ons kenmerk
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Ontwikkelingssamenwerking biedt de in België gevestigde diplomatieke en consulaire
missies en internationale organisaties haar complimenten aan en heeft de eer hen nieuwe
informatie mee te delen over verplaatsingen van, naar en op het Belgisch grondgebied.
De Directie Protocol wil vooreerst de ontvangers van deze nota de dankbetuigingen
vanwege de Belgische autoriteiten overbrengen voor hun actieve deelname aan de
maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19-virus.
Deze maatregelen werden aangepast bij het Ministerieel Besluit van 3 april 2020
(gepubliceerd op dezelfde dag in het Belgisch Staatsblad).
Nieuwe praktische richtlijnen werden gepubliceerd door het Federaal Crisiscentrum (in het
Frans, Nederlands en Duits) en omgezet in een reeks concrete vragen. Daarnaast zorgt de
Directie Protocol voor een regelmatige bijwerking van haar specifieke webpagina voor de
diplomatieke missies, de consulaire posten en de internationale organisaties (in het Frans,
Nederlands en Engels).
Artikel 7 van het Ministerieel Besluit bepaalt dat "Niet-essentiële reizen vanuit België en
naar België verboden zijn". In overeenstemming met de Verdragen van Wenen en de
Zetelakkoorden blijft flexibiliteit echter gelden ten voordele van de personeelsleden van de
diplomatieke missies of consulaire posten en de ambtenaren van de internationale
organisaties.

1. Het verlaten van het Belgisch grondgebied.
Principe: België kant zich niet tegen het vertrek, om welke reden dan ook, van de
personeelsleden van de diplomatieke missies of consulaire posten en de ambtenaren van de
internationale organisaties en hun families. Het al dan niet essentiële karakter van de
verplaatsing heeft gevolgen voor de terugkeer (zie punt 2).
Elke diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie kan, indien zij dit
nodig acht, specifieke maatregelen voor haar personeelsleden treffen. Het komt met name
de diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties toe om ervoor te
zorgen dat het resterende personeel toereikend is om hun werkzaamheden uit te voeren.

Elke reis om beroepsredenen wordt als een essentiële reis beschouwd. Reizen vermeld in
bijlage (a) zijn ook toegestaan. Het is belangrijk dat de persoon die het grondgebied
verlaat:
• een langdurig ingezetene is met een wettelijke verblijfsvergunning of de Belgische
nationaliteit bezit;
• steeds in het bezit is van zijn/haar identiteitsbewijs (verblijfsvergunning,
identiteitskaart, paspoort). Speciale verblijfstitels afgegeven door de Directie Protocol
worden eveneens geaccepteerd;
• in het bezit is van overtuigend bewijs waaruit blijkt dat de reis/verplaatsing essentieel
is: bijvoorbeeld via een voldoende gedetailleerd marsorder, een attest of verbale nota
van de werkgever, een kopie van het vliegtuigticket ...
Militairen die lid zijn van een internationale organisatie en geen verblijfsvergunning of
Belgische identiteitskaart hebben, moeten in het bezit zijn van een duidelijk herkenbare
legitimatiekaart of badge en van een overtuigend bewijs zoals een marsorder.
Opmerking: in het land van bestemming moeten de nationale voorschriften en de
toepasselijke aanvullende maatregelen in acht worden genomen.

