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Ik organiseer in JULI… 

Leden-activiteiten 
binnen verenigingen en 

sportclubs

• max 100 personen (tot en 
met 29/07)

• max 200 personen (vanaf 
30/07)

• enkel voor leden van de 
club / vereniging

• aanwezigheid 
meerderjarige 
trainer/begeleider/
toezichter verplicht

• sectorprotocol toepassen 
(jeugd / sport / …)

• geen toelating overheid 
noodzakelijk • indoor     max. 200 personen

• outdoor  max. 400 personen

excl. kinderen tot 12j / ambtenaar / 
dienaar

• CIRM voor de indoor locatie 
noodzakelijk indien > 100 
personen

• afwijking aantallen (obv. 
evenementenaantallen) mogelijk 
na toelating overheid

janee

Recepties & banketten

• zonder professionele cateraar : 
• geen beperking op aantal
• horecaprotocol aangewezen

• met professionele cateraar: 
• geen beperking op aantal
• horecaprotocol verplicht 

• CIRM voor de indoor locatie 
noodzakelijk indien > 100 personen

• geen toelating overheid noodzakelijk

Ceremonieën
in de gebouwen / op de plaatsen die 

hiervoor bestemd zijn

In je eigen
huis ?

In de eigen tuin

• geen beperking op het 
aantal

• horeca-protocol 
aangewezen

• geen toelating overheid 
noodzakelijk

In familiaal 
verband ?

In de eigen woning

• gezin + 8 personen
(excl. kinderen tot 12     
jaar)

• geen toelating overheid 
noodzakelijk

janee

een publieke activiteit

AANVULLING : sportwedstrijden en -trainingen
• onbeperkt aantal deelnemers
• indien geen publiek : 

• geen toelating overheid noodzakelijk
• CERM en CIRM (indoor) niet verplicht

• compartimentering publiek in outdoor-infrastructuur toegestaan
• toelating overheid noodzakelijk indien op openbaar domein

BASISREGELS INDOOR
• max. 2.000 zittende bezoekers (t.e.m. 29/07), max. 3.000 

zittende bezoekers (vanaf 30/07)             incl. kinderen tot 12j
• aandacht voor voldoende ventilatie
• toelating overheid, CERM en CIRM verplicht indien > 100 

personen

Evenementen / voorstellingen / 
congressen / … 

BASISREGELS OUTDOOR
• max. 2.500 bezoekers (t.e.m. 29/07), max. 5.000 bezoekers 

(vanaf 30/07)                            incl. kinderen tot 12j
• toelating overheid, CERM en CIRM verplicht indien > 200 

personen

BASISREGELS
• protocollen toepassen (CERM / sector)
• catering : horecaprotocol verplicht of afhaalmaaltijden en -dranken
• fuiven / dansfeesten verboden

AANVULLING : manifestaties
• onbeperkt aantal deelnemers
• mondmasker en sociale afstand verplicht

AANVULLING : markten en kermissen
• onbeperkt aantal deelnemers
• mondmasker en sociale afstand verplicht
• enkelrichtingsplan verplicht indien > 5.000 aanwezigen
• CERM niet verplicht

een private activiteit


