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1 INLEIDING 

Dit basisprotocol biedt een overzicht van de geldende richtlijnen binnen het bevoegdheidsdomein cultuur. Het 
legt de link tussen de algemene maatregelen die op de diverse Overlegcomités (OC’s) werden afgekondigd en 
de dagelijkse praktijk binnen het culturele werkveld. Het is ook een generieke handleiding voor alle 
georganiseerde culturele activiteiten en past binnen een groter kader van regelgeving rond de coronapandemie. 
 
De coronamaatregelen voor de cultuur- en eventsector worden aangestuurd door een zogenaamde barometer. 
Dit instrument bestaat uit drie sets aan maatregelen die gegroepeerd zijn in evenveel pandemische fases: geel, 
oranje en rood.  
 
De sets aan maatregelen liggen vast, maar enkele specifieke maatregelen worden steeds beslist door het 
Nationaal Overlegcomité. Het OC heeft ook de finale beslissing over de geldende fase. 
 
De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten.  
 
Dit basisprotocol geeft enkel de maatregelen weer die in de geldende fase van de barometer gelden. Dit 
document wordt aangepast wanneer de Federale overheid het Koninklijk besluit publiceert waarin alle 
maatregelen zijn vastgelegd. 
 

 

DEZE VERSIE VAN HET BASISPROTOCOL IS VAN TOEPASSING 
VANAF VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 

DE BAROMETER SCHAKELT DAN OVER NAAR FASE ORANJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fdn01.fed.be/documents/77e13671977e7b247c18699c360d5c9e/FODKAN_BAROMETER_PUBLIEKSEVENEMENTEN_NL_DEF_P1.pdf
https://fdn01.fed.be/documents/c395e6a247f6a75f8728c2d8411a7564/FODKAN_BAROMETER_HORECA_NL_DEF2_ZONDER.pdf
https://fdn01.fed.be/documents/df769bd9198db458a02be26f92276c36/FODKAN_BAROMETER_VRIJETIJDSACTIVITEITEN_IN_GROEP_NL_DEF2_ZONDER.pdf
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2 DE BAROMETER: TERMINOLOGIE EN PARAMETERS 

2.1 DRIE FASES 

De barometer voor de cultuur- en evenementensector volgt drie fases:  
 

• Geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle. 
• Nieuwe hospitalisaties/dag: minder dan 65. 
• Bezetting intensieve zorg: minder dan 300 bedden. 
• De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller 

in de ene of de andere richting van fase te wijzigen. 
 

• Oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, ingrepen zijn nodig om de trend opnieuw te keren. 
• Nieuwe hospitalisaties/dag: 65-149. 
• Bezetting intensieve zorg: 300-500 bedden. 
• De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller 

in de ene of de andere richting van fase te wijzigen. 
 

• Rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. 

• Nieuwe hospitalisaties/dag: meer dan 150. 
• Bezetting intensieve zorg: meer dan 500 bedden. 
• De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller 

in de ene of de andere richting van fase te wijzigen. 
 
Het overlegcomité beslist finaal welke fase geldt. 

 

2.2 SOORTEN ACTIVITEITEN 

De activiteiten die onder de coronabarometer voor de cultuur- en evenementsector vallen, worden 
onderverdeeld drie groepen van activiteiten.  
 
• Publieksevenementen  
• Vrijetijdsactiviteiten in groep  

 
• Binnenactiviteiten  
• Buitenactiviteiten 

 
• Statische (niet-dynamische) activiteiten  
• Dynamische activiteiten 
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Welke activiteit tot welke categorie behoort, proberen we in onderstaand (niet-limitatief) overzicht te 
verduidelijken. 

2.2.1 Publieksevenementen 

 Statisch / niet-dynamisch Dynamisch 
Binnen Zittend publiek dat in stilte toekijkt of 

roept, juicht, meezingt. 
 
• Bioscoop 
• Theater 
• Boekvoorstelling 
• Bedrijfsseminarie 
• Studiedag 
• Sales meeting 
• Client events  
• Sportwedstrijd met zitjes 
• … 

 

Publiek dat rechtstaat, rondloopt, sterk met 
elkaar ageert. 
 
• Staand congres 
• Event met dansen 
• Personeelsfeest 
• Staand concert 
• … 

Buiten Overwegend zittend consumerend 
publiek, soms rustig bewegend. 
 
• Buitenconcert 
• Buitenbioscoop 
• Outdoor theater 
• Voetbalwedstrijd 
• … 

 

Rondlopend publiek, sterk met elkaar 
interagerend. 
 
• Muziekfestival 
• Staand concert 
• Buitenfeest 
• …. 

