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SPECIFIEKE COVID-19 MAATREGELEN 

(1) De federale overheidsregels dienen steeds gerespecteerd te worden. 

Deze kunnen teruggevonden worden op https://diplomatie.belgium.be/en  

(2) Basisregels Defensie zoals social distancing (mondmaskers indien social distancing 

niet mogelijk), strikte handhygiëne, dienen nauwgezet gerespecteerd te worden. 

BEN JE OF VOEL JE JE ZIEK, BLIJF DAN THUIS !!! (#BLIJFINUWKOT) 

 

(3) Personen zullen enkel toegang krijgen tot het militaire kwartier als zij in het bezit 

te zijn van een mondmasker. 

Het dragen van een mondmasker is momenteel alleen verplicht binnen de gebouwen 

en in geval de “social distancing” (de veiligheidsafstand) niet kan gerespecteerd 

worden. 

Militair personeel kan aanwezig zijn om het respecteren van alle 

beschermingsmaatregelen tegen Covid-19 te garanderen. In voorkomend geval wordt 

u gevraagd hun richtlijnen te volgen en te respecteren. 

(4) Reisinformatie  

a. Alle reisinformatie voor een verplaatsing in kader van een bezichtiging van 

materieel is te raadplegen op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 

b. Bezoekers uit het buitenland moeten een verklaring op eer kunnen voorleggen 

(Bijlage E) waarin zij verklaren: 

i. Asymptomatisch te zijn in de 7 dagen voor zijn/haar aankomst in de 

militaire installaties. 

ii. Geen contact te hebben gehad hebben met door COVID-19 besmette 

(bevestigd of verdacht) personen in de 14 dagen voor zijn/haar 

aankomst in de militaire installaties. 

c. Tot 1 maart zijn niet-essentiële reizen naar België verboden voor personen 

van wie hun hoofdverblijfplaats in het buitenland ligt. Elke persoon die 

handelt in naam van een firma of die zelf een handelsregister heeft en die 

zich verplaatst omwille van een afspraak voor bezichtiging van materieel van 

een verkoopdossier doet dit omwille van een professionele reden en maakt 

bijgevolg een essentiële reis. De noodzakelijke informatie en documenten 

met betrekking tot deze verplaatsing zijn te vinden via de link in Par (4)a. 

i. PCR test 

ii. Verklaring op eer 

iii. Passagier Lokalisatie Formulier 

 

 

https://diplomatie.belgium.be/en
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(5) Bezichtiging van het materieel 

a. Speciale aandacht dient besteed te worden aan het correct toepassen van de 

basisregels met betrekking tot de individuele hygiëne. 

b. Gelieve enkel voorwerpen aan te raken indien u er echt interesse voor hebt 

en ontsmet uw handen met handalcoholgel (niet overal beschikbaar) na elk 

contact. 

c. Het materieel zal niet na elk contact ontsmet worden. Gelieve daarom het 

adequate beschermingsmaterieel te voorzien om uw eigen veiligheid te 

garanderen! Het is toegelaten het materieel te inspecteren, maar alleen als 

u handschoenen draagt.  

(6) Afhaling van het materieel 

- De regels genummerd (1) t.e.m (4) zijn eveneens van toepassing bij de afhaling 

van het materieel. 

- U wordt gevraagd de markering en de door het militair personeel gegeven 

richtlijnen te respecteren om de veiligheidsafstand van 1.5m te garanderen, 

behalve als dit onmogelijk is zoals voor de ondertekening of afgifte van een 

document. 

- De termijnen om het materieel af te halen kunnen licht oplopen om het aantal 

tegelijkertijd aanwezige personen in de militaire installaties te beperken. 

 


