen het virus dragen
→ Het virus overleeft
• 2 tot 3 dagen op plastic of metalen oppervlakken
• 24 uur op karton
• 3 uur in fijne druppeltjes in de lucht.
! Belangrijk: de omgeving ontsmetten is van cruciaal belang
Corona virus
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Nieuw coronavirus: ziekte
› Risicogroepen om de ziekte ernstig door te maken

• Ouderen
• 80+ : 15%
• 60-69j : 3,6%
• 10-39j : 0,2%
• Onderliggende aandoeningen
• Hart
• Longen
• Diabetes
• Andere

Dit zijn percentages.
Er worden ook jonge
en gezonde mensen
zwaar ziek.
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Nieuw coronavirus: geschiedenis
• 31/12/2019: Stedelijk Ziekenhuis Wuhan
• “bekendmaking” cluster virale longontsteking
• onbekende origine
• Alle gevallen verbonden aan vismarkt van Wuhan (winkeliers, bezoekers)
• 09/01/2020: nieuw coronavirus als oorzaak gedetecteerd:
• 2019-nCoV
• Later omgedoopt tot SARS-CoV-2
• Ziekte ondertussen bekend als COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019)
• Wuhan: Chinese miljoenenstad, 11 miljoen mensen, 1,200 km ten zuiden van
Beijing in de provincie Hubei
Corona virus
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Nieuw coronavirus: verspreiding
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Nieuw coronavirus: verspreiding
• Sinds verspreiding:
• Hubei
• China (82 867 cases)
• Rest van de wereld
• 11/03/2020: WHO roept pandemie uit
• 23/03/2020: COVID-19 erkend als beroepsziekte
voor personeel uit de gezondheidszorg
• Situatie op 8/04/2020:
• 1 484 811 gekende zieken
• 88 538 doden
• 184 landen met zieken, zoals:
VS (432 132), Italië (139 422), Spanje (148 220)
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Nieuw coronavirus: België
• Tot 1 maart: fase 1
• Geïsoleerde gevallen duiken op, contactonderzoek & preventietips
• Sinds 1 maart: fase 2
• Veel gespreide, mogelijk regionaal nog geclusterde gevallen
• Sinds 10 maart: versterkte fase 2
• Regeringen nemen in de Nationale Veiligheidsraad eerste set maatregelen
• 12 maart
• Regeringen nemen in de Nationale Veiligheidsraad tweede set maatregelen
• Afkondiging federale fase met federaal noodplan
• 17 maart
• Regeringen nemen in de Nationale Veiligheidsraad derde set maatregelen
Corona virus
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Nieuw coronavirus: België
In België 24 983 gevallen (situatie 9/04/20 – 11:30)
•
•
•
•
•

14 469 (58%) in Vlaanderen | 2664 (11%) in Brussel | 7461 (30%) in Wallonië
5590 mensen in ziekenhuis
1285 op intensieve zorgen, 992 onder beademing
2523 mensen overleden
Aantal gevallen zijn geteste mensen. Door efficiënt omgaan met beschikbare
middelen is dit een onderschatting.
• Prioriteit bij testing voor zorgverleners en ernstig zieke mensen.
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Distributie per leeftijd en geslacht van bevestigde gevallen in België*
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Distributie van het aantal bevestigde gevallen per provincie
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Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie
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Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente
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Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente
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Evolutie aantal coronapatiënten in ziekenhuisbedden 2/04-8/04 (7 dagen)
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Evolutie aantal coronapatiënten op intensieve zorgen 2/04-8/04 (7 dagen)
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Bezettingsgraad van de ICU-bedden op 5/04

Op 5 april werd 56 procent van het totale aantal ICU-bedden bezet door bevestigde en
mogelijke COVID-19 patiënten.
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Evolutie situatie in woonzorgcentra 2/04-8/04 (7 dagen)
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Situatie in woonzorgcentra op 9/04 17:30 uur
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Nieuw coronavirus
› Containment
• Tracing
• Prioritair: zorgberoepen
• Testing
• Problemathiek van testmateriaal
• Focus op zorgberoepen en mensen in ziekenhuis
• Social distancing
• Onnodig sociaal contact vermijden
• ‘Blijf in uw kot’
Corona virus
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Nieuw coronavirus
› Vaccin
• België maakt 5 miljoen euro vrij voor de zoektocht naar COVID-19-vaccin
• Gaat naar de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
= een internationale alliantie van publieke en private partners die de ontwikkeling van
een vaccin tegen COVID-19 wil versnellen

• Om klinische studies te financieren
• Om wereldwijde productiecapaciteit te verbeteren
• Ambitie: min. 3 kandidaat-vaccins

Corona virus
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Algemene preventie coronavirus
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Algemene preventie coronavirus
› Blijf zoveel mogelijk thuis
• Maximaal contact vermijden met de buitenwereld!
• Enkel het noodzakelijke:
• Eten halen
• Naar het werk gaan (indien telewerk niet mogelijk is)
• Naar de dokter/apotheker gaan
• Naar de bank/de post gaan
• Tanken
• Mantelzorg bieden of hulp verstrekken aan kwetsbaren
Corona virus
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Algemene preventie coronavirus
› Blijf zoveel mogelijk thuis
• Buitenactiviteiten toegestaan en aangeraden
• Alleen/in gezin/met eenzelfde iemand, mits voldoende afstand
• Wandelen, lopen, fietsen, skaten, steppen en skateboarden
• NIET de auto nemen om een buitenactiviteiten elders uit te voeren,

behalve toegestaan voor ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit, zwangere
vrouwen en gezinnen met kinderen tot en met 5 jaar oud (NIET naar zee/de Ardennen)

