Overzicht evenementen – versie 6 oktober 20211

Mondmasker
(bezoekers)

Aantal
bezoekers

Social
Distance

Type

CERM/CIRM
of CST?2

INDOOR

Dansen

Luchtkwaliteit

Horecaregels

In private inrichting en horeca-inrichting: geen eisen, ventilatie aanbevolen.

Privaat (met
individuele
uitnodiging)

≤ 500

501 – 3.000

1

Nee

Ja

In besloten gemeenschappelijke ruimten van inrichtingen uit sportieve (incl.
fitnesscentra) en evenementensector (incl. discotheken en dancings):
verplicht gebruik luchtkwaliteitsmeter CO2.
• op een centrale plaats (niet naast deur, raam of ventilatiesysteem)
• duidelijk zichtbaar voor bezoekers, tenzij publiek toegankelijk alternatief
weergavesysteem in realtime)
• min. 1 luchtkwaliteitsmeter in elke ruimte waar eten en dranken worden
bereid en geserveerd, waar wordt gesport, waar het evenement
plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers;
• + eventuele aanvullende bepalingen uit de FAQ
• > 900 ppm C02: actieplan o.b.v. risicoanalyse i.f.v. ventilatie / desinfectie
/ filtratie (opdat luchtkwaliteit evenwaardig is aan 900 ppm)
• > 1.200 ppm CO2: erkend systeem (opdat luchtkwaliteit evenwaardig is
aan 900 ppm)
• Er geldt een transitieperiode tot minstens 31/10.

Geen eisen

Enkel mogelijk volgens regels ‘Publiek zonder CST’, weliswaar met inachtneming van de afwijking voor discotheken en dancings²

Dit overzicht is opgesteld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en werd nagelezen door de juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum
Let op: voor elke activiteit die georganiseerd wordt in een discotheek en dancing (zowel een private bijeenkomst, een publiek evenement of de reguliere activiteit in de
discotheek en dancing) is het gebruik van het Covid Safe Ticket verplicht, aangezien de CST-verplichting in discotheken en dancings gelinkt is aan de aard van de inrichting, en
niet aan de aard van de activiteit. Hetzelfde geldt voor de bepalingen m.b.t. de luchtkwaliteit.
2

< 500

Publiek
(zonder CST)

Massaevenement
(met CST6)

3

500 –
3.0004

Mondmasker
(bezoekers)

Social
Distance

Aantal
bezoekers

CERM/CIRM
of CST?3

Type

Geen van beide,
tenzij in
discotheek /
dancing³

Nee

CERM/CIRM

Ja (ook voor
medewerkers
en
organisatoren)

Dansen

Ja

Nee5

Luchtkwaliteit

In besloten (gemeenschappelijke) ruimten van eet- en drankgelegenheden
uit de horecasector (incl. danscafés), van inrichtingen uit sportieve sector
(incl. fitnesscentra) en inrichtingen uit evenementensector (incl. discotheken
en dancings): verplicht gebruik luchtkwaliteitsmeter CO2.
• op een centrale plaats (niet naast deur, raam of ventilatiesysteem)
• duidelijk zichtbaar voor bezoekers (tenzij alternatief weergavesysteem)
• min. 1 luchtkwaliteitsmeter in elke ruimte waar eten en dranken worden
bereid en geserveerd, waar wordt gesport, waar het evenement
plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers;
• > 900 ppm C02: actieplan o.b.v. risicoanalyse i.f.v. ventilatie / desinfectie
/ filtratie (opdat luchtkwaliteit evenwaardig is aan 900 ppm)
• > 1.200 ppm CO2: erkend systeem (opdat luchtkwaliteit evenwaardig is
aan 900 ppm)
• Er geldt een transitieperiode tot minstens 31/10.

