
FAQ COVID-19   FAQ NL  
24/08/2020 16u50                                                                Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020 

40 
 

Jeugd- en sportkampen  50 NEE Vakantiekampen  

Georganiseerde activiteiten 
(jeugd/cultuur/sport/toerisme) 

50 NEE Sectorprotocol 
- club of vereniging  
- meerderjarige trainer, begeleider, toezichter 

Sportwedstrijden 
(toeschouwers) 

Indoor 200 

JA indien op 

openbare weg 

CERM protocol 
indien CERM 

verplicht 

- niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van 8 minimale 

regels. 

- toelating burgemeester :  
o openbare weg: steeds Outdoor 400 

Sportwedstrijden (deelnemers)   
  

Geen limiet 
(tenzij voorzien 
door protocol of 

gemeente) 

JA indien +200 

deelnemers of 
indien op 

openbare weg 

Sectorprotocol 

- 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 

Ceremonies & erediensten 200 NEE Erediensten 
- social distance, handhygiëne, fysieke aanraking personen en voorwerpen 

verboden naleving van regels mbt het dragen van mondmaskers 

Evenementen & 

publiek toegankelijke 
gezeten recepties en 

banketten 

Indoor 200 

JA indien op 

openbare weg 

Exitprotocol + 
CERM protocol 

indien CERM 
verplicht  

- 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 

Outdoor 400 

Betogingen 400 JA CERM protocol 
- statisch en op openbare weg 
- op plek met voldoende ruimte voor social distance (1.5m) 
- toelating burgemeester : steeds 

Markten, brocantes  
 

1 persoon 
per 1,5 

lopende 
meter aan 
het kraam 

NEE Markten 

- het dragen van mondmaskers is verplicht voor marktkramers en klanten 

- de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd 
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Kermissen 

 

 
400 

 
NEE 

 
Kermis 

- het dragen van mondmaskers is verplicht voor foorkramers en klanten 

- de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd 

Handelsbeurzen met inbegrip 
van salons 

1 bezoeker 
per 10m² 

 
NEE 

 
Sectorprotocol 

- het dragen van een mondmasker is verplicht 
- maatregelen om menigtes te controleren binnen en buiten 
- online of telefonisch ticketsysteem  

 
 
 
 