 
2.2.2 Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten in groep 

Een georganiseerde activiteit is een vrijetijdsactiviteit in groep, die door de deelnemers hoofdzakelijk wordt 
uitgevoerd in niet-professioneel verband, en waarvan de toegang wordt beperkt ofwel tot de leden van de 
betrokken organisatie ofwel door middel van een inschrijving. Dit omvat onder andere: 
  
• activiteiten van het jeugdwerk of de jeugdbeweging,  
• (hoofdzakelijk niet-professionele) repetities,  
• activiteiten van het sociaal-cultureel verenigingsleven, 
• bestuursvergaderingen,  
• workshops en vormingswerk,  
• kampen (jeugd, sport & cultuur), 
• stages, 
• … 
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2.3 SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 

2.3.1 Tenten of terrassen 

Wanneer het evenement of de activiteit gebruik maakt van tenten of terrassen, worden deze als buitenruimte 
gezien wanneer zij: 
 
• ofwel aan minstens twee zijden volledig open zijn; 
• ofwel aan één zijde volledig open zijn en waarvan de diepte maximaal twee maal groter is dan de hoogte 

van de open zijde; 
• ofwel niet overdekt zijn. 
 
De tenten en terrassen die niet beantwoorden aan deze voorwaarden, worden beschouwd als binnenruimten.  
 

2.3.2 Musea, exposities en erfgoedsites 

Musea dienen in hoofdzaak rekening te houden met algemene maatregelen van het Koninklijk Besluit.  
 
• Binnen in musea geldt er een algemene mondmaskerplicht (12+). 
• Gegidste bezoeken zijn mogelijk.  
• Afstand houden is aangewezen. 
• Evenementen in musea dienen te worden georganiseerd volgens de voorwaarden voor publieksactiviteiten 

(zie punt 3.1.). 
 

2.3.3 Bibliotheken 

Ook bibliotheken dienen in hoofdzaak rekening te houden met algemene maatregelen van het Koninklijk Besluit.  
 
• In bibliotheken geldt een algemene mondmaskerplicht (12+).  
• Afstand houden is aangewezen. 
• Evenementen in bibliotheken dienen te worden georganiseerd volgens de voorwaarden voor 

publieksactiviteiten (zie punt 3.1.). 
 

2.3.4 Activiteiten op de openbare weg 

Voor evenementen op de publieke weg waarbij geen sprake is van een in - en uitgang (vb. carnavalsstoeten, 
optochten, stadsfeest, marathons, wielerwedstrijden …) is er goedkeuring nodig van de lokale autoriteiten.  
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3 MAATREGELEN IN FASE ORANJE 

3.1 PUBLIEKSEVENEMENTEN 

3.1.1 Binnen / Statisch (niet-dynamisch) 

Maatregelen fase ORANJE 
Capaciteit  Maximum 80% van de totale capaciteit. Organisatoren, artiesten en medewerkers 

worden niet meegerekend. 
 
Dit is niet van toepassing op zalen/ruimtes met een maximumcapaciteit tot 200 
personen. 
 

Mondmaskers1 Verplicht vanaf 12 jaar. 
 

Covid Safe Ticket2 Verplicht vanaf 50 personen.  
 
Voor evenementen met minder dan 50 personen kan de organisator een Covid Safe 
Ticket vragen. Het publiek moet daar wel duidelijk op voorhand van op de hoogte 
worden gebracht. 
 

Luchtkwaliteit / 
ventilatie 

CO2-meters zijn verplicht in de publiek toegankelijke binnenruimtes. De organisator 
beschikt over een actieplan voor wanneer de CO2-norm van 900ppm wordt 
overschreden.  
 
Vanaf meer dan 200 bezoekers gelden ventilatievereisten met een streefwaarde 
van 900ppm/40m³ en een limietwaarde van 1500ppm/18m ³ die tijdens de duur 
van het evenement moet gehaald worden. 
• Indien gemiddeld aan de streefwaarde kan worden voldaan is een bezetting van 

100% capaciteit toegestaan. 
• Indien gemiddeld aan de limietwaarde kan worden voldaan kan de zaal tot 80% 

van de totale capaciteit worden ingevuld. 
• indien er gemiddeld niet aan de limietwaarde kan worden voldaan moet bij een 

volgend evenement de capaciteit in die zin worden aangepast zodat de 
limietnorm wel kan worden behaald. 

 

Crowdmanagement Verplicht.  

Eten/Drinken  Volgens het horeca-protocol. Bij consumptie in de zaal kan het mondmasker 
kortstondig af tijdens het consumeren. 