• In de parken gaan zitten, picknicken of zonnebaden is verboden
behalve tolerantie voor voor ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en
zwangere vrouwen in geval van op een bank plaatsnemen

• Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.
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Algemene preventie coronavirus
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Algemene preventie coronavirus
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Belang van social distancing
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Belang van social distancing
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Belang van social distancing
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Samenwerking!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetenschappelijke comité coronavirus
Risk Assessment Group (RAG)
Risk Management Group (RMG)
Overlegcomité
Nationale Veiligheidsraad
Federale fase
Coördinatie gelijke werking over geheel België nastreven
Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS): België – Nederland
Samenwerking EU (Raadsformaties m.b.t. Volksgezondheid en Economische
ondersteuning)
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Concrete maatregelen
• Onderwijs
• Scholen sluiten voorlopig niet
• Lessen opgeschort tot 19 april
• Opvang bieden

• voor kinderen van ouders die werken in cruciale sector
• voor kinderen in medische of sociaal kwetsbare situatie
• voor kinderen met moeilijke thuissituatie

• Afstandsonderwijs voor universiteiten en hogescholen
• Crèches blijven open
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
Professor Pierre Van Damme: “De kinderen zijn een grote groep die zo goed als
niet ziek wordt van dit virus. Als het virus tussen de kinderen circuleert,
bouwen al die kinderen antistoffen op tegen het virus en zal dat ermee toe
bijdragen dat de uitbraak uiteindelijk uitdooft. Intussen is het wel van groot
belang dat de kinderen zo weinig mogelijk contact hebben met hun
grootouders, die wél erg kwetsbaar zijn voor dit virus.”
Professor Herman Goossens: “Er is geen enkele casus, ook internationaal niet,
waarbij kinderen aan de bron van een uitbraak liggen. Er is ook weinig
wetenschappelijke evidentie dat kinderen een rol spelen bij de verspreiding.”
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Concrete maatregelen
• Kinderopvang
• De grootte van de groep maakt niet zoveel uit.
• Wel belangrijk is:

• dat de begeleiding niet tot de risicogroep behoort;
• dat de begeleiding steeds zeer goed de nodige handhygiëne naleeft;
• dat er steeds voldoende begeleiding aanwezig is.
1 begeleider per 14 aanwezige schoolkinderen is aangewezen.
De organisator kan hiervan afwijken indien dit noodzakelijk is.

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Concrete maatregelen
• Kinderopvang
• Diegenen die hun kinderen thuis kunnen opvangen, vragen we dit te
doen. De kinderopvang is nodig voor cruciale sectoren, de
levensnoodzakelijke jobs.
• Wie nu geen gebruik maakt van kinderopvang, moet die niet betalen.
Respijtdagen worden opgeschort tot en met 5 april.
• Het sluiten van de opvang is niet nodig als de kindjes of het personeel
niet ziek zijn. Het houdt zo goed als geen gevaar in voor besmetting of
verspreiding.
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Concrete maatregelen
• Jeugdhulp (Opgroeien)
• Huis- en contextbezoeken kunnen blijven plaatsvinden, mits
inachtname van de gekende preventieve maatregelen.
• Een ouder/kind ziek of behoort tot risicogroep? Huisbezoek wordt
geannuleerd.
• Tips:

• vaker dan gewoonlijk schoonmaken
• frequenter vuilniszakken wegbrengen (zeker als er gebruikte zakdoeken in zitten)
• sociale afstand houden
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Concrete maatregelen
• Consultatiebureaus (Kind & Gezin)
• Er is momenteel geen sprake van algemene sluiting.
• blijvende ondersteuning en antwoorden op vragen

• Ziek of risicogroep? Blijf thuis.
• Advies:

• Broer/zus thuis laten
• Voldoende afstand bewaren in de wachtzaal

• Vaccinaties via Kind & Gezin aan kinderen starten vandaag terug;
afspraken wel anders ingepland, zodat nooit veel ouders tegelijkertijd in
de wachtzaal zitten.
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Concrete maatregelen
• Ouderen
• Geen seniorenactiviteiten
• Dienstencentra gesloten tot 13/04
• Geen bezoekers in woonzorgcentra tot 13/04
tenzij: vrijwilligers, stagiairs, geregistreerde mantelzorgers (ADL)

• Zorg
• Voedselhulp via thuislevering
• Geen bezoekers in residentiële voorzieningen voor personen met een
handicap
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Concrete maatregelen
• Zorg
• Thuisverpleegkundigen hoeven de eID van hun patiënten momenteel
niet meer in te lezen bij de toepassing van de derdebetalersregeling.
• Het gebruik van een kaartlezer en ander elektronisch materiaal bij verschillende
patiënten zou het virus immers verder kunnen verspreiden.

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Ziekenhuizen
• Geen bezoekers in ziekenhuizen
tenzij: ouders van kinderen in het ZH, naasten van iemand op palliatieve,
verzorgers/begeleiders

• Vanaf 14/03 moeten alle algemene en universitaire ZH, psychiatrische ZH
en revalidatieziekenhuizen de actieve fase vh ziekenhuisnoodplan opstarten.
• Vanaf 14/03 moeten alle algemene en universitaire ZH,
revalidatieziekenhuizen, alsook de privéklinieken, alle electieve consultaties,
onderzoeken en ingrepen annuleren.
*Alle dringende en noodzakelijk consultaties, onderzoeken en ingrepen blijven wel gebeuren.
Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, etc) of noodzakelijke
dagelijkse revalidatie worden voortgezet.
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Geneesmiddelen
• Vastlegging van beperkende regels in de handel in geneesmiddelen om de
bevoorrading te verzekeren voor corona-patiënten.

