GELDENDE CORONAMAATREGELEN AMATEURTHEATER
Onderstaande regels zijn van toepassing vanaf 1 november 2021
op het grondgebied van het Vlaams Gewest				

ALGEMENE MAATREGELEN 			
• Was regelmatig je handen

• Houd rekening met risicogroepen

• Houd 1,5m afstand van anderen

Bij een groep waarin meerdere
leeftijdscategorieën zijn
vertegenwoordigd, gelden
de richtlijnen van de oudste
groep.

• Draag een mondmasker waar het
verplicht is
• Doe je activiteiten het liefst buiten
• Verlucht binnenruimtes

Heb aandacht voor de
risicogroepen in je vereniging.

• Beperk je nauwe contacten

ACTIVITEITEN ZONDER PUBLIEK
Buiten
ACTIVITEITEN*

Binnen
ACTIVITEITEN*

t.e.m. 12 jaar
- Geen beperkingen meer

(repetities, workshops, kampen, uitstappen, …)

13 tot 18 jaar
- Geen beperkingen meer

t.e.m. 12 jaar
- Geen beperkingen meer

Check ook de regels in jouw
provincie en je stad/gemeente.
Deze besturen kunnen
strengere regels opleggen.

13 tot 18 jaar
- Geen beperkingen meer

vanaf 18 jaar
- Geen beperkingen meer

vanaf 18 jaar
- Geen beperkingen meer

* geldt ook voor bestuursvergaderingen, algemene vergadering, ...

Opgelet:

- Indien de activiteit doorgaat in een openbaar of cultureel gebouw, dan is het dragen van een mondmasker verplicht in de publiek toegankelijke ruimtes (vb. inkomhal, gangen, toiletten, enz.). Een ‘openbaar gebouw’ betekent dat er naast deze activiteit ook nog andere activiteiten
doorgaan.
- Indien de activiteit doorgaat in de binnenruimtes van een horecazaak, krijgen enkel mensen die een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen
toegang tot deze zaak.

Bronnen:
• www.info-coronavirus.be
• Koninklijk Besluit van 28/10/2021
• Basisprotocol Cultuur van 29/10/2021
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ACTIVITEITEN MET PUBLIEK
t.e.m. 12 jaar

en medewerkers

Bij een groep waarin meerdere
leeftijdscategorieën zijn
vertegenwoordigd, gelden
de richtlijnen van de oudste
groep.
Heb aandacht voor de
risicogroepen in je vereniging.
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Spelers

Check ook de regels in jouw
provincie en je stad/ gemeente.
Deze besturen kunnen
strengere regels opleggen.

- Geen beperkingen meer

(voorstellingen, toonmomenten, evenementen, …)

13 tot 18 jaar
- Geen beperkingen meer

vanaf 18 jaar
- Geen beperkingen meer

ALGEMEEN

Publiek

Binnen

Buiten

GEEN BEPERKINGEN

- Max. 200 toeschouwers
- Check eventuele extra maatregelen van de
lokale overheid
- Vindt het plaats in een zaal van een openbaar
gebouw, dan geldt een mondmaskerplicht in de
openbare ruimtes (hal, toiletten, ...)

- Max. 400 toeschouwers
- Check eventuele extra maatregelen van de
lokale overheid

MET BEPERKINGEN

- 200 tot 3000 toeschouwers of 100% van de
CIRM-capaciteit
- Bezoekers maximaal in groepen van 8
(kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend)
- 1,5m afstand tussen huishoudens
- Mondmaskers verplicht
- CIRM-toelating verplicht voor zaaluitbater
- Toelating lokale overheid verplicht vanaf 200
personen

- 400 tot 5000 toeschouwers
- Bezoekers maximaal in groepen van 8
(kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend)
- 1,5m afstand tussen huishoudens
- Mondmaskers verplicht
- Toelating lokale overheid verplicht

COVID SAFE TICKET

- Van 0 tot 3000 toeschouwers: vrije keuze van
organisatie
- Vanaf 3000 toeschouwers: gebruik verplicht
- Geen beperkingen (mondmasker, afstand, ...)

- Van 0 tot 5000 toeschouwers: vrije keuze van
organisatie
- Verplicht vanaf 5000 personen
- Beperkingen (mondmasker, afstand, ...) vervallen

Bronnen:
• www.info-coronavirus.be
• Koninklijk Besluit van 28/10/2021
• Basisprotocol Cultuur van 29/10/2021
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Check ook de regels in jouw
provincie en je stad/ gemeente.
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ACTIVITEITEN MET PUBLIEK

(voorstellingen, toonmomenten, evenementen, …)

In deze context wordt een onderscheid gemaakt tussen horecazaken die ‘publiek toegankelijk’ zijn en zaken die
dat niet zijn.
(1) Publiek toegankelijke horecazaken verschaffen toegang tot allerhande bezoekers, los van een
voorstelling of evenement.
(2) Besloten horecazaken verschaffen enkel toegang tot bezoekers van een specifiek binnenevenement.

BAR EN FOYER Besloten
GEEN BEPERKINGEN

MET BEPERKINGEN

Publiek toegankelijk

- Max. 200 toeschouwers

- Vanaf 200 toeschouwers
- Regels van horecasector moeten gevolgd
worden
- Mondmasker verplicht voor personeelsleden
- Gebruik van Covid Safe Ticket is verplicht

Bronnen:
• www.info-coronavirus.be
• Koninklijk Besluit van 28/10/2021
• Basisprotocol Cultuur van 29/10/2021
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