 
1 De mondmaskerplicht vanaf 12 jaar (voorheen 6 jaar) gaat in op zaterdag 19/2. 
2 Voor een schoolvoorstelling in het kader van bereiken van leerplandoelen kan geen CST gevraagd worden. (zie punt 5.3). 
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3.1.2 Binnen / Dynamisch 

Maatregelen fase ORANJE 
Capaciteit  Maximum 70% van de totale capaciteit. Organisatoren, artiesten en medewerkers 

worden niet meegerekend. 
 
Dit is niet van toepassing op zalen/ruimtes met een maximumcapaciteit tot 200 
personen. 
 

Mondmaskers Verplicht voor het personeel. 
 

Covid Safe Ticket Verplicht vanaf 50 personen.  
 
Voor evenementen met minder dan 50 personen kan de organisator een Covid Safe 
Ticket vragen. Het publiek moet daar wel duidelijk op voorhand van op de hoogte 
worden gebracht. 
 

Luchtkwaliteit / 
ventilatie 

CO2-meters zijn verplicht in de publiek toegankelijke binnenruimtes. De organisator 
beschikt over een actieplan voor wanneer de CO2-norm van 900ppm wordt 
overschreden.  
 
Vanaf meer dan 200 bezoekers gelden ventilatievereisten met een streefwaarde 
van 900ppm/40m³ en een limietwaarde van 1500ppm/18m ³die tijdens de duur 
van het evenement moet gehaald worden. 
• Indien gemiddeld aan de streefwaarde kan worden voldaan is een bezetting 

van 100% capaciteit toegestaan. 
• Indien gemiddeld aan de limietwaarde kan worden voldaan kan de zaal tot 70% 

van de totale capaciteit worden ingevuld. 
• indien er gemiddeld niet aan de limietwaarde kan worden voldaan moet bij een 

volgend evenement de capaciteit in die zin worden aangepast zodat de 
limietnorm wel kan worden behaald. 

 

Crowdmanagement Verplicht.  
 

Eten/Drinken  Volgens het horecaprotocol. 
 

3.1.3 Buiten / Statisch (niet-dynamisch) 

Maatregelen fase ORANJE 
Capaciteit  Maximum 80% van de totale capaciteit. Dit is niet van toepassing op plekken met 

een maximumcapaciteit tot 200 personen. 
 

Mondmaskers Aanbevolen wanneer afstand houden niet mogelijk is. 
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Covid Safe Ticket Verplicht vanaf 100 personen.  
 
Voor evenementen met minder dan 100 personen kan de organisator een Covid 
Safe Ticket vragen. Het publiek moet daar wel duidelijk op voorhand van op de 
hoogte worden gebracht. 
 

Crowdmanagement Verplicht.  
 
De capaciteit van het evenement kan worden opgetrokken naar 100% indien: 
• het publiek wordt opgedeeld in gescheiden compartimenten van maximum 

2.000 personen, 
• bijkomende anticrowdingmaatregelen een positief advies krijgen van de lokale 

veiligheidscel. 
 

Eten/Drinken  Volgens het horecaprotocol. 
 

3.1.4 Buiten / Dynamisch 

Maatregelen fase ORANJE 
Capaciteit  Maximum 80% van de totale capaciteit. Dit is niet van toepassing op plekken met 

een maximumcapaciteit tot 200 personen. 
 

Mondmaskers Verplicht voor het personeel. 
 

Covid Safe Ticket Verplicht vanaf 100 personen.  
 
Voor evenementen met minder dan 100 personen kan de organisator een Covid 
Safe Ticket vragen. Het publiek moet daar wel duidelijk op voorhand van op de 
hoogte worden gebracht. 
 

Crowdmanagement Verplicht.  
 
De capaciteit van het evenement kan worden opgetrokken naar 100% indien: 
• wanneer het publiek wordt opgedeeld in gescheiden compartimenten van 

maximum 2.000 personen, 
• bijkomende anticrowdingmaatregelen een positief advies krijgen van de lokale 

veiligheidscel, 
 

Eten/Drinken  Volgens het horecaprotocol. 
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3.2 GEORGANISEERDE VRIJETIJDSACTIVITEITEN 

3.2.1 Binnen  

Maatregelen fase ORANJE 
Capaciteit  Maximaal 200 deelnemers. 

 
Voor sportactiviteiten (uitgezonderd kampen) geldt geen limiet. Voor andere 
activiteiten kunnen er meer deelnemers zijn zolang de groepen van 80 personen 
(binnen) onderling niet mengen.  
 
Deelnemers tot 17 jaar mogen vergezeld zijn van maximaal 2 begeleiders 
 

Mondmaskers Niet verplicht. Enkel bij contact met externen of wanneer de aard van de activiteit dit 
niet toelaat. Intensief contact is niet aangewezen. 
 

Covid Safe Ticket Mogelijk vanaf 50 personen. 
 

