
1.Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler: 

 

Sınır önlemleri 

Belçika'da Bakanlıklar Arası Sağlık Konferansı (IMC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat 
tarihinden itibaren başlamak üzere, geçerli bir aşı sertifikası, iyileşme sertifikası veya negatif test 
raporuna sahip yolcular için Belçika’ya varışta test ve karantina uygulaması kaldırılmıştır. 

Geçerli aşı sertifikasının son dozu en az iki hafta önce yapılmış, Avrupa İlaç Ajansı tarafından 
onaylanmış bir aşının olduğunu göstermesi gerekmekte olup pozitif bir PCR test sonucundan en 
az 11 gün sonra alınabilen iyileşme sertifikası 150 gün geçerlidir. Test raporu için Belçika’ya 
varıştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR test raporu veya en fazla 48 saat öncesine ait 
negatif sonuçlu hızlı antijen testi (RAT-Rapid Antigen Test) sonucu kullanılabilmektedir. 

Diğer taraftan Belçika’ya seyahat öncesinde yolcu bilgi formunun (PLF-Passenger Locator Form) 
doldurulması gerekmektedir.  (20.02.2022)  

Ülke içi genel önlemler  

Belçika'nın Federal ve Bölgesel Hükümet Başbakanlarının bir araya geldiği Danışma Komitesi 

toplantısında 28 Ocak tarihinden bu yana geçerli olan kırmızı koddan turuncu koda geçilmesi ve 

mevcut kısıtlamaların gevşetilmesi kararı alındı. 21 Ocak tarihindeki toplantıda alınan kararlar 

çerçevesinde uygulanmaya başlanan korona barometresi vaka sayılarındaki değişimlerin yansıra 

sağlık sistemi üzerindeki baskıyı esas almakta ve korona kaynaklı günlük hastaneye yeni yatış 

sayısı ve yoğun bakım hasta sayısının 150 ve 500’den fazla, 65-149 ve 300-500 arası ve 65 ve 

300’den az olmasına göre sırasıyla kırmızı, turuncu veya sarı kod uygulaması geçerli olmaktadır. 

Toplantı sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında Başbakan Alexander De Croo, günlük 

hastaneye yatış sayılarının eşik değer olan 300’e, virüs üreme katsayısının ise 1’in altına indiğini, 

bir sonraki toplantıda sarı koda geçilmesini umut ettiğini ancak henüz korona virüs ile 

mücadelenin devam ettiğinin unutulmaması gerektiğini belirtmiştir  

Açıklanan kararlara göre, 18 Şubat tarihinden itibaren başlamak üzere kafe, bar ve restoranlar 

için saat 23:00 kapanış saati ile bir masada en fazla 6 kişinin oturabilmesi sınırlamaları 

kaldırılırken, gece kulüpleri ve diskoların tekrardan açılmasına ve özel etkinlikler ve partilerin 

düzenlenmesine ise iç mekân için %70, dış mekanlar için %80 kapasiteyi aşmamak şartıyla izin 

verilmektedir. 

Haftada 4 gün uzaktan çalışma zorunluluğu kaldırılırken tavsiye edilmeye devam etmektedir. 12 

yaşından küçük çocuklar için okul dahil maske kullanımı zorunluluğu ve alışverişlerde kişi sayısı 

sınırı sonlandırılmıştır.(12 Şubat 2022)  

 

2.Ekonomik Destekler: 

Firmalara yönelik destek paketleri 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form


Belçika’da Sayıştay tarafından 2020 yılı genel yönetim hesabına ilişkin yapılan basın 

açıklamasında, 2020 yılında Belçika genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sosyo-

ekonomik destek önlemleri için gerçekleştirilen toplam harcama tutarının 21,4 milyar Avro 

olduğu belirtilmiştir.(14/12/2021) 

Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeke tarafından Eylül ayı sonunda, sadece Federal 

Hükümet tarafından korona virüs ile mücadele kapsamındaki ekonomik destekler için 2020 ve 

2021 yıllarında toplam 24,2 milyar Avroluk harcama gerçekleştirildiği açıklanmıştı. .(14/12/2021) 

Federal Hükümet tarafından, bazı sosyo-ekonomik destek önlemlerine 2022 yılı ilk çeyreğinde 

devam edilmesine karar verildi. 2022 Mart ayı sonuna kadar uzatılan destek tedbirleri arasında, 

tüm sektörler için geçerli genişletilmiş geçici işsizlik uygulaması (korona işsizlik ödeneği), stopaj 

vergisi, KDV ve sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesine ilişkin sağlanan esneklikler, yaşlılar ve 

engelliler için gelir garantisi (Grapa) programı yararlanıcıları için korona virüs primi uygulaması ve 

sosyal entegrasyon geliri yer alırken, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan serbest meslek 

sahipleri için çift geçici işsizlik ödeneği yeniden uygulamaya konulmaktadır. Şirketlerin 

genişletilmiş işsizlik uygulamasından faydalanabilmeleri için 2019 yılına kıyasla ciro kaybı eşiği 

%65’ten %40’a indirilmiştir. Söz konusu önlemlerin bütçeye maliyetinin toplamda 230 milyon 

Avro olması öngörülmektedir. .(15/12/2021) 

Diğer taraftan, konaklama sektörüne destek için Mayıs-Eylül döneminde gıda ve içeceklerde %6 

oranına indirilen KDV uygulaması uzatılmamakta olup, otel ve restoranlarda KDV oranları yeniden 

içecekler için %21, gıda ürünlerinde ise %12’ye çıkmıştır.(15/12/2021) 

Kaynak: Brüksel Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 


