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Inhoudstafel

Art. 1-9

Tekst

Artikel 1. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In
afwijking van het tweede lid, 4°, mogen fotografen in hun lokalen meer personen tegelijkertijd ontvangen, voor
wat betreft personen van hetzelfde huishouden onderling, personen die een duurzaam contact onderhouden
zoals bepaald in artikel 15bis of kinderen onderling tot en met 12 jaar.".

  Art. 2. Artikel 7bis, eerste paragraaf van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In
afwijking van het eerste lid worden de activiteiten van ambulante handel in voedingswaren toegelaten.".

  Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de eerste paragraaf, lid 2, wordt aangevuld met de bepalingen onder 11°, luidende:
  "11° de privésauna's, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen
die een duurzaam contact onderhouden zoals bepaald in artikel 15bis.";
  2° in paragraaf 4, eerste lid, tweede streepje, worden de woorden "met als doel een professionele kwalificatie"
vervangen door de woorden "met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties
en licenties";
  3° in paragraaf 4, eerste lid, vierde streepje worden de woorden ", de fotografen" ingevoegd tussen het woord
"barbiers" en de woorden "en de tatoeage- en piercingsalons";
  4° de paragraaf 4, lid 2, wordt aangevuld met een derde streepje, luidende:
  " - de diensten voor haarverzorging.".

  Art. 4. In artikel 15 van hetzelfde besluit, worden de volgende aanpassingen aangebracht:
  1° Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: "Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn
samenscholingen van meer dan tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, niet toegelaten.";
  2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de bepaling onder 2° opgeheven;
  3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "15 personen" vervangen door de woorden "50 personen" en
worden de woorden "bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor
bestemd zijn en" ingevoegd tussen de woorden "tegelijkertijd aanwezig zijn" en de woorden "op een
begraafplaats";
  4° paragraaf 3, tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "De begrafenissen en crematies vinden plaats
zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.";
  5° in paragraaf 5 wordt het tweede lid vervangen als volgt:
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  "In afwijking van het eerste lid, mag een maximum van 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet
meegeteld, activiteiten in georganiseerd verband bijwonen, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in
aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de regels voorzien in
artikel 18, en in zoverre deze uitsluitend buiten worden georganiseerd. ".

  Art. 5. Artikel 15bis wordt aangevuld met een lid, luidende:
  "In afwijking van het eerste lid, kan één persoon tegelijk het huis of een toeristische logies occasioneel en
kortstondig betreden. Deze persoon wordt niet beschouwd als een duurzaam onderhouden nauw contact.".

  Art. 6. In artikel 18 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht:
  1° Het tweede lid wordt vervangen als volgt: "In afwijking van het eerste lid, zijn deze activiteiten toegestaan
voor één of meerdere groepen van maximum 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld,
wanneer deze uitsluitend buiten worden georganiseerd;";
  2° een nieuw lid wordt ingevoegd na het vijfde lid, luidende:
  "De kinderen tot en met 12 jaar mogen bij sporttrainingen vergezeld worden door één persoon van hetzelfde
huishouden.".

  Art. 7. In artikel 21 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 7 wordt het tweede lid opgeheven;
  2° een paragraaf 8 wordt ingevoegd, luidende:
  " § 8. De verplichtingen voorzien in de paragrafen 5 en 7 zijn niet van toepassing op de reizen van de volgende
categorieën van personen:
  1° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  - de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor
gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  - de zeevarenden;
  - de "Border Force Officers" van het Verenigd -Koninkrijk;
  - de grensarbeiders;
  2° de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  3° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.".

  Art. 8. In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid aangevuld met de bepalingen onder 9°, luidende:
  "9° De plaats bedoeld in artikel 15bis, derde lid.".

  Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2021.
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