
BIJLAGE 

Het in dit koninklijk wetsbesluit geregelde verlof wordt niet toegepast op de volgende 
werknemers: 

1. Degenen die de activiteiten uitvoeren die moeten worden uitgevoerd onder de artikelen 
10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 en 18 van Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart, waarbij de 
alarmtoestand wordt uitgeroepen voor het beheer van de gezondheidscrisissituatie 
veroorzaakt door COVID-19 en de voorschriften die zijn goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteit en de gedelegeerde bevoegde autoriteiten. 

2. Degenen die werken in de activiteiten die deelnemen aan de toeleveringsketen van de 
markt en in de werking van de diensten van de productiecentra van basisgoederen en -
diensten, waaronder voedsel, dranken, diervoeder, hygiëneproducten, medicijnen, 
gezondheidsproducten of andere producten die nodig zijn voor de bescherming van de 
gezondheid, waardoor deze van de oorsprong tot de eindbestemming kunnen worden 
verspreid. 

3. Degenen die diensten verlenen in de hotel- en restaurantactiviteiten die 
thuisbezorgdiensten leveren. 

4. Degenen die diensten verlenen in de keten van productie en distributie van goederen, 
diensten, sanitaire technologie, medisch materiaal, beschermende uitrusting, sanitaire en 
ziekenhuisapparatuur en alle andere materialen die nodig zijn voor het verlenen van sanitaire 
diensten. 

5. Die welke essentieel zijn voor het behoud van de productieve activiteiten van de 
maakindustrie en die de voorraden, uitrusting en materialen bieden die nodig zijn voor de 
correcte ontwikkeling van de essentiële activiteiten die in deze bijlage zijn opgenomen. 

6. Degenen die vervoersdiensten uitvoeren, zowel voor mensen als voor goederen, die 
zich blijven ontwikkelen sinds de melding van de staat van alarm, evenals degenen die moeten 
zorgen voor het onderhoud van de daarvoor gebruikte middelen, overeenkomstig de 
voorschriften goedgekeurd door de bevoegde autoriteit en de gedelegeerde bevoegde 
autoriteiten sinds de melding van de alarmtoestand. 

7. Degenen die diensten verlenen in penitentiaire instellingen, civiele bescherming, 
reddingsacties op zee, redding en preventie en het blussen van branden, mijnveiligheid en 
verkeers- en verkeersveiligheid. Evenzo degenen die werken in particuliere 
beveiligingsbedrijven die transportdiensten voor beveiliging, respons op alarmen, heen- of 
onderbroken bewaking aanbieden, en bedrijven die nodig zijn voor het uitvoeren van 
beveiligingsdiensten ter garantie van essentiële diensten en bevoorrading van de bevolking. 

8. De onmisbare die het onderhoud van materiaal en uitrusting van de strijdkrachten 
ondersteunen. 



9. Die van gezondheidscentra, diensten en instellingen, evenals mensen die (i) ouderen, 
minderjarigen, afhankelijke personen of mensen met een handicap dienen, en mensen die 
werken in bedrijven, R & D- en biotechnologiecentra gekoppeld aan COVID-19, (ii) de 
dierenverblijven die ermee verbonden zijn, (iii) het onderhoud van de minimumdiensten van 
de met hen verbonden faciliteiten en de bedrijven die de producten leveren die nodig zijn 
voor genoemd onderzoek, en (iv) de mensen die werken in uitvaartdiensten en andere 
aanverwante activiteiten. 

10. Die van dierengezondheidscentra, -diensten en -inrichtingen. 

11. Degenen die diensten verlenen in verkooppunten van de pers en in de media of 
persbureaus van openbaar en particulier eigendom, evenals in hun drukwerk of distributie. 

12. Die van financiële dienstverleners, waaronder bank-, verzekerings- en 
investeringsmaatschappijen, voor het verlenen van essentiële diensten en de activiteiten van 
betalingsinfrastructuren en financiële markten. 

13. Die van telecommunicatie- en audiovisuele bedrijven en essentiële computerdiensten, 
evenals die netwerken en faciliteiten die hen ondersteunen en de bedrijfstakken of deeltakken 
die nodig zijn voor hun goede werking, met name die welke essentieel zijn voor een adequate 
openbare dienstverlening, evenals zoals de afwezigheid van openbare werknemers. 

14. Degenen die diensten verlenen in verband met de bescherming en verzorging van 
slachtoffers van gendergeweld. 

15. Degenen die werken als advocaten, advocaten, afgestudeerden van de maatschappij, 
vertalers, tolken en psychologen en die procedurele procedures bijwonen die niet zijn 
opgeschort bij koninklijk besluit 463/2020 van 14 maart, waarbij de alarmtoestand wordt 
uitgeroepen voor het beheer van de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisissituatie en 
op deze manier te voldoen aan de essentiële diensten die bij consensus zijn vastgesteld door 
het ministerie van Justitie, de Algemene Raad voor de rechtspraak, het openbaar ministerie 
en de autonome gemeenschappen met bevoegdheden ter zake en weergegeven in de 
resolutie van de staatssecretaris van Justitie van 14 maart 2020 en de aanpassingen die in hun 
chaos kunnen worden overeengekomen. 

16. Degenen die diensten verlenen in advocatenkantoren en juridische adviesbureaus, 
administratieve agentschappen en afgestudeerden van de maatschappij, en externe en eigen 
diensten voor het voorkomen van beroepsrisico's, in dringende zaken. 

17. Degenen die diensten verlenen in de notarissen en registers voor de vervulling van de 
essentiële diensten die zijn vastgesteld door het directoraat-generaal Rechtszekerheid en 
openbaar geloof. 

18. Zij die schoonmaak-, onderhouds-, reparatie- en bewakingsdiensten met spoed 
verlenen, alsook diensten verlenen bij het verzamelen, beheren en behandelen van gevaarlijk 
afval, evenals stedelijk vast, gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, inzameling en behandeling 
afvalwater, saneringsactiviteiten en andere afvalbeheerdiensten en transport en verwijdering 
van bijproducten of een van de entiteiten die tot de openbare sector behoren, in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 3 van Wet 9/2017, van 8 van November, 
Overheidsopdrachten. 



19. Degenen die werken in de opvangcentra voor vluchtelingen en in de centra voor 
tijdelijk verblijf voor immigranten en openbare lichamen van particulier beheer, gesubsidieerd 
door de staatssecretaris voor migratie en die opereren in het kader van internationale 
bescherming en zorg Humanitair. 

20. Degenen die werken in watervoorziening, zuivering, geleiding, zuivering en sanitaire 
activiteiten. 

21. Degenen die essentieel zijn voor het verlenen van meteorologische prognoses en 
observatiediensten en de bijbehorende processen van onderhoud, bewaking en controle van 
operationele processen. 

22. Die van de door de staat aangewezen aanbieder van de universele postdienst, met het 
oog op het afhalen, toelaten, vervoeren, classificeren, distribueren en bezorgen met als enig 
doel de universele postdienst te garanderen. 

23. Degenen die diensten verlenen in die sectoren of subsectoren die deelnemen aan de 
import en levering van sanitair materiaal, zoals logistiek, transport, opslag, douane-
expediteurs (expediteurs) en, in het algemeen, al degenen die deelnemen aan sanitaire 
corridors . 

24. Degenen die werken in de distributie en levering van producten die in de handel zijn 
gekocht via internet, telefoon of correspondentie. 

25. Alle andere diensten die als essentieel worden beschouwd. 

 


