Overzicht evenementen1
INDOOR2
Type
Privaat (met
individuele
uitnodiging)

Aantal
bezoekers 3
< 200
200 – 3.000

1

Mondmasker
(bezoekers)

Nee

Dansen
Ja

Ja

200 – 3.0004

CERM/CIRM

Ja

Nee

> 3.000

Enkel mogelijk volgens regels ‘Massa-evenement (met CST)

3.000 – 75.000

Luchtkwaliteit
Geen eisen, ventilatie aanbevolen

Geen eisen

Volgens de inrichting, ventilatie,
verplichte meting in elke besloten
ruimte (transitieperiode tot 1/11, >
900 ppm C02 actieplan, geen
sluiting > 1.200 ppm CO2

Minimale regels
(art. 6 § 1)

CST
CST
(verplicht)

Enkel in aankomstzone

Ja

Volgens de inrichting, ventilatie,
verplichte meting in elke besloten
ruimte (transitieperiode tot 1/11, >
900 ppm C02 actieplan, geen
sluiting > 1.200 ppm CO2

Dit (informele) overzicht is opgesteld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, op basis van overzicht stad Gent
Merk op dat tenten die meer dan 50% dicht zijn, als ‘indoor’ worden beschouwd.
3
Vanaf 1 oktober 2021 wijzigt (enkel) de laagste drempelwaarde: 200 wordt 500 (indoor)
4
Maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder de 3.000 te overschrijden. Compartimentering is mogelijk.
5
Volgens voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst. Meer info: zie FAQ evenementen.
2

Horecaregels

Enkel mogelijk volgens regels ‘Publiek zonder CST’
Nee

200 – 3.000
Massaevenement
(met CST5)

Social
Distance

Geen van
beide

< 200
Publiek
(zonder CST)

CERM/CIRM
of CST?

Uitgebreide regels
(art. 6 § 2)

Minimale regels
(art. 6 § 1)

OUTDOOR
Type
Privaat (met
individuele
uitnodiging)

Aantal
bezoekers6

CERM/CIRM
of CST?

< 400
400 – 5.000

Massaevenement
(met CST8)

6

Mondmasker

Nee

Dansen
Ja

Nee
Ja, behalve bij
(verplicht)
zitten

> 5.000

Enkel mogelijk volgens regels ‘Massa-evenement (met CST)

Ja

Nee

Geen eisen

Uitgebreide regels
(art. 6 § 2)

CST
CST
(verplicht)

Enkel in aankomstzone

Ja

Enkel indien ook besloten ruimten
(bv. tenten)

Vanaf 1 oktober 2021 wijzigt (enkel) de laagste drempelwaarde: 400 wordt 750 (outdoor)
Maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder de 5.000 te overschrijden. Compartimentering is mogelijk.
8
Volgens voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst. Meer info: zie FAQ evenementen.
7

Horecaregels

Minimale regels
(art. 6 § 1)
Enkel indien ook besloten ruimten
(bv. tenten)

CERM/CIRM

5.000 – 75.000

n.v.t.

Ja

400 – 5.0007

400 – 5.000

Luchtkwaliteit

Enkel mogelijk volgens regels ‘Publiek zonder CST’

< 400
Publiek
(zonder CST)

Social
Distance

Minimale regels
(art. 6 § 1)

Overzicht horecaregels
Minimale
regels
conform
art. 6 § 1

•
•
•
•

uitbater informeert klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
uitbater stelt middelen voor noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van personeel en klanten
uitbater neemt gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de lokale
voorschriften

•

klanten (uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar) zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in
stof, tenzij gedurende het eten, drinken, aan tafel of aan de bar zitten9
het dragen van een mondmasker of alternatief in stof door personeel is verplicht
buffetten zijn toegestaan

•
•
Uitgebreide •
regels
•
conform
art. 6 § 2
•
•
•
•
•
•

9

minimale regels conform art. 6 § 1
tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij buiten voor
zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met min. hoogte van 1,8m
maximum 8 personen per tafel toegestaan (excl. kinderen t/m 12 jaar), uitzondering voor personen van zelfde huishouden
enkel zitplaatsen aan tafel toegestaan
elke persoon moet aan de eigen tafel blijven zitten, behalve voor buffetten, bediening aan de bar in eenmanszaken en voor het
uitoefenen van cafésporten en kansspelen
buffetten zijn toegestaan
geen enkele bediening aan de bar toegestaan (uitzondering: eenmanszaken)
afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden

De mondmaskerplicht voor bezoekers is:
• Niet van toepassing bij evenementen waar de mondmaskerplicht expliciet geschrapt is: private bijeenkomsten, kleine publieke evenementen (indoor < 200/400,
outdoor < 400/750), massa-evenementen.
• Wel van toepassing bij evenementen die gebruik maken van CERM/CIRM

