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Met welke regels moeten we rekening 
houden? En in welke volgorde?

1. Algemene maatschappelijke 
regels (6)

2.     Koninklijk Besluit

Lokale maatregelen

3. Basisprotocol cultuur 
vertaald in de coronagids

4. Andere protocollen (horeca,
jeugd, sport…)



Algemene
maatschappelijke
regels



KB 4/12/21

Tot nu toe onderscheid tussen activiteiten 
en evenementen, hetgeen gewijzigd is 
naar private en publieke bijeenkomsten:

- Een private bijeenkomst is “een 
bijeenkomst waarbij een organisator 
voorafgaand aan de start van de 
bijeenkomst door middel van individuele 
uitnodigingen de toegang beperkt tot een 
welomschreven met de organisator 
verbonden doelgroep die duidelijk te 
onderscheiden valt van het grote 
publiek”. 

- Onder publieke bijeenkomst wordt een 
evenement voor ruim publiek verstaan.



KB 4/12/21
BINNEN

- Private bijeenkomsten zijn niet toegelaten. Er zijn 
beperkte uitzonderingen hierop, dus hetgeen wel mag:

* thuis (vb. bestuursvergadering)

* in een klein toeristisch logies voor max. 15 personen

* opleiding, vorming en workshops

* activiteiten met kwetsbare doelgroepen (medische, 
psychische of sociale problematiek)

-> 51 – 200 pers.: mondmasker en CST verplicht

- Evenementen mogen enkel worden georganiseerd 
voor een zittend publiek van max. 200 deelnemers 
(medewerkers en organisatoren niet meegerekend):

-> tot 50 pers.: mondmasker verplicht en CST mag

-> 51 – 200 pers.: mondmasker en CST verplicht

vb. programmavoorstelling 2022, optreden Koen Dewulf, 
lezing Sven Pichal, culturele voorstelling



KB 4/12/21
BUITEN

- Private bijeenkomsten  zijn toegelaten:

-> Tot 100 personen: geen mondmasker of 
CST verplicht. Wel social distancing van 1,5m.

->  Vanaf 100 personen: mondmasker en CST 
verplicht

Indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er 
mondmaskers worden gedragen, vervalt de  
mondmaskerplicht, dit is o.a. het geval bij 
sportactiviteiten zoals wandelingen en fietstochten. 

vb. wandelingen, fietstochten, daguitstap in 
openlucht, gegidste wandeling



KB 4/12/21
BUITEN

- Evenementen zijn toegelaten:

-> bij max.100 personen, medewerkers en 
organisatoren niet meegeteld, is 
mondmasker verplicht en mag CST 

-> vanaf 100 personen is mondmasker en CST 
verplicht

vb. wandelingen, fietstochten, daguitstap in 
openlucht, wintermarkt, gegidste wandeling, 
kerstdorp



KB 4/12/21
HORECA

- Bij private bijeenkomsten:

-> geen verplichtingen bij niet-professionele 
horeca

vb. schenken van een drankje bij een 
wandeling waarvoor men individueel de 
eigen doelgroep heeft uitgenodigd

-> in professionele horeca-inrichtingen 
wordt het horecaprotocol gevolgd nl. 6 
personen per tafel, mondmasker afzetten als 
men zit, CST verplicht, sluiten om 23 uur

- Bij publieke bijeenkomsten (evenementen):
moet het horecaprotocol gevolgd worden 



Lokale maatregelen nagaan!

Provincie

Gemeente

Zaaluitbater

…



Gebruik en controle van CST

www.covidscan.be/nl/

http://www.covidscan.be/nl/


CO2-meter (binnen)

Geeft aan of de lucht in je lokaal nog OK is.

Verplicht in horeca en in de 
evenementensector (in besloten ruimten).

De gebruikte grenswaarden: 

- tot 900 ppm (lucht is ok)

- tussen 900 ppm en 1200 ppm (dringend 
lucht verversen)

- boven 1200 ppm



mondmaskerplicht CST Horeca
Private bijeenkomsten BINNEN

Enkel:

-thuis

-toeristisch logies tot 15 pers.

-opleiding, vorming, workshop

-activiteit met kwetsbare groepen

< 50 personen

enkel bij binnenkomen tot men zit in 

ruimtes van culturele, feestelijke, 

sportieve en evenementensector
/

Niet-prof. = geen regels

Prof. = Horecaprotocol

> 50 personen verplicht verplicht

Niet-prof. = geen regels

Prof. = Horecaprotocol

Evenementen BINNEN

Enkel tot 200 pers. zittend

+ medewerkers en organisatoren

< 50 personen verplicht mag

Horecaprotocol

> 50 personen verplicht verplicht Horecaprotocol

Private bijeenkomsten BUITEN

< 100 personen / 

(wel social distance 1,5m)

/

Niet-prof. = geen regels

Prof. = Horecaprotocol

> 100 personen

verplicht

(tenzij de aard van act. het niet toelaat 

vb. sport)

verplicht

Niet-prof. = geen regels

Prof. = Horecaprotocol

Evenementen BUITEN

< 100 personen

+ med. en organisatoren

verplicht mag Horecaprotocol

> 100 personen

+ med. en organisatoren

verplicht verplicht Horecaprotocol



Basisprotocol cultuur en coronagids
Als organisator:

-Het blijft verplicht om een covid-coördinator aan te 
duiden. Informeer deelnemers van maatregelen 
vooraf.

-Sterk aangeraden:

* risico-analyse en draaiboek

* deelnemerslijsten 

-Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne 
en ventilatie wordt nog steeds benadrukt. Als 
algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, 
blijft thuis.



INFO 
protocol(s)

• Basisprotocol cultuur

• www.coronagids.be

• Alle protocols

• www.pasar.be/covid

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-12/basisprotocol-cultuur-20211204.pdf
http://www.coronagids.be/
https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/
http://www.pasar.be/covid


> Groepsgebeuren 
binnen geldende 
maatregelen

> Creatief aanbod

Wat als
afdeling
organiseren?



Groepsgebeuren binnen geldende maatregelen
Winterwandeling
zondag 19 december 2021 - 13:30
Pasar Nieuwkerken-Waas
Tijdens deze wandeling verkennen wij onze eigen gemeente.  We 
starten aan de kerk en via oude kerkwegels flirten we langs de grens 
met Sint-Gillis-waas en Vrasene.

Jaarhappening
zaterdag 11 december 2021 - 17:30
Pasar Ninove
Pasar Ninove nodigt jullie uit op de jaarhappening met een hapje(bqq) 
en een drankje.



Creatief aanbod

www.pasar.be/blog/coronaproof-wandelen-fietsen-met-
pasar-afdelingen

http://www.pasar.be/blog/coronaproof-wandelen-fietsen-met-pasar-afdelingen


Creatief aanbod

- Wandeling bewegwijzeren voor bepaalde periode

- Wandeling waarbij men parcours bezorgt (wegbeschrijving op papier 
of afdelingssite of mail, knooppunten, gps-coördinaten, via 
mijnroute.be, …)

- (Foto)zoektocht (op papier, via gps, online, …)

- Wandeling www.pasar.be/heerlijkeherfst en 
www.pasar.be/wonderewinter
-> verspreid de link
-> creëer nieuwe wandelingen 

http://www.pasar.be/heerlijkeherfst
http://www.pasar.be/wonderewinter


Maak 
gebruik van 

…


