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WOORD VAN DE VOORZITTERS
Allereerst moeten we jullie bedanken voor uw ongelofelijke inzet
in deze moeilijke tijden.
Onze slagers hebben het vertrouwen van de overheid niet
beschaamd. Wij mochten onze slagerijen open houden en tonen
wat wij in onze mars hebben! Al staan jullie dagelijks in de vuurlinie, jullie gaan volhardend door. Wij zijn dan ook bijzonder fier
op jullie!
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de ambachtelijke slagers
sterker uit deze crisis zullen komen en dat de consument de weg
naar de ambachtelijke slagerijen terug gevonden heeft. Alles
wijst er op dat de huisgemaakte producten meer dan ooit
gewaardeerd worden.
Uitzonderlijke crisissen vergen uitzonderlijke maatregelen. Dat
zien we in ons dagelijks leven maar ook in onze slagerijen waar
we ons moeten aanpassen aan de geldende regels en zorgen
dat zowel ons personeel als onze klanten zo weinig mogelijk risico op besmetting lopen.
Helaas moeten we ook samenkomsten afzeggen en projecten
die gepland stonden verplaatsen. Dat geldt ook voor de
Landsbond.
Zo kon DE WEEK VAN DE SLAGER 2020 bij onze leden niet
doorgaan in de geplande week na de Paasvakantie en werd de
DAG VAN DE WEST-VLAAMSE SLAGER die zou doorgaan op 28
april verplaatst naar 20 oktober van dit jaar.
Omwille van het coronavirus mogen we niet samenkomen voor 1
september 2020 en dat heeft ook een inpakt op onze voorziene
feestelijkheden rond 125 jaar Koninklijke Landsbond.

heerlijke producten - kennen en zullen deze mensen zelf ontdekken dat er niets gaat boven huisgemaakte vleeswaren en vers
vlees dat per direct naar eigen keuze afgesneden wordt. Het
advies van de vakman krijgen ze er gratis bij!
Dit is het ideale moment om u te profileren en uw klanten,
ondanks de moeilijke omstandigheden, in de watten te leggen.
Ondertussen werken wij op de Landsbond duchtig verder aan
de invulling van de najaarsinfoavonden. Voor Vlaanderen zal in
het programma van het najaar de inhoud van de geannuleerde
voorjaarsinfoavonden mee opgenomen worden. Meer info en
data in latere nummers.
De voorbereidingen voor 2021 zijn ook volop aan de gang. MEAT
EXPO 2021 en de bijbehorende vakwedstrijden EUROBEEF,
JUNIORCUP, de BESTE BEENHOUWER VAN BELGIE, het Gouden
Mes, de wedstrijd voor onze youngsters, zullen een groot deel
van onze tijd in beslag nemen. We willen dat alles tot in de
puntjes georganiseerd wordt en dat de ambachtelijke slagers
fier kunnen zijn op onze organisatie van de wedstrijden en de
tentoonstelling van de ambachtelijke producten.
Op de Landsbond kijken we vol goede moed naar de toekomst
en we hopen dat u dat ook doet.
Indien u vragen heeft, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.
Wij zijn er voor u!
Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor uw familie en maak
het beste er van.
De voorzitters.

De familiedag in Pairi Daiza die op 6 september gepland stond
en het feestmaal voorzien op 13 september in de Waerboom
moesten geannuleerd worden. We zullen dit zeker goedmaken
in 2021. Leden die reeds betaald hebben voor deze evenementen worden zo vlug mogelijk terugbetaald.
Doordat de bedrijfsrestaurants en schoolmaaltijden niet open
zijn, keert men terug naar de traditionele keuken en dat wordt in
menig huishouden geapprecieerd. Wij stellen vast dat als je in je
kot moet blijven, heel veel mensen terug aan het koken slaan en
de weg naar onze ambachtelijke slagers terugvinden. Hierdoor
leren nieuwe klanten de ambachtelijke slagerij - met al haar
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Ivan Claeys, covoorzitter

Philippe Bouillon,covoorzitter

WAAR KAN IK INFORMATIE TERUGVINDEN
AANGAANDE DE CORONAVIRUSCRISIS?
Via de pers kan u uiteraard de evolutie met betrekking tot het coronavirus COVID-19 uitgebreid volgen.
Niemand moet nog overtuigd worden van de ernst
van de zaak.
De invloed op de bedrijven is enorm, daarom worden er ook steunmaatregelen voorzien.
Deze zijn onder te verdelen in federale steunmaatregelen die voor iedere onderneming van toepassing zijn en deze uitgevaardigd door de Gewesten

?

(Vlaams, Waals en het Brussels Hoofdstedelijk)
waarvan u enkel kan genieten wanneer u actief
bent in het desbetreffende Gewest.
Wij trachten u zo goed mogelijk te informeren, ook
wat betreft de richtlijnen die gegeven worden door
het FAVV en iedere andere instantie.

Raadpleeg dan ook regelmatig onze website
www.bb-bb.be, meer bepaald de rubriek Corona en
onze facebook-pagina.

UPDATE CORONA DOSSIER

Op onze website www.bb-bb.be vindt u de links die u leiden naar de steunmaatregelen uitgevaardigd door
de Federale Overheid en de Gewesten. Daarnaast zijn er ook steunmaatregelen uitgevaardigd door de
provincies en de gemeenten. De websites bevatten eveneens een rubriek met “Veelgestelde vragen" (FAQ)
die bijkomende uitleg verschaffen en de links naar andere instanties. Naast de steunmaatregelen zijn er ook
maatregelen en aanbevelingen die de verspreiding van het Coronavirus moeten vertragen. Meer informatie
dienaangaande vindt u op de website: www.info-coronavirus.be/nl/
Denk hierbij onder andere aan de “social distancing" van 1,5 meter, het vermijden van samentroepen
van mensen, het respecteren van een grondige hygiëne waarbij het reinigen en ontsmetten van de
handen en gebruikt materiaal en oppervlakten belangrijk is. Hierna vindt u een overzicht van een aantal
steunmaatregelen waarbij bij een aantal bijkomende uitleg verschaft wordt.

