FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

7 MEI 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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel
4;
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11 en 42;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 181,
182 en 187;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2021;
Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 28 april
2021;
Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 28 april 2021;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de noodzakelijkheid
om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die
van dag op dag evolueren en waarvan de laatste de maatregelen hebben
gerechtvaardigd die werden beslist tijdens het Overlegcomité dat is bijeengekomen
op 14 en 23 april 2021; dat het zodoende dringend is om bepaalde maatregelen aan
te passen, te nemen en te verlengen;
Gelet op het advies 69.305/AV van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2021 en
ontvangen op 6 mei 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (zie bijlage);
Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde
federale overheden in frequent gehouden Overlegcomités, in het bijzonder het
Overlegcomité van 14, 23 en 28 april 2021 voor de in het besluit genomen
maatregelen;
Overwegende de adviezen van de RAG en van de GEMS;
Overwegende het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 9 juli 2020;
Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese
Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale
gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen
verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico
hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om
dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
Overwegende artikel 6, 1. c) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG;
Overwegende de Grondwet, artikel 23;
Overwegende het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke
gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde
entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra,
gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij
personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis
van een gegevensbank bij Sciensano;
Overwegende de wet van 9 oktober 2020 houdende instemming met het voormelde
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;
Overwegende het Samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de
gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de
lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte
quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een
quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België;
Overwegende de wet van 8 april 2021 houdende de instemming met het voormelde
samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021;
Overwegende het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning
en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en
betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van
crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal
niveau vereisen;
Overwegende het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging
van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis
coronavirus COVID-19;
Overwegende de protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de
betrokken sectoren;
Overwegende de Aanbeveling (EU) van 2020/1475 van de Raad van 13 oktober
2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer
in reactie op de COVID-19-pandemie;
Overwegende de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over
de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke
opheffing van die beperking;
Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het
coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en
het sterfterisico;

Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie
door de WHO op 11 maart 2020;
Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft
uitgeroepen aangaande het coronavirus COVID-19 dat de wereldeconomie
destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
Overwegende de inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO van
12 oktober 2020 die aangaf dat het virus zich voornamelijk verspreidt tussen nauwe
contacten en aanleiding geeft tot opflakkeringen van de epidemie die onder
controle zouden kunnen worden gehouden door middel van gerichte maatregelen;
Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 15
oktober 2020, die aangeeft dat de situatie in Europa zeer onrustwekkend is en dat
de overdracht en besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, binnen in publieke
plaatsen en bij de personen die de zelfbeschermingsmaatregelen niet correct
naleven;
Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO van 26 oktober
2020, die aangeeft dat alles in het werk moet worden gesteld om de medewerkers
van de zorgsector te beschermen; dat scholen en bedrijven kunnen openblijven
maar daarvoor compromissen moeten worden gesloten; dat de directeur-generaal
bevestigt dat het virus kan worden onderdrukt door snel en bewust in te grijpen;
Overwegende de verklaring van 18 maart 2021 van dokter Hans Henri P. Kluge,
regionaal directeur van WHO Europa, waarin hij stelde dat elke week meer dan 20
000 mensen in de regio overlijden ten gevolge van het virus; dat het aantal mensen
dat in Europa aan COVID-19 sterft, nu hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd; dat
de besmettelijkere B.1.1.7 variant van het virus de dominante variant wordt in de
Europese regio; dat de gevolgen en voordelen van de vaccins voor de gezondheid
nog niet meteen voelbaar zijn; dat men vooralsnog standvastig moet blijven in de
toepassing van het volledige scala van maatregelen als reactie tegen de verspreiding
van het virus;
Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in
alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) zit;
Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe vastgestelde besmettingen met
het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen een lichte
stijging kende tot 3502 bevestigde positieve gevallen op 28 april 2021;
Overwegende dat op 28 april 2021 in totaal 2858 patiënten getroffen door COVID19 worden behandeld in de Belgische ziekenhuizen; dat op diezelfde datum in
totaal 892 patiënten worden behandeld op de diensten van de intensieve zorg;
Overwegende dat de incidentie op 28 april 2021 over een periode van 14 dagen 425
op 100.000 inwoners bedraagt; dat het reproductiegetal op basis van de nieuwe
hospitalisaties 0,89 bedraagt;
Overwegende dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de
diensten van de intensieve zorg, hoog blijft; dat de druk op de ziekenhuizen en op
de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg nog steeds reëel is en dat dit een

