
 
Wat zijn de belangrijkste geldende regels vanaf vanavond 18 uur 23 oktober:  
• Voor elke activiteit die je organiseert geldt dat je locatie 10m² moet hebben per persoon. Zowel 

voor vergaderingen, workshops, rondleidingen, repetities, lezingen… (bv voor een vergadering 
met 5 mensen heb je een lokaal nodig dat 50m² groot is)  

• De 1,5m afstand is ten allen tijde verplicht, behalve tussen mensen van hetzelfde gezin en het 1 
nauwe contact dat mensen daarbuiten nog mogen hebben, en behalve tussen -12jarigen 
onderling.  

• Mondmaskers zijn op élk moment voor iedereen +12 jaar verplicht.  
• Nauw fysiek contact is ten allen tijde verboden, de andere risicoactiviteiten (zang en 

blaasinstrumenten) kunnen wel doorgaan mits respect voor de reeds gekende regels  
• Meerdaagse activiteiten met overnachting zijn ten sterkste afgeraden  
• Eten en drinken aanbieden en nuttigen is verboden tijdens activiteiten. Is het absoluut 

noodzakelijk om toch iets te drinken (of te eten), laat mensen dat dan zelf meebrengen (bv een 
flesje water) en beperk de tijd dat het mondmasker afgezet moeten worden om dat water te 
drinken tot een absoluut minimum en doe dat dan ook altijd op minstens 1,5m afstand. Het 
altijd dragen van een mondmasker is absolute prioriteit.   

  
Staat er nog een maximumaantal op het aantal personen waarmee je een activiteit mag doen?  
• Ja, dat maximumaantal is 200 binnen (als je de vereiste 10m² per persoon kan voorzien) en 50 

buiten voor de culturele activiteiten met deelnemers.  
• Voor evenementen is het maximumaantal ook 200 binnen en buiten 400. Hiervoor dien je nog 

steeds de CERM (www.covideventriskmodel.be) te gebruiken als risico-analyse.   
  
Welke regels gelden voor evenementen met publiek?  
• Er kunnen nog steeds evenementen met publiek georganiseerd worden. Ook hier geldt het 

maximumaantal van 200 personen dat je mag toelaten binnen, en 400 buiten.  
• Er moet ten allen tijde 1,5m afstand zijn rondom tussen alle bubbels van mensen (een bubbel = 

een gezin + eventueel 1 nauw contact dat nog toegelaten is).   
• Mondmasker ook hier steeds verplicht, drank en eten ook hier verboden  
• Ook hier geldt dat er in het geheel van de locatie minstens 10m² per persoon voorzien moet zijn  
  
Welke maatregelen blijven sowieso gelden?  
• Je bent verplicht een risico-analyse en draaiboek op te stellen, een deelnemerslijst te hebben en 

een corona-aanspreekpunt. Al die documenten heb je ook best bij tijdens je activiteit  
• Doe zoveel mogelijk buiten en besteed veel zorg aan ventilatie van de ruimte bij 

binnenactiviteiten  
• Besteed veel aandacht aan alle gekende hygiënemaatregelen, met vooral veel focus op goeie 

handhygiëne en niet delen van materiaal  
• Zorg ervoor dat er geen punten zijn waar veel mensen tegelijk samenkomen (bv in- en 

uitgangen, toiletten, lockers…). Spreid bv aankomst- en vertrekuur bij ‘grotere’ activiteiten.  
 


