
 
 

Overzicht tijdelijke crisismaatregelen :  

Hierbij een overzicht van de activiteiten die als essentieel 

worden beschouwd (niet-limitatieve lijst) :  

 

 

 Winkeliers, leveranciers en transport van brandstof, brandbare stoffen en brandhout. 

 Kinderopvang en scholen, internaten, opvanghuizen. 

 Taxi's, openbaar vervoer, goederenvervoer. 

 Postdiensten. 

 Apotheken. 

 Hotels. 

 Pech- en herstellingsdiensten en dringende dienst na verkoop voor voertuigen. 

 Begrafenisondernemingen, grafdelgers en crematoria; 

 Verhuizingen: beperkt tot verhuizingen, mits deze dringend en noodzakelijk zijn, of verband houden met 

ziekenhuis-, gezondheids- of medische behoeften. 

 Doe-het-zelf winkels, tuincentra en dierenvoedingswinkels. 

 Bedrijven die actief zijn in de schoonmaak-, onderhouds- of reparatiesector voor andere cruciale sectoren en 

essentiële diensten; 

 Bouwsector: beperkt tot dringende werken of dringende tussenkomsten. 

 

 

Hieronder vindt u een meer uitgebreide lijst (maar nog niet volledige) lijst met activiteiten die als essentieel 

worden beschouwd : 

 

ENERGIE 

o Leveranciers en transporteurs van brandstof, en leveranciers van brandstof en brandhout; 

o Waterbeheer; 

o De energiesector (gas, elektriciteit, olie): bouw, productie, raffinage, opslag, transport, distributie en markt; 

 

KINDEROPVANG EN ONDERWIJS 

o Kinderopvangomgevingen en -scholen, internaten, opvanghuizen en permanente zorginstellingen voor de 

organisatie van de kinderopvang; 

o Universiteiten en hogescholen; 

 

TRANSPORT 

o Taxidiensten, openbaar vervoer, personen- en goederenvervoer per spoor, andere vormen van personen- en 

goederenvervoer en logistiek, en essentiële diensten ter ondersteuning van deze vormen van vervoer; 

o Nationaal en internationaal transport en logistiek; 

o Luchtvervoer, luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de 

grondafhandeling, luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning; 

o Havens en zeevervoer, estuariumvaart, korte vaart, goederenvervoer over de binnenwateren, vervoer over de 

binnenwateren en essentiële diensten ter ondersteuning van het vervoer over zee en de binnenwateren; 

 

 

 

 



TELECOMMUNICATIE EN INFORMATIE 

o Postdiensten 

o Telecommunicatie-infrastructuur en -diensten (inclusief vervanging en verkoop van telefoontoestellen, 

modems, simkaarten en installatie) en digitale infrastructuur; 

o Media, journalisten en communicatiediensten; 

o Meteorologische diensten; 

 

VOEDINGSINDUSTRIE 

o Handel en bedrijven die betrokken zijn bij de landbouw-voedingsketen, dierenvoeding, voedingsindustrie, de 

land- en tuinbouw, de productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de voedingsindustrie 

en de visserij; 

 

AFVAL 

o Ophaal- en verwerkingsdiensten voor afval; 

o Verontreinigde grondbeheerdiensten en -bedrijven; 

 

ONDERNEMINGEN 

o Apotheken en de farmaceutische industrie; 

o Hotels; 

o Pech- en herstellingsdiensten en dringende service na verkoop voor voertuigen (inclusief fietsen), alsmede 

het ter beschikking stellen van vervangende voertuigen; 

o bedrijven die betrokken zijn bij de productie van producten voor persoonlijke hygiëne; 

o productielijnen die om technische of veiligheidsredenen niet kunnen worden stilgelegd; 

o begrafenisondernemingen, grafdelgers en crematoria; 

o Inspectie- en controlediensten; 

o Sociale secretariaten; 

o De verzekeringssector; 

o De cementindustrie. 

o Verhuizingen: beperkt tot verhuizingen, mits deze dringend en noodzakelijk zijn, of verband houden met 

ziekenhuis-, gezondheids- of medische behoeften. 

o Kleinhandel: beperkt tot dierenspeciaalzaak, en doe-het-zelf (algemeen assortiment), winkels en tuincentra. 

 

DIEREN 

o Diergeneeskundige diensten, inseminatie voor de fokkerij en het verlenen van diensten; 

o Dierenzorg, huisvesting en dierenhotels; 

o Diertransportdiensten; 

 

REINIGING 

o bedrijven die actief zijn in de schoonmaak-, onderhouds- of reparatiesector voor andere kritische sectoren en 

essentiële diensten; 

 

BOUW 

o Beperkt tot dringende werkzaamheden en dringende tussenkomsten 

 

JUSTITIE 

o Instellingen van Justitie en aanverwante beroepen: de gerechtelijke instellingen, de rechterlijke macht en de 

penitentiaire instellingen, de instellingen voor de bescherming van de mensenrechten, de rechterlijke macht, 

de rechterlijke macht en de penitentiaire inrichting. 

 

 