2. Terugkeer naar en toegang tot het Belgisch grondgebied
Principe: Belgen, langdurig ingezetenen in België en wettelijk verblijvende personen in
België, inclusief de personeelsleden van de diplomatieke missies of consulaire posten en de
ambtenaren van de internationale organisaties en hun families mogen naar België
terugkeren.
• Wanneer de reis/verplaatsing essentieel was - zie bijlage (b) - zal de persoon bij zijn
terugkeer niet in quarantaine worden geplaatst.
• Indien de reis/verplaatsing niet aan dit criterium voldeed, is de terugkeer onderworpen
aan de naleving van twee voorwaarden:
A) de persoon die terugkeert en de persoon of bestuurder die hem/haar ophaalt,
moeten zich gedurende 14 dagen in hun woonplaats aan een isolement
onderwerpen;
B) deze personen (zelfs indien ze werkzaam zijn in een essentiële sector) mogen 14
dagen niet naar buiten gaan om zich naar het werk te begeven: enkel telewerk of
teleconferenties zijn toegelaten.
• Het openbaar vervoer blijft toegankelijk. Ongeacht de manier van verplaatsing naar de
woonplaats blijven de regels inzake "social distancing" (1,5 m) van toepassing; in een
wagen mogen niet meer dan 2 personen, inclusief de bestuurder, plaatsnemen.
In de mate van het mogelijke worden familieleden, maar ook functiehouders die zich in het
buitenland bevinden in het kader van een niet-essentiële reis uitgenodigd om hun terugkeer
naar België uit te stellen. Iedereen moet overwegen wat de beste optie is, rekening
houdend met zowel hun persoonlijke omstandigheden als met het algemeen belang.
De bepalingen in de verbale nota P0.0/PRO.3143/24.03.20/COVID-19 van 24 maart 2020
met betrekking tot de speciale verblijfstitels en de opname van nieuwe functies blijven
relevant en van toepassing.

3. Verplaatsingen op het nationale grondgebied
Ter herinnering: verplaatsingen in België zijn strikt beperkt en moeten voldoen aan de
bepalingen vermeld in de verbale nota P0.0/PRO.3143/1 van 18 maart 2020. Telewerken is
wenselijk en video- of teleconferenties moeten worden aangemoedigd. Professionele
verplaatsingen zijn toegestaan. Verplaatsingen van en naar de werkplek is enkel toegestaan
indien de fysieke aanwezigheid van de persoon essentieel is, als hij/zij niet kan telewerken
of kan deelnemen aan een conferentie op afstand.
Om de controle op de openbare weg te vergemakkelijken, worden de personen
aangemoedigd om naast hun identiteitsbewijs ook een document bij zich te hebben dat
aantoont dat hun verplaatsing essentieel is: bijvoorbeeld een voldoende gedetailleerd
marsorder of een attest van de werkgever.
* * *
Deze nota vervangt en annuleert de verbale nota P0.0/PRO.3143/30.03.2020/COVID-19/2
van 30 maart 2020.
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Ontwikkelingssamenwerking maakt van de gelegenheid gebruik om de diplomatieke en
consulaire missies en de internationale organisaties nogmaals van zijn hoogachting te
verzekeren.

Gedaan te Brussel, 09/04/2020

Aan de diplomatieke en consulaire missies
en de internationale organisaties gevestigd in België

Bijlage
(a)
De volgende verplaatsingen worden momenteel vermeld als zijnde essentiële reizen naar het
buitenland:
• Reizen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, waaronder reizen van en
naar het werk;
• Reizen in het kader van medische zorg;
• Reizen om hulp of zorg te bieden aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare
persoon;
• Reizen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
• Reizen in het kader van de uitvoering van ambtelijke akten (indien nodig en als dit niet digitaal
kan);
• Reizen in het kader van begrafenissen/crematies;
• Reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken;
• Reizen voor dierenverzorging;
• Reizen in het kader van co-ouderschap;
• Reizen bedoeld om personen van Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in
België, langdurig ingezetenen in België en wettelijk in België verblijvende personen naar België
terug te brengen;
• Reizen van familieleden naar het buitenland in het kader van essentiële werkzaamheden;
• Reizen van Belgen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland.

(b)
De volgende essentiële reizen richting België zijn toegestaan:
• Het opnemen van een nieuwe functie binnen een diplomatieke missie, een consulaire post of
een internationale organisatie indien het aantreden in de nieuwe functie niet kan worden
uitgesteld;
• Reizen in het kader van professionele activiteiten;
• Hulp en zorg voor ouderen, minderjarigen, kwetsbare mensen en mensen met een handicap;
• Gedeeld ouderlijk gezag;
• Het bezoek van een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
• Dierenverzorging;
• Het ondertekenen van ambtelijke akten;
• Deelname aan begrafenissen/crematies alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen en
• Deelname aan burgerlijke of religieuze huwelijken.

