FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

26 JANUARI 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 Grondwet, artikel 23;
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 artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de
regelgevingsimpactanalyse;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 januari 2021;
Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor begroting, gegeven op 25 januari 2021;
Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 26 januari 2021;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1,
eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder
meer omwille van de noodzaak 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 22 januari 2021; dat het zodoende dringend is om bepaalde maatregelen te
nemen;
Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale
overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10, 12, 17 en 27
maart 2020, op 15 en 24 april 2020, op 6, 13, 20 en 29 mei 2020, op 3, 24 en 30 juni 2020, op
10, 15, 23 en 27 juli 2020, op 20 augustus 2020, alsook op 23 september 2020;
Overwegende de adviezen van de GEES, van CELEVAL, 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 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 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 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 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 die 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 het hoogste aantal gevallen van COVID-19 werd gemeld in de week van 19
oktober 2020 en 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 dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer
hoge alertheid) zit;
Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus
COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen gestegen is tot 2050 bevestigde positieve
gevallen op 25 januari 2021;
Overwegende dat op 25 januari 2021 in totaal 1923 patiënten getroffen door COVID-19
worden behandeld in de Belgische ziekenhuizen; dat op diezelfde datum in totaal 322
patiënten worden behandeld op de diensten van de intensieve zorg;
Overwegende de recente lichte stijging in het aantal nieuwe besmettingen en bezetting van
ziekenhuisbedden; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID19-zorg zeer hoog blijft en dat het risico voor de volksgezondheid blijft bestaan; dat