SOCIALE BIJDRAGEN EN VERVANGINGSINKOMEN
(OVERBRUGGINGSRECHT)
Hieronder vindt u dienaangaande de Algemene FAQ die hieromtrent meer duidelijkheid verschaft.
Wij herinneren dat voor de aanvragen overbruggingsrecht en de
aanvragen tot vrijstelling van en betalingsfaciliteiten voor sociale
bijdragen, u zich in de eerste plaats moet richten tot uw sociaal
verzekeringsfonds.
Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de
zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rech-

ten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het
gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.
Algemene FAQ – Welke steun is er voor de zelfstandigen
getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?
De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan
opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis terecht
kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor een reeks steunmaatregelen:
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1. U BENT ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP
Dit is de steun waar u op kan rekenen:
Sociale bijdragen: vermindering, uitstel of vrijstelling
• Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, naargelang het verwachte inkomen voor
2020
• Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen
voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van
rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen
enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
• Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn
voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot
afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige
binnen een termijn van vijf jaar.
Er staan zeer vereenvoudigde formulieren voor de zelfstandigen
op de websites van hun sociale verzekeringsfondsen met het
oog op een versnelde behandeling door de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ.

4° Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt
(door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende
redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)
Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart
en april 2020. De periode kan verlengd worden indien nodig. (*)
Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep,
met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten.
Het genot gedurende de maand van een ander vervangingsinkomen (ook in een beperkt aantal gevallen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vormt geen obstakel om te genieten van
het crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen in ongeschiktheid die momenteel geen activiteit meer uitoefenen of een
beperkte activiteit toegelaten door de adviserende arts, blijven
volledig ten laste van de mutualiteit en kunnen dus geen aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht.
De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook
op hun websites.
De betaling van de financiële uitkeringen voor een maand
gebeuren uiterlijk in het begin van de volgende maand.
Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart
en april 2020. De periode kan indien nodig worden verlengd.

Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)
2. U BENT ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP
Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met
gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds
aan de zelfstandigen op basis van vier types van impact:
1° Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken
naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten
van 13, 18, 23 en 24 maart 2020
(gesloten restaurants en cafés, niet-voedingszaken,…)
2° Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18,
23 en 24 maart 2020
(restaurants beperkt tot take away/levering, krantenwinkels
(maart),…).
3° Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn
niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen onderbreekt
(buiten de dringende (para)medische gevallen) (kinesisten,
tandartsen, specialisten,…).
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Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale
bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden) en
uitstel
• Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is
de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
• Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen
voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van
rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen
enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
• Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Een vereenvoudigd formulier is beschikbaar bij uw sociaal verzekeringsfonds.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

De toekenning van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) aan de zelfstandigen in bijberoep
De zelfstandige in bijberoep die zijn activiteit door Covid-19
moet onderbreken (beschrijving van de types van onderbreking:
zie punt 1.2 hierboven) kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht onder de volgende bijkomende voorwaarden:
• Als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis
van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 13.993,78 euro
(en dus kwartaalbijdragen verschuldigd is van 717,18 euro
(zonder kosten) zoals een zelfstandige hoofdberoep), kijk dan
naar punt 1.2 hierboven. Er zijn geen bijkomende voorwaarden.
• Als hij in 2020 verplichte bijdragen betaalt op basis van een
jaarlijks inkomen dat zich situeert tussen 6.996,89 en
13.993,78 euro, zijn de volgende specifieke voorwaarden van
toepassing:
- Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de
financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij
gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
- Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro in functie van
de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: als er een tijdelijke
werkloosheidsuitkering ontvangen wordt van 1.100,00 euro,
wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).
- Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.
3. U BENT ACTIEVE GEPENSIONEERDE ZELFSTANDIGE
Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale
bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden), uitstel en vrijstelling
• Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is
de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
• Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor
de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van
rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen
enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
• Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Een vereenvoudigd formulier is beschikbaar bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Toekenning van een vervangingsinkomen (gedeeltelijk overbruggingsrecht) voor de zelfstandigen actief na hun pensionering
De zelfstandige actief na zijn pensionering die zijn activiteit door
Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types onderbreking : zie punt 1.2 hierboven), kan genieten van een uitkering
overbruggingsrecht als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen
betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan
6.996,89 euro.
De specifieke voorwaarden van dit overbruggingsrecht zijn de
volgende:
• Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast
heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
• Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro voor de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: in geval van een maandelijks
pensioen van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht
verlaagd tot 514,10 euro).
Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.
(*) De ministerraad heeft beslist om het overbruggingsrecht te
verlengen voor de maand mei
TEWERKSTELLING PERSONEEL
Sociale inspectie
De sociale inspectie besteedt een bijzondere aandacht aan de
huidige Coronaviruscrisis.
Hieronder vindt u de checklist die de sociale inspectie gebruikt
bij de controle.
Dit laat u toe u voor te bereiden op een eventuele controle en
de huidige situatie in uw zaak te evalueren en, indien nodig, te
verbeteren.
Deze kan u ook, naast heel wat andere informatie, terugvinden
op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg https://werk.belgie.be/nl in de link Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen.
Checklist preventie COVID 19

