Wat moet ik aanvragen? : Niets, evenementenloket & CERM, Evenementenloket
Wat wil ik organiseren?

Samenkomst in mijn Sociale
Bubbel

Privé Receptie & banket
Koffietafel

Hoeveel
deelnemers mag ik
toelaten?
nauwe contacten
buiten het gezin:
langer dan 15 min.
; zonder
mondmasker
zoveel mogelijk
beperken.
Richtcijfer is 5
personen
Nooit meer dan 10
personen
Huishouden +5,
max. 10
50

Wat moet ik
aanvragen?

Welke richtlijn (protocol) moet Zijn er bijkomende voorwaarden?
ik volgen?

Niets

nvt

Personen die onder hetzelfde dak wonen + 5
steeds dezelfde personen, met uitzondering van
kinderen jonger dan 12.

Niets

Sectorprotocol

Volgens regel van sociale bubbel

Niets

Jeugd- en sportkampen
50
Georganiseerde activiteiten
50
(jeugd/cultuur/sport/toerisme)

Niets
Niets

Regels van toepassing op
horeca
Vakantiekampen
Sectorprotocol

Ceremonies & erediensten

200

Niets

erediensten

Evenementen & publiek
toegankelijke gezeten
recepties & banketten

Indoor
200
Outdoor 400

evenementen.roesel
are.be
& Indien op de
openbare weg:
www.covideventrisk
model.be

CERM - protocol

Door een club of vereniging georganiseerd.
Meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
aanwezig.
Social distance, handhygiëne, fysiek aanraken van
personen of voorwerpen verboden, naleven van
regels mbt mondmaskers
niet op openbare weg: volgens geldend protocol,
of respect van 8 minimale regels. - de
horecaregels worden toegepast indien
horecadiensten worden geleverd. - toelating
burgemeester : openbare weg - naleving van

regels mbt het dragen van mondmaskers in
functie van waar het evenement plaatsvindt
Opgelet, de locatie van je event moet steeds
toelaten dat je 4m² per zittende en 10m² per
staande bezoekers beschikbaar hebt.
Sportwedstrijden
(toeschouwers)
Sportwedstrijden OP DE
OPENBARE WEG
(toeschouwers)

Indoor
200
Outdoor 400
Indoor
200

Niets

Sector protocol

www.covideventrisk
model.be
&
evenementen.roesel
are.be

CERM – protocol

Sportwedstrijden (deelnemers) Max.200

Niets

Sector protocol

Sportwedstrijden op de
openbare weg OF meer dan
200 deelnemers (deelnemers)

ongelimiteerd

Sector Protocol

Markten (incl.
Rommelmarkten & brocantes)

1 persoon per
1,5m aan het
kraam

www.covideventrisk
model.be
&
evenementen.roesel
are.be
Evenementen.roesel
are.be

volgens geldend protocol, of respect van 8
minimale regels.

Outdoor 400

Markten

CERM verplicht op openbare weg of indien +200
deelnemers - volgens geldend protocol, maar bij
gebrek aan protocol gelden 8 minimale regels. toelating burgemeester : openbare weg
CERM verplicht op openbare weg of indien +200
deelnemers - volgens geldend protocol, maar bij
gebrek aan protocol gelden 8 minimale regels. toelating burgemeester : openbare weg
het dragen van mondmaskers is verplicht voor
marktkramers en klanten - de horecaregels
worden toegepast indien horecadiensten worden
geleverd

Kermissen, jaarmarkten

400

Evenementen.roesel
are.be

Kermis

Handelsbeurzen incl. salons

1 bezoeker/ 10m²

Evenementen.roesel
are.be

sector protocol

Betogingen

400

www.covideventrisk
model.be
Evenementen.roesel
are.be

CERM - protocol

het dragen van mondmaskers is verplicht voor
foorkramers en klanten - de horecaregels worden
toegepast indien horecadiensten worden geleverd
- het dragen van een mondmasker is verplicht
-maatregelen om menigtes te controleren binnen
en buiten - online of telefonisch ticketsysteem
- statisch en op openbare weg - op plek met
voldoende ruimte voor social distance (1.5m) toelating burgemeester : steeds