Luchtkwaliteit / 
ventilatie 

Het is ten zeerste aanbevolen om de activiteit in een goed  geventileerde ruimte te 
laten plaatsvinden. CO2-meters zijn aanbevolen, net als een actieplan voor wanneer 
de drempelwaarden van 900 en 1500 ppm worden overschreden. Tussentijds 
verluchten wordt sterk aangeraden. 
 

Veilige afstand Aanbevolen, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat.  
 

Overnachting Toegestaan. 
 

Eten/Drinken  Volgens het horecaprotocol.  
 

3.2.2 Buiten 

Maatregelen fase ORANJE 
Capaciteit  Geen beperkingen. 

 

Mondmaskers Aanbevolen, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat.  
Intensief contact is niet aangewezen. 
 

Covid Safe Ticket Mogelijk vanaf 50 personen. 
 

Veilige afstand Aanbevolen, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat.  
 

Eten/Drinken  Volgens het horeca-protocol. 
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4 VEILIGHEID EN PREVENTIE 

In de vorige versies van het basisprotocol besteedden we uitgebreid aandacht aan preventieregels zoals de 
zogenaamde zes gouden regels en tien geboden. In deze versie bespreken we deze maatregelen niet meer in 
detail.  
 
De zes gouden regels blijven in vele gevallen relevant, ook al zijn voor sommige activiteiten de specifieke regels 
soepeler. 
 
 
 
 
 
 

 

Ook al zijn vele van deze maatregelen niet meer dwingend, blijft het uiteraard belangrijk om artiesten, 
personeel, deelnemers en publiek in alle veiligheid te kunnen laten deelnemen aan culturele activiteiten. 
 
 

5 BIJKOMENDE RICHTLIJNEN EN INFORMATIE 

5.1 VEELGESTELDE VRAGEN 

• Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vind je de actuele versie van dit 
basisprotocol, de geldende maatregelen en steuninitiatieven voor alle verschillende deelsectoren. 

 
• Ons departement werkte samen met Cultuurloket een FAQ-document uit met de meest gestelde vragen 

over de huidige maatregelen voor de culturele sector. 
 

 
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-05/Vragen_en_antwoorden_Covid-19.pdf
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5.2 FEDERAAL 

• Op de website van het Federale crisiscentrum vind je alle informatie over het Coronavirus voor de brede 
samenleving. 
 

• Alle vragen over het Covid Safe Ticket vind je op covidsafe.be. 
 
• Op de website van de FOD Economie vind je alle informatie en protocollen voor handelsactiviteiten. 

 
• Voor internationale reizen raadpleeg je de FOD Buitenlandse zaken. 

 
• De FOD WASO publiceerde een document met aanbevelingen rond luchtkwaliteit en ventilatie. 
 

5.3 VLAAMS 

• Het Coördinatie- en crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO) publiceerde op vlaanderen.be een 
overzichtspagina met geldende maatregelen voor allerhande sectoren en maatschappelijke 
aangelegenheden. 

 
• Voor specifieke zorgvragen over het Coronavirus kan je terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 
• Voor alle activiteiten die betrekking hebben op onderwijs, vind je alle informatie bij het Agentschap 

Onderwijs en Vorming.  
 

• Maatregelen voor jeugd zijn terug te vinden op onze specifieke pagina bij maatregelen-Jeugd 
 

• Maatregelen voor sportactiviteiten zijn terug te vinden bij Sport Vlaanderen. 
 

• Het horecaprotocol kan je terugvinden op de website van Horeca Vlaanderen. 
 

• Zit je met een vraag? Contacteer de Vlaamse infolijn op het telefoonnummer 1700. 
 

5.4 BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 

 
• De steunpunten van onze deelsectoren publiceren ook specifieke informatie en richtlijnen: 

o Kunsten: Cultuurloket 
o Jeugd: De Ambrassade 
o Cultureel Erfgoed en Musea: Faro 
o Sociaal-cultureel werk en Amateurkunsten: De Federatie 
o Media: Screen Flanders 
o Bibliotheken, archieven en documentatiecentra: VVBAD 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://covidsafe.be/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/crisiscommunicatie-door-ccvo
https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis
https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/maatregelen-jeugd
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://heropstarthoreca.be/
https://www.vlaanderen.be/informatie-en-communicatie-van-de-vlaamse-overheid/over-1700
https://www.cultuurloket.be/inspiratie/alles-over-de-coronacrisis
https://ambrassade.be/nl
https://faro.be/corona
https://www.defederatie.org/dossiers/covid-19-en-jouw-werking
https://screenflanders.be/nl/covid-19-nl/covid-19-richtlijnen-nl-/
https://www.vvbad.be/vvbad-werking/professionalisering/beroepscodes-competenties/sectorgids-voor-de-informatiesector

