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Versoepeling COVID-19-maatregelen vanaf 1 september 2021

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Op 20 augustus 2021 kondigde het Overlegcomité een nieuwe reeks versoepelingen aan, waarmee de 
volgende stap uit het Zomerplan gezet wordt. Deze aangekondigde versoepelingen gaan in op 1 september, en 
kunnen ook toegepast worden door de welzijnssectoren. Dit houdt opnieuw een verdere normalisering van de 
werking in, evenwel binnen een veilig kader. Zoals steeds is deze verdere normalisering immers gebonden aan:

- Preventieve en hygiënische maatregelen;
- Mogelijk bijkomende maatregelen van lokale of bovenlokale autoriteiten (bv. met betrekking tot de 

organisatie van activiteiten of m.b.t. mondmaskerplicht);
- Een risicoanalyse door de organisatie. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van een veilige 

zorg en van veilige activiteiten ligt immers steeds bij de voorziening.

Zoals u heeft kunnen vernemen, stelt de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meeste 
versoepelingen uit. De versoepelingen die we hieronder bespreken, zijn niet van toepassing voor Brussel en 
dus niet van toepassing voor de Brusselse welzijnsorganisaties.  

Voor sommige versoepelingen die het Overlegcomité aangekondigd heeft (bv. met betrekking tot het dragen 
van mondmaskers), zal wellicht nog een verdere concretisering gebeuren. Het blijft dus voor iedere organisatie 
zaak om de meest recente nationale maatregelen goed op te volgen via de website van het Nationaal 
Crisiscentrum. Toch willen we u met deze brief graag informatie bieden over enkele recente nationale 
versoepelingen en maatregelen die ook een impact hebben op de welzijnssectoren. 
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We benoemen dit niet als een overstap naar “Situatie 0” van het richtlijnenkader. Hoewel een normale 
werking op almaar meer vlakken kan worden hervat, dient er nog steeds aandacht te gaan naar maatregelen 
als ventilatie, verluchting en een veilige afstand. In die zin is er geen sprake van een normale werking zonder 
enige beperking.

1. Kookactiviteiten en maaltijden

Met ingang van 1 september kent de horeca geen beperkingen meer op het vlak van onder meer openings- en 
sluitingsuren, het aantal personen per tafel, afstand tussen de tafels of barbediening. Het mondmasker blijft 
wel verplicht voor verplaatsingen. Ook welzijnsorganisaties kunnen dus verder versoepelen. We vragen om dit 
op een voorzichtige manier te doen. Men kan er steeds voor kiezen om bepaalde maatregelen te behouden. 
Daarnaast blijven ventilatie en verluchting, zoals steeds, belangrijke preventiemaatregelen.

2. Telewerken

Met ingang van 1 juli was telewerk niet meer verplicht maar wel aanbevolen. De welzijnssectoren vormden, als 
essentiële voorzieningen, overigens een uitzondering op het verplichte telewerk. Ondertussen verdwijnt de 
aanbeveling, maar worden organisaties uitgenodigd om telewerk structureel te verankeren. 

3. Groepsactiviteiten

Het Overlegcomité kondigde aan dat er geen beperkingen meer zijn op activiteiten in georganiseerd verband. 
De eerdere bepalingen m.b.t. onder meer maximale groepsgrootte komen dus te vervallen. 

Vanuit de eigen risico-inschatting, kan een organisatie er uiteraard voor kiezen om toch nog bepaalde 
beperkingen te hanteren.

4. Het gebruik van mondmaskers

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van een veilige afstand blijven belangrijke instrumenten 
om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Wel versoepelde het Overlegcomité de locaties waar het mondmasker verplicht moet worden gedragen. Zo is 
het dragen van een mondmasker vanaf 1 september niet meer verplicht in publiek toegankelijke ruimtes van 
organisaties. Zoals hoger aangehaald, is het dragen van een mondmasker wel nog verplicht voor 
verplaatsingen in een horecazaak, net zoals bv. in conferentiezalen of bibliotheken. Zoals we ook hoger 
aanhaalden: vanuit de eigen risicoanalyse kan men ervoor opteren om binnen (delen van) de organisatie, de 
maatregelen rond het dragen van een mondmasker te behouden.
Bovendien vragen we om in een van de volgende specifieke situaties het mondmasker wel te dragen:

- Wanneer een goede ventilatie onvoldoende verzekerd is;
- Wanneer de veilige afstand niet kan bewaard worden;
- Wanneer er een hoogrisicocontact plaatsvindt of een contact met een persoon die recent een 

hoogrisicocontact heeft gehad.

We willen ook benadrukken dat in het geval er een uitbraak is in een residentiële setting van uw organisatie, 
de nodige verstrengde maatregelen dienen genomen te worden om de uitbraak op een goede manier te 
kunnen beheersen.

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/20210429_kader_welzijnssectoren_c19.pdf
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Alle aangekondigde versoepelingen betekenen dat er opnieuw meer mogelijk wordt in de samenleving en in 
uw organisatie. Tegelijk komt de aandacht zo meer te liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties en 
op het belang van risicoanalyse. In die zin manen we aan tot voorzichtigheid, zeker daar waar veel gewerkt 
wordt met mensen die behoren tot de risicogroepen. 

Tot slot geef ik, voor de volledigheid, nogmaals mee dat deze versoepelingen helaas niet gelden voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ik dank u voor de aandacht die u aan dit schrijven schenkt.

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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