
 

 

 

 
 

 

BE-Alert: COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown 

Persbericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo 

 

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité 

beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. 

 

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te 

roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen. 

 

1.    Sociaal leven  

• Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één 

knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. 

Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun 

knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 

• Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand 

• Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf. 

• Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, 

met mondmasker en op veilige afstand. 

• De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse 

reizen worden ten stelligste afgeraden. 

• Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en 

de ambtenaren van de burgerlijke stand. 

 

2.    Economisch leven  

• Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, 

zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht. 

• De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf 

dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten 

gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden 

genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.  

• Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden 

worden genuttigd op kamer. 

• Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren 

van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij 

afhaling. 

• Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 

personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden. 

• Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit. 



• Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, 

schoonheidssalons) sluiten.  

• Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen 

inzake telewerk, mondmasker en social distancing. 

• Dierenparken sluiten. 

 

3.    Scholen  

• Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De 

lessen hervatten op maandag 16 november. 

• Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op 

maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we 

of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is. 

• Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:  

o Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs 

kunnen volgen.  

o Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar. 

• Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen. 

• Geen fysieke teambuildings 

 

4.    Begin- en einddatum  

• De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 

november 2020. 

• De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. 

Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het 

Overlegcomité.  

 

 