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Verhogen slagkracht ziekenhuizen en zorginstellingen
• Mogelijkheid dat andere zorgberoepen bij tekorten verpleegkundige
handelingen kunnen stellen
• Financiering van werking ziekenhuizen is veilig gesteld door snelle storing van
voorschot van 1 miljard voor hun werkingskosten

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Schakelzorgcentra
• Voor wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen
dreigen vol te lopen
• Doel: extra noodcapaciteit
• Verblijf van tijdelijke duur
• Doelgroep: patiënten (zowel COVID-19 als non-COVID-19) die medisch gezien
het hospitaal mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet
naar huis kunnen, vb. omdat de zorg thuis nog niet continu gegarandeerd kan
worden. / die nog zorgvuldig klinisch toezicht nodig hebben, zodat ze bij
eventuele achteruitgang snel terug naar het ziekenhuis verwezen worden.
/ die in afwachting zijn van een ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis.
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Schakelzorgcentra
• Geschikte infrastructuur, vb. hotels, leegstaande zorggebouwen, kloosters...
• Draaiboek/Handleiding voor gouverneurs, lokale besturen & eerstelijnszones
(Zorg & Gezondheid)
•Concrete richtlijnen en adviezen over wie wat moet doen om een SZC op te richten
•Logistieke voorwaarden
•Personeel dat voorzien moet worden

• Afhankelijk van de nood tot 30 centra in heel Vlaanderen mogelijk
• Potentieel één SZC per twee of drie eerstelijnszones
• Starten met 30-tal bedden, maar uitbreiding moet mogelijk zijn tot 50

• Financiering zal voorzien worden

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Vrije tijd
• Annulatie van alle samenkomsten (binnen en buiten)
• Musea, concertzalen en opera- en theaterhuizen gesloten
• Geen erediensten, geen doopsels
• Geen huwelijken, behalve burgerlijk huwelijk
• Begrafenisplechtigheden in beperkte kring
• Zwembaden gesloten
• Sporthallen en fitnesscentra gesloten
• Speeltuinen en dierenparken gesloten
• Cinema’s en casino’s gesloten
• Discotheken, feestzalen en bars gesloten
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Vrije tijd
• Winkels: gesloten, behalve winkels met essentiële levensmiddelen,
dierenvoedingswinkels, apotheken en krantenwinkels
• Supermarkten: 1 persoon/10m² en max. 30 min.
• Nachtwinkels: tot max. 22.00 u. open

• Horeca: cafés en restaurants gesloten
• Thuisbezorging en drive-in toegestaan
• Hotels blijven open, behalve eventuele restaurants, bars, eethoeken
en andere gemeenschappelijke ruimtes
• Markten gesloten, behalve kramen met essentiële levensmiddelen
op een plek waar ze onmisbaar zijn
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Bedrijven
• Maximaal telewerk
• Niet mogelijk? Regels social distancing respecteren
• Niet de regels volgen? Een zware boete
• Nog steeds niet de regels volgen? Verplichte sluiting
Behalve voor essentiële sectoren; zij moeten zo goed mogelijk de regels
i.v.m. social distancing volgen.
• Niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden tot 5/04
• Grenzen dicht voor niet-essentiële reizen
• Iedereen die nog aankomt op Brussels Airport, krijgt dwingend advies om
2 weken in quarantaine te gaan.
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Aanpassingen voor algemene vergaderingen
• Algemene vergaderingen van mede-eigenaars: worden tijdens crisisperiode
uitgesteld en moeten worden georganiseerd binnen een bepaalde termijn nadien.
Tijdens het uitstel loopt het mandaat van de syndicus door en behoudt hij al zijn
bevoegdheden.
• Algemene vergaderingen van vennootschappen, verenigingen en rechtspersonen:
krijgen de nodige flexibiliteit om hun algemene vergaderingen te organiseren.

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Werkzaamheden bij burgerlijke en administratieve zaken:
Overmacht: wettelijk en onweerlegbaar vermoeden van overmacht ; op deze manier worden ook
mogelijk tegenstrijdige uitspraken omtrent niet-nakoming van verplichtingen in de
(verlengbare) periode van maatregelen vermeden.
Schriftelijke behandeling: mogelijkheid om zaken in beraad te nemen zonder pleidooien. Alleen
als alle partijen zich daartegen verzetten wordt de zaak uitgesteld.
Termijnen: schorsing van alle burgerlijke vervaltermijnen gedurende crisisperiode + 1 maand om
flexibiliteit te bieden om nadien nog op te treden. Ook oplossing voor opeenvolgende
termijnen vastgelegde bepaalde rechtsdagen.
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• Aanpassingen in strafzaken en strafuitvoering
Procedure: schriftelijke procedure voor bepaalde zaken Kamer van Inbeschuldigingstelling,
mogelijkheid van zitting strafuitvoeringsrechtbanken in de gerechtsgebouwen i.p.v. in de
gevangenissen
Termijnen: verlenging verjaringstermijnen strafvordering en straffen gedurende crisisperiode + 1
maand om flexibiliteit te bieden om nadien nog op te treden.
Gevangenissen: bepaalde veroordeelde gedetineerden met laag risico-profiel kunnen gevangenis
tijdelijk verlaten
Opsporingsmethoden: beperkte versoepelingen van de regels om tegemoet te komen aan
capaciteitsprobleem, zowel bij de magistratuur als bij de politie.

