Lijst beroepen
Enkele uitkering

Dubbele uitkering

Apotheek

/

/

/

Artiest

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Autoconcessiehouders
(verkoop, showroom,
herstellingen)

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Autohandelaar
herstel/onderhoud + verkoop

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Autohandelaar enkel
verkoop MET showroom

maart t.e.m. mei

okt/nov (ook geen
verkoop B2B!)

juni t.e.m. sept en
dec

Autohandelaar enkel
verkoop ZONDER showroom
(geen binnenruimte, enkel
parking of stuk grond in open
lucht)

/

/

/

Autorijschool

maart t.e.m. mei

november, dec
(indien enkel voor
rijbewijs B, B+E, G)

juni t.e.m. okt ;
december (indien
niet enkel rijbewijs
B, B+E,G)

Autoruitcentrale

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

B&B

maart t.e.m. juni en
okt/nov/dec (indien
okt/nov/dec (indien
volledige
gedeeltelijke
onderbreking)
onderbreking)

juli t.e.m. sept

Babywinkels

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Bandencentrale

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Bars/Cafés

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec (afhaal
toegelaten)

Relance

juli t.e.m. sept

Binnenspeeltuinen (vb.
trampolineparken,
escaperooms, …)

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Bioscopen

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Bloemenwinkels/boomkwekerij
en

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Boekenwinkels

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Bowlingzalen

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Bouw

/

/

Enkel indien
afhankelijkheidsban
d aangetoond kan
worden

Carwash

maart t.e.m. mei

november

juni t.e.m. oktober
en december

Casino

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Coaches, opleidingen,
trainingen in bedrijven

/

/

/

Computerwinkel

maart t.e.m. mei

november (volledige
onderbreking –
juni t.e.m. okt en
click&collect/websho dec
p toegelaten)

Cultuursector (ruime zin, zoals
zaakvoerder van een
theaterzaal, acteur, …)

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Dagbladhandel/krantenwinkel

maart

/

/

Dansleraar

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Deliveroo/koerier van voeding /

/

/

Deur aan deur verkoop

/

nov/dec

sept/okt

Dierencrematoria/-hotels

/

/

/

Dierentuinen en -parken

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. oktober

Dierenvoedingswinkels

/

/

/

Diëtist

/

/

/

Discotheken

maart t.e.m. sept

okt/nov/dec

/

Doe-het-zelf-zaken en
tuincentra

maart/april

/

/

Drankenhandelaars (detail/groothandel)

afhankelijkheid:
maart t.e.m. juni //
okt/nov/dec
(gedeeltelijke
onderbreking)

okt/nov:dec
(volledige
onderbreking)

afhankelijkheid: juli
t.e.m. sept

Drukkerij (indien geen winkel
met schrijfwaren)

maart t.e.m. mei

november

juni t.e.m. okt en
dec

EPC-deskundige/verslaggever
(volgt de immo)

/

/

indien de activiteit
hoofdzakelijk
bestaat uit
verslaggeven en
betrokkene in de
onmogelijkheid was
de activiteiten uit te
oefenen tot
minstens 3 mei:
sept t.e.m. dec

EPB-deskundige (volgt de
bouw)

/

/

/

Evenementensector
(organisatoren van salons,
handelsbeurzen, enz)

maart t.e.m. sept

okt/nov/dec

/

Feest- en receptiezalen

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Fietswinkels en -herstellingen

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Fitnesscentra

maart t.e.m. juni (in
Antwerpen: ook juli okt/nov/dec
en aug)

juli t.e.m. sept

Foodtruck (afhankelijk van
evenementsector)

maart t.e.m. sept ;
okt/nov/dec
(gedeeltelijke
onderbreking)

okt/nov/dec
(volledige
onderbreking) (geen
take-away)

/

Foorkramers

maart t.e.m. sept

okt/nov/dec

/

Fotograaf

publieke
ontvangstruimte:
maart t.e.m. mei //
afhankelijk van
evenementen:
okt/nov/dec (bij
gedeeltelijke
onderbreking)

publieke
ontvangstruimte:
november //
afhankelijk van
evenementen:
okt/nov/dec (bij
volledige
onderbreking)

publieke
ontvangstruimte:
juni t.e.m. dec

Schoolfotograaf

/

/

/

Frituur/broodjeszaak met
zitplaatsen

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Frituur/broodjeszaak zonder
zitplaatsen

/

/

/

Garagist

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Gebedshuizen

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Geluidstechnici, lichttechnici,
DJ, podia

afhankelijk van
cultuur: maart
t.e.m. juni //
afhankelijk van
evenementen:
maart t.e.m. sept //
okt/nov/dec
(gedeeltelijke
onderbreking

okt/nov/dec
(volledige
onderbreking

afhankelijk van
cultuur: juli t.e.m.
sept

Georganiseerde
autocarbedrijven

okt/nov/dec
(gedeeltelijke
onderbreking)

okt/nov/dec
(volledige
onderbreking)

september

Gerechtstolk

/

/

/

Gespecialiseerde
voetverzorgers (“medisch
pedicure”)

maart t.e.m. mei

november (verplicht
juni t.e.m. okt en
gesloten van 1 tot 15
dec
november)

Gidsen (stadsbezoek)

maart t.e.m. juni en
okt/nov/dec
okt/nov/dec
(volledige
(gedeeltelijke
onderbreking)
onderbreking)

juni t.e.m. sept

Glazenwasser (indien geen
afhankelijkheid)

