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Op 18 maart gingen de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in.
Daarmee schakelde de strijd tegen het coronavirus een versnelling hoger. De
strengere maatregelen gelden minstens tot 5 april en treffen zowel particulieren
als zelfstandigen en ondernemingen.

Bent u handelaar, kapper, restauranthouder, hersteller, transporteur,
zaakvoerder, …? Stelt u zich vragen over de impact van de maatregelen op uw
activiteiten? Op de website van de FOD Economie vindt u de laatste informatie.

Raadpleeg onze pagina over de maatregelen die van kracht zijn

De coronavirusepidemie heeft grote gevolgen voor Belgische bedrijven.
Sommige ondernemingen, misschien ook die van u, krijgen te maken met
moeilijkheden die hun stabiliteit in gevaar kunnen brengen.

Om u te helpen die zorgwekkende situatie het hoofd te bieden, hebben de
federale en de gewestregeringen een reeks steunmaatregelen genomen. U vindt
ze op de website van de FOD Economie, samen met een heel aantal adviezen.

Ontdek de steunmaatregelen en adviezen voor ondernemingen

Werkt u als Belg in het buitenland of komt u uit een buurland en werkt u in
België? Dan ondervindt u momenteel misschien problemen door de
reisbeperkingen. Die verschillen van land tot land. 

Voorlopig zijn er in België geen documenten nodig om te bewijzen dat u naar
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Handelaars, zelfstandigen, ondernemingen, …
Wat is de impact van de maatregelen tegen het coronavirus op jullie activiteiten?

Hoe omgaan met de impact van het coronavirus op uw onderneming?
Bekijk onze adviezen en informatie

Bent u grensarbeider?
Dan gelden deze voorschriften voor u
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het werk gaat. Dat is echter niet zo bij al onze buren. 

Raadpleeg de voorschriften voor grensarbeiders

Om tegemoet te komen aan de enorme vraag naar mondmaskers en andere
persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medische sector, hebben veel
ondernemingen zich halsoverkop omgeschoold. De meerderheid maakt daarbij
gebruik van productnormen. 

Om alle Belgische organisaties wegwijs te maken én te stimuleren om volgens
de normen te werken, biedt het Bureau voor Normalisatie (NBN) de normen
gratis aan. Het NBN geeft daarmee gevolg aan een oproep van de Europese
Commissie.

Meer info over de tijdelijk gratis beschikbare normen

Werd uw vlucht of reis geannuleerd als gevolg van de coronavirusepidemie?
Ging het concert van uw idool niet door of werd de sportwedstrijd waarvoor u
tickets had, afgelast? Wat zijn uw rechten en wat kunt u doen in die gevallen? U
leest het op onze website.

Uw evenement werd geannuleerd
Uw reis werd geannuleerd

De verspreiding van het virus afremmen, de kwetsbaren in onze samenleving
beschermen en de epidemie een halt toeroepen, het is een zaak van iedereen.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen door de maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad te respecteren. Beperk daarom het sociale contact en waak over
uw persoonlijke hygiëne.

Blijf thuis
Bescherm uzelf
Bescherm anderen

Bekijk de veelgestelde vragen over de maatregelen

Mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen
Normen tijdelijk gratis beschikbaar

Wat als uw reis of evenement geannuleerd werd?
Dit zijn uw rechten

Hoe ook u uw steentje kunt bijdragen om het coronavirus af te remmen
Veelgestelde vragen over de maatregelen tegen het coronavirus
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