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Titel
6 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 12-02-2021, zijn verwerkt.
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : Belgisch Staatsblad van 07-02-2021 bladzijde : 10316
Inwerkingtreding : 13-02-2021

Inhoudstafel
Art. 1-7

Tekst
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de bepalingen onder 10°, 11° en 12° worden opgeheven;
2° er wordt een bepaling onder 15° toegevoegd, luidende: "15° "een (mond)masker of elk ander alternatief in
stof": een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de
neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen.".
Art. 2. In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen"
ingevoegd tussen de woorden "alle logiesvormen" en de woorden ", met uitsluiting van";
2° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt het woord "onbemande" ingevoegd tussen het woord "sauna's," en het
woord "zonnebanken";
2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de bepaling onder 7° opgeheven;
3° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, worden de woorden "dierentuinen en dierenparken" ingevoegd tussen het
woord "natuurparken," en de woorden "met inbegrip van";
4° in paragraaf 3 wordt de bepaling onder 5° aangevuld met de woorden ", behalve voor verzorging van het
kapsel uitgevoerd in hun inrichting";
5° paragraaf 3 wordt opgeheven;
6° in paragraaf 4 wordt het eerste lid aangevuld met een derde streepje, luidende: "de dienstverlening door de
kappers en barbiers, tot en met 28 februari 2021 enkel voor verzorging van het kapsel, met naleving van de
modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van
Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de beslissing van het Overlegcomité ter zake;";
7° in paragraaf 4 wordt het eerste lid aangevuld met een vierde streepje, luidende: "de dienstverlening door de
schoonheidssalons, [1 met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra]1 de nietmedische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en
piercingsalons, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister
van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de beslissing van het Overlegcomité
ter zake.";
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8° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "dienstverlening door de handelszaken, private en publieke
bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de
behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage 1 van dit besluit." vervangen door de woorden ":
- de dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor
de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in bijlage 1 van dit
besluit;
- de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de
modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.".
---------(1)<MB 2021-02-12/02, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 12-02-2021>
Art. 4. In artikel 15, § 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Een maximum van 15 personen,
kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn op
een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.";
2° in de inleidende zin van het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "en tweede"
ingevoegd tussen de woorden "in het eerste" en het woord "lid".
Art. 5. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het vijfde lid vervangen als volgt:
"In afwijking van het derde lid, is een verklaring op eer niet vereist voor de transportwerkers of
vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied
vervoeren, en zij die alleen maar op doorreis zijn, voor zover zij in het bezit zijn van transportdocumenten die
aangeven dat zij in het kader van hun functie reizen.
Bij gebrek aan deze verklaring op eer of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in deze verklaring, en
indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de transportdocumenten in het bezit van de
werknemers of dienstverleners bedoeld in het vorige lid, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd
worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.";
2° in paragraaf 7, eerste lid, worden de woorden "vanaf de leeftijd van 12 jaar" vervangen door de woorden
"vanaf de leeftijd van 6 jaar".
Art. 6. Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "De maatregelen voorzien in dit besluit
zijn van toepassing tot 1 april 2021."
Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 13 februari 2021, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 8
februari 2021 en van [1 artikel 3, 1°, 5° en 7°]1 dat in werking treedt op 1 maart 2021.
---------(1)<MB 2021-02-12/02, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 12-02-2021>
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