
Corona maatregelen zoals in Staatsblad verschenen op 8 oktober, en ingaande op 9 

november. Selectie wat van toepassing is op vakantiewoning  

 

Voor café en restaurantbezoek van de gasten 

Art. 2. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt: “In de inrichtingen die behoren tot de 

horecasector en andere drankgelegenheden gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke 

modaliteiten:  

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij 

de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte 

van 1,8 meter;  

2° een maximum van 10 personen per tafel in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in de andere 

drankgelegenheden is toegestaan;  

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 

 4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;  

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een 

gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;  

6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een 

gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel;  

7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een 

afstand van 1,5 meter;  

8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de 

gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;  

9° restaurants en drankgelegenheden mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 uur voor 

de restaurants en tot 23.00 uur voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze 

eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6 uur ‘s 

ochtends;  

10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-

mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later 

contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd 

tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord 

geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. In afwijking van 

het eerste lid, 2°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Voor de toepassing 

van dit artikel wordt onder “restaurant” verstaan: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over 

de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere 



regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor 

de Veiligheid van de Voedselketen.” 

 

Beperking van samenscholing 

Art. 3. Artikel 11 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:  

“§ 1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan vier 

personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de 

activiteiten toegelaten door dit artikel. 

 

Gezin ontvangt mensen thuis OF gezin ontvangt in vakantiewoning 

 § 1bis. Ieder huishouden mag maximum vier personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, tegelijkertijd in 

huis ontvangen. 

 

Bericht vanuit de sector organisatie: 

“Daarnaast zegt de nieuwe verstrengde regelgeving dat voor een vakantiehuis dezelfde regels gelden als voor thuis: 

+ max. 4 extra personen (mits naleving van regels mbt afstand en mondmasker). “ 

 

Beste uitbater, 

 

Het Overlegcomité heeft op 6 oktober beslist om met ingang van vandaag enkele verstrengde maatregelen door 

te voeren aangezien de besmettingscijfers de laatste weken blijven toenemen. We begrijpen maar al te goed dat 

deze verstrengingen gepaard gaan met opnieuw heel wat annulaties, financiële stress en onzekerheid voor de 

logiessector. Hieronder vind je de genomen beslissingen, bevestigd in het Ministerieel Besluit van 9/10, en 

die gelden voor één maand (tot 9 november): 

 

1. Capaciteit vakantiewoningen 

Sinds 9 oktober 2020 is het maximum aantal personen in je vakantiewoning beperkt tot de gezinsleden die onder 

hetzelfde dag wonen en maximum 4 andere personen (kinderen <12j niet meegerekend). Als die andere 

personen niet tot de nauwe contacten van het gezin behoren, moeten zij wel telkens de afstand van 1,5 meter 

kunnen bewaren. Met andere woorden: voor een vakantiehuis gelden dezelfde regels als wanneer men iemand 

zou uitnodigingen in zijn/haar eigen huis. 

Het is belangrijk dat je gasten blijft wijzen op de na te leven veiligheidsmaatregelen en aangepaste regels in je 

logies. 

 

Deze informatie is onder voorbehoud van een eventuele andere interpretatie via de infolijn 

Corona: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

 

http://tracking.logereninvlaanderen.be/tracking/click?d=hVLJC__z2frfma_RoW7Un9FZhrRXHC9ULpJSbJZrI_ToUrwRly6lVpEBMDJJJpuAOMKHn7OR3m_s9ZFH9F39NUJKm8AGXHlwfACeKZJNqNC7z4hZW-mYaMIp6zXNta7JJcLgbiWzf7PmxBioj6_NfU-qzQTl0Ix16xkwiihPARJIW0PhlNmRVgofQhvsqxfzXztvDCmAS69-9UkHkCswgECu-O6iV7ioroR_vi6Y8IwVRXVgu95_qTBZo7jJQg2Fhcl6uX2exQJJpELrnFiJ3xNKIU5COONeDdxxv2pMY6jeQ89eq--EAh9-adaoGO8-p0bynjrRd22dHAiQ-N9sLThU9TWFg7j8O-fl6HarD57I0

