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Inleiding: Wat zijn evenementen? 

DEEL 1: Toelichting bij het draaiboek

DEEL 2: Vraag-en-antwoord
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De 10 tips voor een veilige zomer



Inleiding



Wat zijn evenementen?

NIET: Horeca-activiteiten / activiteiten met drinkgelegenheid.

NIET: activiteiten gelinkt aan het nachtleven (nachtclubs)

NIET: massa-evenementen (vanaf 13 augustus)

Wat zijn 
evenementen?

Concerten

sportwedstrijden

Eetfestijnen

Zomerbars met 
dj’s

EK uitzenden

…



Schematisch overzicht regels

Activiteiten 

of ontmoeting

zonder verkoop van 

consumpties

Activiteiten of ontmoeting

met verkoop van 

consumpties

Evenementen

Volgen algemene 

jeugdwerkregels

Volgen regels van 

drinkgelegenheden

Sectorspecifiek:

• Cultuurprotocol

• sectorgids professionele 

kunsten

• CERM (+ CIRM)

• (Horecaprotocol)

Jongeren mogen zelf drinken of 

eten meenemen (non-

alcoholisch)

Alle soorten drank 

mogen verkocht worden

Muziek luider dan 80 db

• Tot 25 juni: max. 50 personen

• 25 juni – 31 juli: max 100 

personen/bubbel

• 1 augustus – 31 augustus: 

max. 200 personen/bubbel

Zittend in bubbels  Zie verder



Het zomerplan: in vier stappen naar normaal

Vanaf 9 juni Vanaf 1 juli Vanaf 30 juli Vanaf 1 september

Buiten: maximum 

van 400 personen.

=> Zitten of staand

Buiten: een 

maximum van 2500 

personen

=> Zittend of staand

Buiten: maxium van 

5000 personen

=> Zittend of staand

De regelgeving vanaf 

september voor 

evenementen is nog 

niet bepaald.

Binnen: een 

maximale 

zaalbezetting van 

75% volgens 

de CIRM en een 

maximum van 200 

personen.

=> Zittend

Binnen: een 

maximale 

zaalbezetting van 

80% volgens 

de CIRM en een 

maximum van 2000 

personen.

=> Zittend

Binnen: een 

maximale 

zaalbezetting van 

100% volgens 

de CIRM en een 

maximum van 3000 

personen.

=> zittend of staand

https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.covideventriskmodel.be/cirm
https://www.covideventriskmodel.be/cirm


➢ COVID-veiligheidsrisico van elk event meten

➢ Beoordeling als referentie voor lokale overheden bij het 

verlenen van vergunningen

Verplicht voor ieder evenement

Invullen op basis van het draaiboek

https://www.covideventriskmodel.be/

CERM: COVID Event Risk Model

https://www.covideventriskmodel.be/


COVID-veiligheidsplannen

➢ Crowd Management Plan

➢ Seating arrangement (indien nodig)

➢ Mobiliteitsplan (indien nodig)

➢ Hygiëneplan

➢ Sensibiliserings-/informatieplan

➢ Handhavingsplan/procedure

➢ Beheer besmette personen-procedure

CERM: COVID Event Risk Model



Deel 1: Het draaiboek



Deel 1: Het draaiboek
Voor het evenement



Waar en wanneer gaat het evenement door

➢ Plaats: buiten of binnen (liefst buiten dus)

➢ Focus: lokaal, regionaal, internationaal…

➢ Duur: korte events vs. meerdaagse evenementen

Specifiek voor evenementen binnen:

➢ CIRM verplicht

➢ Vraag na bij de lokale overheid

Voor het evenement



Evenementen binnen: Gastspreker Johan Penson

➢CIRM

➢Ventilatie

Voor het evenement



Huidige context 
Voorwaarde versoepeling 9 juni: ICU < 500 / vaccinatie 80% kwestbaren 1ste dosis