Ondernemingen: ............................................................................................
Adres: .................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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COVID19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet
net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de
bevoegde interne of externe preventiedienst.
Onderstaande controlelijst is een lijst voor zelfcontrole gebaseerd op de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie,
de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de principes
van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk. Het kaderen van individuele punten moet aan de hand van deze richtlijnen gebeuren.
A. ADMINISTRATIEF ONDERZOEK
1) Informatie en vorming
• Gaat het om een bedrijf uit een cruciale sector of met een
essentiële dienstverlening?
 Ja  Nee
• Worden externen onthaald en collega’s verwelkomd zoals het
hoort (geen hand, automatisch afstand houden).
 Ja  Nee
• Beschikt men over advies van de externe preventiedienst?
 Ja  Nee
• Heeft men hiervoor een opleiding aan de werknemers gegeven?
 Ja  Nee
• Is men op de hoogte van de wijze van overdracht (direct contact via druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten)?
 Ja  Nee
• Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers
(alles wat aangeraakt wordt)?
 Ja  Nee
• Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat?
 Ja  Nee
2) Personen vreemd aan de onderneming
• Worden derden ingelicht van deze maatregelen?
 Ja  Nee
• Neemt men maatregelen om niet-essentiële derden (bv.
bezoekers) te beperken?
 Ja  Nee
3) Maatregelen voor werknemers
• Werden werknemers met nieuwe klachten van een acute
bovenste of onderste luchtweginfectie (zoals hoesten of niezen, of een verhoogde temperatuur) geïnstrueerd om thuis te
blijven en hun huisarts te bellen?
 Ja  Nee
• Wordt dit ook in communicatie opgenomen?
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 Ja  Nee
• Wordt maximaal in telewerk voorzien?
 Ja  Nee
• Werden met de arbeidsarts maatregelen besproken in verband met de aanwezigheid van werknemers uit de risicogroep (60+, hart- of vaatziekten, diabetes, chronische luchtwegaandoening, kankerpatiënten)?
 Ja  Nee
B. ONDERZOEK OP DE WERKPLAATS
1) Sociale voorzieningen
• Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?
 Ja  Nee
• Is er papier voorzien?
 Ja  Nee
• Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen
moeten worden?
 Ja  Nee
• Hangen de richtlijnen van de overheid uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne ?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van
elkaar te eten (minstens 1,5m tussenin, niet recht over
elkaar)?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen om in de kleedkamers de sociale distantiëring te bewaren ?
 Ja  Nee
2) Kantoren
• Is het voor de aanwezigen effectief onmogelijk om te telewerken?
 Ja  Nee
• Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (minstens
1,5m)?
 Ja  Nee
• Zijn de lokalen voldoende verlucht?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen
te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen
die door meerdere werknemers gebruikt worden)?
 Ja  Nee
3) Werkplaats
• Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (minstens
1,5m)?
 Ja  Nee
• Indien men in de bedrijven van de cruciale sectoren of essentiële diensten toch dichter moet werken dan 1,5m van elkaar,
wordt dit dan beperkt in de tijd en in het aantal personen?
Gaat men na welke beschermingsmiddelen er passend zijn?
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 Ja  Nee
• Zijn de lokalen voldoende verlucht?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen
te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen
die door meerdere werknemers gebruikt worden)?
 Ja  Nee
4) Liften
• Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat
ze zo weinig mogelijk gebruikt mogen worden of gebruik
door beperkt aantal mensen afhankelijk van de oppervlakte
van de kooi (reden: in een lift kan social distancing moeilijk
toegepast worden)?
 Ja  Nee  NVT
5) Vergaderzalen
• Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd?
 Ja  Nee  NVT
• Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd?
 Ja  Nee  NVT
• Wordt het aantal deelnemers beperkt?
 Ja  Nee  NVT
• Wordt na het vergaderen de ruimte gereinigd en verlucht?
 Ja  Nee  NVT
6) Voertuigen
• Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?
 Ja  Nee  NVT
• Worden de regels van social distancing ook gerespecteerd in
gemeenschappelijk vervoer?
 Ja  Nee  NVT
7) Business continuity plan
• Indien er door vele afwezigheden met een kleiner team dan
gebruikelijk gewerkt wordt, werd dan mee in de risicoanalyse
opgenomen dat dit een probleem kan vormen voor de eerste
hulp en de interne brandbestrijdingsdienst te blijven en ook
het veilig blijven uitvoeren van veiligheidstaken. De algemene
regel blijft in elk geval telethuiswerk waar mogelijk.
 Ja  Nee  NVT
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de Externe Dienst
voor Preventie en Bescherming op het werk waarbij u verplicht
aangesloten moet zijn indien u personeel tewerkstelt.
Via nieuwsbrieven of op de website krijgt u heel wat nuttige
informatie zoals een hygiëneplan, preventiemaatregelen en een
risicoanalyse die u moeten helpen deze crisis te beheersen. Is dit
niet het geval dan kan u deze informatie ook terugvinden op de
website van de Externe Dienst waarbij u aangesloten bent.