aanzienlijk negatief effect heeft op de volksgezondheid; dat de ziekenhuizen zijn
overgeschakeld naar fase 2A van het ziekenhuisnoodplan;
Overwegende dat de situatie zeer precair blijft en dat moet worden voorkomen dat
het aantal besmettingen en hospitalisaties opnieuw toeneemt;
Overwegende dat de variant B.1.1.7 dominant is geworden in België; dat deze
variant besmettelijker is en daardoor het virus nog vlotter kan circuleren onder de
bevolking; dat het daarom noodzakelijk is om bepaalde maatregelen te verlengen;
Overwegende dat de vaccinatiecampagne van start is gegaan en dat dit al een
duidelijk effect heeft op de besmettingen van de 65-plussers; dat het aantal
ziekenhuisopnames en overlijdens van bewoners van woonzorgcentra daardoor lijkt
af te nemen;
Overwegende dat het van belang is dat er een maximale coherentie bestaat bij het
nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de
efficiëntie ervan te maximaliseren; dat deze maatregelen dienen te gelden voor het
ganse grondgebied; dat de lokale overheden evenwel de mogelijkheid hebben om,
rekening houdend met de epidemiologische toestand op hun grondgebied, strengere
maatregelen te nemen voor zover die proportioneel en in de tijd beperkt zijn;
Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het
coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de bevolking;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de
longen en luchtwegen treft;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 wordt overgedragen van mens op
mens via de lucht; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle
mogelijke emissies via de mond en de neus;
Overwegende dat moet worden vermeden dat nieuwe mutaties en varianten van het
coronavirus die een invloed kunnen hebben op de werkzaamheid van de vaccins
ontstaan of zich verspreiden; dat daarom nog steeds strikte regels noodzakelijk zijn
om de verspreiding van het virus tegen te gaan; dat sommige maatregelen bijgevolg
dienen te worden verlengd;
Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, bepaalde bijeenkomsten in besloten of
overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, nog steeds een specifieke bedreiging
vormen voor de volksgezondheid;
Overwegende dat de maatregelen houdende een beperking en omkadering van
samenscholingen nog steeds onontbeerlijk en proportioneel zijn om het
fundamentele recht op leven en gezondheid van de bevolking te vrijwaren; dat
kinderen tot en met 12 jaar, voor wat betreft het maximum aantal toegelaten
personen bij bijeenkomsten, steeds worden meegeteld, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt gesteld;
Overwegende dat het verbod op samenscholingen op de openbare weg en in de
openbare ruimte van meer dan 3 personen tussen middernacht en 5 uur 's morgens
bijdraagt tot een vermindering van het aantal festiviteiten, ontmoetingen en het
gebruik van alcohol in de openbare ruimte onder omstandigheden waarin de

maatregelen betreffende de social distancing of het dragen van mondmaskers niet
worden toegepast; dat deze beperking aldus bijdraagt tot een vermindering van het
aantal besmettingen en van de snelheid waarmee het virus wordt overgedragen;
Overwegende dat deze beperkingen, gezien de gemengde en zeer onstabiele
gezondheidssituatie, noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de situatie opnieuw
snel verslechtert en om ervoor te zorgen dat de inspanningen van de gehele
bevolking en van alle betrokken sectoren, met inbegrip van de economische en de
gezondheidssector, niet teniet worden gedaan; dat alleen strenge maatregelen
ervoor kunnen zorgen dat de situatie weer onder controle wordt gebracht en dat de
andere maatregelen kunnen worden beperkt;
Overwegende dat er evenwel rekening moet worden gehouden met het mentale
welzijn van de bevolking; dat het risico op besmetting buiten kleiner is; dat in deze
fase buitenactiviteiten daarom in de mate van het mogelijke de voorkeur moeten
krijgen; dat, om die redenen, onder andere de buitengedeelten van pretparken, van
professionele brocante- en rommelmarkten en van handelsbeurzen onder bepaalde
voorwaarden terug kunnen heropenen; dat een publiek van maximum 50 personen
terug erediensten, evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele
sportieve wedstrijden mag bijwonen, voor zover die buiten worden georganiseerd;
Overwegende dat, om dezelfde redenen, ook de open terrassen van horecainrichtingen onder bepaalde voorwaarden terug kunnen heropenen;
Overwegende dat onder "open terras" moet worden begrepen een onderdeel van
een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of
cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de
open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en
spijzen voor directe consumptie worden aangeboden; dat het terras minstens over
één volledige zijde geopend dient te zijn, ongeacht de weersomstandigheden, en dat
een voldoende ventilatie dient te worden verzekerd; dat een overdekt terras waarbij
één of meerdere zijden volledig open zijn, dus ook kan beantwoorden aan de
definitie van een open terras; dat de open zijde niet deels mag worden afgesloten,
zoals bijvoorbeeld met een windscherm of zonnewering; dat een terras in een
gesloten ruimte, zoals bijvoorbeeld in een winkelcentrum, niet kan worden
beschouwd als een open terras;
Overwegende dat op de open terrassen in principe een maximum van vier personen
per tafel is toegestaan; dat een huishouden dat groter is dan vier personen evenwel
een tafel mag delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
Overwegende dat, voor de toepassing van dit besluit, onder "huishouden" moet
worden begrepen de personen die onder hetzelfde dak wonen; dat hiermee ook
wordt gedoeld op de nieuwe gezinsvormen, zoals nieuw samengestelde gezinnen of
andere situaties waarbij de betrokkenen strikt genomen niet onafgebroken onder
hetzelfde dak wonen;
Overwegende dat de regels specifiek voor huishoudens steeds moeten worden
toegepast rekening houdende met het recht op eerbiediging van het privéleven; dat