ziekenhuizen nog steeds kampen met personeelsuitval wegens ziekte en dat dit kan leiden tot
een tekort aan personeel in de zorgsector; dat moet worden voorkomen dat de opvang van
patiënten op het grondgebied onder druk komt te staan;
Overwegende dat de epidemiologische situatie nog steeds zeer ernstig en precair is; dat de
incidentie op 25 januari 2021 over een periode van 14 dagen nog steeds 247 op 100.000
inwoners bedraagt; dat het reproductiegetal op basis van de nieuwe hospitalisaties 1.11
bedraagt; dat een daling van de cijfers nog steeds noodzakelijk is om uit deze gevaarlijke
epidemiologische situatie te geraken; dat verregaande en ingrijpende maatregelen
onvermijdelijk blijven om de situatie onder controle te houden;
Overwegende dat getracht wordt een evenwicht te vinden tussen, enerzijds, een adequate
aanpak van de gezondheidscrisis die door de corona-epidemie veroorzaakt wordt en,
anderzijds, de bescherming van de vrijheid van godsdienst; dat de gebouwen voor de
eredienst of voor de niet-confessionele morele dienstverlening enkel geopend mogen blijven
op voorwaarde dat samenscholingen worden vermeden; dat het individueel uitoefenen van een
activiteit in een dergelijk gebouw, of een bezoek daaraan, doorgaans een statische activiteit
betreft en aldus samenscholingen veroorzaakt; dat de gezondheidscrisis niet toelaat dat grote
groepen langdurig aanwezig zijn in eenzelfde ruimte; dat de huidige regeling om die reden
verduidelijkt diende te worden;
Overwegende de verklaring van 19 december 2020 van de Britse Premier met betrekking tot
de epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk en meer bepaald het opduiken van
een mutatie van het coronavirus COVID-19 en van 22 januari 2021 met betrekking tot de
hogere sterftegraad van deze mutatie;
Overwegende de Aanbeveling (EU) van 22 december 2020 van de Raad van de Europese
Unie over een gecoördineerde aanpak van reizen en vervoer in reactie op de in het Verenigd
Koninkrijk waargenomen variant van SARS-CoV-2;
Overwegende dat recent nieuwe varianten van het virus werden vastgesteld, waaronder
variant B.1.1.7 en variant B.1.351; dat deze varianten besmettelijker blijken dan de
oorspronkelijke variant; dat ze zich dus sneller verspreiden; dat er daarom een verhoogd risico
op besmetting bestaat;
Overwegende de risicoanalyse van het European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) van 20 december 2020 betreffende "de snelle toename van een SARS-CoV-2-variant
met meerdere piek eiwitmutaties waargenomen in het Verenigd Koninkrijk" en van 29
december 2020 "in verband met de verspreiding van nieuwe zorgwekkende SARS-CoV-2varianten in de EU/EER";
Overwegende dat er al meerdere besmettingen met deze varianten op het Belgisch
grondgebied werden vastgesteld; dat uit het advies van de RAG van 20 januari 2021 blijkt dat
het reizen het risico op brede verspreiding van de varianten vergroot; dat het daarom
noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de verdere import en verspreiding ervan op het
Belgisch grondgebied tegen te gaan;
Overwegende de verklaring van dokter Hans Henri P. Kluge, regionaal directeur van de WHO
voor Europa van 14 januari 2021, waarin hij onderlijnt dat de nieuwe variant van het virus een
reden tot bezorgdheid is gezien de verhoogde overdraagbaarheid ervan en waarin hij stelt dat
zonder strengere controles om de verspreiding hiervan te vertragen, de zorginstellingen, die
reeds aan een hoge druk onderworpen zijn, nog zwaarder zullen worden geïmpacteerd;
Overwegende dat andere lidstaten van de Europese Unie geconfronteerd worden met een
verhoging van het aantal besmettingen; dat ook andere landen van het Europese vasteland,
waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland, reisbeperkingen hebben opgelegd;
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;
dat er reeds een verbod op niet-essentiële reizen was ten aanzien van derde landen op basis
van die Aanbeveling; dat de lijst van essentiële reizen die in dit kader van toepassing is,
restrictiever is dan de nieuwe lijst van essentiële reizen die toegelaten zijn door dit besluit; dat
dit besluit niet beoogt de eerste lijst uit te breiden;
Overwegende de noodzaak om de regels betreffende het reizen vanuit en naar België te
verstrengen;
Overwegende de dringende noodzakelijkheid,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 1 van het 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 bepaling onder 14°, luidende:
"14° "derde land": een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone."
Art. 2. In artikel 2, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "bijlage" vervangen
door de woorden "bijlage 1".
Art. 3. In artikel 3bis van hetzelfde besluit wordt het tweede lid aangevuld met de woorden:
"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."
Art. 4. In artikel 8, § 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "bijlage" telkens vervangen
door de woorden "bijlage 1".
Art. 5. In artikel 15, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen
doorgevoerd:
1° in de inleidende zin wordt het woord "tegelijkertijd" ingevoegd tussen het woord "mag" en
het woord "aanwezig";
2° de inleidende zin wordt aangevuld met de woorden ", onafhankelijk van het aantal ruimtes
binnen een gebouw";
3° er wordt een bepaling onder 4° toegevoegd, luidende:
"4° de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de nietconfessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofischlevensbeschouwelijke vereniging;" ;
4° er wordt een bepaling onder 5° toegevoegd, luidende:
"5° het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor
niet-confessionele morele dienstverlening.".
Art. 6. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een derde lid, luidende:
"Ook buiten de lesuren kunnen scholen of derden initiatieven nemen ter bestrijding van de
leerachterstand of schooluitval volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde
ministers van de Gemeenschappen."
Art. 7. In artikel 21 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de eerste paragraaf wordt vervangen als volgt:
" § 1. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun
hoofdverblijfplaats hebben in België. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor
personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland.
De reizen zoals bepaald in bijlage 2 van dit besluit worden beschouwd als essentieel.
Voor de overeenkomstig het tweede lid toegelaten reizen, is de reiziger ertoe gehouden de
digitale of papieren verklaring op eer, waarvan het modelformulier is bekendgemaakt op de
website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu, voorafgaand aan de reis, in te vullen, te ondertekenen en