MAATREGELEN OM MENSEN AAN HET WERK TE KRIJGEN OF
TE HOUDEN (Bron: sdworx)
Mogelijkheid om extra vrijwillige overuren te presteren in kritieke
en vitale sectoren
Binnen de kritieke en vitale sectoren wordt voor de periode van
1 april 2020 tot 30 juni 2020 het aantal vrijwillige overuren
opgetrokken van 120 naar 220 uren, waarvan je er 120 voordelig kunt uitbetalen.
Deze 120 bijkomende uren dienen gepresteerd te worden in de
periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.
Voor alle vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal
ben je vrijgesteld van:
• overloon (normaal betaal je een toeslag van 50% of zelfs
100% op zon- en feestdagen);
• betaalde inhaalrust (100% van het loon)
Voor maximum 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal, betaal je bovendien geen bedrijfsvoorheffing of
RSZ-bijdragen*. Je werknemer krijgt deze overuren dus volledig
netto vergoed.
Let wel: je werknemer – net zoals voor de bestaande vrijwillige
overuren – moet schriftelijk akkoord gaan voor je hem overuren
laat presteren.
*onder voorbehoud tot definitieve bevestiging van de RSZ
Mogelijkheid tot gebruik van korte opeenvolgende contracten in
kritieke en vitale sectoren
Volgens de wet leiden opeenvolgende contracten van bepaalde
duur in de meeste gevallen automatisch tot een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Tijdens deze crisis heeft een contract van bepaalde duur nochtans voordelen: je kunt voor een beperkte tijd een extra kracht
inschakelen. Na afloop van de vooraf afgesproken duur eindigt
het contract zonder dat de werknemer een opzegtermijn moet
presteren of dat je een opzegvergoeding verschuldigd bent.
Daarom wordt in een extra uitzondering voorzien tijdens het
tweede kwartaal van 2020. Elk contract moet wel minstens 7
kalenderdagen duren. Voorbeeld: voedingswinkels mogen 4 achtereenvolgende weken een tijdelijke medewerker tewerkstellen
via weekcontracten.
Via Studentenarbeid personeelstekorten opvangen in (voorlopig) alle sectoren
De uren die jobstudenten presteren tijdens het tweede kwartaal
van 2020 worden niet meegeteld in het ‘studentencontingent’ –
de 475 uren die ze mogen werken aan verlaagde zogeheten solidariteitsbijdragen. Deze extra prestaties, die niet meetellen in
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het ‘studentencontigent’ zullen eveneens onderworpen zijn aan
beperkte solidariteitsbijdragen:
• de student betaalt 2,71% RSZ-bijdragen (in plaats van 13,07%
bij een normale tewerkstelling);
· de werkgever betaalt 5,42% RSZ-bijdragen (in plaats van minstens 25% bij een normale tewerkstelling).
COMPENSATIEPREMIE
Vlaams Gewest
Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven
maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van
minstens 60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30
april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De steun
omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Er zijn
maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
Wie komt hiervoor in aanmerking
• Ondernemingen van wie de hoofdactiviteit op 13 maart 2020
volgens de inschrijving in de KBO behoort tot één van de activiteiten opgenomen in de lijst van NACE-codes die in aanmerking komen ( o.a. code 56210 -catering)
• Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen , maar die niet in
aanmerking komen voor de corona hinderpremie
• Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten , maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
Omzetdaling
De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de
coronamaatregelen.
De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt
van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019.
Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont
(voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid) mag de periode vervangen worden door een andere
referentieperiode.
Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte
omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan
moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een
financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.
De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge
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verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd
door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van
volgende elementen:
• dagontvangsten
• geleverde prestaties
• tijdsregistratie
Deze corona compensatiepremie is een subsidie om bedrijven
met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille
van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te
ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het
direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen
genomen door de Nationale Veiligheidsraad. De ondernemer
moet de link leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. De indiener/ondernemer moet dit zelf motiveren bij de
indiening van zijn aanvraag. Hiervoor dient hij te vermelden
1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ
van de Nationale Veiligheidsraad en vlaio.be/corona
2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn
beroep onmogelijk maakt
Uitzondering omzetdaling
Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen
had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60%
niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de
federale maatregelen.
Indienen van de aanvraag
VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen
1 mei online te zetten.
De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 30 juni
2020
Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Er wordt een compensatiepremie van € 2.000 ingevoerd voor
ondernemingen en micro-ondernemingen ( met 0 tot 5 VTE) die
hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van
het coronavirus aanzienlijk zagen afnemen.
Bij de afsluiting van ons vakblad zijn de modaliteiten tot bekomen van de premie nog niet bekend.
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SLUITING VAN DE OPENBARE MARKTEN IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Zoals dit het geval is in Vlaanderen via de hinderpremie ( zie De
Belgische Beenhouwerij nr.4 van 5 april 2020 en/of www.vlaio.
be) voorziet het Brussel Hoofdstedelijk Gewest ook in een eenmalige premie voor de ambulante handelaars die in de KBO
ingeschreven zijn met de NACE code 47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
De toegekende premie bedraagt € 4.000 per bedrijfszetel in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van
€ 20.000 per onderneming .
De premie aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend

Antwerpen

Info.ant@favv.be

03 202 27 11

Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

Info.ovb@favv.be

09 210 13 00

West-Vlaanderen

Info.wvl@favv.be

050 30 37 10

Vlaams-Brabant
Limburg

Info.vli@favv.be

011 26 39 84

Brussel / Bruxelles

Info.bru@favv.be

02 211 92 00

Brabant Wallon
Namur

Info.bna@favv.be

081 20 62 00

Luxembourg
Namur

Info.lun@afsca.be

061 21 00 60

Hainaut

Info.hai@afsca.be

065 40 62 11

Liège

Info.lie@afsca.be

04 224 59 11

Meer informatie vindt u op de link https://1819.brussels/nl/blog/
faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
(Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen?).

Deze individuele begeleiding door de controleurs wordt vanaf
vandaag tot 29 mei aangeboden. Daarna zal de gegroepeerde
begeleiding hervatten, zoals de begeleidingscel van het FAVV
die al meer dan 10 jaar dagelijks uitvoert (meer informatie over
de activiteiten van deze cel via http://www.favv.be/vcb/).

De aanvraag moet ingediend worden via de link http://werkeconomie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19

Coronavirus en voedsel
Kan je via voedsel besmetten/besmet worden?
Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact
met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld
ten opzichte van rechtstreeks contact.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN
Voorstel van het FAVV om geïnteresseerde B2C bedrijven te
ondersteunen
In de huidige context van de coronacrisis zijn sommige bedrijven
gesloten of werken ze op lage capaciteit. In deze zeer moeilijke
situatie proberen bedrijfsverantwoordelijken deze periode van
lage activiteit op verschillende manieren te benutten. Het FAVV
wil hen individuele ondersteuning bieden door met hen alle
aspecten te overlopen van een belangrijke wetgeving die soms
foutief wordt toegepast door gebrek aan tijd of kennis: de communicatie van allergeneninformatie aan de consument.
De verantwoordelijken van bedrijven in de B2C sector die geïnteresseerd zijn in deze individuele begeleiding, hoeven enkel
maar contact op te nemen met de Lokale Controle-Eenheid van
hun regio. Een controleur zal worden aangeduid om op afstand
(telefoon, e-mail, videoconferentie) de vragen van de inrichting
hieromtrent door te nemen en om te verduidelijken wat er kan
worden gedaan.

Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte
toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen
op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en
arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie
van oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en
zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Reiniging is altijd
beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De
meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief
tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden
nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).
Moeten winkelmanagers (vooral in bulkverkoop) speciale voorzorgsmaatregelen nemen?
Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact
met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld.
Het FAVV herinnert, zoals steeds, aan het belang van de naleving van een goede basishygiëne. Een reflex die het mogelijk
maakt om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, van
DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 11

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

welke aard ook. Deze algemene aanbevelingen hebben in het
bijzonder betrekking op persoonlijke hygiëne (thuisblijven als je
ziek bent, handen wassen, ...), voedselhygiëne (al het rauwe
vlees voldoende koken, ...), en aanbevelingen voor netheid en
hygiëne op de werkplek (regelmatige en voldoende reiniging
van oppervlakken, ...).
In de huidige omstandigheden van Covid-19 heeft het agentschap de sectoren in een nota verzocht de bestaande aanbevelingen en verplichtingen inzake levensmiddelen en persoonlijke
hygiëne strikt toe te passen, alsook door regelmatige reiniging
en ontsmetting van oppervlakken en voorwerpen die in contact/
nabijheid kunnen komen met mensen. Reiniging met zeep en
warm water is inderdaad zeer effectief om interpersoonlijke
overdracht van covid-19 tegen te gaan. Reiniging met zeep is
een essentiële stap voor de desinfectie. Reiniging is vaak beter
dan desinfecteren. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd (zie gebruiksaanwijzing).
Zijn er specifieke aanbevelingen voor de operatoren over het
gebruik van handschoenen of kan worden gezegd dat het regelmatig en correct wassen van de handen (volgens de aanbevelingen op onze website m.b.t. Covid-19) volstaat?
Een goede handhygiëne is, meer nog dan anders, van vitaal
belang. De nadruk moet dus worden gelegd op het correct wassen van de handen met warm water en zeep, eventueel gevolgd
door een ontsmetting.
Zelfs bij het dragen van handschoenen moet op elk moment een
goede handhygiëne worden toegepast. Handschoenen kunnen
soms een vals veiligheidsgevoel geven: je voelt je beschermd en
je denkt minder aan het regelmatig wassen/ontsmetten van je
handen!
Wanneer een verkoper meerdere klanten bedient zonder zijn
handschoenen te wisselen, bestaat in deze bijzondere context
van Covid-19 bovendien het risico dat de handschoenen een
vector van het virus worden, tussen consumenten (via de verpakking) of naar de verkoper indien hij zijn gezicht met de
handschoenen aanraakt...
Handschoenen zullen de verspreiding van het virus dus niet
stoppen. Gewoon je handen wassen tussen elke klant is een zeer
goede oplossing om besmetting te voorkomen.
http://www.favv.be/consumenten/dagelijksleven/bereiding/
handschoenen/
Marginaal, lokaal, en beperkt voor de b2b verkoop zonder
erkenning (verkoop van maximaal 30% van de omzet, binnen
een straal van 80 km)
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Is de regel marginaal, lokaal en beperkt (30% 80 km) voor de
B2B verkoop zonder erkenning nog geldig?
De regel marginaal en beperkt voor de verkoop aan andere professionele zaken (B2B verkoop) zonder erkenning wordt tijdelijk
opgeheven. Dit wil zeggen dat meer dan 30% B2B verkocht mag
worden en dat er geen limiet is op het aantal eigen vestigingen
waar levensmiddelen aan mogen verdeeld worden.
De 80km (lokaal) blijft wel behouden om bijkomende verre verplaatsingen te vermijden.
VRAAG EN ANTWOORD
Ik heb mijn beenhouwerij moeten sluiten omdat ik besmet
werd met het Coronavirus. Kom ik in aanmerking voor het
overbruggingsrecht?
Neen want u ontvangt reeds een vervangingsinkomen ten gevolge van uw arbeidsongeschiktheid. Het overbruggingsrecht (aan
te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds) wordt toegekend
vanaf de eerste dag voor zelfstandigen die verplicht (opgelegd
door de Nationale Veiligheidsraad) hun activiteiten volledig of
gedeeltelijk moeten onderbreken (vb. ambulante vleeswinkels
wegens sluiting van de openbare markten).
Zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige gevolgen ondervinden door de coronaviruscrisis komen hiervoor eveneens in aanmerking na een volledige onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen van de activiteiten. Het gaat hier over
zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken.
Deze vergoeding bedraagt € 1291,69 zonder gezinslast en
€ 1614.10 met gezinslast.
Dit overbruggingsrecht geldt voor de maanden maart en april
en is naargelang het geval van toepassing voor 1 van de 2 maanden of voor beide. (*)
Zelfstandigen die een vervangingsinkomen (forfaitaire uitkering)
wegens arbeidsongeschiktheid genieten kunnen geen aanspraak
maken op het overbruggingsrecht. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor een beenhouwer die besmet is met het coronavirus en hierdoor arbeidsongeschikt is.
Een forfaitaire uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt
toegekend van zodra u tenminste 8 dagen arbeidsongeschikt
bent. De uitkering wordt dan betaald te rekenen van de eerste
dag dat u arbeidsongeschikt bent.
vb. - U bent arbeidsongeschikt van 20 tot 25 april 2020. U ontvangt geen forfaitaire dagvergoeding omdat u minder dan 8
dagen arbeidsongeschikt bent.
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- Bent u evenwel arbeidsongeschikt van 20 tot 30 april 2020 dan
hebt u recht op een forfaitaire uitkering vanaf de eerste dag, dus
vanaf 20 april 2020.
De forfaitaire uitkering bedraagt:
- € 62,08 met gezinslast
- € 49,68 als alleenstaande
- € 38,10 als samenwonende
Deze vergoeding wordt betaald in een regime van zesdagenweek.
Aangezien u uw beenhouwerij hebt moeten sluiten omwille van de
opgelopen besmetting kan uw meewerkende echtgenote wel genieten van hoger vermeld overbruggingsrecht (voor zover zij niet
arbeidsongeschikt is).
Opmerking: Indien u beschikt over een polis gewaarborgd inkomen
dan ontvangt u via deze weg ook een uitkering indien aan de polisvoorwaarden voldaan wordt.
(*) De ministerraad heeft beslist om het overbruggingsrecht te verlengen voor de maand mei
TIP
Op deze link vind je informatie over het correct dragen en maken
van mondmaskers
https://maakjemondmasker.be

Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van
covid-19 op het werk tegen te gaan.” van de Hoge Raad voor
Preventie en Bescherming op het Werk : https://werk.belgie.
be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

BOODSCHAPPENCAMPAGNE VLEES VAN BIJ ONS ZEGT
DANK U. - CAMPAGNE STAAT ONLINE
Als blijk van erkenning trapte
vlees.be een nieuwe boodschappencampagne af "Vlees
van bij ons zegt dank u".
Bedoeling is om de hele
vleessector te bedanken voor
de inspanningen die iedereen
tijdens de coronacrisis doet
om de consument dagelijks
een heerlijk stukje vlees te
blijven geven.
De slagers trapte de campagne af maar andere schakels
komen zeker nog aan de
beurt.
https://www.facebook.com/watch/?v=260573161762933

Het nieuwe onlineplatform
Koopinjebuurt.be
Het nieuwe onlineplatform Koopinjebuurt.be
brengt lokale handelaars in Vlaanderen samen.
Door je te registreren op www.versondernemer.
be zal de info over jouw beenhouwerij voor de
consument te zien zijn op lekkervanbijons.be en op Koopinjebuurt.be
Koopinjebuurt.be werd gelanceerd
door Vlaams minister van Economie
Hilde Crevits (CD&V), samen met het
innovatieagentschap Vlaio en enkele partners. "De lokale economie is het bindmiddel van onze
samenleving. Dat moeten we ondersteunen", laat
Crevits weten in een persbericht. "Met de website willen we een overzichtelijk beeld geven van zo veel
mogelijk lokale handelaars in Vlaanderen”.
Koopinjebuurt.be wil klanten makkelijker tot bij lokale
handelaars leiden. Daarom wordt een zoekmachine
aan het platform toegevoegd waarmee de consument
kan zoeken op het type handelaar, het product en de
gemeente. Die zoekmachine zal de databanken van
alle partners verbinden. Wie nu naar Koopinjebuurt.be
surft, wordt voorlopig doorverwezen naar vier van die
initiatieven en de bijbehorende databanken waaronder
Lekkervanbijons.be en Rechtvanbijdeboer.be, initiatieven van VLAM.
Lekker van bij ons telde vorige maand 1 miljoen
bezoekers en werd reeds op 8 april omgevormd tot
een platform om snel de lokale hoevewinkel, bioboer,
slagerij of viswinkel te vinden. Slagers hebben er dus
alle belang bij zicht te registreren zodat de consument
hen gemakkelijk terug kan vinden.
Registreer je dus als de bliksem op https://www.versondernemer.be (kanaal via VLAM LEKKER VAN BIJ
ONS). Onze leden hoeven maar 1 maal te registreren
op https://www.versondernemer.be en zullen zowel op
lekkervanbijons.be als op koopinjebuurt.be te vinden
zijn.
Consumenten die de kookwebsite lekkervanbijons.be
consulteren en zij die op koopinjebuurt.be een kijkje
nemen, zullen onze leden dus kunnen zien.
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SLAGERS AAN HET WOORD
DEEL 2

Vermits het coronavirus iedereen beperkingen oplegt en ik dus om de gekende reden niet op reportage
kon gaan, heb ik onze leden online gevraagd hoe zij met deze gezondheidscrisis omgaan. Het is een leuke
vaststelling dat onze leden heel veel discipline aan de dag leggen om hun klanten dagelijks te kunnen
bedienen in deze moeilijke situatie. Hierna laten we enkele slagers aan het woord.
PIERRE FLAMENT VAN SLAGERIJ ABC,
BERGEN

Voor de leveranciers is er niets speciaals gedaan, zij beschermen zichzelf.
Wij verkopen meer dan voor de crisis.
Wij hebben voldoende stock en
bevoorraden ons regelmatig. De leveringen gebeuren nog altijd op tijd.
We nemen geen herbruikbare zakken
meer aan. De klanten die toch herbruikbare zakken meebrengen moeten die
zelf vullen.
Ik vind dat de maatregelen genomen
door de overheid zeer goed zijn.
PIERRE MOLLE VAN SLAGERIJ –
TRAITEUR MOLLE SA, LEVALTRAHEGNIES (BINCHE)