SVZ vandaag: ICU: 335

Tweede heropstart: gewerkt aan duidelijk perspectief met concrete datum en 

voorwaarden

De epidemiologische situatie verbetert sneller dan de overheden kunnen volgen 

met aanpassing van de maatregelen…

Veel hiaten en onduidelijkheden: advies: het gaat over (arbeids)preventie: dus 

gebruik gezond verstand: Risicoanalyse / sectorgidsen / draaiboeken

Voor het evenement



Huidige context 
Voorwaarde versoepeling 9 juni: ICU < 500 / vaccinatie 80% kwestbaren 1ste dosis

SVZ vandaag: 

Tweede heropstart: gewerkt aan duidelijk perspectief met concrete datum en 

voorwaarden

Voor het evenement

Nu al bijna aan de 60% die we moesten halen tegen 1 juli



Huidige context 
Voorwaarde versoepeling 9 juni: ICU < 500 / vaccinatie 80% kwestbaren 1ste dosis

SVZ vandaag: 

Tweede heropstart: gewerkt aan duidelijk perspectief met concrete datum en 

voorwaarden

Voor het evenement



CIRM

Duidelijk onderscheid maken CIRM en CERM : twee complementaire tools om 

uniformiteit te brengen en de veiligheid van het publiek te garanderen

CERM:  op elke evenement conform draaiboek

CIRM: betere omstandigheden binnen vaste infrastructuren om publiek te 

ontvangen in een gegarandeerd veilige omgeving met betere seating 

arrangements dan de standaard SD binnen en buiten!

Voor het evenement



CIRM 

• Indoor en outdoor

• Eenmalige aanvraag, attestering

• Aanvraag bij lokale overheid

• CIRM-capaciteit = aandeel van full cap distanced 1 stoel, veilig 

binnen & buiten kan

• 1 meter / 1 stoel tussen

• voorwaarden

No CIRM

• Binnen: georganiseerde activiteit max 50, 25 juni: 100

• ≠ publiek

• Buitenactiviteit met publiek kan steeds, met CIRM of CERM

• Geen onderscheid tss prof en non prof: regels volgen!

Voor het evenement



CIRM: 

https://www.covideventriskmodel.be/assets/docs/cirm-faq-nl.pdf

https://www.covideventriskmodel.be/cirm

Voor het evenement

Mechanische 

ventilatie wordt 

niet gespecifieerd, 

kan dus bv ook 

raamventilator zijn

https://www.covideventriskmodel.be/assets/docs/cirm-faq-nl.pdf
https://www.covideventriskmodel.be/cirm


Ventilatieimplementatieplan: 900ppm actie – max 1200ppm.

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus

/Implementatieplan_ventilatie.pdf

Voor het evenement

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf


Ventilatie toekomst:

• Momenteel geen handhaving

• COVID-veilige infrastructuur breder dan ventilatie

• Ventilatie combineren met luchtzuivering bv HEPA 

filtering Normering ook van equivalent door 

luchtzuivering 

• Alvast consensus bij de verschillende stakeholders

• 15 juni kader omtrent combinatie, na goedkeuringin 

gebruik vanaf 21 juni.

• Aanpassen bouwnormen door de regio’s in 23-24

Voor het evenement



Voor het evenement

CO2-meter: €200 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/CO2meters.pdf

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/CO2meters.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/CO2meters.pdf


Publiekscapaciteit

!!! De locatie bepaalt het werkelijke aantal 

toeschouwers.

➢ Grootte publieksgedeelte berekenen

➢ Individueel of bubbel = 1,5m afstand van 

elkaar

➢ Geen contact met andere bubbels

➢ Vertalen naar ticketverkoop

Voor het evenement



Publiekscirculatie en crowd management

Teken dit uit op een grondplan op schaal

➢ Gehuurde locatie -> Opvragen

➢ Openbaar domein -> Omgevingsplan

➢ Geen plan -> Opmeten, PowerPoint

Afstand

➢1,5 meter en mondmaskers

Aankomst & vertrek

➢Aan inkom, maar ook parking, fietsenstalling etc…

➢1,5 meter markeren

➢Eventueel spreiding tijdstippen

➢Het vertrek loopt vaak moeilijker

Voor het evenement



Publiekscirculatie en crowd management

Sanitair

➢Wachtrijen

➢Afstand tussen urinoirs

➢Voldoende capaciteit voorzien

Signalisatie

➢ Eenduidig

➢ Medewerkers

TIPS

➢Eenrichtingsverkeer aangeven met pijlen

➢Houdt rekening met fysieke beperkingen van gebouwen (smalle 

doorgangen etc)

➢Gemeenschappelijke oppervlakken: verboden aan te raken!

