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Ik organiseer vanaf 4 december …

Markten en kermissen

• Horecaregels (mondmasker voor personeel)

• Toelating lokaal bestuur vereist

• Afstand van 1,5m tussen elke groep bezoekers

• Middelen voor handhygiëne noodzakelijk

• > 5.000 gelijktijdige bezoekers ? Eénrichtingsverkeer met aparte in- en uitgangen noodzakelijk

• Maatregelen kenbaar maken a.d.h.v. affiches

vAlgemene regels

Publiek Toegankelijke Activiteiten

• middelen voor handhygiëne noodzakelijk

• horecaprotocol van toepassing

• specifieke protocollen van toepassing

• bij gebruik van CST
• aankomstzone te organiseren met behoud 

van afstand

• indoor activiteiten
• CO²-meter verplicht in publiek 

toegankelijke binnenruimten
• actieplan ventilatie

✓ streefwaarde 900 ppm (40m³/u/persoon)

✓ limietwaarde 1500 ppm (18m³/u/persoon)

Indoor activiteit

Ik organiseer vanaf 18 februari een publieke activiteit…

v

mondmasker verplicht
• voor iedereen bij niet-dynamische 

activiteiten
• enkel voor personeel en organisatoren bij 

dynamische activiteiten

CST verplicht vanaf 50 personen

capaciteit van 200 personen kan overschreden 
worden 

• tot 70% bij dynamische activiteiten bij een 
luchtkwaliteit binnen de limietwaarde

• tot 80% bij niet-dynamische activiteiten bij 
een luchtkwaliteit binnen de limietwaarde

• tot 100% bij een luchtkwaliteit binnen de 
streefwaarde

Outdoor activiteit

mondmasker verplicht
• enkel voor personeel en organisatoren

CST verplicht vanaf 100 personen

capaciteit van 200 personen kan overschreden 
worden 

• steeds tot 80% bij outdoor activiteiten

• tot 100% indien 
• gewerkt wordt met compartimenten 

van max. 2000 personen 
• positief advies van de lokale 

veiligheidscel mbt. crowd control 
• in niet in een (vaste of tijdelijke) 

structuur bestemd om een beperkt 
aantal mensen te ontvangen



Ik organiseer vanaf 18 februari een private activiteit…

Algemene regels

Georganiseerde activiteiten

Versie 21.02.2022

Private evenementen
Evenement waarvan de toegang voorafgaand aan de start wordt beperkt d.m.v. individuele uitnodigingen tot een bepaald, met de 

organisator verbonden publiek dat duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek
Niet van toepassing voor activiteiten thuis en in toeristische logies.

• middelen voor handhygiëne noodzakelijk

• horecaprotocol van toepassing

• niet van toepassing in geval van een huwelijk 
of een uitvaart

• indoor activiteiten
• CO²-meter verplicht in publiek 

toegankelijke binnenruimten
• actieplan ventilatie

✓ streefwaarde 900 ppm 
(40m³/u/persoon)

✓ limietwaarde 1500 ppm 
(18m³/u/persoon)

Indoor activiteit

• mondmasker verplicht bij niet-dynamische 
activiteit

vOutdoor activiteit

Vrijetijdsactiviteit in groep, die door de deelnemers hoofdzakelijk niet wordt uitgeoefend in professioneel verband en waarvan de 
toegang wordt beperkt tot ofwel de leden van de betrokken organisatie, ofwel door middel van een inschrijving

Algemene regels

• middelen voor handhygiëne noodzakelijk

• personen blijven in dezelfde groep, geen 
vermenging

• horeca-protocol van toepassing

• kinderen < 18 jaar mogen vergezeld worden 
door 2 volwassenen (deze tellen niet mee bij 
het maximum aantal deelnemers)

• protocol van toepassing

Indoor activiteiten

• 1 of meerdere groepen van max. 200 
personen   (uitzondering : sportactiviteiten)

• CO²-meter verplicht in publiek 
toegankelijke sportinrichtingen

• actieplan ventilatie
✓ streefwaarde 900 ppm (40m³/u/persoon)

✓ limietwaarde 1500 ppm (18m³/u/persoon)

• Geen beperking meer in capaciteit

Outdoor activiteiten

capaciteit van 200 personen kan overschreden 
worden 

• tot 70% bij dynamische activiteiten bij een 
luchtkwaliteit binnen de limietwaarde

• tot 80% bij niet-dynamische activiteiten bij 
een luchtkwaliteit binnen de limietwaarde

• tot 100% bij een luchtkwaliteit binnen de 
streefwaarde

capaciteit van 200 personen kan overschreden 
worden 

• steeds tot 80% bij outdoor activiteiten

• tot 100% indien 
• gewerkt wordt met compartimenten 

van max. 2000 personen 
• positief advies van de lokale 

veiligheidscel mbt. crowd control 
• in niet in een (vaste of tijdelijke) 

structuur bestemd om een beperkt 
aantal mensen te ontvangen