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
• GAS-boetes mogelijk voor inbreuken op de COVID19-maatregelen
College PG's zal een omzendbrief sturen wat uitdrukkelijk strafrechtelijk vervolgd moet worden =>
zeer ernstige inbreuken zoals spuwen. Daarvoor is celstraf mogelijk. De meeste spuwers zijn
aangehouden en zitten in voorlopige hechtenis.

• Uitstel van de herverkiezing van de Hoge Raad van Justitie

Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Financiële impact
• Economic Risk Management Group
• voorgezeten door Piet Vanthemsche en Pierre Wunsch
De doelstellingen van de ERMG zijn onder meer de voortdurende monitoring van de
economische situatie; de identificatie van de "kritieke" economische activiteiten; de
identificatie van aanvullende maatregelen om de ondernemingen te ondersteunen;
en het definiëren van voorstellen voor acties die nodig zullen zijn wanneer de crisis
voorbij is.
De ERMG is gebaseerd op twee pijlers. De cel opvolging bestaat uit experten en
vertegenwoordigers van de sociale partners en experts.. De centrale groep bestaat uit
vertegenwoordigers van de federale overheid en de deelstaten, plus alle leden van de
cel opvolging.
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Financiële impact
• Tijdelijke werkloosheid, ‘coronaprocedure’ (automatisch, uitgebreid & versterkt)
• Niet langer een onderscheid: 1 procedure, 1 aanvraagformulier
•
•
•
•

(niet apart voor arbeiders/bedienden)

De onderneming moet haar verzoek niet bewijzen.
Ook voor mensen die thuisblijven omwille van besmette gezinsleden
Optrekking van 65% naar 70% brutoloon tot eind juni + extra 5,63 euro/dag
Werknemers voor wie de berekening niet tijdig kan gebeuren, krijgen 1.450
euro forfaitair gestort in afwachting van de correcte berekening
• Combineerbaar met vrijwilligersbijdrage en inkomsten door bijberoep
Corona virus

|

59

Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Financiële impact
• De Vlaamse overheid betaalt een maand lang de water-, gas-, en
elektriciteitsfactuur van technisch werklozen
•

Om te zorgen dat deze financiële tussenkomst zo vlot mogelijk kan gebeuren, wordt voorgesteld om een
forfaitaire vergoeding zowel voor energie (elektriciteit en verwarming) als voor water op basis een standaard
verbruik per huishouden. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 202 euro per persoon.

In deze periode van uitzonderlijke maatregelen, zullen geen afsluitingen gebeuren.
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Financiële impact – Fiscaliteit
• 4 maand uitstel betaling van jaarlijkse verkeersbelasting(voor het aanslagjaar
2020) Die 4 maanden uitstel komt bovenop de normale betaaltermijn van 2
maanden, in totaal dus 6 maanden.
• Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor
erfbelasting en registratiebelasting
• De Vlaamse Belastingdienst kent als algemene maatregel een tolerantieperiode
toe met een termijnverlenging tot 2 maanden na het einde van de periode
waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.
• Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd
omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.
• De Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van
aanvragen voor afbetalingsplannen.
Corona virus
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Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Financiële impact
• Waarborglening
• 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen
Zo kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een
overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.
Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en
werkkapitaal. Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen
betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet
kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan. Daarmee kunnen we al 1000
leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen
geplaatst worden. De premie die bedrijven in ruil moeten betalen, werd verlaagd van
0,50% naar 0,25%. De waarborgregeling zal ook uitgebreid worden naar bestaande
Corona virus | 62
bancaire schulden die nog niet onder de waarborg gebracht zijn.

Nieuw coronavirus: aanpak Be - Vl
› Financiële impact
• Uitbreiding waarborgcapaciteit Gigarant tot 3 miljard euro
• 250 miljoen euro voor achtergestelde leningen voor actieve KMO's en voor
start-ups en scale-ups
• Noodfonds van 200 miljoen euro voor extra ondersteuning in gesubsidieerde
sectoren (zoals cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen) alsook specfifieke
sectoren (bijv. sierteelt, delen van toerisme, mobiliteit)
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› Financiële impact
• Corona Hinderpremie
Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor handelaars,
horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen
compenseren.
Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen
een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze vanaf 6 april hun zaak nog moeten
gesloten houden een vergoeding van 160 euro per dag.
Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor
de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers en foorkramers) die getroffen
worden door het sluiten van de openbare markten en kermissen, komen in aanmerking.
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› Financiële impact
• Corona Hinderpremie
De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen
minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.
Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie
te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun
inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
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› Financiële impact
• Corona Compensatiepremie
Alle ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar wel te kampen hebben met
zware inkomensverliezen door de coronacrisis, van groter dan 60 procent, tussen
14 maart en 30 april, krijgen een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro.
De premie is o.a. bedoeld voor tandartsen, kinesitherapeuten, schilders, loodgieters,
verhuurbedrijven, cateraars of kleine delicatessenzaken.
Bijberoepers kunnen premie van 1.500 euro krijgen als ze:
-bijdragen betalen op inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro
-daarnaast minder dan 80% als werknemer actief zijn
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› Financiële impact
• Aanmoedigingspremie
De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten
werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken
krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende
bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer
bedraagt tussen de 90€ en 150€. Voorwaarden zijn een productievermindering met
minstens 20% en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.
• Cursisten wiens Individuele Beroepsopleiding (IBO) is stopgezet door de
coronamaatregelen krijgen tijdelijk een vergoeding van 70% van hun IBO-premie
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› Financiële impact
• 2 maanden uitstel van betaling van belastingen
Bedrijven en burgers krijgen uitstel van betaling. Dat zou voor bedrijven en zelfstandigen
een directe buffer van 4,5 miljard euro betekenen.