Voor het evenement



Seating arrangement

Grondplan op schaal nodig

Afhankelijk van opstelling:

➢ Vaste zitplaatsen

➢ Geen vaste opstelling -> tussen iedereen OF tussen bubbels 

1,5 m afstand

Voor het evenement



Capaciteitsgebruik

Eénmalig gebruik capaciteit

➢ Meest COVID-veilig

Meermaals zonder vermenging

➢Tijdsloten

➢Duidelijke aankomstinstructies

➢Crowd Management

➢Ontsmetten en ventileren tussen groepen

Meermaals met vermenging

➢Constante telling

➢Wachtrijen

➢Regelmatiger reinigen

Voor het evenement



Toegangsvoorwaarden

Deelname verboden

➢Personen die ziek zijn => Sensibiliseren

Zowel voor bezoekers als medewerkers!

Risicogroepen:

Sluit niet zomaar doelgroepen uit!

➢ Informeer over de risico’s

Voor het evenement



Voorverkoop

➢Sterk aangeraden

➢Veiliger & minder (cash-)betalingen tijdens het evenement

Registratie

➢ Sterk aangeraden

➢ Contact tracing

➢ GDPR!

➢Alternatief: publiekstelling

➢Coronalert App

Voor het evenement



COVID-coördinator: Verplicht

… voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen 

voor, tijdens en na het evenement.

… voor de opmaak, opvolging en handhaving van de COVID-

veiligheidsplannen

➢ Naam & contactgegevens in het draaiboek

➢ Kenbaar via website of (facebook-)eventpagina

Voor het evenement



Medewerkers

➢Houden zich ook aan de richtlijnen van 

het evenement: voorbeeldfunctie

➢Worden NIET meegeteld in het maximum 

aantal bezoekers

➢Circulatieplan voor de medewerkers 

(backstage)

➢Mondmaskers

➢Zieken > zorg voor back-up

➢Registratie > contact tracing

Voor het evenement



Artiesten -> Enkel bij live-muziek

➢Maatregelen in samenspraak met sector & GEMS:

sectorgids professionele kunsten

Afstand bewaren:

1,5 m op het podium én 2 m tussen zangers en blazers

➢Afstand tot publiek 3 meter

➢Afstand backstage tussen technici, roadies, 

backliners

➢Contact tussen artiesten beperken

➢OF mondmaskers OF plexiafscheidingen

➢ Instrumenten niet uitwisselen OF 72u in quarantaine 

+ ontsmetten

= Basis voor podiumplan

Voor het evenement



Hygiënische voorzieningen en materiaal

➢Zeep om handen te kunnen wassen

➢Papieren handdoeken en afsluitbare vuilnisbakken (voor het sanitair)

➢ Indien nodig: mobiele toiletwagen of extra wasbakken 

➢Desinfecterende handgel

➢Desinfecterende schoonmaakproducten

➢Hygiënische handschoenen voor je medewerkers

➢Mondmaskers

Hygiëneplan

Voor het evenement



Noodprocedure

➢ Pas je bestaande noodprocedure aan, aan de extra 

coronamaatregelen

Procedure 'beheer besmetten personen'

➢ Sensibiliseer en voorkom dat zieke mensen komen

➢ Bepaal op voorhand wat je doet bij (mogelijk) besmetting tijdens of na

➢ Zichtbaar zieke mensen naar huis sturen

➢ Denk na over gegevensverzameling

Voor het evenement



Sensibiliseren en informeren

Cruciaal voor een veilige heropstart!

