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UPDATE 18/03/2020 
STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS 

(COVID-19) 
 

In navolging van onze vorige communicatie willen we jou een update geven van de 

overheidsmaatregelen die worden genomen om de Belgische bedrijven verder te steunen in 

deze corona-crisis.  

Sluiting instituut met verhoogde 
hinderpremie ? 
 

Via de voorzitter van sectorcommissie 15 (personenzorg) binnen de HRZKMO kregen we 

‘onofficieel’ bericht dat onze reflexologen de deuren moeten sluiten en zo ook recht hebben 

op de hinderpremie.  

  

Het is voor ons nog niet zeker of dit ook effectief geldt voor jullie, reflexologen. Wij kregen 

hier als beroepsvereniging namelijk nog geen officiële berichtgeving over en de telefoonlijnen 

zijn overbezet om verder navraag te doen.  

 

Op de site https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie noch op 

https://www.unizo.be/hinderpremie-coronatijden noch op andere websites vind ik officiële 

bevestiging terug en ik verkies geen foutieve informatie door te spelen aan jullie 

 

We hebben gemaild naar VLAIO, FOD, UNIZO,... voor een officiële bevestiging en we 

blijven proberen telefonisch contact te leggen en houden jullie op de hoogte.  

   

Ik vind momenteel volgende diensten terug die moeten sluiten: 

 Schoonheidsspecialisten, pedicure, wellness, sauna moeten dicht.  

 Fotografen moeten sluiten. 

 Rijlessen worden geschorst.  

 Dierenasielen mogen dieren verzorgen, maar geen bezoekers, klanten toelaten.  

 Verhuur van gocarts, fietsen, vespa's, ... is verboden. 

 De activiteiten van autokeuringscentra worden opgeschort door GOCA, de federatie 

van autokeuringen, vanaf woensdag 18 maart tot nader bepaald. De federatie maakte 

de concrete overgangsmaatregelen later bekend 

 Erediensten en feestelijke activiteiten worden opgeschort, met uitzonderling van 

diensten in intieme of familiale kring (zoals begrafenissen) 

  

Zodra bevestiging dat reflexologen onder 'schoonheidsspecialisten, pedicure, wellness, sauna' 

vallen worden jullie terug gemaild. Het zijn verwarrende tijden, maar we houden jullie up-to-

date en ijveren naar financiële steun in deze tijden.   

 

Didier, Sophie, Sonja & Tamara 
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