Concreet worden de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing van het eerste
kwartaal met twee maanden verlengd. De fiscus zal in die periode geen
nalatigheidsintresten en boetes innen.
De afrekeningen van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting,
rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners van 2019, gevestigd vanaf 12
maart 2020, moet slechts twee maanden later worden betaald.
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› Financiële impact
• Versoepeling aangifteverplichtingen
De data voor de indiening van de aangiften worden versoepeld voor de
vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners
vennootschappen en de btw-aangiften (zowel periodieke aangiften, als
intracommunautaire opgaven en jaarlijkse klantenlistings).

• Uitstel van betaling van belastingen
Als de twee maanden uitstel voor de vermelde belastingen onvoldoende zuurstof geeft,
kunnen bedrijven en zelfstandigen afspraken maken met de fiscus over een
afbetalingsplan, waarbij ze ook kunnen vragen om geen nalatigheidsintresten te hoeven
betalen. Zij hebben tot 30 juni om daarvoor een aanvraag in te dienen.
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› Financiële impact
• Giften van medische hulpmiddelen door bedrijven zijn vrijgesteld van BTW,
kosten die ze maken om deze te vervaardigen zijn aftrekbaar als beroepskost

• Verhoging percentages voorafbetaling
Voor de vervaldagen van oktober en december worden de percentages verhoogd,
zodat uitstel minder nadelig wordt
• Versnelde BTW-teruggave
Bedrijven met een BTW-krediet voor februari, krijgen dat onder voorwaarden al terug op
30 april in plaats van eind mei of eind juni
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› Financiële impact
• Als de werkgever een tijdelijke thuiswerkvergoeding toekent, is deze niet
belastbaar voor de werknemer

• Verhoging percentages voorafbetaling
Voor de vervaldagen van oktober en december worden de percentages verhoogd,
zodat uitstel minder nadelig wordt
• Versnelde BTW-teruggave
Bedrijven met een BTW-krediet voor februari, krijgen dat onder voorwaarden al terug op
30 april in plaats van eind mei of eind juni
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› Financiële impact
• Sociale bijdragen zelfstandigen
Zelfstandigen die vaststellen dat de berekeningsbasis voor hun sociale bijdrage te hoog
ligt, kunnen een verlaging van hun bijdrage aanvragen. Zelfstandigen moeten hun sociale
bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 pas op 15 december betalen. Zij
kunnen bovendien ook vragen om uitstel, vrijstelling en vermindering van die bijdragen.

• Sociale bijdragen werknemers
Bedrijven die moeten sluiten of grote economische moeilijkheden hebben moeten de
socialezekerheidsbijdragen voor een deel van het eerste en het volledige tweede
kwartaal van 2020 pas betalen op 15 december.
Bedrijven kunnen ook een afbetalingsplan over maximaal 24 maanden aanvragen. Zij
kunnen van de bijdrageopslagen, boetes en intresten vrijgesteld worden indien zij in de
Corona virus |
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› Maatregelen dienstencheque-sector
• We verlengen de geldigheidsduur van de dienstencheques, uitgegeven in maart
en april 2019 die nog in omloop zijn en dreigen te vervallen, met 3 maanden van
12 naar 15 maanden.
• Verhoging subsidies voor dienstencheque-prestaties in coronacrisis
Er zijn ook veel ondernemingen die open blijven of opnieuw willen starten. Voor hen
voorzien we voor de duur van een maand in een verhoging van de subsidies voor de
dienstenchequeprestaties. Normaal is de subsidie van Vlaanderen 14,36 euro, voor die
periode zal dat nu 23 euro zijn. Hiermee kunnen ze beschermingsmateriaal voor
medewerkers aankopen.
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› Financiële impact
• Andere overheden
De federale overheid stelt de subsidies en premies van de deelstaten in het kader van de
corona-aanpak vrij van belastingen. De federale overheid vraagt de gemeenten de lokale
belastingen te bevriezen.

• Federale overheidsopdrachten
Als de aannemer van een federale overheidsopdracht door het coronavirus het werk niet
tijdig oplevert, zullen geen boetes of sancties aangerekend worden. Omgekeerd zullen de
betalingtermijnen van federale overheidsopdrachten versneld worden.
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› Financiële impact
• Handel
Overleg opgestart rond:
- Continuïteit van flexijobs, ook bij tijdelijke werkloosheid voor de hoofdjob
- Personeelsoverdracht tussen sectoren
- Flexibiliteit openingsuren in de grote distributiebedrijven

• Horeca
- Soepele regels take-away (vb. geen nieuwe FAVV-vergunning)
- Geen boeteclausules voor onderconsumptie
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› Financiële impact
• Reissector
- Tijdelijke vrijstelling van de verplichting geannuleerde pakketreizen terug te betalen,
klanten krijgen wel een voucher voor een nieuwe reis of na 12 maanden een terugbetaling.
- Werkgroep voor de luchtvaartsector

• Evenementensector
- Geen terugbetaling van de tickets indien het event wordt uitgesteld; tickets blijven geldig.
- Zo niet, dan geldt een terugbetalingstermijn om de kost te spreiden.
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› Financiële impact
• Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
Ondernemingen die ten gevolgd van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te
komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO kunnen met het agentschap
in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