Bij ons zijn de aankopen per klant een
stuk groter geworden. Ik ben ervan
overtuigd dat heel wat mensen bang
zijn en thuis een kleine stock aanleggen.
Wij hebben onmiddellijk een plexiglas
afscheiding gezet tussen de klanten en
de verkoopsters. Daarnaast voorzien we
in de winkel ontsmettingsproduct voor
de klanten en laten we maximum 3
klanten per keer toe in de winkel. Wij
vragen onze klanten om met bankcontact te betalen in plaats van met cash
geld.
Onze teamleden zijn niet bang omdat
ze goed geïnformeerd zijn. Wij hebben
dadelijk de richtlijnen van de overheid
doorgegeven en de werkomstandigheden aangepast
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Wij zien in onze winkel heel wat nieuwe
klanten en er gebeuren veel grotere

aankopen sinds het begin van de
coronacrisis. Ik heb de indruk dat meer
mensen een voorraad aanleggen.
Er zijn klanten die laten merken dat ze
bang zijn maar er zijn er ook die zeggen niet bang te zijn.
Wij hebben alle mogelijke maatregelen
genomen om onszelf en de klanten
zoveel mogelijk te beschermen. Er werden plexiglas schutsels geïnstalleerd in
de winkel, we dragen mondmaskers en
hebben extra gezichtsbescherming in
plexiglas. Bovendien ontsmetten we
nog meer onze handen dan normaal. Ik
denk echt dat je niet meer kunt doen.
Voor de klanten voorzien we ontsmettingsmiddel in de winkel en laten we
maar enkele klanten per keer toe. Eigen
winkeltassen worden niet meer aanvaard. Daarenboven leveren wij aan
huis zodat de klant zich niet moet verplaatsen als hij/zij dat niet wil.
Voor de leveranciers hebben we ook
wat aanpassingen gedaan. Ze mogen
niet binnen als ze geen masker dragen
en de nodige hygiënische voorzorgen
nemen. Wij hebben voor het ogenblik
geen problemen om beleverd te worden. Op het vlak van vers vlees is er
zeker nog voldoende stock maar op het
vlak van bijvoorbeeld Franse kazen
wordt het lastig.
De verkoop heeft zich bij ons anders
georganiseerd. Door de verplichte sluiting van de restaurants halen we daar
geen omzet meer. De verkoop in de
winkel loopt als een trein en we genereren daar dan weer heel wat meer
omzet. Ik ben er zeker van overtuigd
dat de maatregelen die genomen werden door de overheid noodzakelijk
waren en sta daar ook volledig achter.
Persoonlijk zou ik iedereen verplichten
om een mondmasker te dragen.
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HENK DE VLIEGER VAN SLAGERIJ
HENK, MARIAKERKE

fenomeen dat we merken bij al onze
slagers die een versbox hebben. Mensen
zijn echt op zoek zijn naar een veilige
manier van winkelen en de versbox is
hiervoor dé oplossing. Wij stellen vast
dat sommige producten uit voorraad
geraken maar alles wordt nog netjes op
tijd geleverd. De maatregelen die de
overheid nam zijn noodzakelijk en we
houden er ons dan ook aan.
JEAN-POL MAUROY VAN BOUCHERIE &
TRAITEUR JEAN-POL MAUROY,
HERCHIES (JURBISE)

De eerste week zagen we dat de mensen hamsterden dat is nu gelukkig achter de rug. Onze klanten kopen vooral
de gewone ‘basis’ artikelen, geen
speciale salades of zo. Ze kopen ook
voor meerdere dagen aan en komen
niet meer alle dagen naar de winkel.
We merken dat de mensen bang zijn en
dan vooral bang zijn om te dicht bij
elkaar te staan. De eenzaamheid begint,
na enkele weken lockdown, voor velen
door te wegen. Er zijn mensen die
spontaan beginnen wenen in de winkel
omdat wij de enige zijn die ze nog zien.
Wij hebben van in het begin de regels
goed toegepast: veelvuldig de handen
wassen, mondmaskers aandoen, maximum 3 personen tegelijkertijd in de
winkel,.. Wij nemen ook geen herbruikbare tassen of potjes meer aan maar
bieden hen opnieuw plastic zakjes aan.
We rekenen daarvoor niets aan en zien
dit, in deze coronacrisis, als een service
naar onze klanten toe en een extra
bescherming voor ons. Voor de klanten
voorzien wij handgel in de winkel
We stimuleren tevens de onlineverkoop
en dan vooral het afhalen in de versbox.
De versbox biedt trouwens heel wat
mogelijkheden voor zij die niet graag in
contact komen met andere klanten of
met ons: geen wachtrij en afhalen op
een tijdstip dat men zelf kiest zijn de
grote voordelen voor de klanten. We
verkopen veel meer online. Dit is een

Onze omzet neemt toe en de consumenten lijken terug te keren naar de
lokale producten en de kleine slagerijen.
Ze nemen de tijd om te winkelen en
nieuwe producten en smaken te ontdekken. In de eerste weken van de crisis
hebben heel wat klanten voorraden aangelegd maar nu is dat minder. De meeste mensen komen wekelijks terug.
We hebben een online E-shop opgezet
en het minste wat we kunnen zeggen is
dat het goed werkt! Aan de andere kant
moeten we ook zeggen dat de catering
voor de communie, huwelijk, publieke of
private feesten in het water viel. Gezien