➢Voor, tijdens en na het evenement

➢Medewerkers, artiesten en bezoekers

Wat?

➢Toegangsvoorwaarden

➢Veiligheidsmaatregelen: mondmaskers, circulatieplan etc.

➢Afspraken bij besmetting

➢Gegevens COVID-coördinator

Sensibiliserings- en informatieplan: taak, wanneer, waar, door 

wie

Voor het evenement



Mobiliteitsplan voor grote evenementen

➢COVID-veiligheid naar en van het evenement

➢Te veel mensen per vervoersmiddel

➢Capaciteit vervoersmiddel vergroten

➢Aansporen tot ander vervoersmiddel

➢Zorgen voor spreiding

Voor het evenement



Opstellen van een handhavingsplan/-procedure

➢Hoe zullen bezoekers je maatregelen naleven?

➢Noodnummer voldoende bij weinig risico

➢Bewaking bij risico

➢ Alcoholverkoop is een risicofactor

Voor het evenement



Deel 1: Het draaiboek
Tijdens het evenement



Hygiënische maatregelen

➢Regelmatig wassen of ontsmetten

➢Handen van medewerkers én bezoekers

➢Veelgebruikte contactoppervlaktes

➢Materiaal

Hoe?

➢Extra wastafels voor het publiek mét 

zeep en papieren handdoeken

➢Ontsmettingsgel op contactrijke plaatsen

=> Opnemen in je hygiëneplan

Tijdens het evenement



Publiekstelling en registratie

Registratie op voorhand wordt aangeraden

Registratie bij het toekomen

Publiekstelling?

➢ Verplicht!

➢ Als er geen voorverkoop is

➢ Werk met klikkers of gelimiteerd aantal polsbandjes

Begeleiding publiek naar hun plaatsen = Aangeraden

Tijdens het evenement



Communicatie en sensibilisering

Uitvoeren informatie- en sensibiliseringsplan

Door de juiste info op strategische plaatsen

➢ Circulatieplan duidelijk maken door pijlen die 

looprichting aangeven

➢ Handen wassen en ontsmetten

➢ Algemene sensibiliseringsinformatie (hygiëne)

➢ Verplichting mondmasker

➢ Gegevens COVID-coördinator

➢ Als organisator: bezoekers en medewerkers 

wijzen op geldende maatregelen

Tijdens het evenement



Aanbieden van consumpties

➢ Zittend consumeren verplicht

➢ Bestellen en bedienen aan tafel verplicht

➢ Opstelling tafels: altijd 1,5m afstand

➢ Hou rekening met bubbels en zorg dat 

bubbels niet met elkaar in contact komen

➢ Probeer cash zoveel mogelijk te vermijden

➢ Decibelbeperking van 80 dB vervalt dankzij 

nieuw Ministerieel Besluit

➢ Ook in sanitair 1,5m en genoeg reinigen

Horecamaatregelen



Mondmaskers

➢Verplicht bij evenementen

➢Verplicht voor medewerkers die instaan 

voor consumpties en/ of in nauw contact 

staan met het publiek

➢Extra belangrijk als social distancing niet 

kan gegarandeerd worden

➢Mag afgenomen worden aan tafel en in je 

eigen bubbel

Tijdens het evenement



EHBO

➢Mondmasker en handschoenen verplicht

Tijdens het evenement



Backstage en medewerkersruimte

Dezelfde principes als voor de 

publieksgedeelten:

➢Hygiënische maatregelen volgen

➢Onderling 1,5 meter afstand

Tijdens het evenement



Deel 1: Het draaiboek
Na het evenement



Hygiënische maatregelen en afstandsprincipes bij de 

afbraak

➢Handschoenen, mondmaskers, handen wassen…

➢Ontsmet al het materiaal bij het opbergen

Noodprocedure bij besmetting

➢Bezoekers melden eventuele besmetting aan COVID-

coördinator

Publieksregistratie

➢Tot 14 dagen na je evenement bijhouden. Daarna wissen

Na het evenement



Deel 2: Vraag-en-antwoord