• Flexibiliteit Onroerende voorheffing
De aanslagbiljetten (AB) voor de onroerende voorheffing voor bedrijven zal later
uitgestuurd w-. => We gaan voor ong. 1 miljard aan belastingen niet innen in voorjaar,
maar pas in het najaar; om bedrijven niet in liquiditeitsproblemen te brengen. We kiezen
ervoor om vanaf de maand september de AB OV voor bedrijven uit te sturen.
=uitstel van betaling tot quasi eind november.
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› Financiële impact
• Uitbreiding overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Zelfstandigen (ook bijberoepers die bijdragen betalen als in hoofdberoep) die hun
activiteiten moeten onderbreken maken voortaan sneller aanspraak op een
overbruggingsrecht. Zelfstandigen die hun activiteiten verplicht geheel of gedeeltelijk
dienen te onderbreken (vb. restaurant nog enkel afhaalmaaltijden, kledingwinkel moet
sluiten…) maken hier onmiddellijk aanspraak op.
Zelfstandigen die beslissen hun activiteiten uit eigen beweging stop te zetten (vb. door
gebrek aan klanten, wegens zelf besmet met het virus…) kunnen beroep doen op het
overbruggingsrecht indien ze minstens 7 ononderbroken dagen hun zaak sluiten.
Een maandelijkse uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met kinderlast) wordt
toegekend.
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› Financiële impact
• Betalingsuitstel voor bedrijfskredieten
Niet-financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en
zelfstandigen krijgen zonder kosten betalingsuitstel voor de kapitaalaflossingen tot
31 oktober als ze op 1 februari geen betalingsachterstand hadden of op 29
februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.
• Betalingsuitstel voor woonkredieten
Gezinnen die door een terugval in hun inkomen moeilijkheden ondervinden om hun
woonlening af te betalen en die geen betalingsachterstand hadden, kunnen
betalingsuitstel krijgen voor kapitaal en intresten, voor betalingen tot 31 oktober.
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› Financiële impact
• Garantieregeling voor nieuwe kredieten:
Met de banken is een mechanisme afgesproken dat wettelijk werd vastgelegd om 50
miljard euro aan nieuwe bankkredieten te waarborgen. De overeenkomst houdt in dat de
banken de kredietverliezen op hun bestaande leningen volledig alleen moeten dragen.
Enkel op nieuwe tijdelijke kredieten die worden toegekend om bedrijven door de crisis te
helpen, komt de overheid gedeeltelijk voor een tweede schijf tussen. De eerste schijf
verliezen wordt door de banken volledig zelf opgevangen.
De Nationale Bank en Febelfin monitoren de kredietverstrekking en de toepassing van
deze garantieregeling.
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› Financiële impact
• Engagementen verzekeringssector
- zelfde regeling voor betalingsuitstel bedrijfs- en hypothecaire kredieten
- dit betalingsuitstel wordt ook toegepast op schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringspolissen ikv
hypothecaire kredieten
- waarborgen werknemersverzekeringen (bv hospitalisatie) lopen door bij tijdelijke werkloosheid en
bedrijven krijgen uitstel voor betaling premies
- bedrijven die dat wensen krijgen betalingsuitstel voor premies die vervallen tussen 30 maart en 30
september.
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› Financiële impact
• Erkende lokale en netwerkradio's krijgen uitstel van betaling voor jaarlijkse
vergoeding
Erkende netwerkradio-omroeporganisaties moeten voor het gebruik en behoud
van de toegewezen frequenties vanaf het tweede volle kalenderjaar een jaarlijkse
vergoeding betalen. Recent heeft de VRM de erkende netwerk- en lokale radioomroeporganisaties die deze vergoeding voor het werkingsjaar 2019 verschuldigd zijn,
aangeschreven, met de vraag de vergoeding te betalen tegen 30 april 2020. In overleg
tussen de minister van Media en de administratie van de VRM werd beslist om uitstel van
betaling toe te kennen aan de betrokken netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties.
De betaling van de jaarlijkse vergoeding dient nu uiterlijk te gebeuren tegen 30
september 2020.
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› Armoede en daklozen
• De federale winteropvang wordt met 2 maanden verlengd om te verhinderen dat
de betrokken daklozen zonder medische begeleiding op straat verblijven, aan vier
grote steden waaronder Antwerpen en Gent wordt een subsidie verstrekt om
isolatiekamers te realiseren voor zieke daklozen
• Er wordt een bijkomend budget voor de bevoorrading van de voedselbanken
uitgetrokken, ook OCMW's krijgen extra federale middelen voor voedselzekerheid
bij de zwaksten van onze samenleving. Op die manier worden de beperktere
voedseloverschotten bij de supermarkten opgevangen, de beperktere
beschikbaarheid van vrijwilligers door ziekte of isolatie leidt dan niet tot een
afname van de voedselvoorziening van deze gezinnen.
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› Werk (Vlaanderen)
• De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen blijft gegarandeerd
("coronamaanden" zullen niet meetellen om hiervoor in aanmerking te komen)
• Aanwervingsincentive werkgevers voor langdurig werkzoekenden blijft
gegarandeerd ("coronamaanden" zullen niet meetellen om hiervoor in
aanmerking te komen)
• Transitiepremie naar ondernemerschap voor 45-plussers: indieningsperiode
aanvraagdossier en geldigheid pre-startestraject worden met 3 maanden verlengd
• Verlenging arbeidskaart voor economische migranten
• Compensatiepremie (70%) voor wijkwerkers tussen 13 maart en 24 april
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› Sociale Economie
• Opschorten van doorstroomtrajecten & verlengen van inschakelingstrajecten
Werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen alle kansen om na de
crisis hun begeleidingstraject op te starten of verder uit te voeren

• Opschorten regel voor invulling aantal doelgroepwerknemers in
maatwerkbedrijven

De regel dat maatwerkbedrijven op jaarbasis 90% van het totaal aantal jobs voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief moeten ingevuld hebben
om de nodige subsidies te krijgen, wordt tijdelijk opgeschort. Op die manier volgt
er in 2021, bij het niet behalen van die 90% invullingsgraad in 2020, geen
automatische vermindering van middelen.
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› Sociale Economie
• Meer financiële ademruimte
Voor bedrijven uit de sociale economie die economische of financiële hinder
ondervinden, zal de Vlaamse overheid geen automatische inhoudingen
(verminderingen) doen op de maandelijkse voorschotten.