bijvoorbeeld niet wordt verwacht van de verantwoordelijken of het personeel van
een horeca-inrichting dat zij nagaan of het inderdaad om de leden van eenzelfde
huishouden gaat;
Overwegende dat andere versoepelingen nog niet mogelijk zijn zolang het aantal
besmettingen en hospitalisaties niet significant daalt; dat de bestaande maatregelen
daarom voor het overige dienen te worden verlengd;
Overwegende dat nog steeds een beroep wordt gedaan op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de
social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen;
Overwegende dat de hygiënemaatregelen essentieel blijven;
Overwegende dat buitenactiviteiten waar mogelijk de voorkeur krijgen; dat, indien
dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende moeten worden verlucht;
Overwegende dat de gezondheidssituatie op regelmatige basis wordt geëvalueerd;
dat dit betekent dat striktere maatregelen nooit zijn uitgesloten,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, wordt aangevuld met de bepalingen onder 16°, 17°, 18° en 19°, luidende:
"16° "open terras": een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector
of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de
besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men
zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden
aangeboden;
17° "professionele sportieve wedstrijd": een wedstrijd waarbij de deelnemers de
betrokken sport als beroep uitoefenen;
18° "CERM": het instrument bedoeld door het Overlegcomité tijdens diens
vergadering van 23 april 2021 dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te
maken met betrekking tot de organisatie op haar grondgebied van een bepaald
evenement in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen,
beschikbaar op de website "covideventriskmodel.be";
19° "CIRM": het instrument bedoeld door het Overlegcomité tijdens diens
vergadering van 23 april 2021 dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te
maken met betrekking tot een bepaalde infrastructuur op haar grondgebied voor de
organisatie van evenementen in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire
maatregelen, beschikbaar op de website "covideventriskmodel.be/cirm". ".
Art. 2. In artikel 3bis, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "Voormelde
diensten en instellingen kunnen op de arbeidsplaatsen onder meer vragen het bewijs
te leveren dat om louter professionele redenen, zoals vermeld in bijlage 2 van dit
besluit, werd gereisd." opgeheven.
Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het tweede lid, 14°, worden de woorden "artikel 15bis" vervangen door de

woorden "artikel 23, § 2";
2° in het derde lid worden de woorden "artikel 15bis" vervangen door de woorden
"artikel 23, § 2".
Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De inrichtingen die
behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten,
behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en dranken om mee te
nemen tot ten laatste 22.00 uur.";
2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1°
alle logiesvormen met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire
voorzieningen en hun open terrassen, met uitsluiting van de binnengedeelten van
hun eet- en drankgelegenheden en van hun andere gemeenschappelijke
faciliteiten;";
3° in paragraaf 1 wordt het tweede lid aangevuld met een bepaling onder 6°,
luidende: "6° de open terrassen.";
4° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, luidende: " § 3. In afwijking van de tweede
paragraaf en onverminderd de toepasselijke protocollen, zijn de volgende
modaliteiten van toepassing voor de open terrassen, met inbegrip van de open
terrassen van feest- en receptiezalen en deze in het kader van evenementen,
voorstellingen en wedstrijden zoals bedoeld in artikel 15, § 8:
1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de
tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
2° een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan;
3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
4° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
5° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
6° minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een
voldoende ventilatie te verzekeren;
7° dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd;
8° de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om
gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of
om de rekening te betalen;
9° de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in
stof overeenkomstig artikel 25;
10° de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur;
11° het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid, 2°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de
grootte van dat huishouden.".
Art. 5. In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 5° opgeheven;