bij zich te dragen gedurende de integrale reis.
Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat
de reizigers bedoeld in het derde lid, voorafgaand aan de boarding, een verklaring op eer
hebben ingevuld. Bij gebrek aan deze verklaring, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden
te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de
verklaring op eer werd ingevuld.
Bij gebrek aan deze verklaring op eer of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in
deze verklaring, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig
artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen."
2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
" § 2. In afwijking van de eerste paragraaf, worden de reizen zoals bepaald in bijlage 3 van dit
besluit als essentieel beschouwd voor de reizigers die vanuit een derde land naar België
reizen, voor zover ze niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie
of van de Schengenzone, en ze hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is
opgenomen in bijlage I bij 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.
Voor de overeenkomstig het eerste lid toegelaten reizen is de reiziger ertoe gehouden in het
bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische
diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.
Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat
de reizigers bedoeld in het tweede lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit
attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De
vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het
bezit is van dit attest.
In afwijking van het tweede lid, is een attest niet vereist indien het essentieel karakter van de
reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.
Voor de toepassing van dit besluit worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad
beschouwd als landen van de Europese Unie.";
3° in paragraaf 7 worden de woorden "website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken in het kader van de COVID-19 crisis" vervangen door de woorden "website "infocoronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu".
Art. 8. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van de bijlage vervangen als volgt: "Bijlage 1.
Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de
bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking".
Art. 9. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd, die als bijlage 1 is gevoegd bij dit
besluit.
Art. 10. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd, die als bijlage 2 is gevoegd bij dit
besluit.
Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 27 januari 2021, met uitzondering van artikel 7, 3°,
dat in werking treedt op 1 februari 2021.
Brussel, 26 januari 2021.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. VERLINDEN

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken
Bijlage 2. Lijst van essentiële reizen toepasselijk op personen met de nationaliteit van of de
hoofdverblijfplaats in een land van de EU of de Schengenzone, alsook voor de personen die
hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land opgenomen in bijlage I van 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
Voor de toepassing van artikel 21, § 1 van dit besluit worden de volgende reizen als essentieel
beschouwd:
1° de reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters
met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen
van hun professionele activiteit;
2° de reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; de reizen van het
personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door
deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid
noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; de reizen van het
personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze
posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze
posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
3° de reizen omwille van dwingende gezinsredenen, met name:
- reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen;
- bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een
aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
- reizen in het kader van co-ouderschap;
- reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten of van aanverwanten in
eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan
worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste;
- de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten of
aanverwanten in eerste en tweede graad ;
4° de reizen omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder:
- reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling;
- reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of
kwetsbare persoon;
- bezoeken in het kader van palliatieve zorgen;
5° de reizen die studiegerelateerd zijn, in het bijzonder de reizen van leerlingen, studenten en
stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een
gastovereenkomst;
6° de reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensgemeenten en hun directe
buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in
het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; reizen naar het
aangrenzende land door inwoners van grensregio's als onderdeel van het dagdagelijkse leven
voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en
noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden;
7° de reizen om zorg te dragen voor dieren;
8° de reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet

digitaal kan gebeuren;
9° de reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van
een voertuig;
10° de reizen in het kader van een verhuizing;
11° de doorreizen.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 26 januari 2021 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,
A. VERLINDEN
Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken
Bijlage 3. Lijst van essentiële reizen vanuit een derde land naar België toepasselijk op
reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van
de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is
opgenomen in bijlage I bij 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
Voor de toepassing van artikel 21, § 2 van dit besluit worden de volgende reizen als essentieel
beschouwd:
1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van
gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2° de professionele reizen van grensarbeiders;
3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;
5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door
internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke
aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen,
professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de
inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de
civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
- de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen;
- de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover
een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden
relatie;
- de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van
medisch begeleide voortplanting);
- de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede
graad;
- de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en
tweede graad;
8° de professionele reizen van zeevarenden;

9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische
redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of
zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten
en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een
gastovereenkomst;
11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt
noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters
met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over
een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele
activiteit.
De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met
inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze
daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de
voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België,
ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het
bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling
vervuld zijn).
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 26 januari 2021 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,
A. VERLINDEN

