Bron onderstaande informatie: NSZ
Vrijdag verscheen het ministerieel besluit naar aanleiding van het laatste Overlegcomité. Wij zetten enkele
zaken op een rijtje.
Dit verandert:
- Niet medische contactberoepen moeten opnieuw dicht van zaterdag tot 26 april. (kapsalons,
tattoosalons, schooheidssalons, pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de piercingsalons,… ).
- Shoppen in niet-essentiële winkels kan vanaf zaterdag 27/03 alleen op afspraak en in het gezelschap van
maximaal één persoon die onder hetzelfde dak woont.
* In nIet-essentiële winkels: alleen bij online bestelling of bestelling.
* Afhalen van bestelde goederen moet buiten de niet-essentiële winkel gebeuren
* U kan de consument alleen binnen laten als de consument vooraf een tijdslot heeft gereserveerd (hoe
lang die consument dat op voorhand moet doen, is niet gespecifieerd in het ministerieel besluit)
* De consument mag maximaal één persoon meenemen die onder hetzelfde dak woont
* Er mogen maximaal 50 klanten worden binnengelaten (afhankelijk van de grootte van uw zaak)
* Er wordt één klant per 10 vierkante meter toegelaten
* Aan eventuele wachtrijen buiten de winkel moet u de regel van 1,5 meter respecteren
- Grote winkels mogen maximaal vijftig personen tegelijk ontvangen.
- 'Buitenbubbel' wordt teruggeschroefd van maximaal tien naar maximaal vier personen. Kinderen onder
12 jaar worden niet meegeteld.
- De lagere en middelbare scholen gaan volgende week dicht. Het kleuteronderwijs en de kinderopvang
blijven wel open. De bedoeling is om de scholen op 19 april volledig te heropenen.
- Telewerken blijft verplicht en zal strenger gecontroleerd worden.
Dit verandert niet:
- Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en
de winkelruimte niet betreden wordt.
- Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten,
kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven
ontvangen zonder afspraak.
- De avondklok blijft van kracht tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends (Brussel vanaf 22 uur).
- Niet-essentiële verplaatsingen blijven toegestaan.
- Verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland, ook tijdens de paasvakantie (+ strengere controle).
- Buitenschoolse activiteiten en kampen voor jongeren tijdens de paasvakantie, in groepen van maximaal
tien en zonder overnachtingen.
- Zwembaden, dierenparken, musea en bibliotheken blijven open.
- Het aantal knuffelcontacten blijft beperkt tot één (voor gezinnen) of twee (voor singles).
- Het corona-ouderschapsverlof is gestopt op 1 oktober 2020. In de plaats is er nu een meer gericht
systeem: de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona is opengesteld voor werknemers
wanneer de school of opvang van hun kind (gedeeltelijk) sluit. Alle info hieromtrent op de website van
RVA (www.rva.be)

NSZ kreeg al heel wat vragen binnen na het Overlegcomité van deze week. Een greep uit de meest
terugkerende vragen:
Waar vind ik een overzicht van wat deze week werd beslist?
Dat kan u hier nalezen (www.nsz.be).
Is de boekhandel nog een essentiële winkel?
Ja. Essentiële winkels zijn voedingswinkels, apotheken, winkels voor hygiëneproducten en kledingstoffen,
bloemen- en plantenwinkels, dagbladhandelaars, boekhandels en telecomwinkels. Daar mag u nog zonder
afspraak gaan winkelen.
Mag de horeca takeaway blijven aanbieden?
Ja, aan die regel verandert er niets.
Blijven de wekelijkse markten doorgaan?
De gewone markten wel, rommelmarkten en brocantes blijven verboden.
Wat met hondenkapsalons en carwashes?
Dit kan op afspraak.
Wat verandert er voor de essentiële winkels?
Voor de essentiële winkels verandert er niets. Nog steeds individueel shoppen en niet op afspraak.
Hoe kan er gereserveerd worden?
Via telefoon, online of ter plaatse. Werk dus zeker met een registratiesysteem.
Hoeveel mensen mogen er in de winkel aanwezig zijn?
Maximum 50 mensen tegelijk in de winkel , tenzij de winkel kleiner is dan 500m². In dat geval is nog steeds
1 bubbel /10m² van kracht.
Hoe groot wordt de nieuwe buitenbubbel?
De buitenbubbel verkleint van tien naar vier personen. U mag dus maximaal met vier mensen buiten
samenkomen, kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. Als uw gezin meer dan vier personen telt, mag u
uiteraard nog met het hele gezin naar buiten.
Met hoeveel mensen mogen we binnen samenkomen?
U mag maximaal één iemand uitnodigen in uw huis. Dat moet het knuffelcontact van een van de
gezinsleden zijn.
Blijven de musea open?
Ja, de musea, de zwembaden en de dierenparken blijven open.
Verandert er iets voor begrafenissen?
Op een begrafenis mogen 50 mensen aanwezig zijn, bij een eredienst 15.
Mogen onthaalouders en crèches blijven werken?
Ja dat mag, ook daar verandert niets aan.