• Gegarandeerde financiering van arbeidszorgmedewerkers

De overheid financiert de begeleiding van mensen die door hun persoonlijke situatie
onbetaald werk verrichten. Het gaat dan over arbeidszorgmedewerkers.
Nu arbeidszorginitiatieven hun activiteiten tijdelijk opschorten, dreigt de financiering
van de begeleiders in het gedrang te komen. Daarom behouden we de gemiddelde
financiering van de voorbije 2 maanden (jan-feb) tijdens de duur van de crisis.
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› Woonbeleid
• De Vlaamse regering verbiedt tijdens de coronacrisis uithuiszettingen. Het
gaat zowel om sociale woningen als om woningen op de private huurmarkt

• De sociale verhuurder kan een huurovereenkomst van zes maanden sluiten in
geval van mensen in noodsituatie door coronavirusmaatregelen
• Tijdelijke werkloosheid door corona wordt in rekening genomen bij
huurprijsberekening
• Kosteloos betalingsuitstel mogelijk bij de bijzondere sociale lening
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› Land- en tuinbouw
• Algemene economische maatregelen ook toegankelijk voor land- en
tuinbouwbedrijven als ze aan de voorwaarden voldoen (vb. hinderpremie).
• Dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers
zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden.
• Vlaams minister Hilde Crevits vraagt aan VDAB om vacatures uit deze sectoren
maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar
deze jobs toe te leiden.
• Federaal minister van Werk Nathalie Muylle staat een verdubbeling van het
maximumaantal toegelaten dagen seizoensarbeid toe voor 2020.
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› Land- en tuinbouw
• De Vlaamse Regering geeft principieel haar akkoord aan een maatregelen-pakket
om tegemoet te komen aan de opgelopen schade.
- Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten
naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare
producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese
crisismaatregelen dienen daarbij geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten
moeten hiervoor in aanmerking komen.
- Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een
waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.
- Sierteelt komt in aanmerking voor bijkomende ondersteuning binnen het Noodfonds
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› Soepelheid in termijnen en procedures Ruimtelijke Ordening,
Leefmilieu en Onroerend Erfgoed
•
•
•
•
•
•

Bij omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen
Bij Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) en Verordeningen
Proceduretermijnen Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege
Bij werkzaamheden aan Onroerend Erfgoed
Bij bodemsaneringen
Zorgt voor rechtszekerheid voor burgers, bedrijven en overheden
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› Financiële impact
• Garantie financiering welzijns- en gezondheidssector
Bericht Wouter Beke (17.03): “We hebben in deze periode alle mensen die actief zijn in
welzijn en zorg meer dan nodig en waarderen enorm hun inzet om de zorg te blijven
voorzien voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het is niet meer dan logisch dat we
dan ook de financiering van deze sectoren garanderen, ook al zien we de prestaties
tijdelijk terugvallen.”
“We roepen alle organisaties actief in onze sectoren op zeker geen mensen in tijdelijke
werkloosheid te plaatsen.”
“We gaan de komende dagen verder met de verschillende sectoren in overleg over hoe
we dit zo snel mogelijk concreet maken.”
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• Compensatie voor de buitenschoolse kinderopvang (3-12 jaar)
Heel wat ouders maken doorgaans gebruik van kinderopvang voor schoolgaande kinderen,
voor en na de schooluren of tijdens schoolvakanties. Tijdens de coronacrisis houden vele
ouders hun kinderen thuis en daar zouden ze zo weinig mogelijk drempels mee mogen
ervaren. Zij zullen niet moeten betalen voor gemiste dagen. Organisatoren mogen geen
vergoeding aanrekenen aan de gezinnen als een kind afwezig is. Bovendien mogen deze
afwezigheden ook niet meetellen van het systeem van de zogenaamde respijtdagen.
Ook tijdens de paasvakantie moeten ouders niets betalen voor de opvang. Tijdens de
paasvakantie zal er opvang zijn in bijvoorbeeld scholen, door onderwijzend personeel dat
vrijwillig meewerkt aan de opvang. Kinderen die in die schoolomgeving zouden opgevangen
worden, moeten niets betalen.
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• Compensatie voor de buitenschoolse kinderopvang (3-12 jaar)
Nu heel veel kinderen niet naar de buitenschoolse kinderopvang gaan, heeft dit ook
ernstige financiële gevolgen voor wie de opvang organiseert. Daarom voert de Vlaamse
Regering ook voor hen een financiële compensatieregeling in, zodat hun inkomsten
gegarandeerd zijn.
Deze initiatieven krijgen een forfaitair bedrag per erkende of geattesteerde plaats voor
buitenschoolse kinderopvang.
•Dit geldt voor 80% van de plaatsen in een opvang voor en na de paasvakantie.
Tijdens deze periode blijven immers zo’n 80% van de beschikbare plaatsen onbenut.
•Dit geldt voor 100% van de plaatsen in een opvang tijdens de paasvakantie.
Gezinnen kunnen dan immers kosteloos gebruikmaken van de opvang.
Om deze compensatie te krijgen, worden ook een aantal voorwaarden opgelegd zodat
er een voldoende ruime opvangcapaciteit is.
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• Ondersteuning triagecentra
Er wordt sinds 23/03 een soepel administratief en financieel kader ingevoerd voor de
triagecentra voor Covid 19-patiënten. De zorgverleners in die centra kunnen zich zo voor
de volle 100 procent focussen op de zorg voor patiënten. Het RIZIV heeft deze regeling
uitgewerkt samen met de FOD Volksgezondheid en in samenspraak met het werkveld.
Dat heeft het RIZIV zondag bekendgemaakt.
Concreet betekent de regeling dat de FOD Volksgezondheid en het RIZIV een database
samenstellen die de betrokken initiatieven inventariseert (met contactadressen en
verantwoordelijke), om een goed overzicht te hebben van het volledige aanbod en om alle
centra snel te kunnen contacteren als dat nodig is. Er wordt ook een eenvormig honorarium
vastgesteld voor de artsen die werken in deze centra. Dat bedrag stemt overeen met het
bedrag van een consultatie van een geaccrediteerde huisarts. De coördinerende
zorgverleners en de verpleegkundigen en paramedici krijgen een forfaitair honorarium per
dagdeel. De overheid voorziet ook in een forfaitaire tegemoetkoming voor het
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• BTW en douanetarieven op medische goederen worden opgeschort
De Europese Commissie ziet tijdelijk af van douaneheffingen en btw op van buiten de EU
geïmporteerde medische apparatuur en beschermingsmiddelen in verband met de strijd
tegen het coronavirus. Het gaat om mondmaskers, testkits en beademingsapparatuur uit
bijvoorbeeld China of de VS.
De vrijstelling geldt voor 6 maanden met een mogelijke verlenging als dat nodig is, met
terugwerkende kracht tot 30 januari.
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#vlaanderenhelpt
› Vrijwilligersverzekering
• Voor vrijwilligers die helpen tijdens de coronacrisis
• Voor alle individuele burgers die acties op poten zetten om buren,
ouderen of andere kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis
• Boodschappen doen
• Op de kinderen passen
• De hond uitlaten

