
 
 

INFO COVID19 - ALGEMENE IMPACT OP ONDERNEMERS 

 
Ongeacht de berichtgeving in de nationale media, is het belangrijk om de wettelijke basis als 
ankerpunt te beschouwen. Dit werd uitgedrukt in het Ministerieel Besluit d.d. 18 maart 2020, 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (nummer 16037). Dit Ministerieel Besluit heft 
de bepalingen van de getroffen maatregelen op 13 maart 2020 uitdrukkelijk op, wat betekent dat 
enkel de informatiebronnen gepubliceerd vanaf 18 maart 2020 betrouwbaar kunnen zijn. Bepaalde 
maatregelen getroffen op 13 maart 2020 werden intussen vervangen of uitgebreid, wat belangrijk is 
in de interpretatie van verscheidene berichtgevingen.  
 
De inhoud van het laatste Ministerieel Besluit kan als volgt geïnterpreteerd en samengevat worden. 
In deze nieuwsbrief wordt enkel verwezen naar de bepalingen die impact hebben op eenmanszaken 
en vennootschappen.  
 

1. ALGEMENE INTERPRETATIE 
 
De overheidsmaatregelen zijn er, in eenvoudige bewoordingen uitgelegd, op gericht om het contact 
en de nabijheid van personen zoveel mogelijk te beperken. Het is aldus de bedoeling om te 
vermijden dat mensen veelvuldig in contact komen met anderen, of dat meerdere mensen zich 
gedurende lange(re) tijd in dezelfde beperkte ruimte bevinden of verplaatsen. Dit alles buiten de 
gezinscontext, waar veelvuldig (nauw) contact amper vermijdbaar is. 
 
Bij twijfel over de interpretatie van de uitgeschreven richtlijnen, kan deze algemene denkwijze – 
samen met het gezond verstand – reeds vele antwoorden bieden.  
 

2. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN EN HANDELS- OF WERKKRUIMTES 
 
Bepaalde ondernemingen moeten verplicht de deuren sluiten. Andere bedrijven mogen dan weer 
hun activiteiten, al dan niet beperkt, verderzetten. Voor diegenen die de activiteiten (gedeeltelijk) 
mogen verder zetten, geldt evenwel ALTIJD dezelfde regel, met name dat er een minimale afstand 
van 1,5 meter dient gerespecteerd te worden tussen elke persoon. Deze regel geldt voor iedere 
hoedanigheid (zaakvoerder, personeelsleden, klanten, leveranciers, …). Een overzicht per categorie: 
 

A. HORECA 
 
In het algemeen ligt de nadruk op het verbieden van verbruik ter plaatse door de Horeca-klant. 
Daarenboven dient elk terrasmeubilair van de horecasector naar binnen gebracht te worden. 
 
Bars, restaurants en discotheken werden reeds op 13 maart opgelegd om permanent en zonder 
enige uitzondering de deuren te sluiten voor bezoekers. De leveringen van maaltijden of het 
verzorgen van afhaaldiensten mocht daarentegen wel. Deze maatregelen blijven onverkort van 
toepassing.  
 
Hotels mogen hun activiteiten verderzetten, zij het zonder de levering van catering- of 
restaurantdiensten. Conferentie-ruimtes of feestzalen mogen niet gebruikt worden. 
Snackbars, broodjeszaken en frituren mogen hun activiteiten verderzetten, mits er – zoals 
hierboven reeds aangegeven – geen verbruik ter plaatse mogelijk is.  



 
 
B. WINKELS EN HANDELSZAKEN 
 
Onder winkels en handelszaken wordt – naar onze gefundeerde interpretatie – verstaan, de 
publiek of op afspraak toegankelijke commerciële ruimtes, bedoeld om een verkooptransactie 
ter plaatse tot stand te brengen of te voltrekken. Hieronder vallen, bij wijze van voorbeeld: 
 

 Kledingwinkels 

 Reisbureaus 

 Schoonheidssalons 

 Fitness-centra 

 Autogarages en carrosserieën 

 Vastgoedkantoren 

 … 
 
Als algemene regel geldt voor winkels en handelszaken dat deze gesloten dienen te zijn. 
 
Slechts voor volgende categorieën handelszaken wordt door de overheid een uitzondering 
gemaakt: 
 

 Handelszaken die hoofdzakelijk voeding verhandelen (met inbegrip van 
dierenvoedingswinkels en nachtwinkels, tussen 7.00 uur en 22.00 uur) 

 Apotheken 

 Krantenwinkels 

 Tankstations en leveranciers van brandstoffen 
 
C. ANDERE BEDRIJVEN EN DIENSTVERRICHTERS 
 
Voor alle andere ondernemingen die niet vallen onder de bovenstaande twee categorieën, geldt 
dat zogenaamde “niet-essentiële” bedrijven hun activiteiten mogen verderzetten, evenwel op 
strikte voorwaarde dat Telethuiswerk MAXIMAAL wordt toegepast.   
 
Indien een onderneming over gefundeerde (!) argumenten beschikt die onderbouwen dat 
telethuiswerk niet mogelijk is, dient de werkgever de nodige maatregelen te nemen opdat de 
personeelsleden of medewerkers steeds een afstand van 1,5 meter kunnen bewaren tussen elke 
persoon. Indien dit eveneens onmogelijk blijkt, zal de onderneming, zij het vrijwillig dan wel 
gedwongen, gesloten moeten worden.  
 
De voornaamste bedrijvigheden die NIET met sluiting bedreigd zullen worden, doch steeds het 
thuiswerk alsook de social distancing dienen te maximaliseren, zijn o.a. de openbare diensten 
(politie, gemeente, ..), postdiensten, zorgverstrekkers, medische beroepen (incl. tandartsen, 
kinesitherapeuten, ..), universiteiten en hogescholen, vervoersdiensten van personen en 
goederen, begrafenisondernemingen, …  
 
Een belangrijk gegeven hierin (in het kader van de mogelijke steunmaatregelen vanwege de 
overheid), is dat er onderscheid dient gemaakt te worden tussen de bedrijven die SOWIESO 
moeten sluiten, en diegenen die MOGELIJKS of NIET moeten sluiten.  


