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INLEIDING
Op 3 juni 2020 kon de cultuursector zijn activiteiten na de eerste lockdown hervatten. Om dat zo veilig
mogelijk te laten gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel, werden er protocollen
opgemaakt. Deze protocollen worden heden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de
specifieke expertengroep sectorprotocollen binnen de GEMS en in overleg met de sector.
De cultuursector is enorm divers:, van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de
professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen
en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de
plaatselijke afdeling van Natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector
een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek
BASISPROTOCOL, dat het basiskader vormt voor de gehele cultuursector. Aanvullend en binnen de
krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende sub-sectoren, organisaties en instellingen hun eigen,
dikwijls specifiekere richtlijnen uitwerken en verspreiden. Ook dit kader cultuur dat schematisch een
voorstelling maakt van de mogelijkheden per uitgewerkte fase vult het BASISPROTOCOL aan.
Sinds september 2020 hebben we in het basisprotocol een gefaseerde aanpak opgenomen, gekoppeld aan
de kracht van de pandemie. De laatste versie met kleurencodes werd op 24/10/2020 van kracht en werd
kort nadien opgeschort
In het huidige basisprotocol is het kader cultuur vanaf 22/03/2021 als aanvulling beschikbaar op het
generiek basisprotocol.

Deze versie is van toepassing vanaf 22 maart 2021
Dit kader basisprotocol vult het basisprotocol CULTUUR aan.

De toepassing van het kader is onderhevig aan nieuwe besluiten van het overlegcomité
en is dus enkel geldig indien het in overeenstemming is met deze besluiten

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media probeert bij het opstellen van dit basisprotocol zoveel mogelijk
af te stemmen met alle bevoegde gemeenschappen en met flankerende sectoren zoals onderwijs, jeugd en
sport. Door de eigenheid van de sectoren blijft het natuurlijk mogelijk dat er verschillen blijven bestaan.
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Voor het uitwerken van dit kader werd gestart vanuit het basisprotocol cultuur dat goedgekeurd werd
op 24 oktober 2020. Het kader dat daarin werd gehanteerd wordt hernomen en vertrekt van een aantal
generieke categorieën van basisvoorwaarden en -maatregelen1:
Elke fase (of elk niveau van maatregelen) wordt weergegeven in een tabel en omvat een pakket aan
maatregelen die werden uitgewerkt aan de hand van vooraf bepaalde criteria:
- Leeftijdscategorieën
- Grootte en samenstelling van de groep
- Dragen van een mondmasker en afstand tussen individuen
- Mogelijkheid van overnachting
- Mogelijkheid van fysiek contact tijdens activiteiten
- Organisatie van activiteiten binnen en/of buiten
Na de zomer vormde dit kader en het geldende protocol de basis om te schakelen naar verstrenging of
versoepeling. Bepalende modaliteiten die werden afgetoetst met virologen werden toen opgenomen in
een kleurentabel die verschillende maatregelenniveaus bevatte (kleurencodes groen tot rood).
Om opnieuw activiteiten toe te laten bij een neergaande fase, wordt deze logica hernomen. Het afsplitsten
van het kader cultuur biedt de nodige flexibiliteit om afhankelijk van de epidemiologische situatie te
schakelen naar meer versoepeling of verstrenging.

Deze generieke categorieën trachten we in de verschillende vrijetijdssectoren door te trekken. Binnen dezelfde generieke categorie kunnen dezelfde generieke
normen gelden of kunnen andere normen per sector voorkomen.
1
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KADER CULTUUR: VOORSTEL GENERIEKE CATEGORIEËN (ONDER VOORBEHOUD – 23/2) 2