• Vanaf zondag 15 maart (9.00 u.) tot en met 3 april (20.00 u.)
• 0,35 euro per dag per vrijwilliger
• Via vlaanderenvrijwilligt.be
Corona virus
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#vlaanderenhelpt
› Coronavrijwilligers
• Medische reservelijst
• Laatste stavaza op vrij 3 april: 3350+ vrijwilligers
• 6 april: lancering platform www.helpdehelpers.be
Zorgvoorzieningen kunnen zich daar registreren en vervolgens snel en gericht op zoek
gaan naar (medische en niet-medische) vrijwilligers in hun buurt.
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#vlaanderenhelpt
› Mondmaskers
• Zelfgemaakte maskers
• Zijn zeer nuttig voor wie ziek is en thuis zit.

• Zo kunnen de professionele maskers voorbehouden worden voor gezondheidswerkers.
• Nog een voorraad? => brengen naar dichtstbijzijnde ziekenhuis / woonzorgcentrum /...

• Zo verlaag je de kans dat je iemand uit je omgeving besmet

• Opgelet: mondmaskers werken minder goed bij kinderen dan bij volwassenen.

• Vergeet niet: was na ieder gebruik het masker op een kookprogramma (90°)
en verander regelmatig van masker.
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#vlaanderenhelpt
› Mondmaskers
• Zelfgemaakte maskers – Richtlijnen
• Verschillende lagen stof bieden een betere bescherming dan een
enkelvoudige laag.
• Filtermaterialen (vb. stofzuigerzak) in het masker verwerken is een goed idee.
• Keukenhanddoeken geven een betere bescherming dan bepaalde katoenen
stoffen. Zijde en synthetische stoffen beschermen minder goed.
• Hele dikke lagen stof maken het moeilijker om door te ademen en zijn
onaangenaam om het masker voor een langere tijd te dragen. Vermijd dus
dikke maskers die je meer doen zweten of jeuk geven, omdat je daardoor
je gezicht (onbewust) gaat aanraken.
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#vlaanderenhelpt
› Mondmaskers
• Zelfgemaakte maskers – Richtlijnen
• Zorg dat het mondmasker goed aansluit rond de neus en de kin, je moet
met mond en neus door het mondmasker ademen.
• Het masker werkt als een “mini kussensloop”. Onderaan zit een opening
met een omslag. In die opening kan een vervangbare filter geschoven
worden, zodat die mooi op zijn plaats gehouden wordt.
• De linten zijn lang genoeg zodat het masker vlot geknoopt en los gemaakt
kan worden. Het afnemen van het masker kan daardoor gebeuren met de
handen op een veilige afstand van het hoofd.
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#vlaanderenhelpt
› Mondmaskers
• Zelfgemaakte maskers – Instructies
• Surf naar maakjemondmasker.be; daar vind je “maaktips” en “draagtips”.
• Bij “maaktips” kan je de volledige handleiding downloaden.
4 eerste aandachtspunten:

Was je handen
60 seconden met zeep.

Maak je naaimachine steriel
met ontsmettingsmiddel.

Was je handen opnieuw
alvorens verder te werken.

Draag tijdens het maken
zelf een mondmasker.
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Vragen?
https://www.info-coronavirus.be/nl/ FAQ
Mail: info-coronavirus@health.fgov.be
Telefoon: 0800/14689
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