het feit dat onze traiteurdienst volledig
stilgevallen is hebben wij meer dan 100
gegarneerde sandwiches geschonken
aan 2 ziekenhuizen hier in de buurt. Met
deze geste willen wij het personeel van
het ziekenhuis een hart onder de riem
steken in deze moeilijke tijden. Onze
klanten en wijzelf nemen alle voorzorgsmaatregel door de regels van de slagerij
te respecteren: maximaal 1 tot 2 personen in de slagerij, sociale afstand, betaling met bancontact, regelmatige
schoonmaak van het betaalapparaat,
ontsmettende gel beschikbaar stellen
voor de klanten enz. Wij wassen regelmatig onze handen, proberen het aantal
mensen in een werkruimte te beperken
en respecteren de sociale afstanden, ...
Hoewel dit niet altijd voor de hand ligt.
Onze medewerkers zijn niet bang omdat
alle zaken voor hen geregeld zijn. We
hebben handschoenen, ontsmettingsgel, ... We bespreken regelmatig wat er
gebeurt en wat we kunnen verbeteren.
Leveranciers mogen niet meer in de
werkplaatsen komen en beschermen
zich tijdens de leveringen en wij respecteren de afstand. Tot nu toe zijn er geen
voorraadzorgen. Ik denk dat we de situatie goed beheersen en de klanten
begrijpen de situatie. De genomen
maatregelen zijn nodig om dit virus uit
te roeien. Wij raden iedereen aan om de
regels te blijven toepassen, uitleg te
geven aan de klanten en het kwaliteitsniveau te handhaven, zodat de mensen
ook na de gezondheidscrisis blijven
terugkeren naar onze ambachtelijke slagerijen. Conclusie: het lijkt erop dat
sommige mensen zich nu maar pas realiseren dat we bestaan, dat we niet duurder zijn en dat de kwaliteit van onze
producten superieur is. Bij ons weten ze
wat ze kopen omdat we voornamelijk
met producenten uit onze regio werken.
Het rundvlees, varkensvlees, lam, gevogelte, komen allemaal uit de streek.
Het is eigenlijk zoals een leverancier me
deze week vertelde: het is een geluk bij
een ongeluk dat we in onze sector aan
de slag mogen blijven.
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GEERT VAN NECHEL, ZAAKVOERDER
VAN VERSWINKEL NECHLY,
VLEZENBEEK

Onze verkoop loopt zeer goed en de
klanten kopen meer vlees en vleeswaren. De eerste twee weken werd er
gehamsterd en kocht men vooral
gehakt en worst. Ik denk niet dat onze
klanten of ons personeel bang moeten
zijn. Wij hebben dan ook alle mogelijke
maatregelen toegepast in onze winkel
om iedereen maximaal te beschermen.
Wij staan 100% achter de maatregelen
die de overheid nam. Wij zijn eigenlijk
in quarantaine in onze eigen winkel
doordat we een plexiglas scherm
geplaatst hebben zodat er zeker geen
contact is met de klanten en omgekeerd. Wij ontsmetten de handen na
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het bedienen van iedere klant en promoten webshopbestellingen. Wij
nemen niets aan. De klant moet zelf
alles inpakken in een bak of draagtas.
De openingsuren van de winkel zijn
aangepast om de bestellingen klaar te
maken. De winkel gaat open van 11 uur
tot 13 uur en van 15 uur tot 18 uur.
Wij hebben heel veel respect voor onze
medewerkers en willen niet dat zij na
de dagtaak nog moeten gaan rondrijden om te winkelen voor hun eigen
gezin. Zij krijgen nu 25% korting op hun
aankopen en al wat ze graag hebben,
mogen ze vragen. Ik bestel dat voor
hun! Op die manier wordt ook alle contact - buiten dat met het eigen gezin vermeden. Wij maken op dit ogenblik
ook geen gebruik van extra’s, flexi jobbers etc. Veiligheid voor alles!
Wij laten maximum 5 klanten per keer
in de winkel toe en men moet een
afstand van 1.5 meter behouden. Onze
leveranciers weten ondertussen dat ze
tot aan de deur mogen komen maar
niet verder; we hebben voor hen ook
ontsmettingsmateriaal voorzien.
Er is voldoende stock, maar ik ga wel
bewuster om met die stock. Enkel voor
specialiteiten zoals bvb mozzarella
moet je nu minimum 1 week op voorhand bestellen.
PHILIPPE BOUILLON VAN DE BEENHOUWERIJ MAISON BOUILLON ET
FILS, LA ROCHE-EN-ARDENNE

Ook bij mij kopen de klanten meestal
aan voor een paar dagen om niet alle
dagen naar de winkel te moeten

komen. Wij verkopen aanzienlijk minder
(tussen 50 en 70% minder) omdat het toerisme volledig stilgevallen is.
Ik denk niet dat de klanten bang zijn maar
wel bezorgd voor hun toekomst.
Wij namen heel wat maatregelen om onszelf en de klanten te beschermen, ondermeer respect voor social distance, dragen
van handschoenen en maskers, vaker handen ontsmetten etc. Daarnaast mogen zieke
werknemers of werknemers waarvan we
vermoeden dat ze ziek zijn uiteraard niet
meer komen werken.
Voor de veiligheid van de klanten beperken
wij het aantal mensen in de winkel tot
maximaal 7. Wij hebben bovendien een verkeersstroom (In en Out) ingesteld die de
klanten moeten respecteren zodat ze niet
teveel in contact komen met elkaar. We
proberen zoveel mogelijk herbruikbare verpakkingen te vermijden. Wij doen de
bestellingen in een papieren zak en de klant
kan zelf alles in zijn herbruikbare tas steken.
Dit om te voorkomen dat onze medewerkers besmet geraken door de her-bruikbare
tassen van klanten.
Momenteel zijn onze medewerkers niet
bang maar dat komt vooral omdat wij hier
in de Ardennen ver van alles en iedereen
afgelegen zijn en omdat ze goede informatie krijgen, zowel hier op de werkvloer als
ook via de media.
Ook onze leveranciers moeten leveren met
respect voor de social distance en alles
wordt direct op de juiste plaats opgeslagen
om het risico op besmetting van producten
in dozen te vermijden. Wij doen een zeer
grondige controle bij ontvangst van de producten en er is altijd een desinfectie voorzien voor het personeel dat de goederen
ontvangen heeft. Ik maak me niet teveel
zorgen over het feit dat alles op tijd geleverd wordt, er is nu weinig verkeer op de
wegen en dus valt dat allemaal wel mee. De
genomen maatregelen door de overheid
zijn goed want we zien een vertraging in de
CoviD-19-epidemie.
We hopen dat de maatregelen niet te lang
zullen duren want dan wordt de situatie kritiek voor de financiële gevolgen van het
bedrijf.