Aantal deelnemers

2e versoepeling
1e versoepeling
heropstart
Binnen: 120
Binnen: 50-80
Binnen: 25
Buiten: 120
Buiten: 50-80
Buiten: 25
Voor Kinderen tem 12 jaar en voor jongeren 12-18 jaar
gelden naast de voorwaarden van het basisprotocol
uitzonderingen zoals beschreven in het jeugdprotocol (link).
Voor meer info over de situatie bij jeugd verwijzen we naar
de pagina’s
Binnen: 1p/2,5m²
Binnen: 1p/4m²
Binnen: 1p/10m²
Buiten: 1p/2,5m²
Buiten: 1p/4m²
Buiten: 1p/10m²

Kinderen tem 12j /
leeftijdsgroepen

Geen limieten

Aantal personen
activiteiten
(Oppervlakte/densiteit)
+ indoor/outdoor
Meerdaagse
activiteiten

Geen limieten

Zang / Blaas
Nauw fysiek contact
indoor/outdoor

Alle fasen onder specifieke voorwaarden
1p/4m² binnen/buiten
1p/4m² binnen/buiten
1p/10m² binnen/buiten
Contact binnen + tussen
Contact beperkt
Contact verboden
groepen
Volgens horeca
Volgens horeca
Volgens horeca

Eten / drinken

2

3e versoepeling
Geen limieten

Onder
voorwaarden

Onder voorwaarden

Afgeraden

Binnen een relaxatiefase kan er tussentijds nog verhoogd worden (bvb. van 50 naar 80 personen bij gunstige omstandigheden)
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KADER PUBLIEKSEVENEMENTEN
Voor publieksevenementen gelden er bijkomende generieke categorieën. Deze worden in detail
besproken in het basisprotocol cultuur onder publieksevenementen.
VOORSTEL: ACTIVITEITEN MET PUBLIEK GENERIEKE CATEGORIEËN (ONDER VOORBEHOUD – 23/2)
.
3e versoepeling
2e versoepeling
1e versoepeling
heropstart
Aantal publiek
Geen limieten maar
Met limiet:
Met limiet:
Met limiet:
Zittend: podium,
randvoorwaarden
Binnen: 400
Binnen: 200
Binnen: 100
cinema..
(compartimentering,
Buiten: 800
Buiten: 200 - 400
Buiten: 100
looplijnen,..)
of Proportioneel
of Proportioneel
of Proportioneel
onder voorwaarden
onder
onder
CIRM 70%
voorwaarden
voorwaarden
– 1 stoel tussen
CIRM 50%
CIRM 30%
– 1 stoel tussen
– 1 stoel tussen
Aantal publiek
Binnen: 1p/2,5m²
Binnen: 1p/4m²
Binnen: 1p/10m²
Bewegend
Buiten: 1p/2,5m²
Buiten: 1p/4m²
Buiten: 1p/10m²
(musea..)
Aantal publiek
Staand/statisch

Eten / drinken
Ventilatie
(binnen)

Geen limieten maar
Met limiet of
randvoorwaarden
Proportioneel
(compartimentering, onder voorwaarden
looplijnen,..)
(Minimaal binnen:
CIRM)
Volgens horeca

Volgens horeca

Met limiet of
Proportioneel
onder
voorwaarden
(Minimaal binnen:
CIRM)
Volgens horeca

Met limiet onder
voorwaarden
(ankerpunt)

Volgens horeca

Nodige maatregelen en monitoring zodat de CO2-concentratie constant onder de adviezen
voor de kwaliteit van binnenlucht blijft (zie ventilatie in basisprotocol)

CERM
Om de overheid een zicht te geven op de events die plaatsvinden, en om uniformiteit te brengen
in het Covid-veilig organiseren, stelt de federale overheid in nauwe samenwerking met de
verschillende eventsectoren het Covid Event Risk Model ter beschikking. Meer info en de tool vind
je op https://www.covideventriskmodel.be.

CIRM
Aan uitbaters van permanente infrastructuren kan de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk
toestemming geven om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het standaard werkbaar kader
of absolute aantallen opgenomen in het Ministerieel Besluit. De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag
indienen bij de bevoegde burgemeester. Lees er alles over op www.covideventriskmodel.be/cirm
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