/

/

/

Gordijnwinkels

maart t.e.m. juni

november

juli t.e.m. okt en dec

Hotels

maart t.e.m. juni en
okt/nov/dec (indien
okt/nov/dec (indien
volledige
gedeeltelijke
onderbreking)
onderbreking)

juli t.e.m. sept

Homeparty’s

/

nov/dec

sept/okt

Hondenkapsalon

maart t.e.m. mei

november

juni t.e.m. okt en
dec

Hondenschool

maart t.e.m. mei

november

juni t.e.m. okt en
dec

Kaarsenwinkels

maart t.e.m. mei

/

Juni t.e.m. dec

Kapsalons en barbiers

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. okt

Landbouwer

/

/

/

Massagesalon

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. okt

Marktkramer essentiële
producten

maart t.e.m mei

/

juni t.e.m. dec

Marktkramer niet-essentiële
producten

maart t.e.m. mei

november

juni t.e.m. okt en
dec

Musea

maart t.e.m. juni

okt/nov

juli t.e.m. sept en
dec

Nachtwinkel

maart t.e.m. sept

okt/nov/dec

/

Nagelsalon

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. okt

“Niet-essentiële” detailhandel,
o.a. kleding, schoenen, enz.

maart t.e.m. juni

november (click and
collect toegelaten)

juli t.e.m.okt en dec

Niet-medisch pedicure

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. okt

Opticiens/audiciens
(hoorcentra)

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

(Para)medische beroepen
(kinesist, psycholoog, …

/

/

/

Parket-/tegelwinkels (met
showroom)

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Piloten

/

/

sept t.e.m. dec

Podoloog

/

/

/

Poetshulp

indien afhankelijk
van gesloten
okt/nov/dec
sector: maart t.e.m.
(volledige
sept // okt/nov/dec
onderbreking)
(gedeeltelijke
onderbreking)

indien afhankelijk
van sector in
heropstart: maart
t.e.m. sept

Pretparken/attractieparken

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept

Printshops (indien geen winkel
met schrijfwaren)

maart t.e.m. mei

november

juni t.e.m. okt en
dec

Prostitutie/sekswerker

maart t.e.m. juni

nov/dec

juli t.e.m. okt

Reisbureaus

met fysieke winkel:
okt/nov/dec
maart t.e.m. mei

Restaurants

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec (afhaal
toegelaten)

met fysieke winkel:
juni t.e.m. sept //
enkel online:
september

juli t.e.m. sept

Schoonheidsspecialiste

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. okt

Shishabars

maart t.e.m. sept

okt/nov/dec

/

/

Indien showroom
gesloten tijdens
eerste lockdown:
juni t.e.m. dec

Slotenmakers

met winkel: maart
t.e.m. mei

met of zonder
winkel: november
(enkel bij volledige
onderbreking)

met winkel: juni
t.e.m. dec

Stoffenwinkels

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Sporters

ligt voor bij de
overheid

Sportleraar/personal trainer
afhankelijk van
sportinfrastructuur

maart t.e.m. juni ;
in Antwerpen
(fitness): juli en
aug ; okt/nov/dec
(gedeeltelijke
onderbreking)

okt/nov/dec
(volledige
onderbreking)

juli t.e.m.
september

Sportleraar/personal trainer niet
maart t.e.m. juni
afhankelijk van sportclub

/

juli t.e.m. dec

Strijkatelier

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Tabakswinkel/vapeshop

maart t.e.m. mei

november (verplichte juni t.e.m. okt en
sluiting 02/11-08/11) dec

Tatoeage- en piercingsalon

maart t.e.m. mei

nov/dec

Taxi’s

afhankelijk van
evenementen/disc
okt/nov/dec
o: maart t.e.m. sept
(volledige
// okt/nov/dec
onderbreking)
(gedeeltelijke
onderbreking

afhankelijk van
horeca: september

Telecomwinkels

maart t.e.m. mei

juni t.e.m. dec

Indien showroom
Showroom/winkel met plaatsing
gesloten tijdens
(vb. badkamerwinkel,
eerste lockdown:
gordijnwinkel)
maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. okt

Telecomwinkels met enkel
accessoires

maart t.e.m. mei

november

juni t.e.m. okt en
dec

Traiteur

afhankelijk van
events: maart
t.e.m. sept // enkel
winkel: niks //
beiden:
okt/nov/dec
(gedeeltelijke
onderbreking)

afhankelijk van
events: okt/nov/dec
// enkel winkel: niks
// beiden:
okt/nov/dec
/
(volledige
onderbreking – takeaway niet
toegelaten)

Vastgoedmakelaars

/

/

juni-dec

Verhuur
vakantiehuizen/chalets/gites

okt/nov/dec
(gedeeltelijke
onderbreking)

okt/nov/dec
(volledige
onderbreking)

september

Verfwinkel

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Verhuisbedrijf

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Verzekeringen (indien niet
afhankelijk)

/

/

/

Voedingswinkels

/

/

/

Voetreflexoloog

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. okt

Vrije beroepen (advocaat,
architect, deurwaarder, notaris,
…)

/

/

/

Wassalons/droogkuis

/

/

/

Wed- en gokkantoren

maart t.e.m. juni

okt/nov/dec

juli t.e.m. sept.

Wellnesscentra met jacuzzi’s,
stoomcabines en hammams

maart t.e.m. sept

okt/nov/dec

/

Winkel voor medisch materiaal

maart t.e.m. mei

/

juni t.e.m. dec

Winkel voor verzorgings- en
hygiëneproducten

/

/

/

Workshops (binnen) vb. koken

maart t.e.m. juni

nov/dec

juli t.e.m. okt

Zonnebankcentra

maart t.e.m. mei

nov/dec

juni t.e.m. okt

Zorgverleners in het ziekenhuis

/

/

/

Zwembaden

maart t.e.m. juni

okt/nov

juli t.e.m. sept en
dec

