
HORECA

FFP2 aangeraden voor
medisch kwetsbare mensen

FFP2 aangeraden voor medisch 
kwetsbare mensen

FFP2 aangeraden voor medisch 
kwetsbare mensen

FFP2 aangeraden voor medisch 
kwetsbare mensen

verplicht voor personeel

verplicht voor personeel

verplicht voor personeel

verplicht voor personeel
verplicht voor klanten

en personeel

verplicht voor klanten
en personeel

verplicht voor klanten
en personeel

verboden

CODE GEEL CODE ORANJE CODE ROOD

geen CST

geen CST 

geen CST

geen CST 

verplicht

verplicht
+ optioneel sneltest (RAT)

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers. 

(indien publieksevenement)

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers. 

(indien publieksevenement)

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers. 

(indien publieksevenement)

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers. 

(indien publieksevenement)

verplicht

geen sluitingsuur

geen sluitingsuur

geen sluitingsuur 

geen sluitingsuur

geen sluitingsuur

geen sluitingsuur

geen sluitingsuur 

geen sluitingsuur
23.00u - 1.00u 

verplicht crowdmanagement

23.00u - 1.00u

23.00u - 1.00u

geen beperking

geen beperking

geen beperking

geen beperking

plafonds mogelijk

plafonds mogelijk

plafonds mogelijk

plafonds mogelijk plafonds mogelijk

plafonds mogelijk

rechtsstaand consumeren
niet toegestaan

6 personen/tafel,
geen rechtstaand

consumeren/toog **

plafonds mogelijk

[60%-80%] bezetting**

CO2-meter, risco-analyse
& actieplan

CO2-meter, risco-analyse
& actieplan

binnenluchtnormen voor 
afgesloten tent en overdekt terras

binnenluchtnormen voor 
afgesloten tent en overdekt terras

binnenluchtnormen voor 
afgesloten tent en overdekt terras

afgesloten tent en overdekt
terras verboden

 streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)

luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1500 ppm (18m3)*

streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)

luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1500 ppm (18m3)*

binnenluchtnormen voor af-
gesloten tent en overdekt terras

binnenluchtnormen voor af-
gesloten tent en overdekt terras

 streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)

luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1200 ppm (18m3)*

MONDMASKERS

MONDMASKERS

COVID SAFE TICKET

COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

SLUITINGSUUR

SLUITINGSUUR

CAPACITEIT

CAPACITEIT

Overwegend zittend consumerend publiek, soms rustig bewegend. 
Onder meer restaurants,cafés, zittende cafés met bedienend personeel, 
maaltijd in groep (rouw), catering op recepties.

Publiek dat actief rondloopt, danst, roept, sterk met elkaar interageert. 
Onder meer nachtleven, danscafés, cafés, maaltijd in groep.

Overwegend zittend consumeren publiek, soms rustig bewegend.
Onder meer terrassen.

Rondlopend publiek, sterk met elkaar interagerend.
Onder meer buitenfeest.

CODE GEEL CODE ORANJE CODE ROOD

* Na het overschrijden van de limietwaarde moet vanaf de volgende activiteit de capaciteit beperkt worden 
  om de limietwaarde te respecteren.
* * Afwijking bezettingscapaciteit en plafond mogelijk bij respect luchtkwaliteitsnorm 900ppm (of 40m3)

BINNEN
NIET-DYNAMISCH

BINNEN
DYNAMISCH

BUITEN
NIET-DYNAMISCH

BUITEN
DYNAMISCH

MONDMASKERS

COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

SLUITINGSUUR

CAPACITEIT

MONDMASKERS

COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

SLUITINGSUUR

CAPACITEIT