> 3.000

Enkel mogelijk volgens regels ‘Massa-evenement (met CST)

500 – 3.000

CST mogelijk, mits
toelating lokale
overheid

3.000 –
75.000

CST (verplicht)

Enkel in
aankomstzone

Ja

Zelfde bepalingen als hierboven bij ‘Publiek (zonder CST)’

Horecaregels

Minimale
regels (art. 6
§ 1)

Uitgebreide
regels (art. 6
§ 2), incl.
mondmasker
voor horecapersoneel

Minimale
regels (art. 6
§ 1)

Let op: voor elke activiteit georganiseerd in een discotheek of dancing (private bijeenkomsten, publieke evenementen of reguliere activiteiten) is het gebruik van het Covid
Safe Ticket verplicht, aangezien deze verplichting gelinkt is aan de aard van de inrichting en niet aan de aard van de activiteit. Idem voor de bepalingen m.b.t. luchtkwaliteit.
4
Maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder de 3.000 te overschrijden. Compartimentering is mogelijk.
5
Dansen in eigen bubbel kan wel (social distancing). Bij horeca-activiteiten: zittend aan tafel verplicht.
6
Steeds toelating vereist van de bevoegde lokale overheid én volgens de voorwaarden van het samenwerkingsakkoord, zie samenwerkingsakkoord 27 september 2021).
Meer info: FAQ evenementen. Daarnaast kan ook steeds aanvraag ingediend worden om af te wijken als proef- of pilootproject.

OUTDOOR
Type

Privaat (met
individuele
uitnodiging)

Aantal
bezoekers

CERM/CIRM
of CST?

≤ 750

751 – 5.000

Dansen

Ja

Luchtkwaliteit
Voor de besloten ruimten (bv. tenten):
• Van private en horeca-inrichtingen: geen
eisen, ventilatie aanbevolen.
• Van inrichtingen behorende tot de
sportieve of evenementensector. Zie
bepalingen bij ‘indoor’.

750 – 5.000

Nee

Ja

CERM/CIRM

Ja

Nee

Nee7

> 5.000

Enkel mogelijk volgens regels ‘Massa-evenement (met CST)

750 – 5.000

CST mogelijk,
mits toelating
lokale
overheid

5.000 –
75.000

Horecaregels

Geen eisen

Enkel mogelijk volgens regels ‘Publiek zonder CST’

Enkel in besloten ruimten (bv. tenten). Zie
hiervoor de bepalingen onder ‘indoor’.

Massa-evenement
(met CST8)

7

Mondmasker
(bezoekers)

Nee

< 750
Publiek
(zonder CST)

Social
Distance

Enkel in aankomstzone

Ja

Enkel in besloten ruimten (bv. tenten). Zie
hiervoor de bepalingen onder ‘indoor’.

Minimale regels (art.
6 § 1)
Uitgebreide regels
(art. 6 § 2)

Minimale regels (art.
6 § 1)

CST
(verplicht)

Zie voetnoot 5.
Steeds toelating vereist van de bevoegde lokale overheid én volgens de voorwaarden van het samenwerkingsakkoord (zie samenwerkingsakkoord 27 september 2021).
Meer info: zie FAQ evenementen. Daarnaast kan ook steeds aanvraag ingediend worden om af te wijken als proef- of pilootproject.
8

Overzicht horecaregels
Minimale
regels
conform art.
6§1

•
•
•
•

uitbater informeert klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
uitbater stelt middelen voor noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van personeel en klanten
uitbater neemt gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de lokale voorschriften

Uitgebreide
regels
conform art.
6§2

•
•

minimale regels conform art. 6 § 1
tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij buiten voor zover
de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met min. hoogte van 1,8m

•
•
•

maximum 8 personen per tafel toegestaan (excl. kinderen t/m 12 jaar), uitzondering voor personen van zelfde huishouden
enkel zitplaatsen aan tafel toegestaan
elke persoon moet aan de eigen tafel blijven zitten, behalve voor buffetten, bediening aan de bar in eenmanszaken en voor het uitoefenen
van cafésporten en kansspelen

•
•
•
•

buffetten zijn toegestaan
geen enkele bediening aan de bar toegestaan (uitzondering: eenmanszaken)
afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden
in de besloten ruimten dragen de personeelsleden een mondmasker of elk ander alternatief in stof overeenkomstig artikel 259

9

Geldt enkel voor indoor evenementen