2° in het eerste lid, 9°, worden de woorden ", kerstmarkten en winterdorpen"
opgeheven;
3° in het tweede lid, 3°, wordt het woord "pretparken," ingevoegd tussen de
woorden "buitengedeelten van" en het woord "natuurparken";
4° in het tweede lid, 9°, tweede streepje, worden de woorden "voor personen tot en
met 18 jaar," opgeheven;
5° in het tweede lid, 10°, tweede streepje, worden de woorden "voor personen tot
en met 18 jaar," opgeheven;
6° in het tweede lid, 11°, worden de woorden "artikel 15bis" vervangen door de
woorden "artikel 23, § 2";
7° het tweede lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 12°, 13° en 14°,
luidende:
"12° de buitengedeelten van brocante- en rommelmarkten, voor zover deze door
professionelen worden georganiseerd;
13° de open terrassen van de feest- en receptiezalen;
14° de buitengedeelten van handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.".
Art. 6. In artikel 9, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 15bis"
vervangen door de woorden "artikel 23, § 2".
Art. 7. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "20.00 uur"
vervangen door de woorden "22.00 uur".
Art. 8. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de inleidende zin vervangen als volgt: "De bevoegde
gemeentelijke overheid kan markten, met uitzondering van de jaarmarkten en de
niet-professionele brocante- en rommelmarkten, toelaten onder de volgende
modaliteiten:";
2° in het derde lid worden de woorden "artikel 15bis" vervangen door de woorden
"artikel 23, § 2".
Art. 9. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"Samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan drie
personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, zijn verboden tussen 0.00 uur
en 05.00 uur 's morgens.
In afwijking van het eerste lid, mogen de leden van eenzelfde huishouden zich
samen bevinden op de openbare weg en in de openbare ruimte, ongeacht de grootte
van dat huishouden."
Art. 10. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 3 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Een maximum van 50
personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de
bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de
volgende activiteiten:
1° begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die

hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een
uitvaartceremonie, voor zover deze georganiseerd worden zonder de mogelijkheid
tot blootstelling van het lichaam;
2° de activiteiten bedoeld in het eerste lid, 1°, 3° en 4°, voor zover deze buiten
worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend
overeenkomstig het toepasselijke protocol.";
2° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5. Een maximum van 25 personen, de
begeleiders niet meegeteld, mag activiteiten in georganiseerd verband bijwonen die
buiten worden georganiseerd, 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.
Een maximum van 10 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld,
mag activiteiten in georganiseerd verband bijwonen die binnen worden
georganiseerd, 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.";
3° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt: " § 6. Eenieder mag deelnemen aan
professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen. Deze
wedstrijden en trainingen kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek, onder
voorbehoud van § 8.
Niet-professionele sportieve wedstrijden blijven verboden.";
4° paragraaf 8 wordt vervangen als volgt: " § 8. Een zittend publiek van maximum
50 personen mag evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele
sportieve wedstrijden bijwonen voor zover deze door professionelen georganiseerd
zijn en voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de
modaliteiten voorzien in artikel 8, § 1, derde lid en in het toepasselijke protocol,
mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid
overeenkomstig artikel 16.";
5° er wordt een paragraaf 10 ingevoegd, luidende: " § 10. Een publiek van
maximum 50 personen mag handelsbeurzen, met inbegrip van salons, bijwonen
overeenkomstig de regels voorzien in artikel 5, met uitzondering van de bepaling
onder 3°, voor zover deze buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande
toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16.";
6° er wordt een paragraaf 11 ingevoegd, luidende: " § 11. Professionele activiteiten
die fysieke aanwezigheid vereisen in het kader van een huishouden of van groepen
van maximaal 10 personen, gericht op mensen met specifieke zorg- en
ondersteuningsnoden, georganiseerd door erkende instanties binnen de
eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg of geestelijke
gezondheidszorg, zijn toegelaten mits deze activiteiten in de mate van het
mogelijke buiten worden georganiseerd.".
Art. 11. Artikel 15bis van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"Onverminderd artikel 23, mag ieder huishouden maximum twee personen

tegelijkertijd in huis of in een toeristisch logies ontvangen, kinderen tot en met 12
jaar niet meegeteld, op voorwaarde dat deze personen tot hetzelfde huishouden
behoren."
Art. 12. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"De bevoegde lokale overheid gebruikt de CERM en, wanneer van toepassing, de
CIRM, wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie
van de door artikel 15, §§ 8, 9 en 10 toegelaten activiteiten.".
Art. 13. In artikel 18, 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden "tot en met 18
jaar" ingevoegd tussen de woorden "elke deelnemer" en het woord "vergezeld".
Art. 14. In artikel 23, § 2, van hetzelfde besluit wordt het derde streepje vervangen
als volgt:
"op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam
onderhouden nauw contact, beperkt tot maximum één zelfde contact per persoon
per 6 weken, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;".
Art. 15. In artikel 25, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt: "9° tijdens de evenementen,
culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden;";
2° er wordt een bepaling onder 10° toegevoegd, luidende: "10° tijdens de
handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.".
Art. 16. Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 30 juni
2021."
Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 8 mei 2021.
Brussel, 7 mei 2021.
A. VERLINDEN

